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PREFÁCiO
Num contexto internacional marcado pela necessidade de uma maior atenção às questões da 
sustentabilidade e pelos desafios associados às alterações climáticas, e numa conjuntura nacional 
caracterizada por uma intensa atividade de reabilitação urbana, com crescentes desafios colocados 
na recuperação de obras públicas, e ainda na sequência de recentes e relevantes alterações 
regulamentares, a Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas (APEE) e o Grupo Português 
de Betão Estrutural (GPBE) decidiram organizar conjuntamente o Congresso Nacional Reabilitar & 
Betão Estrutural 2020. Este Congresso surge, assim, na continuidade dos Encontros Nacionais de 
Betão Estrutural, promovidos bienalmente pelo GPBE, cuja primeira edição remota a 1986, e dos 
Encontros Nacionais sobre Conservação e Reabilitação de Estruturas (REPAR 2000 e Reabilitar 2010), 
organizados pela APEE.
O Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 tem por objetivo ser um fórum privilegiado 
de divulgação e discussão conjunta dos temas habitualmente tratados separadamente nos dois 
eventos referidos, reunindo as realizações mais recentes e inovadoras, tanto no domínio do betão 
estrutural, como no campo da reabilitação de estruturas de qualquer tipo de material, designadamente 
de alvenaria, madeira, aço ou betão. Pretende ser um espaço de debate de ideias sobre os riscos e 
os desafios do futuro das estruturas, mobilizando para o efeito os profissionais de engenharia e de 
arquitetura, as empresas do sector, donos-de-obra, gabinetes de projeto, universidades, politécnicos, 
laboratórios e unidades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico. São abordadas as 
vertentes dos materiais e produtos, normalização, projeto, execução e investigação científica, tendo 
em conta as atuais prioridades, nacionais e internacionais, em termos de desempenho, durabilidade, 
sustentabilidade e resiliência das estruturas. O evento inclui ainda uma sessão plenária dedicada à 
cerimónia de entrega de prestigiados prémios nacionais de engenharia de estruturas: o Prémio Ferry 
Borges, promovido pela APEE, a Medalha de Mérito do GPBE e o Prémio Jovens Mestres, promovido 
pelo GPBE.
Devido à pandemia COVID-19, o Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 foi adiado um 
ano, de forma a permitir a sua realização presencial no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tendo 
lugar nos dias 3 a 5 de novembro de 2021. A sua organização teve o apoio do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Arquitectos.
As atas do congresso incluem os artigos correspondentes às 6 palestras principais, da autoria de 
oradores convidados, apresentadas em sessões plenárias, assim como os artigos correspondentes 
às 147 comunicações aceites para apresentação oral, como resultado da revisão por parte de pelo 
menos dois membros da Comissão Científica, de acordo com a sua especialização, apresentadas 
em 26 sessões paralelas, 7 das quais organizadas como sessões especiais, de forma a abarcar 4 
grandes temas: Patologia, Inspeção e Diagnóstico; Materiais e Produtos para Estruturas Duráveis 
e Sustentáveis; Análise, Modelação e Normalização; Realizações - Obras Novas e de Reabilitação. 
Adicionalmente, são também incluídas nas atas as 5 comunicações relativas Prémio Jovens Mestres.

Luís Oliveira Santos                                         Eduardo Júlio
Presidente da Comissão Organizadora              Presidente da Comissão Científica
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Conservação das estruturas do património cultural: 
Digitalização, sismos, aplicações e outros desafios 

Paulo B. Lourenço 
Universidade do Minho, ISISE, Guimarães, Portugal, pbl@civil.uminho.pt  

Resumo 

A Europa sempre foi influente na conservação de edifícios do património cultural, desde o 
Renascimento até à revolução científica e às primeiras teorias de conservação e restauro. O século 
XX viu a internacionalização da conservação do património cultural com a formação de organizações 
como o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), o desenvolvimento de cartas 
para orientar a prática e o crescente reconhecimento de que a conservação de edifícios históricos 
construídos é uma questão económica importante - por exemplo, na Europa o turismo é responsável 
por 10% do PIB e 12% do emprego. Conservar esse património requer profissionais treinados e 
dedicados, incluindo não apenas arquitetos ou conservadores, mas também engenheiros estruturais. 

De facto, o património cultural construído está em perigo devido a riscos naturais e causados pelo 
homem. A vulnerabilidade sísmica de edifícios de antigos é particularmente difícil de avaliar e requer 
conhecimentos técnicos especializadas. Os aspetos principais são as propriedades dos materiais e os 
efeitos não lineares, a morfologia dos elementos estruturais e as ligações entre estes elementos, a 
rigidez dos diafragmas horizontais e o estado da construção. Este artigo apresenta a abordagem 
holística recomendada para a avaliação estrutural de edifícios históricos e desenvolvimentos nas 
áreas de inspeção, diagnóstico, monitorização e ensaios não destrutivos, com aplicações em 
monumentos emblemáticos. A metodologia considera uma abordagem faseada, baseada na 
investigação histórica, um estudo através de um processo indutivo em estruturas semelhantes e um 
conjunto de ferramentas de levantamento, experimentais, analíticas e numéricas, destinadas a 
avaliar a resposta estrutural e definir níveis de segurança. O refere ainda a necessidade de formação 
de profissionais em engenharia da conservação. Finalmente, discutem-se brevemente as 
transformações em curso e o impacto da transformação digital. 

Palavras-chave: Património Histórico; Conservação e Restauro; Alvenaria; Análise Estrutural 
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1 INTRODUÇÃO 

Os desastres naturais são eventos catastróficos com efeitos adversos nas pessoas e no meio 
ambiente. A sua gravidade é medida em perdas humanas e económicas. Durante o período de 1992 a 
2012, estima-se que desastres naturais, tais como cheias, tempestades, secas, deslizamentos de 
terra, atividades vulcânicas e sismos afetaram 4,4 mil milhões de pessoas, causando 1,3 milhões de 
mortes e levando a 2 triliões de dólares em perdas económicas [1]. Os sismos foram responsáveis por 
26% das perdas económicas desde 1900 [2], mas são os desastres naturais mais significativos em 
termos de número de mortos. Desde 1960, 40% das mortes por desastres naturais ocorreram como 
resultado de eventos sísmicos e 60% destas são devido a edifícios de alvenaria [2]. Conforme 
indicado pelo Inventário de Construção Global de 22 países com sismicidade moderada a alta (países 
desenvolvidos e em desenvolvimento), mais de metade do património construído é de alvenaria [3]. 

A alvenaria é um material heterogéneo que consiste em unidades de alvenaria e juntas de 
argamassa. O comportamento mecânico dos diferentes tipos de alvenaria tem características 
comuns, como elevado peso específico, baixa resistência à tração e corte, e baixa ductilidade quando 
submetida a ações fora do plano (comportamento quase frágil). O comportamento é conhecido por 
ser anisotrópico pelo que a incorporação de leis de comportamento do material em simulações de 
computador e o uso de grandes modelos para a estrutura permanece um desafio. 

A alvenaria histórica apresenta uma grande dispersão de tipos, no que se refere às unidades e juntas, 
à presença de argamassas e a diferentes aparelhos. As características geométricas dos elementos 
estruturais de alvenaria (por exemplo, espessura, vão ou altura), muitas vezes com descontinuidades 
e alterações, conduzem a incertezas adicionais. Em áreas sísmicas, a resposta geral, danos 
correspondentes e muitas vezes, colapso, dependem da redistribuição das forças sísmicas, entre 
paredes longitudinais e transversais, do nível de ligação nos cunhais e da presença de elementos de 
contraventamento. Estes últimos são, na sua maioria, pisos de madeira com comportamento de um 
diafragma flexível [4]. De facto, a maioria dos edifícios históricos não apresenta pisos rígidos capazes 
de proporcionar o designado comportamento integral ou “tipo caixa” [5]. Estas estruturas exibiram 
um desempenho inadequado em muitos sismos anteriores. Em geral, os edifícios antigos de alvenaria 
foram projetados para ações gravíticas (comportamento à compressão) não levando em 
consideração as elevadas ações laterais causadas por sismos. A investigação realizada em edifícios 
com diafragmas flexíveis mostraram que: (a) os apoios dos pisos são flexíveis; (b) existe uma grande 
capacidade de deformação e elevada resistência do piso; (c) os mecanismos de rotura dos 
diafragmas flexíveis estão relacionados com a falta de ligações (ou ligações fracas) entre as paredes 
de alvenaria e os diafragmas; (d) o comportamento histerético é altamente não linear para ações 
sísmica elevadas; (e) o melhoramento da capacidade dos diafragmas horizontais é uma solução 
natural, mesmo que um aumento da rigidez no plano por si, não seja geralmente suficiente para 
melhorar a resposta global do edifício. Adicionalmente, as estruturas monumentais apresentam 
frequentemente uma relação elevada entre vão e altura, com elementos “horizontais” limitados 
(possivelmente alguns arcos, abóbadas ou cúpulas). 

Neste artigo, discute-se brevemente a relevância da engenharia estrutural na conservação, bem 
como os aspetos da segurança e os métodos de análise, com exemplos de monumentos 
emblemáticos e aplicações da metodologia apropriada para a tomada de decisão. Conclui-se com 
algumas recomendações e uma referência ao impacto esperado da transformação digital em curso. 
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2 SOBRE A ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

A definição do jornal oficial da Institution of Structural Engineers, no Reino Unido é que a 
“Engenharia de estruturas é a ciência e a arte de projetar e realizar, com economia e elegância, 
edifícios, pontes e outras estruturas semelhantes para que possam resistir com segurança às forças 
às quais estão sujeitas”. Esta definição completa-se com a ideia de segurança, um objetivo em última 
análise o mais importante. Erros de engenharia que significam a perda de uma única vida não são 
aceitáveis atualmente, mesmo que, no passado, fossem fundamentais para o desenvolvimento do 
conhecimento empírico. A ideia de as estruturas estarem seguras se puderem resistir às forças às 
quais podem estar sujeitas é simples, mas a resistência dos materiais não é conhecida com precisão. 
Adicionalmente, prever as ações a que uma estrutura pode ser submetida em qualquer momento da 
sua vida não é trivial, especialmente para riscos naturais como os sismos. 

Os engenheiros abordam a avaliação de risco no ambiente construído, associando-o ao nível de 
perigosidade, à vulnerabilidade e ao nível de exposição. Um perigo é um evento natural ou causado 
pelo homem que pode impactar pessoas, edifícios, infraestrutura, agricultura, ativos ambientais e 
comunidades, como um sismo ou uma cheia. A vulnerabilidade mede o impacto que uma ameaça 
tem sobre o ambiente construído, dada a magnitude de um determinado cenário de risco, como o 
sismo com período de retorno de 475 anos ou a cheia de 100 anos. Finalmente, a exposição refere-se 
aos bens em risco como o número de pessoas afetadas ou o valor económico do edifício. Assumindo 
esta abordagem holística, a vulnerabilidade é o fator mais importante, não apenas por causa das 
consequências físicas de um desastre, mas porque é onde a engenharia pode intervir: reduzindo a 
vulnerabilidade, limita-se a extensão dos danos físicos, perdas de vidas humanas e perdas 
económicas. 

Na antiguidade - antes que houvesse distinções entre as profissões de arquitetura e engenharia - o 
conhecimento empírico da arte da construção, ensinado por mestres a aprendizes, era a base da 
tradição e a teoria para o projeto estrutural. Os construtores medievais conheciam as técnicas 
geométricas necessárias para traçar plantas e preparar o aparelho da cantaria. A transformação da 
pedra maciça no delicado rendilhado característico da arquitetura gótica é uma clara evidência da 
poderosa lógica dos métodos de tentativa e erro empregados pelos construtores medievais - um 
triunfo da experiência sobre a probabilidade. Parece evidente que esses construtores não 
empregaram nenhuma forma de análise estrutural moderna. Desta forma, os construtores medievais 
parecem ter descoberto as margens de segurança por meio da observação e da experiência. 

Na transição dos construtores medievais para os tempos modernos, é interessante lembrar Andrea 
Palladio, que começou como aprendiz de escultor e depois trabalhou como pedreiro, antes de se 
tornar uma das pessoas mais influentes na história da arquitetura ocidental. Na Renascença, 
procuraram-se as explicações teóricas e, hoje, a engenharia de conservação tem de balancear as 
realidades da construção existente com a disciplina da engenharia estrutural. A primeira é 
amplamente empírica, baseado na experiência adquirida e no conhecimento empírico. A segunda, 
geralmente expressa em termos matemáticos, baseia-se no conhecimento teórico, na experiência e 
na responsabilidade da profissão pela segurança pública. Os regulamentos e normas da construção 
de hoje são baseados no método científico. Demonstrar como os edifícios históricos podem 
funcionar de acordo com as exigências modernas é importante para garantir sua viabilidade e uso, 
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seja como um monumento vivo ou um monumento morto, e isto é o que a engenharia de estruturas 
permite obter. 

3 SEGURANÇA ESTRUTURAL E O PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO EM ALVENARIA 

A avaliação sísmica de estruturas patrimoniais em alvenaria é um processo multidisciplinar integrado, 
baseado num enquadramento de análise, conservação e restauro estrutural definido nas 
recomendações ICOMOS / ISCARSAH de 2005 [6]. Em geral, a metodologia de avaliação de um 
edifício histórico respeita os valores de autenticidade, de integridade estrutural e arquitetónica, e 
das tecnologias de construção intangíveis. A metodologia envolve uma combinação de ferramentas 
de investigação e diagnóstico; isto é, recolha de informação histórica, inspeção, monitorização e 
análise estrutural. O objetivo principal é obter uma compreensão e conhecimento profundos da 
caracterização do material, do comportamento estrutural, do nível de ligação entre as partes 
estruturais e das alterações e deteriorações subsequentes que ocorreram durante a vida útil da 
estrutura. 

O processo de diagnóstico, numa abordagem de primeiro nível, é qualitativo, envolvendo 
principalmente pesquisa histórica e observações no local, para obter informações sobre o 
comportamento estrutural e os danos existentes. A fim de conhecer as causas dos danos, o nível de 
segurança e a necessidade de eventual reparação e reforço, são também necessárias abordagens 
quantitativas; principalmente caracterização de materiais, ensaios / monitorização no local e em 
laboratório, e análise estrutural [6]. Dada a incerteza relacionada com os dados, os resultados 
quantitativos devem ser combinados com evidências empíricas; por exemplo, investigação histórica, 
inspeção e comparação com edifícios semelhantes, que reforçam a relevância da experiência e do 
juízo pessoal para fornecer o melhor veredicto possível. 

Uma vez determinadas as causas dos danos estruturais e deterioração, pode ser necessário aplicar 
medidas corretivas, de acordo com um processo estabelecido (Fig. 1). Através de modelos e cálculos 
adequados, a resposta é quantificada, submetida a diferentes ações e comparada com critérios de 
desempenho adequados. As medidas de conservação e reforço, além de critérios aplicáveis como 
compatibilidade, custo ou durabilidade, devem adotar o princípio da intervenção mínima e eficiência, 
considerando os prováveis benefícios e prejuízos. Só têm de ser implementas as medidas realmente 
necessárias. As opções entre sistemas de reparação e reforço tradicionais e os sistemas inovadores-
modernos, com o uso correspondente de materiais, devem ser analisadas em função das 
necessidades de segurança, durabilidade e proteção dos valores patrimoniais. Nomeadamente, 
podem ser necessárias medidas de estabilização de emergência para fornecer segurança contra 
colapso do edifício. Mesmo nesses casos, as ações devem ser realizadas de forma reversível e sem 
alterações permanentes dos materiais históricos.  

Deve-se também ter presente que o processo de avaliação da segurança e projeto de reforço em 
estruturas de alvenaria históricas não deve ser necessariamente baseado na abordagem adotada 
para as estruturas novas. De uma forma geral, o processo de decisão sobre medidas de segurança e 
sobre a intervenção, apresentado esquematicamente na Fig. 2, deve respeitar os seguintes passos: 
(a) reconhecimento dos critérios gerais a serem adotados para o estudo dos edifícios do património 
cultural; (b) aquisição de dados; (c) definição do sistema estrutural e do seu comportamento; 
(d) diagnóstico e avaliação de segurança; (e) decisões sobre medidas corretivas. 
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Figura 1. Conservação e intervenção nas estruturas do património cultural construído. 
Passado (confiança cega em técnicas modernas e invasivas, com perda de autenticidade 

e desconfiança na capacidade original da estrutura antiga) versus presente 
(combinando intervenções mínimas e monitorização de longo prazo). 

 

Figura 2. A metodologia ISCARSAH do ICOMOS [6]. 
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4 ANÁLISE ESTRUTURAL 

Um modelo estrutural é uma representação simplificada da realidade, levando em consideração 
aspetos de eficiência e as limitações computacionais. Mas o modelo deve possuir consistência 
geométrica e morfológica com a estrutura real. Aspetos como o tipo de ligações, a interação com o 
solo e edifícios adjacentes, e a composição interna dos elementos estruturas precisam de ser 
considerados cuidadosamente. O uso de elementos estruturais secundários, a separação das 
estruturas de blocos de edifícios complexos ou modelos locais de comportamento devem ser usados 
com cuidado e, desde que o modelo adotado represente o comportamento estrutural global ou local 
de forma adequada [7, 8]. 

O principal objetivo da análise estrutural de estruturas existentes é avaliar a segurança em estado 
limite último (ULS). O recurso a ferramentas analíticas e numéricas complementares, com modelos 
globais e locais, permite aumentar a confiança nos resultados. Ferramentas populares de análise 
estrutural são: (a) o método dos elementos finitos através de macro ou micro modelação, e o 
método dos elementos discretos; (b) a análise limite ou com macro-blocos, recorrendo a uma 
abordagem cinemática ou estática. O conceito de não linearidade, geométrica e / ou física, incluindo 
a capacidade da estrutura em dissipar energia e acumular danos, pode ser incorporado aos métodos, 
o que aumenta a precisão da resposta adquirida [8, 9]. 

A análise elástica linear permite obter resultados preliminares, fornecendo informações sobre a 
distribuição de tensões. No entanto, esta análise fornece respostas irrealistas para estruturas de 
alvenaria simples, com valores incorretos (e excessivamente conservadores) de capacidade e 
segurança estrutural. Devido à capacidade de tração muito baixa em estruturas de alvenaria, a 
resposta é altamente não linear, mesmo sob estados de tensão moderada. Usando a análise elástica 
linear, os caminhos de carga que se formam na estrutura são considerados constantes e o 
comportamento estrutural geral e os danos não podem ser representados até ao colapso. 

Existem dois tipos básicos de representações computacionais avançadas da alvenaria. A macro-
modelação é a abordagem mais popular para grandes modelos e é baseada na mecânica do contínuo 
(a alvenaria é representada como um material isotrópico ou anisotrópico homogeneizado). São 
atribuídas leis constitutivas de plasticidade, fendilhação e / ou dano para comportamento em tração 
e compressão. As descontinuidades e fendas podem ser representadas por elementos de interface. 
Estes modelos foram utilizados em monumentos emblemáticas, como a Catedral de Cantuária, no 
Reino Unido, ou a Catedral de Ica, no Peru (Fig. 3). 

Na micro-modelação, as unidades e a argamassa, bem como a descontinuidade entre elas, é 
explicitamente modelada. As aplicações podem ser realizadas com elementos finitos, elementos 
discretos (DEM) ou análise limite. Normalmente, apenas as unidades e as juntas são modeladas. Esta 
é uma prática comum em modelos de pequena escala, mas devido ao avanço nas capacidades 
computacionais, pode também ser utilizada também em modelos de grande escala. O DEM, além dos 
aspetos de não linearidade, permite a separação completa de blocos e a evolução de grandes 
deslocamentos, que também são excelentes para fins educacionais (Fig. 4). 
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Figura 3. Exemplos de metodologia e aplicação a casos de estudos com macro-modelação: 
Catedral da Cantuária no Reino Unido (esq.) [10]; Catedral de Ica no Peru (dir.) [11]. 

  

Figura 4. Exemplos casos de estudo com micro-modelação: Igreja de Kuñotambo no 
Peru (esq.) [12]; Templo de Évora (dir.) [13]. 
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5 CONCLUSÕES - RECOMENDAÇÕES 

As últimas décadas testemunharam grandes avanços de engenharia nos métodos experimentais e 
numéricos. No contexto da engenharia estrutural, as Recomendações para a Análise, Conservação e 
Restauração Estrutural do Património Arquitetónico fornecem o contexto técnico e científico 
moderno, afirmando claramente que não apenas a aparência e os materiais das estruturas históricas 
devem ser preservados, mas também os seus mecanismos de resistência devem ser investigados, 
compreendidos e preservados. Esta tarefa é difícil e requer uma abordagem e conhecimento 
diferentes dos utilizados no projeto de novas construções - uma tarefa para a qual engenheiros e 
arquitetos possuem habitualmente pouca formação. A incerteza e a aplicabilidade limitada dos 
regulamentos atuais para a avaliação de edifícios históricos salientam o papel vital da formação 
avançada e da disseminação das práticas de engenharia aplicada. 

A avaliação sísmica de estruturas patrimoniais em alvenaria permite replicar os danos existentes e 
obter os níveis de segurança nas condições atuais. Ainda assim, o processo é exigente, em termos de 
conhecimento de engenharia de conservação e depende da estratégia de modelação adotada e do 
nível de conhecimento sobre a estrutura. As combinações de ferramentas de análises estrutural 
adequadas, validadas por meio de inspeções e monitorização no local, fornecerão a melhor 
estimativa possível da segurança e a definição de medidas corretivas eficientes (se necessário). Os 
desafios da transformação digital em curso incluem aspetos como as ferramentas de inspeção e 
diagnóstico automatizadas e com recurso à inteligência artificial, os problemas inversos na 
tomografia, a ciência da grande quantidade dos dados de monitorização, a avaliação expedita da 
vulnerabilidade e análise de risco ao nível do território com sistem, ou os megamodelos na 
computação. 
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Resumo 

Neste trabalho apresenta-se a situação em Portugal no que se refere à normalização dirigida às intervenções 

e avaliação da segurança em estruturas existentes. Para enquadrar o tema apresenta-se também a evolução 

dos métodos construtivos, dos materiais, dos critérios de verificação da segurança e regulamentação de 

estruturas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para intervir numa estrutura existente há que conhecer o enquadramento histórico da época em que foi 

realizada, as técnicas de construção então adotadas e as normas de projeto então existentes. 

A gestão do património deve iniciar-se com o controlo da qualidade do projeto e da execução das obras, 

incluindo a produção das telas finais e da compilação técnica (que inclua de forma organizada todos os 

documentos realizados para a obra e durante a obra) e a elaboração do plano de monitorização, inspeção e 

ensaios e manutenção da obra. 

Partindo da qualidade inicial de uma obra, a gestão envolve o acompanhamento regular do processo de 

envelhecimento e o registo das anomalias. Este acompanhamento requer a realização de inspeções e os 

estudos de diagnóstico das causas e consequências das anomalias, por forma a fundamentar a realização dos 

trabalhos de prevenção, de reparação e de reforço ao longo do período de serviço da construção.  

Para além dos processos associados à evolução do estado de conservação, as estruturas existentes podem 

vir a tornar-se desadequadas para as necessidades, podem vir a revelar-se com níveis de segurança 

insuficientes face à evolução das exigências de desempenho ou podem ser objeto de alteração ou adaptação 

a novas utilizações, daí resultando a necessidade de intervenção. 

É neste contexto que as recomendações, normas e regulamentos aplicáveis a estruturas existentes têm vindo 

a merecer uma especial atenção nos últimos anos, até porque a tendência será cada vez mais manter e 

adaptar as construções existentes evitando a sua demolição e substituição. 

Há assim que analisar o património construído em betão, aço, alvenaria e madeira e procurar desenvolver 

documentação técnica de apoio às intervenções em construções existentes. 

Neste trabalho apresenta-se uma breve síntese da evolução da regulamentação nacional e europeia para 

obras novas, uma vez que, em muitas intervenções em obras existentes, deve ter-se em conta a vasta 

documentação dirigida para as obras novas, e os novos elementos devem ser projetados e executados de 

acordo com a regulamentação em vigor, à data da intervenção. 

Na secção 3 refere-se a inspeção de estruturas e na secção 4 analisam-se as normas aplicáveis ao processo 

de avaliação do estado de conservação e segurança. De entre estes documentos, têm particular importância 

no nosso País, os documentos relativos à avaliação da segurança sísmica. 

Decidida a necessidade de intervenção, refere-se na secção 5 um conjunto de documentos disponíveis para 

apoio ao projeto e execução de intervenções de prevenção, de reparação e de reforço de estruturas 

existentes.  

2 A EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS, MATERIAIS E REGULAMENTAÇÃO 

2.1 Projeto e construção de edifícios antigos (1), (2) 

Há a considerar diversas tipologias construtivas de edifícios - edifícios com pavimentos de madeira e paredes 

de tabique e de alvenaria, construídos em Portugal na década de 1950; edifícios com pavimentos de betão e 

paredes de alvenaria, construídos até à década de 1960 e edifícios com toda a estrutura de betão armado 

construídos desde o início do século, mas só de forma praticamente exclusiva após a década de 1960. 

Consideram-se edifícios antigos aqueles que foram executados há 50 anos ou mais. A construção dos edifícios 

antigos era realizada respeitando as boas práticas construtivas correntes à data da sua execução. Os edifícios 

antigos raramente apresentam caves. 
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Os pavimentos de madeira eram apoiados em vigas maciças de madeira e eram calculados controlando a 

deformação dos pisos e verificando que as tensões máximas eram inferiores às tensões admissíveis. As 

ligações eram realizadas por pregagem, parafusos, entalhes ou com elementos metálicos. As coberturas 

eram realizadas com asnas, madres e ripas de madeira. A madeira utilizada era do tipo maciço. Só em décadas 

recentes passaram a estar disponíveis os lamelados colados. 

As paredes de alvenaria localizadas nas fachadas, empenas e caixas de escada eram calculadas para a carga 

vertical, reduzindo a sua espessura em altura em função da carga axial que suportavam. As alvenarias das 

fachadas e empenas eram realizadas com alvenaria de pedra e as paredes interiores em alvenaria de tijolo 

ou com tabiques de madeira. Nas construções pombalinas parte das paredes integravam uma estrutura 

interior de madeira que, interligada com os pisos (paredes de frontal), funcionava também como sistema de 

travamento para as ações horizontais. A qualidade construtiva que caracterizava as construções pombalinas 

foi-se deteriorando no séc. XIX e início do séc. XX, com a construção dos chamados edifícios Gaioleiros. 

A diversidade da constituição dos elementos de alvenaria é enorme. Em edifícios as paredes de alvenaria 

podem ser de pedra argamassada, de cantaria, de alvenaria de tijolo. Em alvenaria realizavam-se também as 

abóbadas no piso térreo. 

As lajes de betão armado, que começaram a ser utilizadas nalguns edifícios a partir do início do século XX, 

eram calculadas usualmente com recurso a tabelas e apresentavam reduzidas espessuras (10cm ou menos) 

e reduzidos recobrimentos (10mm). 

As ações verticais eram frequentemente subestimadas, no que se referia à consideração dos pesos de 

paredes e revestimentos, e não era feito um dimensionamento da estrutura para a ação sísmica. 

A partir de 1960, o dimensionamento para a ação sísmica passou a ser exigido. Era feito considerando forças 

horizontais equivalentes atuando nas paredes e pilares (verificação de corte basal) e verificando a respetiva 

resistência ao corte.  

Até à década de 1960 o aço utilizado nas estruturas de betão armado era o aço liso A235 e os betões não 

ultrapassavam em geral os 30 MPa de resistência à compressão em ensaio de cubos. 

A pormenorização das armaduras das lajes envolvia em geral a subida de metade das armaduras a 1/5 do 

vão, para a face superior sobre as vigas.  

Nas primeiras estruturas de betão armado de edifícios é usual encontrarem-se vigas com aumento de altura 

junto aos apoios de continuidade (esquadros). A resistência ao esforço transverso era essencialmente 

garantida com varões inclinados, tendo os estribos uma contribuição diminuta. 

Os pilares de betão armado e os nós de pórticos não eram devidamente cintados, o que só foi corrigido na 

regulamentação de 1983. Como não era feita uma avaliação adequada para a ação sísmica, as cintas tinham 

quase só uma função construtiva, o seu diâmetro era reduzido e a distância entre cintas muito grande (30cm 

a 40cm) e frequentemente só se dispunha de uma cinta no contorno do pilar. 

As fundações das paredes de alvenaria eram realizadas com sapatas contínuas, frequentemente realizadas 

em alvenaria ou betão simples. Se o terreno era de má qualidade realizavam-se pegões e arcos sobre os quais 

nasciam as paredes. Nalguns casos, em alternativa aos pegões, o terreno sob a base da sapata era 

compactado por cravação de estacas de madeira (diâmetros de cerca de 15cm e comprimentos de 3m a 5m). 

Com o advento do betão armado as fundações passaram a ser realizadas com este material, quer em 

fundações diretas para os pilares e paredes quer em estacas (após a década de 1940). Era corrente a 

realização de estacas cravadas com seção quadrada (com 30cm a 40cm de lado) e estacas moldadas de seção 
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circular não excedendo 60cm de diâmetro. A profundidade das estacas estava também limitada pela 

capacidade dos equipamentos a cerca de 30m. 

Na década de 1950 são publicados os primeiros livros de Mecânica dos Solos e Fundações e diversos 

trabalhos por investigadores do LNEC sobre o dimensionamento de sapatas e de estacas. 

Em soluções de fundação direta as sapatas passam a ser interligadas por lintéis (solução adequada para o 

bom comportamento para as ações sísmicas). Quando se realizam caves é frequente a adoção de soluções 

de ensoleiramento geral. Atualmente, quando necessário, são executadas estacas com diâmetros correntes 

de 80cm a 120cm. 

A inspeção das condições de fundação de edifícios existentes pode ser realizada com a abertura de poços de 

inspeção quando não há informação fiável sobre a geometria e tipologia das fundações existentes. 

Quando a estrutura não apresenta anomalias associadas a assentamentos de fundação e as ações não 

sofreram, nem vão sofrer alterações, nem existem indícios de agressividade do solo da fundação, poderá ser 

dispensada a inspeção e avaliação das condições de segurança das fundações dos edifícios existentes.  

Caso contrário, é necessário pesquisar a informação geotécnica disponível ou caracterizar o terreno de 

fundação com sondagens de prospeção. A avaliação da necessidade de reforço, em particular quando se 

aumentam as cargas ou se detetam deficiências de fundação, é fundamental no processo de intervenção em 

obras existentes. Uma das soluções mais usuais para o reforço de fundações de edifícios é a introdução de 

microestacas e a sua interligação às fundações existentes. 

No final do século XIX e início do século XX foram realizadas coberturas de edifícios, com estrutura metálica, 

substituindo as tradicionais coberturas de madeira. Em edifícios industriais essa aplicação manteve-se até 

aos nossos dias em paralelo com as estruturas pré-fabricadas de betão. 

As ligações entre elementos metálicos eram realizadas por rebitagem, de acordo com as regras de 

dimensionamento apresentadas no RPM de 1929 e REAE de 1967. Em obras mais recentes as ligações são 

realizadas por aparafusamento e soldadura. 

A soldadura só foi desenvolvida mais tarde e não é aplicável às obras mais antigas onde se deve manter a 

rebitagem. Os aços laminados posteriores a 1930 apresentam em geral composição adequada para a 

aplicação da soldadura, mas tal deve ser confirmado com ensaios. 

2.2 Projeto e construção de pontes antigas (7) 

As pontes antigas eram construídas com abóbadas de alvenaria. Em pontes há a referir as pontes em arco e 

os pilares de alvenaria (em geral forrados a cantaria). Os materiais adotados são também diversos e com 

características mecânicas muito diferenciadas - granitos, calcários e xistos. As estruturas de alvenaria eram 

analisadas para as cargas verticais evitando-se ter trações nas alvenarias. 

A partir da 2ª metade do séc. XIX, e em especial para o projeto nacional da rede ferroviária, foram construídas 

numerosas pontes com tabuleiro metálico do tipo treliçado apoiado em pilares de alvenaria, e algumas 

pontes em arco. Os materiais adotados eram o ferro fundido, o ferro laminado e o aço laminado. Para as 

estruturas metálicas das pontes foram desenvolvidos modelos de cálculo elástico quer para os arcos quer 

para os tabuleiros. A verificação da segurança era realizada pelo método das tensões admissíveis. Os aços 

que eram então utilizados correspondem aos atuais S235. Só o REAE de 1986 considera outros tipos de aço 

com maiores resistências como o aço S275 e o aço S355. 

16 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



No começo do séc. XX inicia-se a construção de pontes de betão armado, com tabuleiro apoiado em pilares 

ou em arcos. Só a partir do final dos anos de 1960 se começam a realizar pontes com tabuleiro em betão 

armado pré-esforçado. 

Para as primeiras pontes de betão armado com tabuleiro em laje vigada utilizavam-se frequentemente uma 

conceção de estrutura isostática longitudinalmente, quer com tramos simplesmente apoiados, quer com 

tabuleiros do tipo viga Gerber. Os tabuleiros eram normalmente fixados, pelo menos, num dos encontros. 

As sobrecargas rodoviárias uniformemente distribuídas, adotadas no cálculo das pontes antigas, tinham 

valores muito elevados e eram afetadas de um coeficiente dinâmico. Pelo contrário, as cargas dos veículos 

pesados eram reduzidas pelo que é vulgar existirem algumas deficiências locais nos tabuleiros dessas pontes. 

Com o RSEP de 1961 as sobrecargas uniformemente distribuídas foram significativamente reduzidas, 

mantendo-se com valores semelhantes no RSA. Os seus valores são inferiores aos especificados para o 

tráfego atual na EN1991-2. O coeficiente dinâmico definido no RSEP com o valor de 1,2 passou a ser aplicado 

apenas às ações do veículo tipo. As ações do veículo tipo foram sendo aumentadas com a nova 

regulamentação adequando esses valores ao tráfego real que circula nas rodovias. No RSA o coeficiente 

dinâmico passou a ter um valor unitário. 

Um dos problemas das pontes antigas é a reduzida largura do tabuleiro. No caso particular das pontes de 

alvenaria outro problema corrente é a reduzida seção de vazão. 

As sobrecargas ferroviárias especificadas sofreram um grande aumento desde as primeiras obras até ao RPM 

de 1929, mantendo-se, a partir dessa data, com valores não muito superiores. 

Um dos problemas das pontes ferroviárias antigas era o reduzido gabarito vertical de secções em caixão 

treliçado, o que, para a implementação da eletrificação da linha, requereu nos anos de 1960 e 1970 a 

alteração da sua geometria e alteamento dos travamentos do banzo superior. 

Nas pontes, a dificuldade de realizar grandes vãos sem recorrer a soluções de grandes arcos metálicos ou de 

betão, que têm um custo elevado, conduziu a soluções com pilares implantados no leito menor dos rios. Os 

trabalhos de fundação destes pilares eram realizados em período de estiagem e, quando necessário, 

modificando o curso da água. Se não era possível realizar as fundações superficialmente era necessário 

realizar fundações por pegões com profundidade máximas da ordem de 20m e com a enorme dificuldade da 

presença de água. Esses pegões eram realizados com recurso a ar comprimido para colocar a câmara de 

trabalho na base da escavação com uma pressão superior à pressão hidrostática. 

Um dos problemas graves que pode ocorrer nas pontes com pilares localizados no leito menor é a 

infraescavação das fundações. Por isso é importante realizar inspeções subaquáticas e avaliar a segurança 

em relação ao descalçamento de fundações diretas ou por pegões.  

A partir da década de 1950 tornou-se possível realizar, quando necessário, fundações profundas com a 

tecnologia de execução de estacas. Os diâmetros de estacas podem atualmente exceder os 2m e 

profundidades de 100m. 

2.3 Evolução da regulamentação nacional aplicável às estruturas (6) 

O primeiro regulamento português que conhecemos data de 24/2/1863. Trata-se do decreto assinado pelo 

Duque de Loulé intitulado “Regulamento das provas que se deverão fazer nas pontes metálicas de Caminho 

de Ferro, antes de serem entregues à exploração”. Documento sucinto, inclui os critérios de verificação da 

segurança dos elementos metálicos forjados e laminados e a especificação dos ensaios de carga estáticos e 

dinâmicos a realizar nas pontes metálicas realizadas no início da concretização da Rede Ferroviária Nacional. 
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Refira-se que em 1877 é realizada uma das mais notáveis pontes portuguesas, a Ponte Maria Pia sobre o Rio 

Douro.   

Em 1/2/1897 é publicado o “Regulamento para projeto, provas e vigilância das pontes metálicas”, documento 

já mais desenvolvido e aplicável às pontes de caminho de ferro e às pontes de estradas. Este documento 

inclui também os valores das sobrecargas, os valores caracterizadores das propriedades dos materiais e os 

critérios de verificação da segurança de pontes metálicas.  

O início das construções de betão armado em Portugal, no final do séc. XIX, justificou a publicação, em 

28/3/1918, do Dec. 4036 “Regulamento para o emprego do beton armado”, onde se apresentam, ainda de 

forma incompleta, as características dos materiais, os critérios de verificação da segurança e a execução e 

ensaio das obras de betão armado.  

O desenvolvimento das vias de comunicação e a necessidade de atualizar o regulamento de 1897 conduziu 

à publicação em 10/4/1929 do Decreto 16781 “Regulamento das Pontes Metálicas” - RPM. Este regulamento 

foi objeto de diversas alterações até 1958, como as introduzidas pelo Dec. 41584. Este regulamento é um 

documento bastante completo que se manteve parcialmente em vigor durante muitas décadas. De realçar 

que. em Portaria de 28/9/1929. são publicadas umas interessantes Instruções para a aplicação deste 

regulamento, onde se incluem também indicações sobre a conceção e pré-dimensionamento de pontes e 

dos seus aparelhos de apoio. Refira-se que é neste regulamento que se encontram os valores das tensões 

admissíveis para os elementos metálicos e para as alvenarias. 

Em 16/10/1935 é publicado o Decreto 25948 “Regulamento do Betão Armado” - RBA, que trata agora de 

forma completa o dimensionamento e execução de estruturas de betão armado. Neste regulamento é feita, 

na introdução, uma apresentação detalhada da regulamentação europeia e americana. É neste regulamento 

que são introduzidas pela primeira vez, ao nível regulamentar, as ações a adotar no projeto de edifícios. É 

dado um grande desenvolvimento ao cálculo de lajes fungiformes e a vários aspetos do dimensionamento 

de pontes de betão armado relacionados com o cálculo de tabuleiros em laje vigada, com o cálculo das 

abóbadas e com o cálculo de articulações e aparelhos de apoio. 

Em 31/5/1958 é publicado o Decreto 41658 “Regulamento de Segurança das Construções contra os Sismos” 

- RSCS. Embora aplicável a todas as construções não se explicita o enquadramento do projeto de pontes 

definindo os necessários valores dos respetivos coeficientes sísmicos. Este regulamento seguiu-se à 

realização, em 1955 na Ordem dos Engenheiros, de um seminário para assinalar os 200 anos do sismo de 

1755 e discutir a necessidade de regulamentação para a segurança sísmica. 

Só em 18/11/1961 as ações passam a ser definidas em regulamento específico, o RSEP - “Regulamento de 

Solicitações em Edifícios e Pontes”, Decreto 44041. São então atualizados os valores das sobrecargas nas 

pontes e todas as outras ações atuantes nas estruturas quer sejam metálicas ou de betão. É introduzido neste 

regulamento o conceito de ações excecionais que incluem a ação sísmica e a ação de ventos excecionais. São 

assim definidos dois tipos de combinação de ações, do tipo I (solicitações permanentes e solicitações 

variáveis habituais) e do tipo II (solicitações permanentes e solicitações excecionais)  

Em 19/1/1965 é publicado o Decreto 46160 “Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios” - REAE que 

atualiza os requisitos regulamentares para as estruturas metálicas, eliminando, em relação ao RPM, 

especificações relativas a ações. Muito embora se indique como âmbito de aplicação os edifícios e não tenha 

então sido revogado o regulamento das pontes metálicas, várias cláusulas deste regulamento eram 

naturalmente aplicáveis ao projeto de pontes, nomeadamente os aspetos relacionados com o projeto de 

ligações soldadas e aparafusadas. 
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Em 20/5/1967 é publicado o Decreto 47723 “Regulamento de Estruturas de Betão Armado” - REBA. Este 

regulamento marca a alteração do método de verificação de segurança por tensões admissíveis para o 

método de verificação da segurança aos estados limites (de serviço e de rotura), sendo para a rotura adotada 

a filosofia semi-probabilística dos coeficientes parciais de segurança. Esta metodologia, na época inovadora, 

veio a ser mais tarde adotada a nível internacional nos atuais Eurocódigos. 

Em 31/5/1983 é publicado o Decreto-Lei 235/83 “Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 

Edifícios e Pontes” - RSA e em 30/71983 é publicado o Decreto-lei 349-C “Regulamento de Estruturas de 

Betão Armado e Pré-esforçado” – REBAP, que ainda estão em vigor. O RSA inclui, para além da atualização 

da definição e quantificação das ações, a filosofia e os critérios de verificação da segurança. O REBAP inclui 

pela primeira vez em Portugal os requisitos regulamentares relativos às estruturas pré-esforçadas. Adota-se 

também o Sistema Internacional de Unidades e simbologia (ISO 3898).  

Em relação às estruturas metálicas, procedeu-se com o Decreto 211/86 de 11/4/1986 a uma revisão do REAE, 

adotando-se a filosofia de segurança aos estados limites em conformidade com o RSA. Consideram-se ainda 

os novos tipos de aços em chapa e perfil então disponíveis no mercado, Fe360, Fe430 e Fe510. 

Em síntese apresenta-se a listagem da regulamentação nacional aplicável ao dimensionamento de 

estruturas. 

- Decreto de 24/2/1863: “Regulamento das provas que se deverão fazer nas pontes metálicas de Caminho 

de Ferro, antes de serem entregues à exploração” 

- Decreto de 1/2/1897: “Regulamento para projeto, provas e vigilância das pontes metálicas” 

- Decreto 4036 de 28/3/1918: “Regulamento para o emprego do beton armado” 

- Decreto 16781 de 10/4/1929: “Regulamento das Pontes Metálicas” 

- Decreto 25948 de 16/10/1935: “Regulamento do Betão Armado” (RBA) 

- Decreto 41658 de 31/05/1958: “Regulamento de Segurança das Construções contra os Sismos” (RSCS) 

- Decreto 46160 de 19/1/1965: “Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios” 

- Decreto 44041 de 18/11/1961: “Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes” (RSEP) 

- Decreto 47723 de 25/5/1967: “Regulamento de Estruturas de Betão Armado” (REBA) 

- Decreto 404/73 de 23/9/1971: “Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos” (RBLH) 

- Decreto 235/83 de 31/05/1983: “Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Pontes” (RSA)  

- Decreto 349-c/83 de 30/7/1983: “Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado” (REBAP) 

- Decreto 211/86 de 11/4/1986: “Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios” 

No que se refere à evolução das ações na regulamentação, o aspeto mais importante tem a ver com a ação 

sísmica que será tratado noutra secção deste trabalho. 

Em relação aos materiais os regulamentos vão acompanhando os progressos e considerando o sucessivo 

aumento da capacidade resistente dos aços e dos betões 

Documentos de referência são os Model Code do CEB/FIP e fib (10), (17) 
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3 NORMAS, REGULAMENTOS E RECOMENDAÇÕES PARA A INSPEÇÃO E ENSAIOS EM 

ESTRUTURAS EXISTENTES (9), (13), (14) 

3.1 Introdução 

A inspeção visual de uma construção realizada por um técnico experiente e conhecedor é uma tarefa 

fundamental no acompanhamento e manutenção do património construído. 

Durante a inspeção pode realizar-se a observação de dispositivos existentes da monitorização estrutural e 

podem realizar-se ensaios para a caracterização dos materiais e da estrutura. 

A inspeção e ensaios deve ser realizada após uma visita prévia à obra e após a aprovação de um plano em 

que se estabelece o calendário previsto para os trabalhos de campo, em que se indicam os meios de acesso 

a mobilizar para observar a estrutura a pequena distância e em que se definem o tipo e número dos ensaios 

a realizar. 

Um dos principais objetivos da inspeção é a realização do mapeamento e caracterização das anomalias da 

estrutura (deformação excessiva, assentamento de fundações, vibração excessiva,…) e dos seus materiais. 

Para as estruturas de betão as principais anomalias são a corrosão das armaduras, a fendilhação e a 

deterioração química do betão em que se destacam as reações expansivas alcalis-agregado e as reações 

sulfáticas internas.  

Para as estruturas metálicas a corrosão do aço é a principal anomalia deste tipo de material estrutural, 

requerendo uma proteção superficial (EN 12944) e sua permanente manutenção. 

Um dos problemas das estruturas metálicas antigas sujeitas a fortes ações alternadas, como é o caso das 

pontes ferroviárias, é a resistência à fadiga dos aços. Tal resistência é inferior à dos aços atuais e por outro 

lado as estruturas já foram sujeitas a numerosos ciclos de carga. 

Para as estruturas de alvenaria a principal anomalia é a fendilhação. 

Para as estruturas de madeira as principais anomalias são a deterioração do material e a deformação 

excessiva. A deterioração pode ser causada pela ação de fungos de podridão ou por insetos (térmitas e 

carunchos) e pela ação dos agentes atmosféricos 

Os ensaios da estrutura têm como objetivo avaliar a resposta global de um elemento ou da estrutura na sua 

globalidade para as ações que atuam na construção nas suas condições normais de utilização. 

Os ensaios de carga estáticos têm como objetivo avaliar a deformação (rigidez) de um elemento e comparar 

os resultados com a obrigatória previsão de modelo de cálculo. Estes ensaios podem ser realizados antes e 

depois de uma intervenção como forma de avaliar a sua eficácia. Importa referir que, numa construção 

existente, os elementos não estruturais (por exemplo os revestimentos de piso) afetam a resposta se 

comparada apenas com o cálculo da estrutura. Estes ensaios não devem causar danos na estrutura pelo que 

a prévia avaliação analítica e o acompanhamento dos ensaios pelo consultor são fundamentais. 

Os ensaios dinâmicos, em particular os ensaios associados à vibração ambiental, têm particular interesse 

porque mobilizam meios reduzidos e permitem avaliar a resposta global da estrutura (frequências e modos 

de vibração). Esses resultados não só servem para calibrar os resultados dos modelos analíticos como 

permitem avaliar a evolução do comportamento ao longo do tempo. Constituem também uma forma de 

avaliação dos efeitos estruturais globais da deterioração ao longo do tempo. 
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Informação importante sobre a resposta da estrutura é a medição das deformações (permanentes, em 

particular) existentes na estrutura. No caso de edifícios a medição das flechas em pavimentos e no caso das 

pontes o nivelamento do tabuleiro, os deslocamentos e deformações nos aparelhos de apoio e juntas de 

dilatação são observações importantes. Uma dificuldade na interpretação desses resultados é que, em geral, 

não existe o registo dessas grandezas após a conclusão da obra pelo que não se torna possível separar a 

deformação da parcela correspondente à geometria inicial. Tal dificuldade já não se verifica quando se fazem 

leituras ao longo do tempo com as mesmas posições de referência. 

Os ensaios de materiais têm como objetivo a sua caracterização mecânica e a avaliação do seu estado de 

deterioração. 

Para a caracterização mecânica podem realizar-se ensaios diretos (destrutivos) em que se submetem 

provetes extraídos da obra a um dado esforço e se obtém o comportamento até à rotura (por exemplo 

ensaios numa carote de betão ou num provete de aço extraído da obra). Para evitar realizar um número 

elevado de ensaios destrutivos pode associar-se a estes a realização de ensaios não destrutivos e estabelecer 

correlações que permitam, desse modo, estimar de forma indireta as características mecânicas dos materiais. 

Uma questão fundamental que se coloca na realização de qualquer tipo de ensaio é a sua representatividade, 

o que exige a escolha do local e número de ensaios em cada elemento. 

Os ensaios que têm como objetivo a avaliação do estado de deterioração são fundamentais para a decisão 

da necessidade de intervenção preventiva ou corretiva e para a especificação do tipo de intervenção. 

Só devem ser realizados ensaios cujos resultados sejam utilizados na avaliação evitando-se realizar toda uma 

“ementa” de ensaios atualmente disponíveis. 

Para as estruturas de betão os ensaios mais importantes são a medição do recobrimento das armaduras, a 

medição da profundidade da carbonatação do betão, a contaminação do betão por iões cloreto e ensaios a 

realizar em carotes. Refira-se que no ambiente marítimo a profundidade da carbonatação é em geral muito 

baixa e que em ambiente urbano afastado da costa não existem em geral cloretos no ambiente atmosférico. 

As carotes, para além de permitirem a observação macroscópica da estrutura do betão, são utilizadas para 

realizar ensaios mecânicos e para a extração de provetes para realização de identificação de eventuais 

reações expansivas no interior do betão e previsão da sua evolução futura. 

A extração de varões para ensaios à tração numa estrutura de betão armado deve ser minimizada, 

pesquisando previamente o tipo de armaduras utilizados à data da obra e observando as características das 

nervuras do aço (ou se o aço é liso), o que em muitos casos permite identificar o tipo e classe de resistência 

do aço. 

Para as estruturas metálicas antigas a extração de provetes (a realizar em zonas sujeitas a menores esforços) 

é necessária para obter ou confirmar a resistência à tração e tipo de aço, a resistência à fadiga e a composição 

química (com o principal objetivo de avaliar a soldabilidade do aço). 

Para as estruturas de alvenaria a tarefa principal é a caracterização geométrica e identificação do tipo de 

alvenaria. A dificuldade associada a estas estruturas é a enorme variedade de tipologias e materiais adotados 

em paredes e abóbadas. Nalguns casos pode ser necessário avaliar o estado de tensão e deformabilidade 

numa alvenaria de pedra ou tijolo podendo adotar-se ensaios de macacos planos. Ensaios com ultrassons 

podem também ser muito uteis. 

Para as estruturas de madeira a caracterização geométrica das secções e identificação do tipo de madeira é 

essencial. Podem extrair-se provetes para realização de ensaios mecânicos que permitem avaliar a 

deformabilidade e resistência do material.  
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A fotogrametria e o varrimento laser são tecnologias que são muito uteis na caracterização geométrica das 

construções. Os drones são atualmente de enorme ajuda na inspeção de zonas de difícil acesso. 

3.2 Documentos normativos e recomendações para a inspeção e ensaios nas estruturas 

Para as pontes existem especificações de donos de obra institucionais de que se referem as das 

Infraestruturas de Portugal e as recomendações brasileiras do DNIT 010-2004 relativas às inspeções em 

pontes de betão. 

Como é natural esses documentos apresentam orientações gerais porque a decisão sobre os ensaios 

necessários tem que ser objeto de análise caso a caso. 

Os ensaios deviam ser realizados em duas fases para que, após a realização de uma inspeção visual e ensaios 

básicos preliminares, seja possível identificar os ensaios que realmente são necessários para a avaliação das 

causas de anomalias visíveis e caraterização do estado da estrutura. 

A norma NPEN1998-3:2017 aborda a questão da representatividade dos resultados dos ensaios. 

Na secção 3: Informação para a avaliação estrutural, secção 3.2 Informação de base necessária e secção 3.2 

Níveis de conhecimento a norma estabelece 3 níveis de conhecimento sobre a estrutura existente: 

KL1 (conhecimento limitado), KL2 (conhecimento normal), KL3 (conhecimento integral). A estes níveis de 

conhecimento associa coeficientes de confiança, respetivamente 1,35; 1,20 e 1,10 que deverão ser utilizados 

para redução dos valores médios da resistência mecânica dos materiais obtidos em ensaios, para efeitos de 

verificação da segurança. 

Na secção 3.4 dessa norma desenvolve-se a caracterização dos níveis de conhecimento e indicam-se no 

quadro 3.2, aqui reproduzido, os valores mínimos recomendados para a inspeção e ensaios em edifícios 

existentes. 

 

Esta é uma matéria complexa que compete a um consultor especializado a orientação e definição do tipo de 

ensaios, sua distribuição espacial e número de ensaios. A necessidade de mais ou menos ensaios depende 

naturalmente do conhecimento existente sobre o projeto e sobre a execução da obra. O número de ensaios 

deve ser sempre o mínimo necessário para garantir a fiabilidade da avaliação e devem ser realizados apenas 

nos elementos mais importantes e representativos. 

Para a interpretação dos resultados dos ensaios refere-se a EN 13791:2008 – Avaliação da resistência à 

compressão do betão nas estruturas e em produtos pré-fabricados. Neste documento estabelece-se a 

metodologia para a interpretação dos resultados dos ensaios. Um aspeto importante a referir é que para 

avaliar a capacidade de carga de uma estrutura existente o que interessa é a resistência do material à data 
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da avaliação e não a resistência dos materiais considerada no projeto ou em obra, relativa ao controlo da 

qualidade (para o betão na idade de 28 dias). 

4 NORMAS, REGULAMENTOS E RECOMENDAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS EXISTENTES (14) 

4.1 A pr EN1990-2 de 7/4/2021 Assessment and retrofitting of existing structures – general rules 

and actions (doc CEN/TC250 2747)  

Este documento não inclui a avaliação e reforço para a ação sísmica, matéria que é tratada na NP EN 1998-

3. Não inclui também cláusulas específicas para estruturas de betão armado, metálicas, alvenarias e madeiras 

estando em preparação, na nova geração dos eurocódigos, anexos dedicados às estruturas existentes. 

Seguidamente destacam-se alguns dos aspetos tratados nesta norma e no Anexo Nacional em preparação 

pelo GT2 da CT115 (Avaliação e reabilitação de estruturas existentes – regras gerais)  

Na secção 4 - Regras gerais e em relação à filosofia de segurança (secção 4.1) a proposta no Anexo Nacional 

é que, para estruturas existentes, se pode admitir uma ligeira redução do índice de fiabilidade alvo, de acordo 

com os seguintes valores: 

5.1

5.0

−=
−=

nu

nr

ββ
ββ

 

em que  

n
β é o índice de fiabilidade alvo de uma estrutura nova; 

r
β é o índice de fiabilidade alvo de uma estrutura reparada ou reforçada; 

u
β é o índice de fiabilidade alvo mínimo admissível numa estrutura existente; 

A aplicação dos níveis de fiabilidade requeridos para obras novas pode não ser tecnicamente viável ou 

implicar custos desproporcionados que desincentivem a reabilitação estrutural. 

Em paralelo com a possibilidade de redução dos índices de fiabilidade devem ser identificadas as principais 

debilidades da construção, corrigindo aspetos fundamentais como sejam assimetrias de rigidez/resistência, 

ausência de ductilidade, perigo de ocorrência de colapsos progressivos,… 

Os métodos de avaliação da segurança das estruturas existentes podem basear-se em métodos quantitativos 

(baseados em cálculos), métodos qualitativos baseados no comportamento passado ou na combinação de 

ambos, incluindo resultados de monitorização estrutural e ensaios. 

A avaliação deve incluir a análise de toda a informação existente - documentos do projeto, documentos da 

obra, relatórios de inspeção e ensaios, informações relativas a manutenção, alterações, acidentes. 

Ao analisar-se estruturas existentes há a possibilidade de se atualizar a informação da obra construída 

inspecionando e ensaiando materiais e a estrutura, atualizando as bases de calculo, ajustando as ações e as 

características dos materiais. 

A secção 5 da norma trata dos processos de avaliação de estruturas existentes, sendo de realçar que o âmbito 

e objetivos deste processo tem de ser acordado com o dono de obra. A avaliação tem de modelar as 

alterações introduzidas e os efeitos da deterioração que se verifiquem na obra (2),(5) e (25). A inspeção tem 
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de verificar a conformidade da obra com o projeto evitando-se estar a realizar a avaliação de uma estrutura 

que não corresponde ao executado. 

As estruturas existentes podem não respeitar requisitos ou pormenorização das atuais normas para obras 

novas mas tal não significa que não sejam seguras. As partes dos eurocódigos relativos aos diversos materiais 

estruturais e os Anexos Nacionais irão incluir modelos adaptados às particularidades das estruturas 

existentes. 

O Relatório da Avaliação deve apresentar detalhadamente todo o processo adotado na avaliação e deve 

concluir fundamentadamente sobre a eventual necessidade de complementar a avaliação e sobre a eventual 

necessidade de intervenção na estrutura. 

A secção 6 da norma trata da atualização das variáveis básicas - geometria da estrutura e elementos não 

estruturais, ações e propriedades dos materiais.  

Importa definir claramente os valores das ações a considerar na verificação da segurança, tendo em conta as 

ações reais e as especificadas na nova regulamentação. 

Em relação às propriedades dos materiais há que complementar a informação do projeto e dos regulamentos 

em vigor à data do projeto com os resultados obtidos nos ensaios realizados no âmbito da avaliação. 

A secção 7 da norma trata da modelação da estrutura e dos ensaios. Os modelos de cálculo devem basear-

se no projeto e na informação obtida na inspeção e, sempre que possível, devem ser calibrados com os 

resultados da monitorização e ensaios (por exemplo ensaios dinâmicos). 

Importa referir que eventuais ensaios de carga devem ter objetivos claros, um planeamento cuidadoso 

incluindo a previsão da resposta da estrutura e não devem introduzir danos na estrutura (limitando e 

controlando o valor das cargas de ensaio). 

A secção 8 da norma trata das verificações da segurança. 

Para os Estados Limites Últimos deve ser utilizado o método dos coeficientes parciais de segurança tomando 

como base a EN 1990-1, sem alteração dos coeficientes de combinação mas com possíveis ajustamentos dos 

coeficientes majorativos das ações variáveis, tendo em conta a possibilidade de redução do índice de 

fiabilidade alvo para estruturas existentes (proposta do GT da CT115). 

Os coeficientes parciais de segurança para as ações são usualmente definidos através da seguinte relação: 

 γF = γEd ⋅ γf 

onde, 

γF é o coeficiente parcial de segurança para a ação; 

γEd é o coeficiente associado ao erro do modelo da ação; 

γf é o coeficiente associado à dispersão da ação. 

Geralmente, o coeficiente γEd, associado aos erros do modelo, toma valores entre 1,05 e 1,15, sendo o valor 

de 1,10 o mais usual.  

Assim, se for considerado para γEd um valor igual a 1,10, o coeficiente parcial de segurança para as ações 

pode ser considerado como: 

 γF = 1,10 ⋅ γf 

24 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



De acordo com a proposta de redução do índice de fiabilidade para as estruturas existentes, uma redução de 

0,5 no índice de fiabilidade de uma estrutura nova para obter o índice de fiabilidade de uma estrutura 

reparada ou reforçada, corresponde aproximadamente à seguinte relação entre os coeficientes associados à 

dispersão da ação: 

 γfr / γf  = 0,94  

onde γfr é o coeficiente associado à dispersão da ação para uma estrutura reparada ou reforçada. Assim, o 

coeficiente de segurança parcial γFr, para uma estrutura reparada ou reforçada será obtido a partir do 

coeficiente parcial definido para a estrutura nova, multiplicando-o por 0,94. 

Por sua vez, uma redução de 1,5 no índice de fiabilidade de uma estrutura nova para obter o índice de 

fiabilidade mínimo que se aceita para não intervir numa estrutura existente, corresponde aproximadamente 

à seguinte relação entre coeficientes associados à dispersão da ação: 

 γfu / γf  = 0,82 

onde γfu é o coeficiente mínimo associado à dispersão da ação para uma estrutura existente. Assim, o 

coeficiente de segurança parcial mínimo para a ação, γFu, para uma estrutura existente será obtido a partir 

do coeficiente parcial definido para a estrutura nova, multiplicando-o por 0,82.  

A justificação para esta proposta alinhada com recomendações europeias (18) é o reconhecimento da 

complexidade das intervenções e a necessidade de viabilizar uma intervenção que melhora a situação 

existente, sem medidas desproporcionadas e de custos demasiado elevados. Afinal uma medida de bom 

senso. 

Por exemplo, no caso de sobrecarga em edifícios, considerando que o respetivo coeficiente parcial de 

segurança para uma estrutura nova é de 1,50, obter-se-iam os seguintes coeficientes parciais de segurança: 

- 1,40 (1,5x0,94), para uma estrutura existente a reparar ou a reforçar; 

- 1,25 (1,5x0,82), para a aceitação do nível de segurança de uma estrutura existente sem realizar intervenção 

de reforço. 

Em relação aos valores de cálculo das propriedades dos materiais e considerando Xk o valor característico de 

um parâmetro de resistência, o valor de cálculo associado Xd vem dado por: 

�� = ���/�� 

�� = �	��
 = �	���	���
 

em que a primeira parcela do produto (�	�) contém os coeficientes parciais de segurança relativos às 

incertezas do modelo de resistência (�	��) e dos desvios geométricos (�	��), se estes não forem modelados 

explicitamente. A segunda parcela do produto (�
) representa o coeficiente parcial de segurança relativo às 

incertezas, ou variabilidade, associadas às propriedades dos materiais e as incertezas estatísticas e η 

representa um fator de conversão 

A revisão destes coeficientes parciais de segurança para as estruturas existentes está em fase de estudo. Por 

um lado é possível ensaiar os materiais realmente aplicados e obter as suas características efetivas podendo 

ser revistos os valores das resistências, mas por outro lado o comportamento de elementos reparados ou 

reforçados pode ser menos fiável do que o de elementos de estruturas novas.  

A secção 9 da norma trata da avaliação baseada no comportamento anterior. Esta possibilidade deve ser 

considerada com toda a prudência. Esta avaliação requere a realização de uma inspeção detalhada e 

comprovação de que a estrutura não apresenta anomalias, a comprovação de que a estrutura foi sujeita a 
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níveis de carga semelhantes aos que terão muita probabilidade de não serem excedidos no futuro, a 

comprovação de que a estrutura não irá sofrer alterações nem que seja previsível que futura deterioração 

afete o desempenho da estrutura e a aceitação por parte das entidades envolvidas em manter o nível de 

segurança existente.  

A constatação de que uma estrutura tem tido um bom comportamento em serviço apenas é indicativo que 

a estrutura provavelmente continuará a apresentar um bom comportamento nas mesmas condições de 

utilização, mas tal não é garantia do nível de segurança para as situações dos estados limites últimos ou seja 

para a avaliação da capacidade de carga de rotura da estrutura. Esta questão é de especial relevância para a 

segurança sísmica uma vez que nas últimas décadas não ocorreram sismos de elevada intensidade no 

território do continente e, portanto, as estruturas não foram testadas e por outro lado são conhecidas as 

debilidades das construções mais antigas, muitas das quais nem foram concebidas para a resistência aos 

sismos. A ocorrência de sismos severos nalguns países tem evidenciado estas debilidades. 

A secção 10 da norma trata das possíveis intervenções quando da avaliação se conclui de forma clara a causa 

das anomalias ou a constatação de que um dos requisitos de segurança regulamentares não é verificado. Na 

secção 5 deste artigo analisam-se essas alternativas de intervenção. 

4.2 A pr EN 1992-1-1 para a avaliação da segurança das estruturas existentes realizadas em betão 

armado (Anexo I) e a atividade do Grupo de Trabalho GT2 da CT115 

Os eurocódigos separaram todos os assuntos relativos à ação sísmica em documentos autónomos porque 

alguns países europeus não sofrem a possibilidade de atuação dessa ação com níveis relevantes. Tal não é o 

caso de Portugal e por isso a nossa regulamentação tratava de forma integrada a ação dos sismos com as 

demais ações. 

Seguindo a organização dos eurocódigos apresenta-se nesta secção a referência à avaliação geral da 

segurança das estruturas de betão e na secção seguinte a avaliação para a ação sísmica. Para os outros 

materiais estruturais – aço, alvenaria e madeira não conhecemos ainda anexos que tratem da avaliação das 

estruturas existentes, mas por certo virão no futuro a contemplar essa matéria. Refira-se, no entanto, que 

grande parte das normas aplicáveis a obras novas também o são para as estruturas existentes. 

Na nova geração dos eurocódigos a prEN1992-1-1- Eurocode 2 Design of concrete structures- General rules, 

rules for buildings, bridges and civil engineering structures de 10/5/2021 (doc.2724) inclui um Anexo I- 

Assessment of Existing Structures, onde se apresentam as recomendações para a avaliação da segurança de 

estruturas existentes de betão. 

Este anexo percorre as várias secções do texto geral do eurócodigo EN 1992-1-1, dirigido às obras novas, com 

as recomendações específicas para estruturas existentes. 

Na secção I.4 apresenta comentários gerais em relação à necessidade de considerar os efeitos estruturais da 

deterioração na avaliação das estruturas existentes e a possibilidade de ajustar os coeficientes parciais dos 

materiais tendo em conta os resultados dos ensaios efetuados na construção. 

Na secção I.5 (Materiais) remete para a norma EN 13791 a interpretação e caracterização mecânica do betão 

com base nos ensaios de carotes e para o aço remete para a norma EN ISO 15630, referindo a possibilidade 

de caracterização de alguns aços pelo sistema de marcação realizado nas nervuras.  

Na secção I.6 indica a necessidade de rever a avaliação da aderência se o recobrimento é inferior ao valor de 

referência (Cmin,b). 
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Na secção I.7 aborda o difícil problema de quantificar a força de pré-esforço instalada, recomendando que, 

atendendo à dificuldade de quantificar essa força, seja feita, em projeto, uma análise de sensibilidade 

variando o valor de pré-esforço entre limites plausíveis. 

Na secção I.8 ULS descreve os efeitos da corrosão de armaduras a considerar na avaliação.  

Nessa secção apresentam-se regras para as estruturas existentes que não cumprem os requisitos da atual 

regulamentação para obras novas, como sejam a consideração de armaduras lisas, a existência de varões 

inclinados e armaduras transversais com disposições construtivas que não satisfazem os atuais requisitos 

mínimos para a resistência ao esforço transverso nas novas normas. 

Na secção I.9 SLS refere-se que a verificação desses estados limites de serviço pode ser feita com medições 

na obra existente e complementa as fórmulas de cálculo do comprimento de amarração e da estimativa da 

abertura de fendas para elementos de betão com armaduras lisas e terminando em gancho. 

No âmbito da atividade do Grupo de trabalho GT2 da Comissão dos Eurocódigos (CT115) foram preparadas 

umas “Recomendações para a Avaliação e Intervenção em Estruturas Existentes de Betão”. Nesse documento 

apresenta-se informação complementar ao referido anexo I, informação que eventualmente será 

incorporada no Anexo Nacional a esse anexo do eurocódigo. 

Assim na secção 3 destas “Recomendações” apresenta-se a evolução da caracterização do betão e do aço, 

dos modelos de análise e critérios de verificação da segurança considerados na regulamentação portuguesa 

e adotados no meio técnico nacional.  

Na secção 7 destas “Recomendações” apresenta-se uma descrição sintética dos vários tipos de ensaios de 

caracterização dos materiais em estruturas de betão armado, seu estado de deterioração e interpretação 

dos resultados. 

4.3 Avaliação da segurança sísmica de estruturas existentes  

4.3.1 Ação sísmica 

Os registos da atividade sísmica e os estudos efetuados mostram que o risco e a intensidade da ação sísmica 

apresentam uma grande variação quer no continente quer nas ilhas dos Açores e Madeira. 

Na figura 1 apresenta-se o zonamento sísmico no continente considerado nos regulamentos de 1958 e 1961, 

no RSA de 1983 e no Anexo Nacional da NPEN 1998-1 (Eurocódigo 8). 

Na figura 2 apresenta-se a comparação, para a região de Lisboa, do coeficiente sísmico equivalente para o 

RSEP (construções sem elementos não estruturais de travamento), para o RSA (considerando a ação 

majorada por 1,5 para o ELU, de acordo com este regulamento para vários tipos de solo e coeficiente de 

comportamento igual a 2, a título de exemplo) e para o EC8, para vários tipos de solo, e também para um 

coeficiente de comportamento igual a 2.  

Da análise destes gráficos e tendo em consideração que o período da vibração horizontal (associado à 

frequência própria) de grande parte das construções varia de 0,5 segundos a 2 segundos fica claro que, com 

a evolução da regulamentação, a intensidade da ação sísmica de cálculo foi aumentando. 
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Figura 1 - Zonamento Sísmico considerado em 1958/1961, 1983 e 2010 (zonamento diferente para o 

sismo afastado, agora designado tipo 1, e sismo próximo, agora designado sismo 2) 
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Figura 2 Coeficiente sísmico equivalente para o RSEP, RSA e EC8 na região de Lisboa  

Na figura 3 apresenta-se a relação dos coeficientes sísmicas para os solos EC8 solo tipo A/RSA Solo tipo I 

(rocha), EC8 tipo B/RSA tipo II e EC8 tipo D/RSA tipo III (solo de fraca consistência). 

 

Figura 3 Comparação da ação sísmica na região de Lisboa RSA/EC8 

Verifica-se que, na gama corrente de frequências entre 0,5Hz a 2,0Hz, existe um agravamento da 

quantificação da ação sísmica entre o RSA de 1983 e o EC8 de 2010 para solos de fundação de qualidade 

média a baixa. 

Na figura 4 ilustram-se os espectros de resposta elástica definidos no EC8 para a região de Lisboa, para um 

coeficiente de importância de 1,0 e um período de vida útil, tL , de projeto de 50 anos. 
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Figura 4 Espectro de resposta elástico definido no Anexo Nacional do EC8 para a região de Lisboa 

A NP EN1990 introduz, para diversos tipos de construções, o conceito de período de vida útil (ou período de 

referência tL) a considerar no projeto (classificação que terá repercussões nos requisitos de durabilidade, 

definição das ações e níveis de segurança, ...). Durante esse período de referência os requisitos de 

desempenho regulamentares devem ser satisfeitos. 

No quadro seguinte indicam-se os valores de referência do período de vida para diversos tipos de estruturas, 

introduzindo-se o conceito de categorias para o período de vida (1 a 5). 

Quadro 2.10 – Categorias para o período de vida estabelecido na NP EN1990 

Categorias para o 

período de vida 

Valores indicativos do 

período de vida (anos) 

Exemplos 

1 10 Estruturas temporárias (1) 

2 10 a 25 Partes estruturais substituíveis (apoios,...) 

3 15 a 30 Estruturas para agricultura ou fins similares 

4 50 Estruturas de edifícios e outras estruturas comuns 

5 100 Monumentos, pontes e outras obras públicas e 

edifícios social ou economicamente muito importantes 

(1) Estruturas que podem ser desmontadas para serem reutilizadas não são consideradas temporárias 

 

A probabilidade p do valor característico de uma ação ser excedida no período de referência tL está 

relacionado com o período de retorno TRC pela equação 

	� =
�

�������
�

��

   

em que TRC é o período entre 2 ocorrências subsequentes em que é excedido o valor característico da ação. 

Para p = 0,10 e um período de referência de 50 anos vem TRC = 475 anos (figura 5). 
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Figura 5 Relação entre o período de retorno e o período de vida útil de projeto para vários valores de p 

O EC8 introduz também o conceito de classes de importância I, II, III e IV para edifícios (a que estão associados 

períodos de via útil de projeto e coeficientes de importância de γI de 0,8; 1,0; 1,2 e 1,4) e classes de 

importância I, II e III para as pontes a que correspondem coeficientes de importância de 0,85; 1,0 e 1,3. 

A NPEN 1998-1 estabeleceu no Anexo Nacional, para edifícios, os fatores de importância que deverão afetar 

a ação sísmica em função das classes de importância não fazendo intervir diretamente o período de vida útil 

de projeto mas o período de retorno em função do coeficiente de importância através da relação 

	� =
	�

�
1
��

��
 

TRc=50 anos e TRL representa o período de retorno associado ao coeficiente de importância γI  

Estabelecido o período de retorno 	�  a ação sísmica ag a considerar no projeto deve ser obtida afetando a 

ação de referência agr pelos fatores de importância ��  para a acção sísmica tipo 1 e tipo 2, dados por: 

�� = �
	�

	�

�
��
�  

Em que ��  representam os fatores de importância para a ação tipo 1 e tipo 2 no continente e para a ação 

sísmica nos Açores, considerando nesta expressão, respetivamente, k= 1,5; 2,5 e 3,6. 

Deste modo foram obtidos na NPEN 1998-1 os fatores de importância a considerar nos edifícios, conforme 

indicado no quadro seguinte: 

Período de vida útil vs Período de retorno
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Da expressão da relação de TRc, p e TL conclui-se que para uma ponte relevante com um período de vida de 

projeto de 100 anos, o período de retorno a considerar para a quantificação da ação sísmica é de 950 anos e 

os fatores de importância seriam: 

�� = 1,59 

�� = 1,32 

Se adotarmos o procedimento da NP EN 1998-1 para um coeficiente de importância de 1,3 

(independentemente do período de vida útil) tem-se TRL=1044 anos e  

�� = 1,69 

�� = 1,37 

Importa referir que para além da ação a evolução da engenharia sísmica está associada a importantes 

alterações ao nível da conceção, verificação segurança e pormenorização das estruturas. A evolução do 

conhecimento e a experiência recolhida dos danos causados pelos sismos em muitos países mostrou que 

uma parte significativa das obras antigas não dispõem de uma segurança sísmica satisfatória.  

4.3.2 Evolução da conceção e verificação da segurança para a ação sísmica  

Como referido, só em 1958 passou a ser exigida regulamentarmente a consideração da segurança sísmica no 

projeto das construções. Inicialmente apenas associado à resistência dos elementos verticais são, em 1983, 

introduzidos os modernos conceitos de segurança sísmica com a importância dada à análise dinâmica global 

da estrutura, à ductilidade e ao dimensionamento por capacidade real. Neste contexto são introduzidas 

modificações ao nível da pormenorização de armaduras em estruturas de betão, com destaque para a 

cintagem de pilares e armaduras mínimas. 

O projeto sísmico, de acordo com o Eurocódigo 8, deve ser realizado por capacidade real. Esta metodologia 

tem como objetivo garantir que são os elementos e mecanismos mais dúcteis que acomodam os 

deslocamentos induzidos pelo sismo. Numa ponte são essencialmente os pilares os elementos onde será 

possível dissipar energia.  

Para garantir um comportamento dúctil deve evitar-se também mobilizar a capacidade última ao esforço 

transverso nos pilares, sobredimensionando a resistência ao esforço transverso as zonas críticas das rótulas 

plásticas. Deve-se também evitar ter os pilares sujeitos a elevados níveis de compressão porque a ductilidade 

em flexão é significativamente reduzida para elevados níveis de esforço axial reduzido.  
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De igual modo deve evitar-se ter plastificações nas fundações, dada a dificuldade de inspecionar e efetuar 

nessas zonas reparações após um sismo intenso e pelas repercussões globais que teria uma rotura ao nível 

das fundações. 

Introduz-se o conceito de requisito de não colapso para sismo intenso e requisito de limitação de danos para 

um sismo moderado. 

São consideradas soluções que limitem os efeitos da ação sísmica nas construções introduzindo dispositivos 

de dissipação de energia ou introduzindo aparelhos de isolamento entre a fundação e a superestrutura 

(isolamento de base) 

4.3.3 A NPEN 1998: Projeto de estruturas para resistência aos sismos – Parte 3: Avaliação e reabilitação 

de edifícios, 2017 (a norma europeia data de 2005) 

A única norma estrutural de aplicação específica para estruturas existentes em Portugal é a NP EN1998-3. 

Esta norma, dirigida para a avaliação e intervenção sísmica em edifícios, apresenta vários aspetos aplicáveis 

às estruturas em geral. 

Esta norma tem como objetivos: 

− Estabelecer critérios para a avaliação do desempenho sísmico das estruturas de edifícios existentes 

− Descrever uma abordagem que permita escolher as medidas corretivas 

− Estipular critérios de projeto para as medidas de reabilitação 

De acordo com esta norma a verificação da segurança e intervenção em edifícios existentes pode ser 

realizada considerando para a ação sísmica valores um pouco inferiores aos especificados para os novos 

edifícios de acordo com as seguintes indicações: 

 

 

Quadro NA I Coeficientes para quantificação da ação sísmica em estruturas existentes (anexo nacional da NP 

EN 1998-3) 
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Para os edifícios existentes correntes (classe de importância II) deve ser verificado o Estado Limite Último de 

danos severos (SD), que corresponde a um período de retorno de 308 anos, ou seja para um nível de ação 

inferior à exigida para a verificação da segurança ao estado limite último em projetos de edifícios novos, da 

mesma classe de importância que seria obtida para um período de retorno de 475 anos. Para os edifícios das 

classes III e IV deve também ser verificado o E.L. de colapso eminente. 

Nesta norma definem-se elementos dúcteis e frágeis. Os elementos dúcteis devem ser verificados para a 

capacidade de deformação; os elementos frágeis devem ser verificados para a resistência. 

A metodologia de referência da norma para a verificação da segurança é a abordagem com base nas 

deformações ao contrário do considerado na EN 1998-1 para projeto de obras novas onde a metodologia de 

referência é a abordagem com base em forças considerando coeficientes de comportamento.  

Estabelecem-se níveis de conhecimento sobre a estrutura existente KL1, KL2 e KL3 (do menor para o maior 

nível de conhecimento) e os respetivos fatores de confiança CF (1,35; 1,2 e 1,0), conforme já referido 

anteriormente.  

Para determinação das capacidades dos elementos dúcteis e frágeis o valor médio das propriedades dos 

materiais obtido nos ensaios é dividido pelo fator de confiança. Para determinação dos esforços de 

dimensionamento dos elementos frágeis a partir das resistências dos elementos dúcteis o valor médio das 

propriedades dos materiais obtido nos ensaios é multiplicado pelo fator de confiança. 

No que se refere à análise adotada na avaliação da segurança sísmica a norma permite adotar a verificação 

com base em forças considerando um coeficiente de comportamento de 1,5 para as estruturas de betão, 

alvenaria e madeira e 2,0 para as estruturas metálicas, sem verificações adicionais, independentemente da 

tipologia de estrutura.  

Esta metodologia é muito conservadora e pode conduzir a decisões de intervenção de reforço que seriam 

dispensáveis fazendo a verificação da segurança pela abordagem com base em deformações. 

A avaliação sísmica analítica deverá, sempre que possível, ser aferida com ensaios experimentais de 

comportamento dinâmico que permitam aferir as frequências e modos de vibração obtidos em modelo 

analítico. É, no entanto, de realçar que, em edifícios, a avaliação experimental do comportamento dinâmico 

é muito dependente da contribuição dos elementos não estruturais que têm como efeito um aumento 

significativo da rigidez da estrutura para as condições normais de utilização do edifício. 

Nessa norma enunciam-se as várias opções de intervenção para a melhoria do comportamento sísmico. 

Em edifícios deve, sempre que possível, reduzir-se a irregularidade estrutural e aumentar-se a ductilidade. 

Para as pontes antigas de betão armado uma das intervenções mais usuais é a introdução de dispositivos de 

dissipação entre o tabuleiro e os encontros e/ou entre o tabuleiro e os pilares. Caso existam pilares curtos a 

sua ligação ao tabuleiro não deve ser rígida. 

A norma apresenta anexos para estruturas de betão, para estruturas metálicas e mistas e para estruturas de 

alvenaria. Para cada tipo de estrutura apresenta soluções de reforço/aumento de ductilidade e respetivos 

critérios de dimensionamento adotando o que designamos por método dos coeficientes globais (coeficiente 

de redução da resistência de elementos reforçados em relação aos valores obtidos em elementos monolíticos 

com a mesma geometria e armaduras). Para pontes têm particular interesse as disposições dessa norma 

relativas a pilares de betão armado, como sejam as relativas ao encamisamento de secções com betão, aço 

ou compósitos (FRP). 
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Nestas normas dão-se recomendações para os modelos a adotar para estimar a capacidade resistente dos 

vários elementos estruturais para ação sísmica, para edifícios de betão armado, estruturas metálicas e mistas 

e edifícios de alvenaria.  

O Eurocodigo 8, como todos os outros está em fase avançada de revisão. Em relação à EN1998-3 foi publicada 

uma versão em 22/5/2018 (doc. 707 da SC8) e recentemente nova revisão (doc 1059) em 6/5/2021. Nestas 

novas versões já estão também incluídas as pontes quer na secção de avaliação da segurança quer na secção 

do dimensionamento das intervenções de reforço sísmico.   

Neste contexto referem-se as publicações (24) e (28). 

4.3.4 A legislação portuguesa  

Em 2019 foram publicados, finalmente, um conjunto de documentos que oficializam a aplicação dos 

eurocódigos no projeto de novas estruturas de edifícios e nas intervenções em edifícios existentes. 

Em 18/7/2019 foi publicado o Dec.Lei 95/2019 que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios, 

em articulação com a substituição dos Regulamentos Nacionais pelos Eurocódigos Estruturais e exige a 

análise da vulnerabilidade sísmica nalgumas intervenções de reabilitação. Este decreto entrou em vigor em 

Novembro de 2019, requerendo a publicação de despacho normativo e portaria complementares. 

Este decreto foi regulamento em 17/9/2019 pelo Despacho Normativo 21/2019 das Infraestruturas e 

Habitação e pela Portaria 302/2019.  

O despacho Normativo 21/2019 aprovou as condições para a utilização dos Eurocódigos Estruturais nos 

projetos de estruturas de edifícios. O período de transição em que ainda é permitida a utilização da 

regulamentação Portuguesa no projeto de edifícios termina em 17 de Setembro de 2022. Neste despacho 

apresenta-se a lista dos Eurocódigos a observar na elaboração dos projetos (ver referências neste artigo). 

Neles se inclui a NP EN 1998:3 dirigida à Avaliação e Reabilitação de Edifícios Existentes. 

A Portaria 302/2019 define os termos em que as obras de intervenção em edifícios estão sujeitas à 

elaboração prévia do relatório de vulnerabilidade sísmica e quando necessário ao projeto de reforço sísmico. 

Esta Portaria entrou em vigor em 15 de Novembro de 2019. 

Para apoio à aplicação desta norma o LNEC coordenou a realização do seguinte conjunto de publicações (que 

estão disponíveis gratuitamente na RPEE): 

“Avaliação da segurança sísmica de edifícios existentes em betão armado”, RPEE nº10 Julho 2019 

“Aspectos gerais da aplicação em Portugal do EC8 Parte 3 Edifícios de alvenaria”, RPEE nº 12 Março de 2020 

“Métodos expeditos para a avaliação sísmica de edifícios de alvenaria com pavimentos rigidos”, RPEE nº14 

Nov. 2020 

“Métodos expeditos para avaliação sísmica de edifícios de alvenaria com pavimentos flexíveis”, RPEE nº16 

Julho 2021 

5 NORMAS E RECOMENDAÇÕES PARA INTERVENÇÕES EM ESTRUTURAS EXISTENTES (14), (19) 

5.1 Regras gerais 

A prEN 1990-2 inclui um conjunto de recomendações gerais a considerar no projeto de reforço de estruturas. 

Na secção 6 trata da possível atualização/adaptação das variáveis básicas – geometria da estrutura, ações e 

propriedades dos materiais. Nas secções 7 e 8 trata da modelação e critérios de verificação da segurança. 
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Na secção 10 descreve as várias possibilidades de intervenção de reparação e de reforço. 

A reparação e o reforço de uma estrutura podem envolver as seguintes soluções: 

- Reparação local 

- Reforço de elementos estruturais 

- Introdução de novos elementos (por exemplo paredes, elementos de contraventamento) 

- Introdução de pré-esforço exterior 

- Modificação das condições de ligação entre elementos (ligações entre paredes, entre pavimentos e 

paredes) 

- Introdução de sistemas dissipativos ou isolamento de base para o reforço sísmico 

- Redução do peso 

- Proteção geral 

Para uma estrutura reforçada é em geral necessário realizar um modelo de análise global da estrutura 

incluindo a simulação dos reforços.    

5.2 Estruturas de betão (3), (4), (8), (15) 

5.2.1 A NP EN 1504 

A reabilitação das estruturas de betão está em grande parte enquadrada pela Norma Europeia NP EN 1504 

Produtos e sistemas para a proteção e reparação de estruturas de betão. Definições, requisitos, controlo da 

qualidade e avaliação da conformidade. 

Esta norma inclui as seguintes partes: 

EN1504-1: Definições 

EN1504-2: Sistemas de proteção superficial do betão 

EN1504-3: Reparação estrutural e não estrutural 

EN1504-4: Colagem estrutural 

EN1504-5: Injeção do betão 

EN1504-6: Ancoragem de armaduras 

EN1504-7: Proteção de armaduras contra a corrosão 

EN1504-8: Controlo de qualidade e avaliação da conformidade 

EN1504-9: Princípios gerais de aplicação de produtos e sistemas 

EN1504-10: Aplicação de produtos e sistemas e controlo da qualidade da execução 

Nestas normas incluem-se alguns conceitos e definições que importa referir. Todos os produtos e sistemas 

devem estar associados a um adequado desempenho. O desempenho é definido como sendo a capacidade 

de um produto ou sistema fornecer uma proteção ou reparação efetiva e durável sem efeitos nocivos na 

estrutura original, nos operários, nos utilizadores e no ambiente. 

Assim um produto deve apresentar um ou mais valores declarados que são documentados pelo produtor 

para identificação ou para requisito de desempenho. 
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Os ensaios de identificação, a realizar pelo fornecedor, têm como objetivo verificar um valor declarado da 

composição do produto ou de uma propriedade do produto ou sistema em termos da consistência de 

produção. 

Os ensaios de desempenho têm como objetivo verificar um valor e uma propriedade requerida do produto 

ou sistema em termos do seu desempenho (propriedade mecânica, física ou química). 

Antes de qualquer intervenção de reabilitação ou reforço há que proceder à avaliação do estado da estrutura 

e suas condições de segurança. Este processo inicia-se com a realização de uma inspeção preliminar e com a 

recolha de toda a informação sobre o projeto e sobre a obra. Nessa visita preliminar podem logo ter de 

tomar-se medidas imediatas, quando necessário, para evitar a queda de objetos e para garantir a segurança 

da estrutura e sua envolvente. 

No que se refere à proteção e reparação das estruturas de betão a Norma EN 1504 estabelece um conjunto 

de princípios (objetivos) e para cada princípio refere os vários métodos que podem ser utilizados. 

Os princípios para a proteção e reabilitação das estruturas de betão são os seguintes: 

• P1 – Proteção contra o ingresso de agentes agressivos 

• P2 – Controlo da humidade no interior do betão 

• P3 – Reconstrução do betão 

• P4 – Reforço estrutural 

• P5 – Aumento da resistência física ou mecânica da superfície do betão 

• P6 – Aumento da resistência da superfície do betão ao ataque químico 

• P7 – Preservação ou restituição da camada passiva de proteção das armaduras 

• P8 – Aumento da resistividade do betão 

• P9 – Controlo catódico das armaduras 

• P10 – Proteção catódica 

• P11 – Controlo das áreas anódicas 

Para cada princípio indicam-se nesta Norma quais os métodos que podem ser aplicados. 

5.2.2 A pr EN 1992-1-1 de 9/2/2021 (doc. 2724) – Anexo J 

Até à presente data o Eurocódigo 1992-1-1 apenas inclui disposições regulamentares para o reforço com 

compósitos de fibra de carbono. Para além desta técnica o reforço de uma estrutura de betão pode ser 

realizado, nomeadamente, com adição de chapas e perfis metálicos, com encamisamento das secções com 

betão armado ou com adição de pré-esforço exterior. 

O Anexo J da pr EN 1992-1-1 (baseado nas recomendações da publicação da fib, referência 16) trata do 

reforço de estruturas de betão com CFRP (Compósitos de fibra de carbono). Analisa as várias alternativas de 

reforço - com laminados colados à face (EBR- externally bonded) ou inseridos em rasgos (NSM- near surface 

mounted), com varões de FRP inseridos em rasgos ou com mantas/tecidos impregnados de resina no 

elemento a intervencionar.  
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Na secção J.4 apresentam-se os coeficientes, relativos aos materiais, a adotar na verificação da segurança e 

na secção J.5 apresentam-se as propriedades mecânicas de cálculo, remetendo para a ISO 10406 a 

determinação das resistências últimas dos materiais. 

Na secção J8 apresentam-se os modelos de resistência à flexão, corte, punçoamento e compressão e na 

secção J11 a verificação da amarração desses reforços. 

Refira-se que no anexo Q da pr EN 1992-1-1 são apresentadas as condições de utilização de armaduras de 

aço inox que podem ser aplicadas em obras novas ou em reforço de estruturas.  

5.3 Estruturas metálicas 

Para além da proteção superficial do aço (especificada na EN 12944) uma estrutura metálica pode ser 

reforçada por substituição ou adição de chapas ou perfis metálicos com ligação rebitada, aparafusada ou por 

soldadura. O pré-esforço exterior é também uma tecnologia aplicável ao reforço de estruturas metálicas 

(muito utilizada no reforço de pontes metálicas treliçadas). 

A modelação e verificação da segurança de uma estrutura reforçada é semelhante ao que é feito para as 

obras novas. 

Não se conhece a inclusão de anexo na pr EN 1993 para as estruturas existentes. A caracterização dos aços 

existentes depende da época de construção justificando frequentemente a realização de ensaios de provetes 

extraídos da obra. 

5.4 Estruturas de alvenaria (20), (21), (27) 

A primeira norma portuguesa que se refere ao dimensionamento das estruturas de alvenaria é o RPM de 

1929, onde se indicam para alguns tipos de alvenaria valores das tensões admissíveis à compressão (4,5 Mpa 

para granito rijo, por exemplo). 

O Eurocódigo NP EN 1996-1-1:2010 foi concebido para aplicação em obras novas de alvenaria, no entanto os 

critérios de verificação de segurança à compressão e corte aí apresentados são uma metodologia aplicável a 

obras antigas, com as devidas adaptações. O problema está na caracterização dos materiais que apresentam 

propriedades mecânicas muito diferenciadas, não podendo como no betão e aço estabelecerem-se classes 

de resistência.  

À compressão valores de 1 MPa são usualmente considerados para tensões admissíveis em alvenarias de 

pedra e tijolo maciço em edifícios, no entanto, face à diversidade de materiais, recomenda-se a realização de 

ensaios in situ, nomeadamente ensaios com macacos planos, para determinação da resistência e módulo de 

elasticidade das alvenarias de pedra ou de tijolo. 

Para além da consolidação de uma alvenaria de pedra uma das técnicas de reforço mais utilizadas é o 

encamisamento das paredes com uma ou duas lâminas de betão ou argamassa armada com armaduras 

metálicas ou armaduras de compósito de fibra de carbono, devidamente ligadas com conectores ou varões 

atravessantes da parede existente (de preferência com aço inox). 

Das intervenções em alvenarias existentes referem-se também o refechamento e injeção de fendas e a 

interligação de paredes com tirantes. 

Não se conhece a inclusão de anexo na pr EN 1996 para as estruturas existentes de alvenaria. 

Para edifícios históricos o CIB publicou um Guia para a Reabilitação Estrutural (11). 
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5.5 Estruturas de madeira (24), (27) 

Para além da proteção dos elementos de madeira contra o ataque dos xilógafos uma das técnicas de reforço 

de pavimentos de madeira é a adição de novas vigas entre as existentes e seu tarugamento. Outra técnica 

com muito interesse é a ligação de chapas ou perfis metálicos (ou compósitos) e sua interligação com 

conectores metálicos. Quando necessário poderão os elementos de madeira ser substituídos ou reparados 

localmente. 

O reforço da ligação entre pavimentos e paredes é também intervenção importante na reabilitação de 

edifícios antigos. A substituição do pavimento de madeira por uma lâmina de betão estabelecendo ligação 

às vigas é também uma forma eficaz de aumento da rigidez e resistência de um pavimento. 
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Resumo 

Em Portugal há cerca de seis dezenas de grandes barragens de betão com observação continuada, 
sendo que cerca de um terço estão afetadas por reações expansivas de origem interna do betão. 
Uma delas, a barragem do Alto Ceira, foi mesmo substituída em 2013, já que não era viável a sua 
reabilitação. Há três que apresentam valores médios das extensões acumuladas no tempo superiores 
a 1000×10-6 (Pracana, Santa Luzia e Fagilde). A barragem de Pracana sofreu importantes obras de 
reabilitação na década de 1980. Atualmente apenas a barragem de Fagilde apresenta taxas de 
expansão anuais superiores a 100×10-6. Nas outras barragens afetadas os processos de deterioração 
são ainda de pequena a moderada magnitude, mas em algumas delas as taxas de expansão têm 
aumentado nos últimos anos. Em todas estas obras foram utilizados agregados graníticos e 
quartzíticos, muito frequentes no país, exceto na barragem de Fagilde, onde foram usados calcários 
micríticos. 

Apresenta-se uma síntese das principais atividades de observação (monitorização, inspeção e 
ensaios) das obras e dos resultados de alguns estudos realizados, no âmbito do acompanhamento 
dos processos de deterioração das barragens de betão portuguesas afetadas por reações expansivas. 

Palavras-chave: Barragens de betão; Reações expansivas; Deterioração estrutural; Observação 
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1 INTRODUÇÃO 

As reações químicas de origem interna do betão, mais comuns e que geram expansões, podem ser 
agrupadas em duas grandes famílias, as reações álcalis-sílica (RAS) e as reações sulfáticas internas 
(RSI). Estes dois tipos de reações têm como reagente a água, pelo que as barragens são 
particularmente vulneráveis ao seu desenvolvimento. Em Portugal existem 20 barragens onde foram 
identificados os efeitos de expansões internas do betão, a partir dos resultados da observação e das 
inspeções visuais. As barragens em causa são as seguintes: Alto Rabagão, Bemposta, Caniçada, 
Miranda, Penide e Picote, no norte; Aguieira, Bouçã, Cabril, Coimbra, Covão do Meio, Fagilde, Fratel, 
Penha Garcia, Pracana, Raiva e Santa Luzia, no centro-norte; e Caia e Monte Novo, no centro-sul. 
Inclui-se também o caso específico da barragem do Alto Ceira, por se tratar da primeira barragem 
portuguesa que foi substituída e demolida, em 2013, devido à enorme degradação estrutural 
provocada por esta patologia. Na Figura 1 apresenta-se um mapa de Portugal continental com as 
litologias dominantes e a localização geográfica destas barragens, indicando-se também o tipo 
estrutural e o atual dono de obra de cada uma delas. 

 

Tipo estrutural Barragens afetadas por 
reações expansivas 

Atual dono de 
obra 

Gravidade e 
descarregadora 

Coimbra APA 

Fagilde APA 

Fratel EDP 

Monte Novo APA 

Penha Garcia AdP 

Penide (1) Aguia Enlica 

Raiva EDP 

Abóbada e           
arco-gravidade 

Alto Ceira (2) EDP 

Alto Rabagão EDP 

Bemposta Engie 

Cabril EDP 

Bouçã EDP 

Caniçada EDP 

Covão do Meio EDP 

Picote Engie 

Santa Luzia EDP 

Contrafortes e 
abóbadas 
múltiplas 

Aguieira EDP 

Caia Ass. Ben. Caia 

Miranda Engie 

Pracana (3) EDP 

(1) Obra de betão ciclópico revestida com alvenaria de 
pedra granítica 

(2) Substituída e demolida em 2013 
(3) Reabilitada entre 1988 e 1992  

Figura 1. Localização das barragens de betão portuguesas afetadas por reações expansivas 
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As barragens afetadas localizam-se no norte e no interior sul, em zonas de predominância de rochas 
graníticas e xistentas, e na zona central, onde ocorre o maciço xisto-grauváquico, no qual existem 
muitas intrusões quartzíticas. 

As 20 grandes barragens de betão afetadas por reações expansivas (sombreadas na Tabela 1) são 
cerca de 34% das 58 obras de betão com observação continuada. 

Tabela 1. Lista das grandes barragens de betão portuguesas com acompanhamento continuado, 
com indicação das afetadas por reações expansivas 

Barragem Tipo estrutural Ano de 
conclusão 

Altura 
(m) 

 Barragem Tipo estrutural Ano de 
conclusão 

Altura 
(m) 

Santa Luzia Abóbada 1942 76  Raiva  Gravidade  1981 36 

Alto Ceira  Abóbada 1949 36  Aguieira  Abóbadas 
  

1981 89 

Penide Descarregadora 1949 18  Monte Novo  Gravidade 1982 30 

Castelo do 
   

Arco-gravidade  1951 115  Pocinho  Descarregadora 1982 49 

Pracana  Contrafortes 1951 60  Fagilde   Gravidade 1984 27 

Venda Nova   Arco-gravidade  1951 97  Fronhas  Abóbada 1984 62 

Belver  Descarregadora 1952 21  Crestuma  Descarregadora 1985 65 

Covão do Meio  Abóbada 1953 28  Ranhados  Gravidade 1986 41 

Salamonde  Abóbada 1953 75  Torrão  Gravidade 1988 70 

Cabril  Abóbada 1954 132  Corgas  Gravidade 1991 30 

Bouçã  Abóbada 1955 65  Funcho  Abóbada 1991 49 

Caniçada  Abóbada 1955 76  Alto Lindoso  Abóbada 1992 110 

Bravura  Abóbada 1958 41  Caldeirão  Abóbada 1993 39 

Picote  Abóbada 1958 99  Touvedo  Gravidade 1993 43 

Miranda  Contrafortes 1961 80  Sordo  Gravidade 1997 36 

Alto Cávado  Gravidade 1964 29  Catapereiro  Arco-gravidade  1999 48 

Alto Rabagão  Abóbada 1964 94  Alqueva  Abóbada 2002 96 

Bemposta   Arco-gravidade  1964 87  Bouçoais-Sonim  Gravidade 2004 43 

Caia  Contrafortes 1967 52  Rebordelo  Gravidade 2004 36 

Roxo  Contrafortes 1968 49  Pedrógão  Gravidade 2005 43 

Carrapatelo  Descarregadora 1972 57  Ferradosa  Gravidade 2008 34 

Odivelas  Abóbadas 
 

1972 55  Olgas  Gravidade 2009 35 

Vilarinho 
   

Abóbada 1972 94  Pretarouca  Gravidade 2009 29 

Fratel  Descarregadora 1973 43  Alto Ceira II Abóbada 2013 41 

Régua  Descarregadora 1973 42  Baixo Sabor Abóbada 2014 123 

Valeira  Descarregadora 1975 48  Feiticeiro Gravidade 2014 45 

Varosa  Abóbada 1976 76  Ribeiradio Gravidade 2015 83 

Penha Garcia  Gravidade 1980 25  Ermida Gravidade 2015 35 

Coimbra  Descarregadora 1981 40  Foz Tua Abóbada 2016 108 
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As barragens afetadas foram todas concluídas entre 1942 e 1984, correspondendo a 57% das 35 
obras construídas neste período. Não há sinais de processos expansivos nas barragens construídas 
nos últimos 35 anos, provavelmente devido aos cuidados tidos na escolha das composições dos 
betões e nos processos construtivos das obras. 

As barragens com expansões médias superiores a 1000×10-6 são as quatro seguintes: Alto Ceira 
(substituída em 2013), Pracana, Santa Luzia e Fagilde. A barragem de Fagilde, construída com betão 
pronto, constitui o único caso em que a RSI é largamente predominante. As barragens do Alto Ceira, 
Pracana e Santa Luzia, todas localizadas no maciço xisto-grauváquico das Beiras, foram construídas 
com agregados quartzíticos, pelo que experimentaram deteriorações severas devida à RAS. Serão 
apresentados, para estes quatro casos, os aspetos relevantes do comportamento observado das 
obras que levaram à deteção dos fenómenos expansivos, bem como alguns estudos realizados com 
vista à caracterização das próprias reações expansivas e dos seus efeitos estruturais. Nas restantes 
16 barragens as expansões têm ainda magnitudes moderadas (valores acumulados no tempo até 
cerca de 500×10-6), pelo que apenas são apresentados, no final, os resultados mais significativos do 
seu acompanhamento. 

O presente trabalho considera alguns elementos do programa de investigação recentemente 
elaborado no LNEC no âmbito da deterioração e reabilitação de barragens afetadas por reações 
expansivas de origem interna do betão [1] e atualiza, em muitos aspetos, o inventário de 2012 das 
barragens portuguesas sujeitas a esta patologia [2]. 

2 EFEITOS ESTRUTURAIS DAS EXPANSÕES DO BETÃO EM BARRAGENS  

As evidências macroscópicas dos efeitos das reações expansivas do betão nas barragens, que são 
semelhantes na RAS e na RSI, são as seguintes: 

i) nos paramentos, a fendilhação superficial, difusa e generalizada (craquelê), devida à 
heterogeneidade local das expansões, às vezes com delaminação do betão e formação de 
pequenas crateras, e fendilhação linear, devida à resposta estrutural global a deformações 
impostas; 

ii) em juntas de contração das estruturas e de dilatação nos tabuleiros sobre os descarregadores de 
superfície, o fecho generalizado e os deslizamentos entre blocos (em particular os 
desalinhamentos no coroamento), com o esmagamento de preenchimentos e a delaminação de 
bordos, devido a deslocamentos absolutos e relativos; 

iii) em vãos e nas centrais, designadamente em vazamentos, condutas, orifícios e descarregadores, a 
ovalização da secção das condutas, o desalinhamento de peças e respetivas fixações, e o fecho e a 
distorção de orifícios e portadas, causando problemas em apoios e em folgas de equipamentos e 
o encravamento de comportas; 

iv) a coloração amarelada das superfícies de betão afetadas por RAS; 
v) eflorescências e exsudação do gel formado (RAS) nas superfícies aparentes, em geral em 

cavidades, fendas e juntas; e 
vi) para reações expansivas de maior magnitude, a passagem de água pelas fendas e a rotura de 

armaduras. 
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Os efeitos das reações expansivas refletem-se, nos resultados da monitorização das barragens de 
betão, na progressividade das seguintes grandezas: 

i) nos deslocamentos absolutos, verticais para cima e radiais para montante (exceto nas barragens 
de contrafortes); 

ii) nos deslocamentos relativos entre blocos, designadamente no fecho das juntas de contração e 
nos deslocamentos diferenciais verticais para cima dos blocos mais altos relativamente aos blocos 
mais baixos e nos deslocamentos diferenciais horizontais para montante dos blocos do fundo do 
vale (mais altos) relativamente aos blocos das encostas; 

iii) nas extensões do betão, em extensómetros ativos e corretores; e 
iv) nas tensões do betão. 

No diagnóstico e prognóstico das reações expansivas do betão e dos seus efeitos estruturais, em 
geral recorre-se: i) à interpretação dos resultados da observação; ii) a análises e ensaios laboratoriais, 
físicos e químicos, sobre amostras de betão retiradas do corpo das obras; iii) a ensaios “in situ”; e iv) 
a modelação matemática. 

3 BARRAGENS PORTUGUESAS COM EXPANSÕES DE MAIOR MAGNITUDE  

3.1 Barragem do Alto Ceira 

 A barragem do Alto Ceira, construída em 1949 e desativada em 2013 (através de demolição do seu 
trecho central), era uma abóbada delgada com 36 m de altura (Figura 2). A obra apoiava-se num 
maciço xistoso. Na sua construção foi usado betão produzido com agregados quartzíticos. Desde a 
década de 1960 que o comportamento observado da barragem se caracterizou por deslocamentos 
progressivos, verticais para cima e radiais para montante. A fendilhação dos paramentos e do 
coroamento acentuou-se ao longo do tempo, tendo-se chegado a um estado muito avançado no 
início deste século, com passagem franca de água pelas fendas na zonas dos rins (Figura 3). 

  
Figura 2. Barragem do Alto Ceira. Vista de jusante e corte pela consola central 

Os primeiros ensaios laboratoriais, físicos e químicos, realizados sobre amostras de betão retiradas 
do corpo da obra em 1986, confirmaram a gravidade da deterioração do betão e o seu elevado 
potencial remanescente de expansão [3]. Em 1990 foi feita uma nova campanha de amostragem e 
ensaios do betão da barragem. Os resultados dos ensaios de expansão acelerada, realizados com os 
provetes de betão imersos em solução saturada de cloreto de sódio e em água destilada, em estufa a 
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50oC, são apresentados na Figura 4 [4]. Nos provetes realizados a partir das amostras retiradas do 
lado da margem esquerda foram obtidas expansões remanescentes máximas de cerca de 1400×10-6. 

  
Figura 3. Barragem do Alto Ceira. Fendilhação difusa, do tipo craquelê, no piso do coroamento (à 

esquerda) e bica no paramento de jusante para coletar repasses pelas fendas (à direita) 

  
Figura 4. Barragem do Alto Ceira. Resultados dos ensaios de expansão acelerada de provetes de 

betão (extraídos em 1990) imersos em solução saturada de cloreto de sódio e em água destilada, 
em estufa a 50ºC (adaptada de [4]) 

Os deslocamentos absolutos da barragem foram observados por métodos geodésicos, desde o 
primeiro enchimento da albufeira, em 1950. Os deslocamentos radiais tiveram, ao longo do tempo, 
uma grande progressividade para montante. Na Figura 5 apresenta-se uma planta com a evolução 
dos deslocamentos horizontais observados por métodos geodésicos nos alvos superiores da 
abóbada, entre 1950 e 1993, e na Figura 6 apresenta-se a evolução destes deslocamentos no ponto 
em que tiveram maior expressão (junto ao coroamento do bloco EF), incluindo o ajuste de uma 
função aos valores observados entre 1984 e 2011. O valor irreversível do deslocamento radial deste 
ponto atingiu, neste período, cerca de 50 mm. 
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Campanha Data Cota de água  Campanha Data Cota de água  Campanha Data Cota de água 

1 15-09-1950 659,0  14 15-01-1986 659,0  27 8-09-1988 658,4 
2 24-09-1950 630,0  15 16-01-1986 659,0  28 12-10-1988 658,4 
3 29-11-1950 658,6  16 24-03-1986 655,6  29 10-01-1989 659,2 
4 22-08-1963 657,5  17 25-03-1986 658,8  30 4-05-1989 658,7 
5 29-08-1963 630,0  18 7-10-1986 658,2  31 22-08-1989 658,0 
6 20-11-1963 659,0  19 22-10-1986 630,0  32 20-09-1989 658,3 
7 18-05-1970 656,1  20 23-10-1986 630,0  33 19-02-1990 658,7 
8 26-09-1974 654,9  21 3-12-1986 658,3  34 15-03-1990 658,7 
9 28-09-1978 654,9  22 7-01-1987 658,6  35 18-10-1990 659,4 

10 10-08-1983 655,2  23 11-06-1987 658,5  36 10-04-1991 658,7 
11 17-05-1984 658,2  24 11-08-1987 655,0  37 25-07-1991 658,5 
12 24-01-1985 658,0  25 8-10-1987 658,6  38 19-10-1992 658,4 
13 25-10-1985 654,8  26 8-03-1988 658,7  39 27-04-1993 658,9 

Figura 5. Barragem do Alto Ceira. Evolução dos deslocamentos horizontais observados por 
métodos geodésicos nos alvos superiores da abóbada (cota 663,00 m), entre 1950 e 1993 

(adaptada de [5]) 
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Figura 6. Barragem do Alto Ceira. Resultados do ajuste de uma função aos deslocamentos radiais 

observados por métodos geodésicos no alvo superior do bloco EF, localizado próximo do 
coroamento, entre 1984 e 2011 

Na Figura 7 apresentam-se os deslocamentos verticais do coroamento, obtidos através de 
nivelamentos geométricos de precisão, entre 1950 e 2012. A tendência de empolamento verificou-se 
desde os primeiros anos, mas as taxas aumentaram substancialmente a partir de 1983. Na zona 
central (bloco DE) o deslocamento vertical acumulado no tempo foi de cerca de 20 mm (expansão 
vertical média, incluindo betão e fendas, de cerca de 500×10-6), mas no bloco FG, na margem direita, 
esse deslocamento ascendeu a cerca de 70 mm, a que corresponde uma expansão vertical média, 
incluindo betão e fendas, de cerca de 4000×10-6. 

No que respeita às exsurgências de água no paramento de jusante, na Figura 8 apresenta-se a 
evolução dos caudais repassados pelas fendas do trecho inferior do bloco BC (coletados na bica CE1, 
ver Figura 3, à direita), entre 1997 e 2013. Nos últimos anos de exploração da obra os caudais 
atingiram valores máximos de cerca de 5 l/min, com valores médios sazonais compreendidos entre 
cerca de 2 l/min e 4 l/min. A passagem de água pelas fendas também contribuiu para a degradação 
progressiva do betão. 

Na Figura 9 apresentam-se os resultados do levantamento da fendilhação do paramento de jusante, 
realizado em outubro de 1986 durante o esvaziamento da albufeira (foi também efetuado o 
levantamento de fendas no paramento de montante, o qual apenas voltou a ser atualizado 
parcialmente). Neste mapeamento foram consideradas todas as fendas visíveis, sendo que a maior 
parte delas correspondiam a fendas de pele sem significado estrutural [6]. As fendas principais 
tinham traço horizontal no corpo da abóbada ou eram paralelas à superfície de inserção, na zona dos 
rins. O bloco BC, na margem esquerda, e os blocos FG e GH, na margem direita, eram os mais 
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fendilhados. As maiores aberturas das fendas, com valores de cerca de 5 mm, foram medidas em 
fendas horizontais do topo e da base do bloco FG. 

Em 2005 foi realizado um mapeamento de ocorrências no paramento de jusante, usando fotografia 
digital georreferenciada (Figura 10) [7, 8]. Pode notar-se que foram identificadas as principais fendas, 
bem como repasses e depósitos de carbonatos. 

 
Figura 7. Barragem do Alto Ceira. Deslocamentos verticais do coroamento, obtidos através de 

nivelamentos geométricos de precisão, entre 1950 e 2012 

 
Figura 8. Barragem do Alto Ceira. Caudais repassados pelas fendas do trecho inferior do bloco BC 

(bica CE1), entre 1997 e 2013 
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Figura 9. Barragem do Alto Ceira. Levantamento das fendas visíveis do paramento de jusante, 

realizado em outubro de 1986, usando técnicas tradicionais [5] 

 
Figura 10. Barragem do Alto Ceira. Mapeamento de ocorrências no paramento de jusante, 

realizado em 2005, usando fotografia digital georreferenciada [7, 8] 

Os estudos de modelação do comportamento e de avaliação da segurança estrutural da barragem, 
realizados pelo método dos elementos finitos, apoiaram-se numa malha de elementos finitos 
tridimensionais do conjunto barragem-fundação [5]. Em 2004 foram atualizados estes estudos [9]. Os 
resultados obtidos confirmaram genericamente a magnitude de evolução da degradação estrutural 
prevista cerca de uma década antes. Atendendo à profundidade das principais fendas e à 
progressividade da evolução das passagens de água na zona dos rins da abóbada, foi recomendada 
ao dono de obra a realização de estudos com vista à reabilitação da barragem ou mesmo à sua 
substituição. Os estudos subsequentes do dono de obra concluíram que o local de implantação e as 
características da barragem, associadas à grande magnitude dos deslocamentos e da abertura das 
fendas, tornavam impraticável a sua reabilitação [10]. O dono de obra procedeu, de seguida, à 
elaboração do projeto da nova barragem, também do tipo abóbada, que foi construída cerca de 300 
m a jusante (Figura 11), entre 2011 e 2013 [11]. A barragem antiga foi desativada através da 
demolição do trecho central da abóbada. Trata-se do único caso de substituição de uma barragem de 
betão, em Portugal, devido a deterioração estrutural. 
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Figura 11. Barragem do Alto Ceira. Vista da nova barragem (designada por Alto Ceira II) e da 

barragem antiga parcialmente demolida, em julho de 2014, no final do primeiro enchimento da 
albufeira 

3.2 Barragem de Santa Luzia 

A barragem de Santa Luzia é uma abóbada cilíndrica com 76 m de altura, implantada numa garganta 
natural escavada pela ribeira de Unhais num esporão quatzítico. É constituída por uma abóbada 
principal e por um arco-gravidade que fecha o trecho superior da margem esquerda (Figura 12), 
tendo sido concluída em 1943. Trata-se da primeira barragem abóbada construída em Portugal. O 
projeto foi de André Coyne. Foi também a primeira barragem estudada no LNEC através de modelos 
físicos estruturais, anos depois. 

  
Figura 12. Barragem de Santa Luzia. Vista geral e corte pela consola central 

Há poucos elementos sobre a composição dos betões utilizados na construção da obra. Foram 
utilizados agregados grossos quartzíticos, britados no local, e cimento Portland normal com uma 
dosagem média de 240 kg/m3 de betão [12]. 
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O empolamento do coroamento da barragem foi detetado, pela primeira vez, em 1966 [13]. Os 
deslocamentos verticais ascendentes e radiais para montante tiveram taxas de aumento 
praticamente constantes entre 1960 e 2000, mas nas últimas décadas têm vindo a diminuir. Na 
Figura 13 apresentam-se as diferentes parcelas dos deslocamentos verticais do coroamento, obtidas 
através da interpretação quantitativa dos deslocamentos verticais medidos em nivelamentos até 
2011. Refere-se que os deslocamentos verticais acumulados ao longo do tempo são maiores no 
arco-gravidade que na abóbada.  

 
Figura 13. Barragem de Santa Luzia. Resultados da interpretação quantitativa dos deslocamentos 

verticais observados através de nivelamentos geométricos de precisão até 2011 

O LNEC realizou levantamentos do estado de fendilhação da obra em 1979/1980 [14] e em 1998 [15]. 
A fendilhação evoluiu entre estas datas e até à atualidade, sendo muito mais intensa no arco-
gravidade e na zona de ligação à abóbada. A fendilhação é predominantemente difusa, mas há 
fendas de desenvolvimento linear com aberturas de vários centímetros na zona de ligação e em todo 
o coroamento, e fendas lineares de menor abertura nos paramentos da abóbada e do arco-
gravidade. Na Figura 14 e na Figura 15 apresentam-se fotografias, obtidas em 2019, de algumas 
zonas da obra onde se verifica maior fendilhação do betão. 
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Figura 14. Barragem de Santa Luzia. Fendas na abóbada principal, no paramento de jusante em 
juntas de betonagem com depósitos de carbonatos de cálcio (à esquerda), e lineares no piso do 

coroamento, do lado da margem direita (à direita), em 2019 

  

Figura 15. Barragem de Santa Luzia. Fendas muito abertas no coroamento, na zona de ligação 
entre a abóbada principal e o arco-gravidade (à esquerda) e fendilhação difusa no trecho 

superior do paramento de montante do arco-gravidade (à direita), em 2019 

O sistema de observação inicial da obra permitia a monitorização de: i) deslocamentos horizontais 
em 9 pontos do paramento de jusante, por triangulação geodésica; ii) deslocamentos verticais de 6 
pontos do coroamento, por nivelamento geométrico de precisão; iii) temperaturas no corpo da 
barragem, com termómetros de resistência elétrica; e iv) extensões em pontos junto ao paramento 
de jusante, com extensómetros de corda vibrante. Em 1945 foram instalados mais 4 alvos de 
pontaria no paramento de jusante, em 1948 constatou-se que estava avariada a aparelhagem para 
medição de temperaturas e de extensões do betão e em 1959 foram instaladas rosetas de bases de 
alongâmetro em juntas de contração. Após a identificação do comportamento anómalo da obra, o 
sistema de observação foi melhorado em duas fases. Em 1987 foram instalados extensómetros de 
varas na fundação, a jusante, e no corpo da barragem, entre a fundação e o coroamento, para 
medição de deslocamentos verticais, e foi reformulado o subsistema de medição de deslocamentos 
relativos entre blocos, passando a integrar 32 rosetas de bases de alongâmetro. Em 1994, utilizando 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 55



o passadiço metálico construído a meia altura da abóbada no paramento de jusante, foram 
instalados: i) dois fios de prumo, um tradicional conjugado (direito no trecho superior e invertido no 
trecho inferior e fundação, exteriores e entubados) no bloco central DE, e um prumo ótico, também 
exterior, no bloco BC, do lado da margem direita; ii) 14 termómetros no corpo da barragem, 12 na 
abóbada e 2 no arco-gravidade; e iii) novas rosetas de bases de alongâmetro, para substituir outras 
que tinham saído do campo de medida e para mediar a abertura de algumas fendas [16]. 

Os principais estudos de caracterização das propriedades e das expansões do betão foram realizados 
na década de 1990 [17, 18, 19]. As carotes extraídas em 1995 permitiram identificar produtos da 
RAS, mas também, em menor grau, produtos expansivos do tipo etringite e taumasite, resultantes de 
reações sulfáticas. Os ensaios de expansibilidade mostraram que o potencial remanescente de 
expansão era baixo, da ordem de 100×10-6. A resistência à compressão do betão teve um valor 
médio de 30,6 MPa, com máximo de 40,0 MPa e mínimo de 19,2 MPa. Na determinação da 
resistência à tração direta obtiveram-se os seguintes resultados: i) nos 40 provetes não submetidos a 
ensaios de expansão, o valor médio foi de 1,35 MPa; e ii) nos 55 provetes submetidos previamente a 
ensaios de expansão, o valor médio foi de 1,11 MPa. Quanto ao módulo de elasticidade, obteve-se 
um valor médio de 20,9 GPa. Os ensaios de fluência, realizados com 6 provetes, mostraram uma 
deformabilidade considerável do betão. A partir deste conjunto de resultados concluiu-se que o 
betão apresentava um dano interno significativo, atendendo aos baixos valores obtidos para a 
resistência à tração e para o módulo de elasticidade, bem como as taxas de fluência exibidas, não 
compatíveis com um betão são com cerca de 50 anos de idade. 

Entre 2003 e 2007 foram realizados estudos de modelação do comportamento estrutural da 
barragem, para analisar e interpretar o comportamento observado até 2003 [20] e até ao final de 
2006 [12]. 

Os resultados da observação dos últimos anos mostram que as taxas de expansão estão a diminuir 
[21], pelo que o dono de obra (EDP) pretende atualizar os estudos de diagnóstico e de prognóstico 
do betão e da própria obra, com vista à definição das intervenções mais adequadas a realizar na 
barragem. 

3.3 Barragem de Fagilde 

A barragem de Fagilde, localizada no rio Dão, a cerca de 15 Km de Viseu, foi construída entre agosto 
de 1982 e o final de 1983. Trata-se de uma estrutura de betão constituída por uma parte central com 
contrafortes, ladeada por duas abóbadas cilíndricas que fecham as margens. O maciço rochoso de 
fundação é granítico. A estrutura central tem uma altura máxima acima da fundação de 26,6 m e 
compreende três contrafortes, entre os quais se inserem dois descarregadores (um de superfície e 
outro de meio fundo), cada um com dois vãos. As duas abóbadas cilíndricas têm espessura variável, 
paramento de montante vertical e uma altura máxima de 18,0 m, estando apoiadas nos contrafortes 
laterais e em encontros artificiais (Figura 16). O primeiro enchimento da albufeira iniciou-se em 
junho de 1985 e terminou em janeiro de 1987. 
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Figura 16. Barragem de Fagilde. Vista geral de jusante 

Na construção da obra foi utilizado betão pronto, da classe B225, com uma dosagem de cimento 
Portland normal de 360 kg/m3, agregado grosso constituído principalmente por rocha calcária 
britada e agregados finos formados por areão e areia siliciosos (Tabela 2). 

Tabela 2. Barragem de Fagilde. Composição do betão da obra 

Componentes 
(máxima dimensão em mm) 

Dosagem dos 
agregados (%) 

Composição do 
betão (kg/m3) 

Brita 38,1 – 25,4 35 661 

Brita 25,4 – 9,5 15 283 

Brita 9,5 – 4,8 12 227 

Areão 27 510 

Areia 11 208 

Cimento - 360 

Água - 160 

Relação A/C 0,44 

 

Os valores característicos da tensão de rotura à compressão, obtidos nos ensaios realizados durante 
a construção para controlo da qualidade do betão, usando provetes cúbicos de 20 cm de aresta, 
foram de 26,7 MPa, 31,8 MPa e 33,8 MPa aos 7, 14 e 28 dias de idade, respetivamente [22]. Pode 
assim considerar-se que a maturação foi rápida e que aos 28 dias de idade foi obtido um valor 
elevado face à classe de resistência prescrita (B225). Atendendo à dosagem de cimento utilizada e à 
espessura dos elementos betonados, é provável que as temperaturas do betão tenham atingido 
valores elevados, propiciando condições para o desenvolvimento da RSI [23].   

Na inspeção anual do LNEC de janeiro de 2001 foi, pela primeira vez, registado um número 
significativo de fendas nos paramentos da barragem. No entanto, os resultados da observação já 
indiciavam a existência de um processo de deterioração do betão pela presença de fendilhação 
difusa em algumas zonas da obra, e também pela ocorrência de deslocamentos horizontais 
progressivos para montante e de empolamento do coroamento [22]. 

Face à deterioração progressiva da obra, o seu acompanhamento passou a ser ainda mais cuidado e 
foram realizados, sucessivamente, os seguintes estudos: i) caracterização do processo expansivo do 
betão, segundo um plano previamente definido [24], compreendendo o levantamento do estado de 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 57



fendilhação dos paramentos [25], o estudo da fluência do betão [26] e a caracterização petrográfica, 
física e química do betão [23, 27]; ii) a instrumentação complementar da barragem [28]; a análise 
detalhada dos resultados da  observação continuada da obra [29, 30]; e iv) a análise e a interpretação 
do comportamento observado, usando modelação matemática [31, 32]. 

Em 2004 foi realizado um mapeamento da fendilhação superficial, com vista ao estabelecimento de 
um estado de referência. Foram caracterizadas as principais fendas existentes nos paramentos de 
montante e de jusante, faces dos contrafortes e coroamento, através da sua numeração, localização, 
abertura, desenvolvimento e orientação média. Na Figura 17 apresentam-se estes resultados, bem 
como as novas fendas detetadas na atualização do levantamento realizada em 2009. A fendilhação 
das superfícies em 2004 era considerável, tendo a maior parte das fendas abertura inferior a 1 mm, 
mas um número reduzido de  fendas (as mais expressivas) tinha maior abertura, mas sempre inferior 
a 10 mm. Na Figura 18 apresentam-se fotografias, obtidas em 2015 e 2016, de zonas da obra onde se 
verifica um estado mais avançado de deterioração do betão. 

Em 2008 foi realizada uma avaliação das propriedades mecânicas do betão estrutural, sobre provetes 
obtidos a partir de quatro carotes curtas de 150 mm de diâmetro, extraídas nas abóbadas e nos 
contrafortes laterais. Foram determinadas as resistências à compressão simples e à tração por 
compressão diametral, bem como o módulo de elasticidade e a função de fluência. Os ensaios à 
compressão simples mostraram uma resistência à compressão elevada, com um valor médio, 
referido a cubos de 20 cm de aresta, de 33,7 MPa, e uma resistência mínima de 21,1 MPa. Face aos 
resultados obtidos nos ensaios realizados durante a construção, considerou-se a existência de uma 
pequena depreciação da resistência à compressão devido ao processo de deterioração. Em relação à 
resistência à tração por compressão diametral, obtiveram-se um valor médio de 3,0 MPa e um valor 
mínimo de 2,25 MPa, o que pressupõe uma perda da resistência à tração de reduzido valor. Quanto 
ao módulo de elasticidade, foram obtidos valores compreendidos entre 19,1 GPa e 24,5 GPa, que se 
podem considerar baixos para o betão em apreço, podendo ser justificados pelo facto de se 
encontrar microfissurado devido às reações expansivas. 

O sistema de observação da barragem permite a avaliação das principais ações e das respostas 
estrutural e hidráulica. Os deslocamentos absolutos (horizontais e verticais) são observados por 
métodos geodésicos e os movimentos de juntas através de bases de alongâmetro. Em 2008 foi 
proposta a sua reabilitação, com vista a melhorar a caracterização da ação expansiva e dos seus 
efeitos [28]. Alguns dos trabalhos já foram realizados, designadamente os furos para instalação de 
extensómetros de varas verticais, em 2008 (devido a dificuldades de vária ordem ainda não foram 
instalados), e o melhoramento dos alvos geodésicos, em julho de 2016. 
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Paramento de jusante 

 
Figura 17. Barragem de Fagilde. Resultados do mapeamento da fendilhação dos paramentos 

realizado em outubro de 2004 e novas fendas detetadas em 2009 (cor verde) [29] 

  
Figura 18. Barragem de Fagilde. Vistas de jusante de um trecho da abóbada direita, em 2015 (à 

esquerda), e de uma zona do contraforte central, em 2016 (à direita) [29] 

A Figura 19 sintetiza os resultados obtidos na interpretação quantitativa dos deslocamentos verticais 
observados entre 1985 e 2015, assim como as correspondentes extensões verticais [30]. Entre 1985 
e 2015 ocorreram deformações médias acumuladas muito elevadas, de cerca de 2140×10-6 na 
abóbada direita, 1590×10-6 na abóbada esquerda e 870×10-6 no contraforte central. 
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Figura 19. Barragem de Fagilde. Resultados da interpretação quantitativa dos deslocamentos 

verticais observados no coroamento através de nivelamentos geométricos de precisão, até 2015, 
e estimativa das correspondentes extensões verticais [30] 

Dado o estado de degradação estrutural da obra, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) solicitou 
ao LNEC uma análise preliminar sobre as alternativas de intervenção na barragem, tendo sido 
apontadas as três seguintes: i) a impermeabilização do paramento de montante e a injeção de fendas 
nas abóbadas; ii) a substituição das duas abóbadas; e iii) a substituição da própria barragem. As duas 
primeiras alternativas obrigarão à realização de estudos detalhados sobre o comportamento da obra 
nas suas novas condições estruturais. Contudo, devido à limitada capacidade da albufeira para 
abastecimento de água aos municípios de Viseu, Nelas e Mangualde na estiagem, a APA está a 
ponderar a substituição da barragem por uma nova, localizada numa secção adequada do rio umas 
centenas de metros a jusante. 
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3.4 Barragem de Pracana 

A barragem de Pracana é uma estrutura formada por 12 contrafortes (P1 a P12), delimitados por 
juntas de contração espaçadas de 13,00 m, ladeados, em ambas as margens, por estruturas 
gravidade, com 51,1 m ma margem direita (blocos B0 a B2) e 38,4 m na margem esquerda (blocos 
B12 a B15), perfazendo um comprimento total, ao nível do coroamento, de 245,5 m (Figura 20). Tem 
60 m de altura e está fundada num maciço rochoso constituído por filitos e grauvaques. Foi concluída 
em 1951 e reabilitada entre 1988 e 1992. No fabrico do betão foram usados agregados quartzíticos e 
graníticos. A obra original era dotada de um descarregador de cheias em poço, do lado na margem 
direita. 

 

 
Figura 20. Barragem de Pracana. Vista geral e alçado de jusante após as obras de reabilitação 

A obra mostrou um comportamento anormal desde a sua entrada em exploração, caracterizado por 
deslocamentos progressivos, nas direções vertical e montante-jusante, e rápida evolução de 
fendilhação generalizada. Havia passagens de água significativas através do corpo da barragem, 
essencialmente através de fendas horizontais em juntas de betonagem, com espessos depósitos de 
carbonato de cálcio (Figura 21). 

Ensaios físicos e químicos, realizados em amostras retiradas do corpo da barragem, confirmaram a 
existência conjunta da RAS e da RSI, com expansões de grande magnitude. Entre 1980 e 1992 a 
albufeira esteve vazia. O projeto de reabilitação foi concluído pela EDP em 1985. Na Figura 22 estão 
representados alguns dos trabalhos de reabilitação da obra, realizados entre 1988 e 1992 [33, 34, 
35]. 
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Figura 21. Barragem de Pracana. Fendilhação generalizada do paramento de montante e das 

almas dos contrafortes (fotografias captadas antes das obras de reabilitação) 

 
Figura 22. Barragem de Pracana. Trabalhos de reabilitação de 1988-1992: impermeabilização e 
drenagem da estrutura e fundação; e novas estruturas de travamento a jusante (adaptada de 

[34]) 
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As intervenções realizadas compreenderam: i) o tratamento geral do betão, para a sua regeneração, 
através da injeção de fendas com resinas epóxi e calda de cimento; ii) a instalação de uma membrana 
impermeável no paramento de montante, incluindo a construção de um plinto de fundação no pé de 
montante; iii) a construção de dois lintéis de betão a jusante, para travamento das almas dos 
contrafortes, um próximo do pé de jusante e outro numa posição intermediária; iv) a consolidação da 
fundação e execução de novas cortinas de impermeabilização e drenagem, sendo a cortina de 
impermeabilização executada a partir do topo do novo plinto de montante; e v) a recuperação e 
reforço do sistema de observação. Foi ainda construído um descarregador de cheias auxiliar frontal 
na encosta da margem esquerda, para dotar a barragem de capacidade de descarga suficiente, e foi 
atualizada a central, que incluiu a construção na barragem da tomada de água para uma nova 
unidade de geração. 

A regeneração do betão foi realizada através de: i) tratamento de fendas com abertura superior a 
0,5 mm (que correspondiam a cerca de 20% das fendas mapeadas), por injeção de calda de cimento; 
e ii) tratamento em massa do betão, por injeção de resina epóxi nas fendas de menor abertura [34] 
(Figura 23).  

 
Figura 23. Barragem de Pracana. Trabalhos de regeneração do betão na reabilitação de 1988-

1992: injeção local das fendas mais abertas com calda de cimento (à esquerda) e injeção 
generalizada de resinas epóxi (à direita) [34] 

A impermeabilização do paramento de montante foi realizada com uma membrana sintética não 
aderente (Figura 24). Foi utilizado um sistema de impermeabilização patenteado pela Carpi, formado 
por uma geomembrana de PVC flexível impermeável de 2,5 mm de espessura, acoplada 
termicamente a um geotêxtil de 500 g/m2 não tecido. 
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Figura 24. Barragem de Pracana. Fase de instalação da membrana de impermeabilização no 

paramento de montante nas obras de reabilitação de 1988-1992 

O sistema de observação foi reabilitado e reforçado, no sentido de monitorizar melhor o 
comportamento estrutural e a evolução do processo expansivo (Figura 25). Foram instalados os 
seguintes novos instrumentos: i) extensómetros múltiplos de varas, ao longo das cabeças de cinco 
contrafortes (P1, P4, P6, P9 e P12); ii) dois extensómetros de varas na fundação de cada contraforte, 
um próximo da cabeça e outro no pé de jusante; iii) fios de prumo de prumo invertidos em cinco 
contrafortes (P1, P4, P6, P9 e P12), com suspensão junto ao coroamento e fixação profunda em 
rocha; iv) termómetros no corpo de dois contrafortes (P5 e P7); e v) novos medidores de 
movimentos de  juntas, para controlar os movimentos de abertura/fecho entre cabeças de 
contrafortes. O sistema de observação geodésica também foi revisto e melhorado. 

 

1 – Fio de prumo invertido 

2 –  Extensómetro múltiplo de varas 
na cabeça do contraforte 

3 –  Extensómetro de varas na 
fundação 

4 –  Marcas de nivelamento 
(coroamento e passadiço à cota 
82,50 m) 

5 –  Alvos geodésicos (planimetria) 

6 –  Alvos para medição de ângulos e 
distâncias 

7 –  Medidores de movimentos de 
juntas 

Figura 25. Barragem de Pracana. Novos instrumentos do sistema de observação instalados nas 
obras de reabilitação de 1988-1992, para reforço da medição de deslocamentos [35] 
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O projeto de reabilitação apoiou-se em estudos de modelação do comportamento estrutural da 
barragem. Posteriormente, para interpretar o comportamento observado antes e após as obras de 
reabilitação, foram considerados novos modelos, mais avançados [12, 35, 36]. 

O reenchimento da albufeira ocorreu no início de 1993, mas entre junho e setembro de 1994 esteve 
novamente vazia para inspeção da membrana de impermeabilização, realização de reparações na 
sua ligação ao plinto e reforço do sistema de drenagem do seu tardoz. 

As obras de reabilitação da barragem de Pracana, realizadas entre 1988 e 1992, permitiram reduzir 
as taxas de expansão anuais nos contrafortes para cerca de 1/8, apresentando atualmente valores 
médios de cerca de 7×10-6/ano (Tabela 3). A redução drástica das taxas de expansão, após 1992, 
deve-se também à secagem interna do betão durante os 12 anos em que a albufeira esteve vazia. 
Pode considerar-se, genericamente, que as obras de 1988-1992 produziram os efeitos pretendidos 
[37, 38], mas importa acompanhar o comportamento da obra, em particular dos blocos dos 
encontros, pois têm mostrado, nos últimos anos, taxas de expansão muito maiores que os 
contrafortes.  

Tabela 3. Barragem de Pracana. Extensões verticais médias acumuladas e taxas médias anuais, 
nos períodos 1952-1980 e 1992-2019, obtidas através da análise dos deslocamentos verticais do 

coroamento medidos por nivelamento [38] 

Contraforte 
/ bloco 

Altura 
média 

(m) 

Período de outubro de 1952 a maio de 
1980 

Período de dezembro de 1992 a janeiro de 
2019 

Deslocamen-
tos verticais 
acumulados 

(mm) 

Extensão 
vertical 

acumulada 
(x10-6) 

Taxa anual 
de 

extensão 
vertical    

(x10-6/ano) 

Deslocamen-
tos verticais 
acumulados 

(mm) 

Extensão 
vertical 

acumulada 
(x10-6) 

Taxa anual 
de 

extensão 
vertical    

(x10-6/ano) 
B2 3,7 - - - 2,7 716 27,4 

B1 10,8 5,6 521 18,4 7,4 684 26,2 

B0 17,2 - - - 6,0 349 13,4 

P1 25,1 - - - 4,9 195 7,5 

P2 32,1 33,1 1050 37,1 4,4 137 5,3 

P3 38,6 - - - 3,0 76 2,9 

P4 47,3 31,8 550 19,4 3,2 67 2,6 

P5 57,8 - - - 4,2 73 2,8 

P6 63,0 32,1 535 18,9 5,1 80 3,1 

P7 62,3 - - - 5,5 88 3,4 

P8 62,3 32,2 535 18,9 6,4 102 3,9 

P9 62,2 - - - 5,5 88 3,4 

P10 60,9 26,8 466 16,5 5,2 85 3,2 

P11 53,4 33,1 685 24,2 6,3 117 4,5 

P12 38,4 30,6 836 29,5 5,5 142 5,4 

B13 24,2 - - - 3,3 134 5,1 

B14 12,6 25,5 2024 71,5 9,3 734 28,1 

B15 4,2 - - - 11,2 2667 102,2 
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4 SÍNTESE DOS RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS  

Na Tabela 4 indicam-se os tipos de estudos realizados para caracterizar os fenómenos expansivos nas 
20 barragens afetadas e na Tabela 5 apresenta-se uma síntese no que respeita ao tipo de reação e à 
estimativa das deformações verticais de cada uma das barragens. 

A reação expansiva mais comum nas barragens portuguesas é a RAS, apenas na barragem de Fagilde 
é dominante a RSI, provavelmente devido aos processos de colocação do betão pronto.  

Tabela 4. Barragens portuguesas afetadas por reações expansivas do betão. Meios de 
identificação e de caracterização do fenómeno [1] 

Barragem Tipo estrutural Ano de 
conclusão 

Altura 
(m) 

Identificação e caracterização do fenómeno 

Inspeções 
visuais 

Resultados da 
observação   

Resultados de 
ensaios 

laboratoriais 

Santa Luzia Abóbada 1942 76 V1 + V2 M2 + M3 T1 + T2 + T3 

Alto Ceira Abóbada 1949 36 V1 + V2 + V3 M2 + M3 T1 + T2 + T3 

Penide Descarregadora 1949 18 V1 + V2 M2 T2 

Pracana Contrafortes 1951 60 V1 + V2 + V3 M1 + M2 + M3 T1 + T2 + T3 

Covão do Meio Abóbada 1953 28 V1 + V2 M2 T1 + T2 + T3 

Cabril Abóbada 1954 132 V1 + V2 + V3 M1 + M2 T1 + T3 

Bouçã Abóbada 1955 65 V1 + V2 M1 + M2 - 

Caniçada Abóbada 1955 76 V1 M1 + M2 + M3 - 

Picote Abóbada 1958 99 V3 M1 + M2 + M3 T1 

Miranda Contrafortes 1961 80 V1 + V2 M1 + M2 + M3 T1 + T2 + T3 

Bemposta Arco-gravidade 1964 87 V1 + V2 + V3 M1 + M2 + M3 T1 

Alto Rabagão Abóbada 1964 94 V1 + V3 M1 + M2 T1 

Caia Contrafortes 1967 52 V1 + V2 M2 T1 

Fratel Descarregadora 1973 43 V1 + V2 M2 + M3 T1 + T2 + T3 

Penha Garcia Gravidade 1980 25 V1 + V2 M2 + M3 - 

Aguieira Abóbadas múltiplas 1981 89 V1 M1 + M2 - 

Raiva Gravidade 1981 36 V1 + V2 M2 - 

Coimbra Descarregadora 1981 40 V1 + V2 - - 

Monte Novo Gravidade 1982 30 V1 M2 T1 

Fagilde Gravidade 1984 27 V1 + V2 M2 + M3 T1 + T2 + T3 

V1 – Fendilhação difusa (craquelê) 
V2 – Fendilhação linear   
V3 – Exsudação de gel 

M1 – Extensões progressivas 
M2 – Deslocamentos progressivos 
M3 – Mov. diferenciais em juntas 

T1 – Identificação de produtos 
T2 – Resistência e deformabilidade 
T3 – Expansibilidade 

São catorze as barragens afetadas por reações expansivas, em regra do tipo RAS, em que foram 
usados agregados graníticos na composição do betão: Alto Rabagão, Caniçada e Penide, no noroeste 
do país; Miranda, Picote e Bemposta, no Douro Internacional; Aguieira, Raiva, Cabril, Bouçã, Covão 
do Meio e Fratel, nas Beiras; e Monte Novo e Caia, no Alto Alentejo. Todas foram construídas entre 
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1942 e 1982, exibindo um comportamento caracterizado por taxas de expansão muito baixas 
durante os primeiros 20 a 30 anos, mas mostrando depois taxas crescentes no tempo. Na Tabela 6 
apresentam-se os valores médios, em 2020, das extensões livres observadas nos extensómetros 
corretores e as extensões verticais estimadas a partir dos resultados de nivelamentos do 
coroamento, bem como as respetivas taxas de evolução, nos últimos 10 anos, e na Figura 26 
representa-se a evolução, até 2015, para algumas das barragens em apreço, de algumas das 
grandezas referidas [39]. Este tipo de comportamento está relacionado com a reatividade lenta de 
agregados com sílica cristalina [40], pelo que as que foram construídas com betão produzido com 
agregados quartzíticos desenvolveram as reações expansivas desde muito cedo, ao passo que nas 
barragens onde foram utilizados agregados graníticos o período inicial dormente deste fenómeno 
chegou a atingir mais de 30 anos. 

Tabela 5. Barragens portuguesas afetadas por reações expansivas do betão. Tipos de agregados e 
de reação e extensões verticais estimadas devidas às expansões [1] 

Barragem 
Ano de 
conclu-

são 

Altura 
(m) 

Tipo de 
reação 

Agregados Ordem de 
grandeza da 

extensão 
vertical 

acumulada 
(x10-6) 

Taxas anuais 
da extensão 
vertical nos 
últimos 10 

anos 
(x10-6) 

Grossos Areia 

Santa Luzia 1942 76 RAS Quartzito Quartzito 600 a 2400 5 a 20 

Alto Ceira 1949 36 RAS Quartzito Quartzito 600 a 4000 5 a 50 

Penide 1949 18 RAS (?) Granito ? ? 10 

Pracana 1951 60 RAS/RSI Quartzito Quartzito 800 a 1400 0 a 50 

Covão do Meio 1953 28 RAS Granito ? ? 30 

Cabril 1954 132 RAS/RSI Granito ? 80 < 5 

Bouçã 1955 65 RAS (?) Granito ? 80 < 5 

Caniçada 1955 76 RAS Granito ? 160 5 a 10 

Picote 1958 99 RAS Granito Granito 100 < 5 

Miranda 1961 80 RAS Granito Granito 20 5 

Alto Rabagão 1964 94 RAS Granito Granito 100 < 5 

Bemposta 1964 87 RAS Granito ? 250 5 a 10 

Caia 1967 52 RAS/RSI Granito Quartzito ? ? 

Fratel 1973 43 RAS/RSI Granito Siliciosa 300 a 400  5 a 15 

Penha Garcia 1980 25 RAS (?) Quartzito Siliciosa 70 < 5 

Coimbra 1981 40 RAS (?) ? Siliciosa ? ? 

Aguieira 1981 89 RAS Granito Siliciosa 120 < 5 

Raiva 1981 36 RAS (?) Granito Siliciosa 250 < 10 

Monte Novo 1982 30 RAS Granito ? 100 5 

Fagilde 1984 27 RSI Calcário Siliciosa 900 a 2400 20 a 50 
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Tabela 6. Valores médios, em 2020, das extensões livres observadas nos extensómetros 
corretores e das extensões verticais estimadas a partir dos resultados de nivelamentos nas 

barragens portuguesas afetadas pela RAS, construídas com betão de agregados grossos graníticos 
[1] 

Barragem 

Idade 
em 

2020 
(anos) 

Extensões livres medidas nos extensómetros 
corretores 

Extensões verticais estimadas a partir dos 
deslocamentos verticais medidos nos 

nivelamentos do coroamento 

Valor médio da 
extensão acumulada 

no tempo 
(×10-6) 

Valor médio da 
taxa anual de 
extensão nos 

últimos 10 anos 
(×10-6) 

Valor médio da 
extensão vertical 

acumulada no tempo 
(×10-6) 

Valor médio da taxa 
anual de extensão 

vertical nos últimos 
10 anos (×10-6) 

Penide 66 - - 200 (desde 1997) 10 

Covão do Meio 62 - - 600 (desde 1985) 30 

Cabril 61 250 10 80 < 5 

Bouçã 55 150 < 10 80 < 5 

Caniçada 60  150 (desde 1990) < 10 170 5 a 10 

Picote 57 200 < 10 100 < 5 

Miranda 54 300 10 200 5 

Alto Rabagão 51 150 10 100 < 5 

Bemposta 51 200 < 10 250 5 a 10 

Caia 48 - - 50 (12 anos, 1996-2008) < 5 (2003-2008) 

Fratel 42 - - 200 (desde 2000) 5 a 15 

Aguieira 34 150 < 10 120 < 5 

Raiva 34 - - 250 < 10 

Monte Novo 33 - - 100 5 

 
 

 
Figura 26. Evolução até 2015 dos valores médios das deformações livres medidas em 

extensómetros corretores e das deformações verticais estimadas a partir dos resultados de 
nivelamentos em algumas barragens portuguesas afetadas por RAS, construídas com betão de 

agregados grossos graníticos [39] 
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Na Tabela 7 apresenta-se uma síntese dos tipos de ensaios realizados “in situ” e de modelação 
estrutural, pelo método dos elementos finitos, utilizados para interpretação do comportamento 
observado das barragens portuguesas afetadas por expansões do betão. Pode notar-se que foram 
adotados modelos que consideram, para as barragens mais afetadas pela patologia, o 
comportamento viscoelástico com maturação e a fendilhação através de dano, para o betão, e a 
geração das expansões estruturais em função da temperatura, humidade interna e estado de tensão. 

Tabela 7. Barragens portuguesas afetadas por reações expansivas do betão. Ensaios “in situ” e 
modelação estrutural para interpretação do comportamento observado [1]  

Barragem Tipo estrutural Ano de 
conclusão 

Altura 
(m) 

Ensaios “in situ” e modelação do comportamento 
estrutural (MEF) 

Ensaios “in situ” Modelação estrutural 
(MEF) 

Santa Luzia Abóbada 1942 76 S1 + S3 + S4 E4 + E5 + E6 + E7 

Alto Ceira Abóbada 1949 36 S1 + S2 + S3 + S4 + S5 E1 + E2 

Penide Descarregadora 1949 18 - - 

Pracana Contrafortes 1951 60 S1 + S2 + S5 E3 + E4 + E5 + E6 + E7 

Covão do Meio Abóbada 1953 28 S1 + S4 E3 + E4 + E5 + E6 + E7 (*) 

Cabril Abóbada 1954 132 S1 + S2 + S3 + S4 E1 

Bouçã Abóbada 1955 65 S1 + S4 - 

Caniçada Abóbada 1955 76 - - 

Picote Abóbada 1958 99 - - 

Miranda Contrafortes 1961 80 S3 - 

Bemposta Arco-gravidade 1964 87 - E4 + E5 + E6 + E7 

Alto Rabagão Abóbada 1964 94 - - 

Caia Contrafortes 1967 52 S2 - 

Fratel Descarregadora 1973 43 - E4 + E5 + E6 + E7 (*) 

Penha Garcia Gravidade 1980 25 - - 

Aguieira Abóbadas múltiplas 1981 89 S3 + S4 E1 + E5 

Raiva Gravidade 1981 36 - - 

Coimbra Descarregadora 1981 40 - - 

Monte Novo Gravidade 1982 30 - - 

Fagilde Gravidade 1984 27 S1 E4 + E5 + E6 + E7 

Ensaios “in situ”: 
S1 - Mapeamento da fendilhação e/ou de outras 

ocorrências 
S2 - Ensaios de ultrassons 
S3 - Ensaios de vibração forçada 
S4 - Ensaios de vibração ambiente 
S5 - Medição de tensões 
(*) Estudo em curso 

Tipo de modelos estruturais (método dos elementos finitos): 
E1 - Elástico 
E2 - Elastoplástico 
E3 - Dano 
E4 - Viscoelástico com maturação 
E5 - Geração expansões 
E6 - Dependência da temperatura e da humidade interna 
E7 - Dependência do estado de tensão 
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As obras que apresentaram expansões superiores a 1000×10-6 são, como referido, as barragens de 
Santa Luzia, Alto Ceira, Pracana e Fagilde. Apenas as barragens do Alto Ceira e de Fagilde mostraram 
taxas de expansão anuais superiores a 100×10-6. Nas outras barragens afetadas, os processos de 
deterioração são de pequena a moderada amplitude e têm-se desenvolvido com taxas reduzidas, 
exceto na barragem do Covão do Meio, na qual se têm verificado, nos últimos anos, taxas de 
acréscimo de deslocamentos verticais correspondentes a extensões de cerca de 30×10-6 /ano. 

A barragem do Alto Ceira, que estava irremediavelmente deteriorada, foi substituída em 2013. 

A barragem de Santa Luzia parece ter a reação praticamente esgotada e os seus danos estruturais 
são apenas de monta na zona de ligação da abóbada ao arco-gravidade da margem esquerda. O seu 
desempenho estrutural mantém-se satisfatório. O dono de obra tem vindo a realizar estudos no 
sentido de programar uma intervenção de reabilitação da obra. 

A reabilitação da barragem de Pracana, realizada entre 1988 e 1992, com recuperação da integridade 
do betão e instalação de uma geomembrana no paramento de montante, é apontada, 
internacionalmente, como um caso de enorme sucesso (como já referido, o facto da albufeira ter 
estado vazia durante 12 anos provocou a secagem do betão, o que contribuiu decisivamente para 
esta realidade). As atuais taxas de expansão são reduzidas, exceto nos blocos dos encontros. 

A barragem de Fagilde tem vindo a ser acompanhada, continuando funcional e segura. Se as taxas de 
expansão mantiverem os padrões atuais, a obra poderá necessitar de uma grande intervenção a 
médio prazo. Contudo, tal poderá não vir a acontecer pois está a ser ponderada a construção de uma 
nova barragem a jusante, por forma a aumentar o volume armazenado na albufeira. 
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Resumo 

A reabilitação da Ponte Hercílio Luz é uma obra de referência a nível mundial no âmbito da reabilitação 

de pontes metálicas, quer pelo carácter único da ponte - é a maior ponte suspensa do Brasil e a única 

no mundo com uma catenária formada por barras biarticuladas que se integram na corda superior da 

treliça do tabuleiro - quer pela dimensão da obra, quer pela sua complexidade técnica. 

Após quase três décadas em que esta infraestrutura esteve desativada por motivos de segurança e 

depois de ter sido detetada uma anomalia grave no sistema de suspensão da ponte, foi concretizado 

este arrojado projeto de reabilitação e assim repostas as condições de utilização da infraestrutura.  

A apresentação fará referência aos aspetos técnicos de maior complexidade e originalidade, desde o 

reforço das fundações dos pilares centrais a todo o procedimento criado para a troca dos elementos 

de suspensão do vão central - catenária constituída por barras biarticuladas e cabos pendurais - bem 

como a descrição da tecnologia utilizada para a anulação das tensões nesses elementos (antes da 

substituição) e a sua reentrada em carga (após a substituição) e do sistema de monitorização 

implementado a fim de aferir, entre outras grandezas, esforços e deformações da estrutura, 

principalmente durante as operações críticas de manipulação da deformada do vão central. 

Palavras-chave: Reabilitação, Pontes Suspensas, Metálicas, Fundações, Monitorização 

1 INTRODUÇÃO 

A construção da Ponte Hercílio Luz iniciou-se a 14 de novembro de 1922, com o propósito de ligar a 

parte insular da cidade de Florianópolis (capital do estado brasileiro de Santa Catarina) à sua parte 

continental, tendo a inauguração ocorrido a 13 de maio de 1926. A ponte Hercílio Luz, assim batizada 

em homenagem ao governador que impulsionou a sua construção, tornou-se na primeira a permitir o 

atravessamento do estreito que separa a ilha de Santa Catarina do continente, que até então era 

realizado por via marítima. 

Com um comprimento total de 821 m, um vão suspenso de 339.5 m, pilares de 74 m de altura e uma 

distância do tabuleiro à linha de água de 31 m, é ainda hoje a maior ponte suspensa do Brasil. No 

entanto, a sua singularidade deve-se ao sistema estrutural projetado pelos engenheiros americanos 

David Steinman e Duncan Robinson, que tendo em vista a economia, alteraram a conceção original da 

ponte, substituindo os habituais cabos de suspensão por cadeias de barras biarticuladas - denominadas 

barras de olhais – que formam a corda superior da treliça do vão central, conforme mostra a Figura 1 

(Steinman, 1928). Esta solução resultou num ganho de rigidez com menor integração de materiais, o 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 77



 

 

 

que permitiu a viabilização económica do projeto. Atualmente é a única ponte no mundo com este 

sistema estrutural. 

 

Figura 1 - Fotografia da ponte antes do início da reabilitação. Fonte: www.vivendofloripa.com.br 

Sem qualquer ação de manutenção nas primeiras décadas da sua existência e com uma manutenção 

precária a partir dos anos 50, a estrutura começou a evidenciar sinais de deterioração; a descoberta 

de uma fenda com 5 cm de abertura junto ao olhal de uma barra, localizada no topo de um dos pilares 

principais, precipitou a interdição total da ponte a 22 de janeiro de 1982. Depois de, a 15 de março de 

1988, a ponte ter sido reaberta ao tráfego de pedestres, motociclos e veículos de tração animal, voltou 

a ser totalmente interditada a 4 de julho de 1991, assim permanecendo até aos dias de hoje. O receio 

relativamente à estabilidade da própria estrutura motivou a remoção de 400 t de piso asfáltico do vão 

central (Barth et al, 2014). 

A entrada da Teixeira Duarte na história da Ponte Hercílio Luz dá-se em abril de 2015, quando a EMPA 

(empresa do grupo Teixeira Duarte) foi contratada para concluir a construção da estrutura provisória 

sob o vão suspenso (visível na Figura 2), que tinha como objetivo evitar o colapso da ponte na 

eventualidade da rotura do sistema de suspensão. Na sequência da conclusão da estrutura de suporte 

provisória, foi adjudicada à Teixeira Duarte, em março de 2016, uma nova empreitada com o objetivo 

de executar os trabalhos de reabilitação e de reforço estrutural que permitissem a reabertura da ponte 

ao trânsito. 

 

Figura 2: Estrutura de suporte provisória. 
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Foram substituídas mais de 2 000 t de estruturas metálicas, representando cerca de 40% do peso total 

da estrutura da ponte. Adicionalmente, foram utilizadas cerca de 1 700 t de aço em estruturas 

provisórias de apoio. A ponte é integralmente rebitada e, por se tratar de património classificado, este 

tipo de ligação foi mantido, tendo sido aplicados mais de 200 mil rebites. Foram ainda utilizados cerca 

de 8000 m3 de betão e mais de 800 t de armaduras no reforço das fundações e nos maciços de 

ancoragem das barras de olhais. Toda a estrutura da ponte foi pintada, numa área de cerca de 

70 000 m2. 

Todos os apoios da ponte tiveram as suas fundações reforçadas, cada qual com soluções diferenciadas 

consoante a sua localização, dimensão, restrições com a envolvente e, naturalmente, condição de 

geológico-geotécnica. 

Uma das atividades fulcrais da obra foi a substituição integral do sistema de suspensão, que implicou 

a transferência de carga dos cabos de suspensão para uma estrutura de suporte provisória, com 

recurso a um sistema hidráulico. A monitorização e controlo são essenciais em casos como este, em 

que a idade da estrutura e incertezas relativas às dimensões, ao estado de conservação dos elementos 

estruturais e até à distribuição de esforços inicial, aumentam o risco de respostas imprevisíveis. Por 

esse motivo foi implementado um sistema com diversos sensores para medição em tempo real de 

extensões, inclinações, temperatura e velocidade do vento e da corrente marítima, durante as 

operações de elevação ou abaixamento. Foi feita uma combinação de diferentes tecnologias de 

sensores, incluindo sensores FBG (fiber bragg grating). 

2 REFORÇO DE FUNDAÇÕES 

2.1 Considerações Gerais 

Com o objetivo de otimizar as soluções adotadas para a reabilitação das fundações foi feita uma 

revisão geral do Projeto, considerando toda a informação disponível, quer à data da elaboração do 

Projeto (seis anos antes do início da obra), quer a entretanto recolhida, e ainda com campanha 

complementar de sondagens. 

Essa revisão foi feita pela Direção de Projetos da Teixeira Duarte, em estreita colaboração com o 

Projetista e a Fiscalização de Obra. 

2.2 Bases das Torres dos Viadutos 

Genericamente o projeto de reabilitação das fundações das torres dos viadutos previa dois tipos de 

solução distintas, uma para bases assentes em rocha e outra para bases assentes em solo. Nas bases 

assentes em rocha, excetuando as da torre T6, estava previsto a execução de encamisamento em 

betão armado com o objetivo de aumentar a durabilidade dos blocos existentes – torres T1, T2 e T9 a 

T12. 

As bases assentes em solo e as da torre T6 previam-se reforçar com estacas raiz (solução muito vulgar 

no Brasil de estacas de pequeno diâmetro) executadas em torno dos blocos existentes. 

Com exceção da torre T6, as linhas gerais do Projeto de reabilitação das fundações dos viadutos foram 

mantidas, tendo, no entanto sido efetuadas diversas alterações no tipo de estacas e na sua disposição 

relativa à base das respetivas torres. 
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Considera-se importante referir que, à data do início desta empreitada realizada pela Teixeira Duarte, 

já tinham sido realizadas (de forma incompleta) algumas intervenções de reabilitação das fundações 

nas torres dos viadutos ao abrigo de anteriores contratos entretanto rescindidos e que condicionaram 

significativamente as soluções que acabaram por ser adotadas. Descrevem-se em seguida, como 

exemplo, alguns das soluções implementadas. 

2.2.1 Torres T9 e T10 

No caso das bases das torres T9 e T10, assentes em rocha, não foram feitas alterações ao Projeto, que 

previa apenas um encamisamento dos blocos em betão armado, conforme figura 3. Porém, verificou-

se que a instalação de uma grua de torre sobre a torre T9, poderia originar trações nas bases das torres 

T9 e T10, devido ao facto de, durante a restauração da ponte, a carga permanente ser inferior à da 

fase de utilização da ponte e a área de exposição ao vento ser superior.  

As trações calculadas não seriam passíveis de ser equilibradas nas condições previstas pelo Projeto, 

uma vez que, por um lado alguns dos blocos de fundação não tinham peso suficiente para evitar o 

levantamento e, por outro, o betão existente não armado, não tinha capacidade para resistir a esforços 

de tração daquela magnitude. 

Assim, para equilibrar as trações nas bases dos montantes, foi necessário transmitir diretamente esses 

esforços ao terreno através de tirantes. De forma geral, a solução adotada consistiu em tirantes 

verticais ancorados na rocha e ligados aos montantes através de uma estrutura metálica aparafusada. 

Os parafusos foram colocados aproveitando a furação existente para os rebites, não tendo sido 

necessário furação adicional. 

Foram executados dois tirantes, em barras em aço de alta resistência ϕ36 mm, nas torres T9 e T10, 

com comprimentos de ancoragem de 6.5 m e de 3.0 m, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Encamisamento, perfuração e tirantes tensionados. 

 

2.2.2 Torres T13 e T14 

Para cada base das torres T13 e T14, o projeto de reabilitação das fundações previa a execução de 4 a 

8 estacas raiz com 450 mm de diâmetro nominal em solo e 355 mm de diâmetro nominal em rocha, 

totalizando 40 estacas no conjunto das duas torres. Em cada bloco, o centro geométrico destas estacas 

coincidia com o eixo do respetivo pilar da torre, o que implicava a execução de estacas no interior da 

torre. Por outro lado, cada bloco iria funcionar individualmente, uma vez que o projeto não previa 

nenhum elemento de ligação entre eles. 
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Deste modo, a principal alteração feita ao projeto foi a execução de estacas apenas no exterior da área 

de implantação das torres, de modo a evitar a necessidade de remoção temporária de 

contraventamentos, procedendo-se à uniformização do número de estacas por bloco, passando a 4 

estacas raiz com diâmetros nominais iguais aos anteriormente previstos, dispostas em linha 

paralelamente ao eixo longitudinal da ponte, reduzindo de um total de 40 para 32 estacas no conjunto 

das duas torres. De modo a equilibrar o momento fletor gerado pela excentricidade do centro 

geométrico das estacas em relação ao eixo dos pilares das torres, foram consideradas vigas de 

travamento transversais, ligando os blocos do lado Norte aos do lado Sul. 

Tal como previsto projeto foram realizadas transferências de carga dos blocos antigos para os novos. 

Para isso, foi necessário executar os novos blocos de coroamento de estacas em duas fases, com 

ligação estrutural através de luvas de emenda entre os varões de armadura de ambas as fases.  

De realçar a realização de um ensaio de carga estático com recurso a célula expansivo e ensaios de 

integridade PIT na totalidade das estacas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: execução de estacas raiz pelo exterior da torre, montagem de célula expansiva e 

faseamento construtivo dos blocos 

2.2.3 Bases dos Pilares Principais (T7 e T8) 

As fundações dos pilares centrais consistem em blocos de betão simples formados por trechos de 

seção transversal circular, octogonal e quadrada, com dimensões crescentes em profundidade 

assentes diretamente na rocha. 

Com o objetivo de melhorar a durabilidade do betão dos quatro blocos dos pilares, o projeto 

preconizava o encamisamento superficial do trecho superior de seção transversal circular com um anel 

de betão armado com 5,5 m de diâmetro exterior com um alargamento para 5,7 m numa faixa de 

0,50m no topo. Uma vez que parte dos trabalhos foi realizada abaixo do nível do mar, foi necessário 

instalar ensecadeiras de modo a permitir a execução dos trabalhos a seco. A conceção e o 

detalhamento das ensecadeiras couberam à Teixeira Duarte. 

Foram fabricadas duas ensecadeiras, primeiramente utilizadas em simultâneo nos blocos de fundação 

do pilar T7 (figura 5) e, posteriormente, reutilizadas nos blocos do pilar T8. As ensecadeiras foram pré-

fabricadas integralmente em estrutura metálica e transportadas em duas metades separadas, sobre 

um pontão até ao bloco a reabilitar, onde foram então posicionadas com auxílio de grua automóvel, 

uma de cada vez e suspensas em vigas montadas sobre cada bloco de fundação. 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 81



 

 

 

A ligação de cada ensecadeira ao fuste do respetivo bloco foi feita por intermédio de uma selagem do 

espaço livre entre o fundo da ensecadeira e o bloco com betão armado e ancoragens químicas 

horizontais. Esses anéis de betão armado no fundo das ensecadeiras foram feitos com o auxílio de 

mergulhadores, no trecho dos fustes com seção transversal octogonal, imediatamente abaixo dos 

trechos cilíndricos que se pretendia encamisar. Por esse motivo, tanto os anéis de betão armado, como 

as ensecadeiras, foram projetados com geometria octogonal em planta. 

Após a bombagem da água do interior das ensecadeiras, a maior parte da força de impulsão foi 

equilibrada com a carga de compressão dos pilares principais. A força de impulsão foi transmitida às 

vigas posicionadas sobre os blocos dos pilares principais, através de oito montantes incorporados nas 

paredes das ensecadeiras. Por sua vez, essas vigas transmitiam a carga vertical às escoras diagonais, 

ligadas a tubos de aço horizontais atravessando o interior dos blocos, selados com resina epoxi e 

preenchidos com grout. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: montagem e colocação em serviço das ensecadeiras em serviço, primeira fase de 

betonagem e nível de escoramento. 

A dimensão da ensecadeira foi definida de modo a garantir uma largura livre mínima de 1,50 m entre 

os seus paramentos e a superfície do betão do encamisamento a executar e uma altura mínima de 

0,50 m acima da altura de água máxima prevista, resultando numa altura de 4,15 m.  

No reforço dos blocos foram ainda instaladas cintas metálicas de seção 250x20mm instaladas no topo 

de cada bloco, que permitiram efetuar o seu tensionamento a 150 kN. Estas cintas foram instaladas 

previamente à execução dos encamisamentos e ficaram embebidas no betão. Introduzindo-se assim 

elementos adicionais de confinamento do topo dos blocos de fundação para equilíbrio das tensões 

horizontais decorrentes da dispersão das compressões induzidas na base dos macacos posicionados 
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no topo das fundações, próximo do bordo, durante a troca dos aparelhos de apoio dos pilares 

principais. 

Na reabilitação destes blocos foram também realizadas oito perfurações verticais em cada bloco em 

toda a altura das fundações e até 3,0 m abaixo da base dos blocos, para consolidação dos blocos 

através da injeção de calda de cimento de eventuais fissuras ou vazios. Em cada furo foram colocados 

varões ϕ40 em aço CA-50, conferindo robustez adicional às fundações existentes. 

2.3 Maciço de Ancoragem Lado Continental 

O maciço de ancoragem do lado do Continente encontrava-se suportado por estacas de madeira 

cravadas no solo residual. O projeto de reabilitação deste elemento foi desenvolvido partindo da 

premissa de que que o mesmo não seria demolido, o que implicou a alteração da posição das novas 

ancoragens das barras biarticuladas e, consequentemente, o aumento dos momentos de derrube. A 

solução de reforço de fundações passava pela execução de estacas posicionadas fora da sua área de 

implantação e a criação de um maciço de reforço com grandes dimensões, envolvendo o existente. 

Essa solução, resultaria numa alteração muito significativa da aparência do maciço, incompatível com 

o estatuto de património classificado, definido pelo IPHAN. Assim, a Teixeira Duarte desenvolveu uma 

solução alternativa para o reforço das fundações do maciço admitindo a demolição do maciço 

existente. 

A solução alternativa adotada consistiu do maciço, até à face superior do bloco de coroamento das 

estacas de madeira existentes, atualmente abaixo da superfície do terreno, executar 29 estacas 

moldadas com 1,50 m de diâmetro e cerca de 13 m de comprimento médio, com a prévia carotagem 

do bloco de coroamento existente (desprezando na totalidade o efeito das estacas de madeira 

originais), construir o novo bloco de coroamento sobre o atual, com 2,00 m de altura e 24,30x24,30m 

em planta, posicionar as novas ancoragens das barras biarticuladas e reconstruir o maciço com 

geometria semelhante à original. 

Tendo o maciço sido totalmente demolido, foi necessário desmontar a torre T4 (apoiada neste 

maciço). Após a reconstrução do maciço, a torre T4 foi novamente instalada, repondo as atuais 

condições de apoio do tabuleiro. Porém, durante o período de remoção da torre T4, foi necessário 

criar apoios provisórios para o tabuleiro entre as torres T3 e T5. Tendo em conta a distância do 

tabuleiro ao solo e o espaço necessário para realizar os trabalhos de demolição, reforço de fundações 

e reconstrução do maciço, optou-se por suspender o tabuleiro numa estrutura metálica treliçada, com 

um vão de aproximadamente 45 m, formada por treliças modulares travadas entre si e com apoio 

sobre as torres T3 e T5. A suspensão do tabuleiro foi realizada pelas longarinas principais, em seções 

próximas dos nós de ligação aos pilares da torre T4, com recurso a 8 barras de aço de alta resistência 

com 32 mm de diâmetro. 

3 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO 

3.1. Desmontagem dos cabos pendurais 

A desmontagem do sistema de suspensão da ponte começou pela remoção dos cabos pendurais. 

O corte e remoção dos cabos pendurais iniciou-se pelos 4 cabos de maior comprimento, junto aos 

pilares principais, avançando sequencialmente no sentido do centro da ponte. Durante a realização 
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destas operações de remoção dos cabos pendurais foi necessário manter sob controlo a distribuição 

de forças nos macacos e acompanhar a evolução dos esforços nos restantes elementos através do 

sistema de monitorização. 

Apesar do sistema de suspensão ter sido aliviado pelas operações de transferência de carga (capítulo 

desenvolvido mais à frente) para reduzir a força nos cabos pendurais, estes elementos mantiveram 

alguma força residual. 

Para ser possível a remoção dos cabos com garantia de que a sua tensão fosse efetivamente nula e o 

corte se desse em total segurança, foi desenvolvido um dispositivo constituído por barras roscadas de 

alta resistência que permitiria transferir para estas as tensões residuais.  

3.2.Remoção das Barras Biarticuladas 

Desmontados os cabos pendurais, procedeu-se à remoção das barras de olhal. 

Para tal foi necessário assegurar que também as barras de olhal estivessem sem tensão o que só foi 

possível com a elevação das barras de olhal em cada nó, através de cilindros hidráulicos posicionados 

no topo das torres da estrutura auxiliar superior, na direção ortogonal ao seu eixo axial até se atingir 

o deslocamento que teoricamente anularia as tensões residuais. Isto correspondeu a uma elevação 

média de cerca de 700 mm a meio vão da catenária. 

 

Figura 6: Estrutura de suporte provisória para cilindros hidráulicos junto aos olhais das barras de 

ligação aos maciços em terra. 

Estas operações de macaqueamento foram efetuadas em várias etapas e com o auxílio de 14 macacos 

hidráulicos de 50 toneladas, entre os lados Norte/Sul e continente/ilha, com o objetivo de minimizar 

a torção das torres principais. 

As primeiras barras de olhal a serem retiradas foram as do nível inferior nos viadutos, junto aos 

maciços de ancoragem, seguindo-se de forma ascensional a remoção de todas as barras dos viadutos 

até às selas do topo dos pilones e sempre de forma simétrica entre o lado do continente e do lado da 

ilha. 
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Após a remoção das barras de olhal nos viadutos e no vão central na zona dos pendurais, subsistiam 

as barras constituintes da treliça do vão central, que agora se apresentava defletida para cima e com 

a corda superior tracionada axialmente. 

Para proceder à remoção destas últimas barras de olhal foi necessário anular estas tensões, através 

do abaixamento de 950mm do tabuleiro da ponte na região central e da elevação de 430mm nas 

extremidades, reinstalando o sistema hidráulico utilizado na transferência de carga, complementado 

com 4 macacos colocados sob as vigas transversais dos extremos. 

Foi necessário também desmontar os apoios pendulares nas extremidades da treliça para permitir 

estes movimentos do tabuleiro. 

3.3 Montagem das Barras de Olhal 

A montagem das barras de olhal foi uma das atividades mais complexa ao longo de toda a obra. 

A sequência de montagem foi inversa à sequência de desmontagem, no entanto, para garantir o 

alinhamento rigoroso de todas as barras e a montagem dos pinos foi necessário realizar alguns ajustes 

na estrutura durante o decorrer do processo. 

As primeiras barras a serem montadas foram aquelas que formam a corda superior da treliça de rigidez 

do vão pênsil, na parte central, totalizando 88 peças. A montagem iniciou-se pela barra central e teve 

seguimento simultaneamente nos lados Norte e Sul e simetricamente nos sentidos meio vão para as 

torres T7 e T8. 

A montagem do último conjunto de barras de cada lado foi a mais complexa desta etapa. Para fechar 

a última malha da treliça de rigidez foi necessário montar em simultâneo o primeiro conjunto de barras 

pertencentes à catenária no vão pênsil. 

Para conseguir concluir esta operação e alinhar os olhais da barras com a corda superior foi necessário 

fazer a movimentação complementar da treliça, com a elevação de ambas as extremidades, 

Continente e Ilha, cerca de 110 mm. Após a montagem das barras centrais executou-se a elevação da 

parte central da treliça de 950 mm e abaixamento das extremidades de 540 mm. 

Concluída esta etapa, prosseguiu-se com a montagem das demais barras de olhal, começando pelas 

barras no topo das torres principais, seguindo em ordem descendente até às barras de olhal de fecho, 

tanto nos viadutos quanto no vão pênsil, sempre em simultâneo do lado Norte e Sul e simetricamente 

do lado Ilha e Continente. 

Após a conclusão da montagem das barras de olhal do vão pênsil, para se proceder ao fecho da cadeia 

com a montagem dos 8 pinos finais, correspondendo 2 no viaduto Continente, 4 no vão pênsil e 2 no 

viaduto Ilha, nos lados Norte e Sul, foi necessário realizar duas operações distintas. 

Em primeiro lugar as barras de olhal do vão pênsil foram elevadas e reposicionadas na cota teórica, 

porque por motivos operacionais, todos os pinos tinham sido montados a uma cota inferior para 

facilitar o acesso dos operários e instalação dos equipamentos auxiliares. Em segundo lugar foi 

necessário movimentar o topo das torres principais em direção às margens, por meio de afinação 

cuidada das cargas no sistema de atirantamento provisório das torres principais, a distância necessária 

até garantir a concentricidade de todos os furos das peças a ligar. No viaduto Ilha, após a 

movimentação do pilone T8 o valor teórico, não se conseguiu garantir a concentricidade total dos furos 

sem ultrapassar a carga admissível no sistema de atirantamento. Por esse motivo, desenvolveu-se um 
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dispositivo auxiliar que se fixou por atrito às barras de olhal que faltavam ligar e permitiu o ajuste de 

30 mm do topo da torre T8 e garantir a concentricidade do furo exigida para a montagem dos últimos 

2 pinos. 

3.4 Montagem dos Cabos Pendurais 

Com as novas barras de olhal instaladas, passou-se à montagem dos cabos pendurais e afinação 

simultânea dos lados Continente e Ilha, Norte e Sul. A afinação seguiu as orientações do projeto 

definidas em termos de força e posição relativa entre o nó superior e nó inferior. 

A sequência de instalação dos cabos pendurais foi inversa à sequência de desmontagem, ou seja, 

começou-se pelo cabo mais curto, localizado próximo ao centro da treliça e seguiu-se em direção às 

torres. Após a conclusão da montagem, realizada a análise das cargas de instalação e feito o 

levantamento topográfico, o projetista dispensou a verificação adicional das cargas nos pendurais que 

tinha sido prevista, remetendo a mesma para uma fase posterior ao final da obra, já sem as estruturas 

auxiliares e apenas com o peso próprio final da ponte. 

4 TRANSFERÊNCIA DE CARGA  

A fim de substituir as 360 barras de olhais e os 28 cabos pendurais que compõem a estrutura de 

suspensão do vão central, foi necessário elevar a treliça de modo faseado, impondo um conjunto de 

deformadas especificamente dimensionado para alívio das tensões nos elementos a substituir, 

transferindo o peso da parte suspensa da ponte para as estruturas provisórias. O procedimento de 

transferência de carga foi concebido pela empresa projetista RMG Engenharia (Carvalho, 2017) e 

posteriormente desenvolvido e detalhado pelo consultor Massimo Marini da Studio MMI, contratado 

para o efeito pela Teixeira Duarte. 

Numa primeira fase, foi feito o apoio da ponte sobre a estrutura provisória, elevando-a 130 mm a 

meio-vão, aplicando 20% da carga total. Esta elevação foi realizada com 24 cilindros hidráulicos de 50 

t, posicionados sob alguns nós da corda inferior da treliça e controlados por 4 centrais hidráulicas. Com 

esta pré-elevação executada, iniciou-se a montagem de torres metálicas provisórias, sobre a estrutura 

da ponte, para apoio das barras de olhais, num total de 660 t de aço. 

Os restantes 80% da carga total da ponte foram transferidos para a estrutura inferior em 4 fases, 

totalizando uma elevação adicional de 400 mm no meio vão da ponte. Para isso foram usados 30 

cilindros hidráulicos de 50 t e 28 de 100 t, instalados na estrutura de suporte provisória, sob os nós da 

corda inferior da treliça (Figura 5). O sistema hidráulico utilizado para a elevação da treliça compôs-se 

de 3 centrais hidráulicas sincronizadas, interligadas entre si e comandadas num único posto de 

comando (Master), onde era possível visualizar as informações de todos os cilindros hidráulicos. A 

operação através de centrais hidráulicas sincronizadas permitiu o controlo automatizado de todos os 

cilindros hidráulicos, garantindo com precisão o deslocamento pretendido em cada alinhamento e 

minimizando o risco de desalinhamentos no tabuleiro da ponte durante as várias etapas de elevação. 

86 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 

 

 

 

Figura 5: Cilindros hidráulicos e calços posicionados sob a treliça do vão central. 

Concluída a transferência de carga, deu-se início à desmontagem do sistema de suspensão da ponte, 

começando pela remoção dos cabos pendurais e posteriormente das barras biarticuladas.  

5 MONITORIZAÇÃO E CONTROLO 

Todas as etapas de elevação e abaixamento foram realizadas durante a noite, evitando deformações 

devidas às variações térmicas diurnas. Após cada etapa e durante o dia seguinte, foram efetuadas as 

análises e interpretações de todas as medições topográficas, dos outputs das centrais hidráulicas 

(forças em cada cilindro hidráulico) e dos resultados do sistema de monitorização. O sistema de 

monitorização foi montado com equipamento da HBM, incluindo sensores e sistemas de aquisição de 

dados. 

Desenvolveu-se um sistema de monitorização topográfico para acompanhar o deslocamento de 

pontos críticos tanto na ponte como na estrutura de suporte provisória. No total, foram instalados 62 

prismas refletores GPR112 e 10 alvos refletores. Os alvos GPR112 permitiram a aferição da sua posição 

durante as operações noturnas com uma estação total Leica TS30. Os resultados obtidos foram 

comparados com os valores teóricos e a informação recolhida do sistema hidráulico. 

O sistema de monitorização incluiu vários sensores e dispositivos de aquisição de dados de diferentes 

tipos, todos recolhidos e sincronizados pelo mesmo software. Para medições de extensão e de 

temperatura, a tecnologia escolhida foi a ótica, nomeadamente Fiber Bragg Grating (FBG). No total, 

foram usados 284 sensores para medir cargas em 64 locais críticos. A opção por sensores FBG foi 

tomada sobretudo pela sua resistência à humidade e à corrosão, fatores importantes face à duração 

da obra. (Casas et al, 2003). Além dos sensores óticos, foram instalados 26 elétricos, 20 inclinómetros 

nas bases da estrutura provisória e nos pilares, 2 termómetros, 2 anemómetros e 2 fluxómetros. 
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Figura 6: Sensores óticos de deformação (FS62) e de temperatura (FS63). À esquerda: 

Compósitos. No meio: Soldáveis. À direita: Processo de soldadura. 

Entre os sensores e a sala de controlo onde foram instalados os sistemas óticos de aquisição de dados, 

foram instalados cabos multifibra com emendas feitas in situ. Estes cabos foram também usados como 

meio de comunicação entre os 6 sistemas elétricos de aquisição de dados PMX, posicionados junto aos 

sensores elétricos. 

Todos os sensores foram ligados à sala de controlo através de controladores Ethernet óticos: os PMX 

do cabo ótico e os interrogadores óticos diretamente. Como referido anteriormente, foram usadas 6 

unidades PMX para a aquisição dos 26 sinais elétricos. Para os quase 300 sensores FBG, usou-se 3 

interrogadores BraggMETER com 8 canais óticos. Todos os dispositivos foram sincronizados via 

software Catman e as medições foram gravadas e processadas. Foram usados 2 PCs, um para aquisição 

de dados em direto e de forma contínua e outro para o pós-processamento de dados anteriormente 

guardados. A Figura 7 mostra a sala de controlo e uma imagem da monitorização em tempo real. O 

software utilizado permitiu, com facilidade, a configuração de dados, visualização, armazenamento e 

processamento, tendo possibilitado ainda a criação de scripts em VBA visando a criação automática 

de relatórios periódicos em MS Word ou Excel e de alarmes para trabalhadores no local ou localizados 

remotamente, via e-mail ou SMS. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 7: À esquerda: Sala de controlo com 3 interrogadores BraggMETER industriais. À direita: 

Exemplo de um painel com visualização de dados em tempo real sobre um alçado da ponte. 
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Durante as operações de transferência de carga, ia sendo feita uma análise em tempo real da evolução 

dos esforços nos elementos monitorizados, comparando os resultados com as previsões teóricas. No 

final de cada operação elaborou-se um relatório através do software com os dados de todos os 

sensores. Este relatório foi sempre comparado com os outros dados disponíveis como as relações 

força-deslocamento do sistema hidráulico, o controlo topográfico e o modelo teórico. 

6 CONCLUSÕES 

A Reabilitação da Ponte Hercílio Luz é um exemplo a reter no que respeita à complexidade de uma 

recuperação estrutural de grande porte, onde o trabalho de equipa entre projetista e entidade 

executante foi primordial, requerendo uma equipa multidisciplinar e na qual foram aplicadas técnicas 

de reabilitação inovadoras. 

As soluções de reforço de fundações abordadas foram aquelas que, de alguma forma, tiveram 

abordagens diversas do inicialmente proposto e foram desenvolvidas e adequadas à expertise da 

empresa nesta área. 

A substituição integral do sistema de suspensão foi o mais desafiante de todos os aspetos desta obra, 

obrigando a um desenvolvimento de soluções, estruturas auxiliares, adequação de equipamentos e 

ferramentas, apenas possível com uma equipa altamente especializada que esteve afeta a este projeto 

ao longo de mais de 4 anos. 

Por fim, o sucesso das operações de transferência de carga não teria sido possível sem o controlo e a 

segurança que o extensivo sistema instalado de instrumentos de medição proporcionou. A 

monitorização e a comparação entre os dados reais e o comportamento esperado pode ser uma 

ferramenta poderosa para a calibração de modelos, particularmente em obras de reabilitação. 

REFERÊNCIAS 

[1] Barth, F.; Hayashi, F.; Silveira, W. (2014). Ponte Hercílio Luz: restauração, manutenção e 

perspectivas de usos. Revista Electrônica Técnico-Científica do IFSC n. 5 

[2] Carvalho, Hermes; Fakury, Ricardo Hallal; Vilela, Paula Moura Leite. (2017). The Challenges of 

Rehabilitating the Hercílio Luz Suspension Bridge. Latin American Journal of Solids and 

Structures, 14(4), 700-713. https://dx.doi.org/10.1590/1679-78253401 

[3] Casas, J.; Cruz, P. (2003), Fiber Optic Sensors for Bridge Monitoring. Journal of Bridge 

Engineering, Volume 8, Number 6, 362-373 

[4] Steinman, D. B.; Grove, W. G. (1928). The eye-bar cable suspension bridge at Florianopolis, 

Brazil. American Society of Civil Engineers Transactions. 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 89



90 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Congresso Nacional
Lisboa | LNEC | 3 a 5 de Novembro de 2021

 

 

REABILITAÇÃO E REFORÇO DE PALACETE PRÉ-POMBALINO NO CAMPO DOS 
MÁRTIRES DA PÁTRIA, EM LISBOA 

João F. Almeida 

JSJ Structural Engineering, Lisboa, Portugal 

David Gama 

JSJ Structural Engineering, Lisboa, Portugal, dgama@jsj.pt 

Miguel Lourenço 

JSJ Structural Engineering, Lisboa, Portugal 

 

Resumo 

O edifício “Solar de Santana” é um dos mais antigos palacetes no centro de Lisboa e um raro exemplar pré-

pombalino. Outrora conhecido por Casa das Torrinhas e depois Palácio Vaz de Carvalho, o primeiro registo 

de propriedade data de 1661, muito embora existam evidências de construção quinhentista erguida no 

antigo Campo do Curral, mais tarde conhecido por Campo de Sant´Anna. Este é, por isso, um importante 

património histórico, onde a intervenção teria de ser realizada preservando todo o valor patrimonial e 

autenticidade arquitetónica e construtiva do edifício existente. 

A exigência da manutenção de praticamente todas as paredes exteriores e interiores de alvenaria, bem como 

de elementos arquitetónicos e decorativos, num antigo palácio de configuração “labiríntica” levantou 

desafios permanentes à conceção, verificação da segurança e execução da estrutura. A maioria das soluções 

adotadas são particulares, pensadas à medida de cada caso e adaptadas às necessidades da obra no seu 

decurso. Particularmente exigente foi a construção de um piso subterrâneo de estacionamento, que exigiu 

o recalçamento temporário de um número muito significativo de importantes paredes resistentes e de arcos. 

Neste artigo expõem-se as principais soluções estruturais adotadas, bem como detalhes de execução de 

situações de particular complexidade realizadas nesta obra. 

Palavras-chave: Reabilitação; Alvenaria; Edifício; Projeto;  
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta comunicação descreve-se a intervenção 

estrutural realizada entre 2017-2020 no edifício “Solar 

de Santana”, no Campo Mártires da Pátria, em Lisboa 

(Fig. 1). Embora o primeiro registo de propriedade das 

“casas nobres da Torre” date de 1661, há evidências de 

construção quinhentista no palacete erguido no antigo 

Campo do Curral, mais tarde conhecido por Campo de 

Sant´Anna. É já no séc. XVIII que a “casa das Torrinhas” 

passou para as mãos do Chanceler-mor do reino, José 

Vaz de Carvalho, sofrendo significativas obras de 

recuperação, que tinham “carácter urgente” segundo 

documentos da época [1]. É por isso um importante 

património, marcado por diferentes épocas 

construtivas, onde a intervenção teria de ser realizada preservando toda a autenticidade, com o 

despojamento do que não era essencial, procurando mostrar com maior clareza alguns dos elementos que 

lhe são mais característicos, atendendo às exigências de um edifício de habitação moderno. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO EXISTENTE 

O edifício original, com cerca de 3000 m2 de área de construção, era composto por três corpos com uma 

configuração em “U” em planta (Fig. 2), apresentando, além do piso térreo, 2 pisos elevados e cobertura.  

  

Figura 2. Planta do existente e Corte A-B / fachada de tardoz 

No exterior, merecem atenção particular as fachadas da Travessa José Vaz de Carvalho e da Travessa das 

Recolhidas, notando-se vários períodos construtivos. A primeira (Fig. 3) apresenta extrema simplicidade, 

típica de arquitetura seiscentista, dominada por um muro compacto sinalizado somente por aberturas 

pequenas. Esta leitura é coerente com o primeiro registo de propriedade, das “casas nobres da Torre do 

Campo do Curral”, de 1661 [1]. 

 

Figura 1. Fotografia do “Palácio Vaz de Carvalho” na 

fachada do Campo dos Mártires da Pátria (2017) 
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Figura 3. Fachada da Travessa Vaz de Carvalho 

Mais complexa é a fachada sobre a Travessa das Recolhidas (Fig. 4) denotando-se várias campanhas 

construtivas, com alguns elementos estruturais importantes relacionados com a orgânica original da casa. 

Um exemplo é o volume da grande chaminé, comum em edifícios nobres quinhentistas, mas inexistente na 

construção palaciana de séculos posteriores. Também as coberturas com diversas inclinações demonstram 

as alterações que o edifício foi sofrendo ao longo do tempo.  

         

Figura 4. Fachada da Travessa das Recolhidas 

No interior, dominavam os grandes pés-direitos até 5m, com tetos em madeira tipo saia e camisa e elementos 

decorativos de azulejaria. Destaca-se o grande átrio de entrada, com pavimento em calçada de pedra e no 

acesso ao piso nobre os elementos em cantaria, nomeadamente a escadaria de 3 lanços. A circulação no 

palacete era labiríntica, resultado de mais de três séculos de constantes intervenções, com a organização 

espacial adaptada ao longo dos tempos.  

Sob o ponto de vista estrutural o edifício era constituído por: 

� Pavimentos – Soalho sobre vigamentos de madeira, com tarugos de travamento; 
� Parede exteriores– Alvenaria de pedra ordinária calcária, em alguns casos (fachada de tardoz), 

suportadas por arcos ao nível do primeiro piso; 
� Arcos – Dominam a fachada de tardoz e o hall principal da Travessa Vaz de Carvalho (Fig.6); 
� Parede interiores – Na maioria semelhantes às paredes exteriores, de alvenaria ordinária de grandes 

espessuras, com exceção de alguma compartimentação de construção mais recente, num sistema de 
tabiques fasquiados ou com cruzes de Sto. André, pós-pombalinas; 

� Cobertura – Constituída por telhas suportadas por uma estrutura de madeira 
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No que se refere a patologias, estas estavam sobretudo associadas a problemas importantes de estanquidade 

que comprometiam seriamente as estruturas de madeira (pavimentos e cobertura), algumas em colapso 

eminente. No entanto, não configuravam a ruína ou a impossibilidade de manutenção de uma parte 

importante dos elementos de alvenaria. 

3 INTERVENÇÃO 

3.1 Solução arquitetónica e princípios da intervenção estrutural 

A proposta arquitetónica visava a requalificação do edifício, mantendo o carácter da história que possui, mas 

dotando-o de princípios de habitabilidade atuais.  

Assim, foram mantidos, reabilitados e reforçados, os elementos estruturais que marcam o volume, estilo e 

escala do edifício, bem como a sua diversidade de eras construtivas: paredes de fachada e interiores de 

alvenaria dos séculos XVI e XVII, paredes interiores de frontal pombalinas, arcos, escadaria principal em 

cantaria e chaminé quinhentista. Já os pavimentos e cobertura de madeira foram integralmente demolidos, 

devido à sua forte deterioração e à necessidade de dotar o edifício de uma arquitetura de interiores adaptada 

às exigências atuais.  

Na sua versão contemporânea o edifício tem agora 5000 m2 de área de construção e é composto por (Fig.5): 

uma cave para estacionamento e três pisos elevados, com piso intermédio em mezanino, aproveitando o 

elevado pé-direito existente de 5m. As coberturas, também renovadas, mantém na sua maioria as inclinações 

originais com a diversidade que caracteriza as diferentes épocas em que foram realizadas.  

    

  Figura 5. Proposta arquitetura: Cortes do edifício 

3.2 Solução Estrutural 

Genericamente, a solução estrutural do edifício consiste num piso enterrado e pavimentos de betão armado 

nos pisos elevados, com mezaninos metálicos entre pisos. Os pavimentos são suportados nas paredes de 

alvenaria ou nos arcos existentes reforçados estruturalmente. No caso das fachadas exteriores, estes 

elementos transmitem as cargas diretamente às fundações reforçadas com micro-estacas. Já as paredes 

interiores e arcos da fachada de tardoz estão sobre o novo piso em cave. Assim, estes elementos são 

suportados por um sistema de bandas em betão armado ao nível do piso térreo. A ação sísmica, será 

equilibrada pelas paredes reforçadas e, em menor escala, por elementos verticais (em geral núcleos de betão 

armado) inseridos para criar novas comunicações verticais. A nova cobertura é em estrutura metálica. 
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Com base nestes princípios, a intervenção no edifício passou pelas seguintes fases (algumas em simultâneo), 

desenvolvendo-se nos parágrafos seguintes as mais relevantes:  

1. Demolições; 

2. Contenção de paredes existentes a manter; 

3. Execução da solução de reforço das paredes a manter; 

4. Abertura de vãos em várias paredes existentes do edifício; 

5. Recalçamento de paredes e arcos; 

6. Execução da escavação e contenção periférica para execução do piso em cave; 

7. Execução dos tirantes de reforço dos arcos; 

8. Execução dos núcleos de elevadores em betão armado; 

9. Execução da laje do piso térreo e das bandas de suporte às paredes de alvenaria; 

10. Execução dos pisos elevados de betão e mezaninos metálicos; 

11. Execução da cobertura. 

Os pontos 1, 2, 5 e 6 tiveram projeto de demolições, contenção/recalçamento de paredes e 

escavação/contenções periféricas da autoria da JetSJ [2]. 

3.2.1 Contenção e reforço de paredes de alvenaria  

Na Fig. 6 ilustram-se as paredes a manter no edifício, bem 

como o sistema de reforço adotado, tendo sido necessário 

executar a estrutura de contenção das paredes antes de 

proceder ao mesmo. No reforço das paredes procurou-se 

garantir que estas tinham capacidade de suporte das lajes de 

betão armado e, ainda, que garantiam um funcionamento de 

“caixa” para a ação sísmica, ou seja, trabalhando no seu 

plano com capacidade de dissipação de energia e evitando os 

modos de rotura fora do seu plano, ou por blocos rígidos. 

Para tal, as paredes foram reforçadas com uma lâmina de 

betão armado com 80mm de espessura nos paramentos 

interiores, que suportam diretamente as lajes de betão 

armado e, nas restantes situações, com reboco armado com 

malha de fibra de carbono. Ambos os paramentos são ligados 

entre si por conectores injetados com argamassa, com o 

objetivo de assegurar o confinamento e capacidade de 

deformação necessários. Foram ainda realizadas 

“pregagens” dos cunhais do edifício e entre paredes 

ortogonais, com varões de aço inox injetados, para impedir 

o desacoplamento entre as mesmas.  

 

 

Figura 6.  a) Esquema de reforço de paredes 

(verde – reboco armado; azul – lâmina de betão 

armado); b) vista aérea das paredes durante a 

execução do reforço 
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3.2.2 Recalçamento de paredes e arcos. Escavação  

Após a execução da contenção e reforço das paredes, foi necessário realizar a escavação de um piso em cave 

sob uma parte importante das mesmas (Fig. 7). Assim, antes de realizar a contenção de terras, onde se 

utilizou a solução de “Berlim definitivo”, foi necessário executar as operações de recalçamento de paredes. 

Este processo tornou a escavação bastante complexa dado que foi executado por baixo dos elementos a 

manter, existindo um número considerável de microestacas a dificultar o processo, como ilustra a Fig.8.   

 

  Figura 7. Zonas de escavação, indicando-se ancoragens e microestacas de recalçamento (adaptado de [2]) 

O processo de recalçamento teve dois procedimentos especialmente 

sensíveis. O primeiro, o recalçamento de arcos, onde se concentra todo o 

peso dos pisos superiores e onde se iriam inserir tirantes pela base durante 

o período de recalçamento.  O segundo, relacionado com dificuldades de 

execução das microestacas: duas das paredes a recalçar estão separadas 

por apenas 1m, impossibilitando microestacas nesse espaço. Para resolver 

esta questão foi criada uma malha de vigas de recalçamento, como ilustra 

a Fig.9. 

 

 

 

 

     

  Figura 9. Planta do projeto de recalçamento de paredes e mecanismo base (adaptado de [2]) 

  Figura 8. Execução de escavação sob as 

paredes recalçadas no interior do edifício 
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  Figura 10. Mecanismo de recalçamento com malhas de viga e representações da execução de vigas de 

recalçamento principal e secundárias (adaptado de [2]) 

3.2.3 Reforço de arcos 

No reforço dos arcos existentes, foi utilizada a solução indicada na Fig. 11: reboco armado e confinadores 

injetados sob pressão. No caso específico dos montantes e de modo a manter a nobreza da pedra aparelhada 

sem intervenção visível, foi realizado um reforço pelo interior, por forma a garantir a estabilidade dos arcos 

num evento sísmico, onde estarão sujeitos a uma assimetria de carga para a qual não foram originalmente 

pensados. Este reforço consistiu: (i) na furação dos montantes em cerca de 7m através da base; (ii) introdução 

de tirantes com manga e (iii) injeção sob pressão com argamassa compatível com o substrato. Estes tirantes 

foram colocados durante a fase onde toda a estrutura estava recalçada, como mostra a imagem da Fig. 12. 

   

Figura 11. Reforço de arco com reboco armado, confinadores transversais e pregagens no intradorso 

  

Figura 12. Reforço dos montantes do arco com tirantes introduzidos pela base durante a fase de recalçamento    
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3.2.4 Reforço de fundações 

As fundações do edifício foram reforçadas com microestacas, inseridas em maciços, travados lateralmente 

por uma grelha de lintéis de fundação. Na maioria dos casos procurou-se reaproveitar as microestacas 

utilizadas no recalçamento provisório das paredes existentes, como se ilustra na Fig. 13. 

     

Figura 13. Execução de lintéis de fundação e maciços sob estrutura recalçada, aproveitando as microestacas  

3.2.5 Abertura de vãos 

Nesta obra foi necessário realizar a abertura de um número significativo de vãos, em particular nas paredes 

existentes mantidas no interior do edifício. Um exemplo ilustrativo da complexidade das operações 

realizadas apresenta-se na Fig. 14. Aqui foi necessário abrir dois vãos sob duas paredes concorrentes, 

utilizando-se perfis metálicos para suportar as mesmas e, ainda, a laje do pavimento do piso 1 ligada aos 

perfis metálicos por varões em U. 

 

Figura 14. Pormenor para abertura de vão e ligação à laje de betão armado. Imagem de execução 
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3.2.6 Pavimentos  

Estrutura principal de betão armado 

Os pavimentos dos pisos elevados são constituídos por painéis de laje fungiforme com 0.20m de espessura, 

vencendo vãos da ordem dos 6.00m. No entanto, no piso térreo foi necessário adotar um sistema de bandas 

maciças com 0.50m de espessura para suportar as paredes que estavam originalmente fundadas a este nível, 

devido ao novo piso em cave de estacionamento, representando-se na Fig.15 o sistema utilizado. 

   

Figura 15. Planta do piso térreo. Laranja – paredes a manter; Azul – bandas de betão armado para suporte das 

paredes. Execução de pavimento de betão armado suportado nas paredes existentes 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma intervenção num edifício centenário reveste-se sempre de decisões delicadas. Por um lado, existe o 

desejo de manter a autenticidade, preservando o património histórico, cultural e arquitetónico. Por outro, 

existem as exigências da vida moderna, diretamente ligadas à nova conceção arquitetónica. 

Reconhece-se que, sob o ponto de vista dos critérios ideais de intervenção em património histórico, 

nomeadamente os enunciados em Cartas Internacionais, não terá sido possível cumprir estritamente todos 

os pressupostos. Em particular, a reversibilidade da intervenção foi um dos aspetos menos conseguidos. No 

entanto, todas as opções foram refletidas, tomando em consideração as diversas sensibilidades  

Todo o processo de intervenção neste edifício, que ultrapassou largamente os cinco anos, foi realizado por 

uma equipa constituída por entidades como: o Dono da Obra, Câmara Municipal de Lisboa, Direção Geral do 

Património Cultural e equipas de Arquitetura, Arqueologia e Engenharia de estruturas, entre outras. As 

opções tomadas foram no sentido de chegar ao difícil equilíbrio entre os princípios de intervenção referidos, 

as exigências funcionais e de segurança estrutural atuais e a viabilidade económica da intervenção. Ao 

manter-se na generalidade: volume, estilo e escala do edifício; a substância do funcionamento estrutural 

original; materiais e elementos construtivos próprios das diferentes épocas, pensa ter-se chegado ao ponto 

onde se mantém a autenticidade e não apenas a aparência.  

No final, deve-se realçar que um trabalho desta natureza não se faz sem uma atenção muito grande aos 

aspetos de detalhe do projeto e de um acompanhamento de obra muito presente, sendo neste caso de 

realçar o extremo interesse e profissionalismo das várias entidades envolvidas, em particular do construtor 

e da fiscalização da obra.  
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Figura 16. Fotografias da obra acabada 
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Abstract 

This paper describes the methods behind drawing less design and how a 634 m long free cantilever 

bridge is being built without the use of a single drawing, solely based on BIM-models. 

Drawings have been part of the construction industry for thousands of years. Up until recently they 

have been the most important official carrier of information between planning and construction. So 

why would we want to stop using drawings? The answer is complex, but the main reasons are: 

� Understanding scope of work: A 3D-model greatly enhances understanding of the scope of 

work about what will be planned or built. While a drawing gives a limited amount of 

information, like levels and measurements, a BIM-model gives the user the ability to access 

any information needed. Compared to a 2D-drawing, a BIM-model also gives the ability to 

sequence information. 

� Clash control: Finding, anticipating and solving clashes in a BIM-model is a lot easier and 

cheaper then solving clashes at site. 

� Parametric design: BIM-models can be made with the help of parametric design. This way of 

working gives a lot of flexibility to design changes and saves a lot of time when working on 

repetitive tasks. 

� Cross border cooperation: A BIM-model looks the same in any country, while drawings are 

very country-specific. Thus, cross country collaboration becomes easier. 

� Preparing for the future: If we want to improve automation in the construction industry, it’s 

essential to find alternatives to 2D drawings when transferring information from design to 

site. Feeding 2D-drawings to a robot will not be optimal. 

Key words: Bridge; Construction innovation; 3Dmodelling; BIM; Parametric design; Model 
based design; Concrete. 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 101



 

 

 

1 Bridge concept 

Bridges link previously separated geographic areas unavoidably transforming the landscape. Each 

bridge concept depends on the local factors that may influence and determine the final solution 

chosen for a valley or river crossing. So, every single bridge has its own history and should, therefore, 

be seen as unique. 

 

Figure 1. Randselva bridge, Norway - General overview from North (BIM model shown in SMaRT, 

Sweco AS) 

On Randselva bridge those factors are strongly related with the asymmetric river valley geometry 

and a major geotechnical constraint of a steep slope located on the west side of the valley, 

composed by sands with 80 m height. These key requirements together with other functional 

crossing needs related to an existing railway line, the Kistefoss road, a future parking place and a 

local access road have determined the bridge solution which harmonizes all these requirements. 

As result, a bridge consisting of a continuous concrete superstructure over the full length with 

7 spans: 75 + 194 + 137 + 3 x 60 + 48 = 634 m (between abutments axes) was designed, as shown in 

Figure 1. The deck cross section, with a total width of 14.6 m (including edge beams), comprises a 

single cell concrete box girder with variable heights on the 3 major spans (axes 1 to 4) and a 4 m 

constant height concrete deck on the smaller east side spans (axes 4 to 8). Due to the different 

geotechnical scenarios crossed, four different types of foundations were designed: concrete bored 

piles with Ø1500mm (axes 1, 2 and 3), steel core piles with Ø270mm (axes 4, 5, 7 and 8) and a 

shallow footing (axis 6). 

2 BIM 

A drawingless project, or the so-called model-based project has the following advantages: 

� Understanding scope of work: A 3D-model greatly enhances understanding of the scope of 

work when both planning and building. While a drawing gives a limited amount of 

information, like levels and measurements, a BIM-model gives the user the ability to access 

any information needed. Compared to a 2D-drawing, a BIM-model also gives the ability to 

sequence information. 
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� Clash control: Finding, anticipating, and solving clashes in a BIM-model is a lot easier than on 

a 2D-drawing and cheaper than solving clashes at site. 

� Parametric design: BIM-models can be made with the help of parametric design. This way of 

working gives a lot of flexibility to design changes and saves a lot of time when working on 

repetitive tasks. 

� Cross border cooperation: A BIM-model looks the same in any country, while drawings 

usually are very country-specific. Thus, cross country collaboration becomes easier. 

� Procurement: As all objects that need to be built or bought are represented in the model, 

updated accurate data for volumes and quantities are always present in the BIM-model. 

Also, reinforcement can be ordered directly from the BIM-model, eliminating the need for 

manually made bar bending schedules. 

� Preparing for the future: If we want to improve automation in the construction industry, it’s 

essential to find alternatives to 2D-drawings when transferring information from design to 

site. Feeding 2D-drawings to a robot will not be optimal. 

2.1 What is BIM and why use it? 

When mentioning BIM (Building information model) most people normally refer to digital BIM-

models, but the abbreviation BIM can also be used to describe the workflow that ensures 

information-flow in the process of planning, building, and maintaining structures. 

Norwegian Public Roads Administration (NPRA) is the project owner of the Randselva bridge project. 

Over time they have been gradually extending their demand for how BIM is used in their projects. 

The first step in this development has been to use BIM-models as the basis for project drawings. 

Parallel to this development, they have seen a significant reduction in change orders. The main 

reason for significant reduction in change orders in BIM-projects are better opportunities for clash 

control and the improved understanding of scope of work.  

Figure 2 shows a drawing detail (left) and the equivalent area in a BIM-model shown in perspective 

(right). They both carry information about the top reinforcement of a concrete pile and how it will 

pass through the bottom reinforcement of the above foundation. The 3d-view does however offer a 

lot more information on potential clashes and a greatly improved understanding of scope of work 

even before one start rotating the view. 

To ensure a successful use of BIM in the Randselva project, BIM-workflows were defined very early 

on in the project. They included defining: 

� Which software would be used; 

� Which file formats would be used; 

� How quality control was to be done; 

� Which UDAs (user defined attributes) was to be used. 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 103



 

 

 

 

Figure 2. The drawing detail (left) and the 3d-perspective (right) representing the same area in 

construction. 

2.2 Who will use the model? 

A key to successful use of BIM is understanding who will use the BIM-model and understanding what 

kind of information the users will need to withdraw from the model. The Randselva bridge BIM-

models are being used for multiple purposes along its way from design to operational state, as 

illustrated in the BIM workflow in Figure 3. Users of the multiple stages will normally have different 

information requirements and use different software to extract the data. 

 

Figure 3. BIM-workflow and model users. 

On the Randselva bridge project, multi-disciplinary control and 3rd party control are mainly done by 

using SolibriTM in combination with BCF-files. At the construction stage, the model is being used for 

the following four main purposes schematically shown in Figure 4: 

A. Earthworks and backfilling 

B. Constructing scaffolding / Surveying 

C. Producing and placement of third-party products 

D. Installing reinforcement (and post tensioning) 

These four different purposes all need specialized software and work methods. 
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Figure 4. Four main purposes for use of BIM-models at construction site 

Counted in hours, the construction stage is by far the stage where the BIM-models are being used 

the most. In contrast, it is at this stage where available software is the least developed. Especially 

methodology for installing reinforcement can greatly be improved. 

Even though this is currently not used extensively, the BIM-model will hopefully be used for more 

than planning and construction and live on to serve as a digital twin with very detailed as-built 

documentation. This is assumed to be very valuable for the operational period of the bridge and in 

maintenance purposes. 

2.3 Level of detail 

Choosing an optimal level of details in a BIM-model is very important. Objects need to be modelled 

with enough details to be useful in clash control and understanding scope of work. At the same time, 

too many details will make model very large and software will start lagging and be difficult to control.  

Post tensioning tendons and anchorages are important components in the Randselva bridge as they 

are the “arteries” of the bridge. Due to the bridge curvature in plan view and the combination of two 

different structural systems, the post tensioning geometry is very complex, and the position of the 

components is not flexible. However, only the outer shape of the tendons geometry and anchorages 

is important to model correctly, as it will form the basis for clash control. 

 

Figure 5. Randselva bridge contains over 200 tendons. 
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The steel strands and the inner geometry of the anchorages are taken care of by the company 

delivering the product and does not need to be modelled. An excerpt of the 200 tendons modelled at 

Randselvabru is shown in Figure 5. 

All structural reinforcement needed for the Randselva bridge project has been modelled – see 

Figure 6. This gives a very good understanding of which clashes must specially be designed and fitted 

due to clashes and potential installation problems. All rebars in the BIM-model are however not clash 

free. A pragmatic approach is chosen where some clashes between rebars in the model are accepted 

as long as it is obvious that clashes can easily be adjusted at construction site. 

 

Figure 6. Randselva bridge contains over 200 000 rebars. 

Another advantage of modelling all rebars is that reinforcement can be ordered directly from the 

BIM-model, eliminating the need for manually made bar bending schedules. In areas with heavy 

reinforcement and limited space like blisters for post tensioning anchorages, many projects 

traditionally produce 1:1 mock-ups at worksite to test constructability. For the Randselva bridge 

project, these mock-ups have been produced digitally and have proven to be a very efficient and 

cost-effective way of engineering. 

In particular, due to the bridge curvature each blister position and corresponding reinforcement are 

almost unique. In the BIM-model, local adjustments on the general and blisters reinforcement were 

made for every blister. This would traditionally require a great amount of specific drawings to avoid 

extra work at site. A comparison between a mock-up assembled at worksite and a digital mock-up 

developed for Randselva bridge is presented in Figure 7. 
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Figure 7. Digital mock-ups have replaced traditional 1:1 construction-site mock-ups. 

2.4 Parametric design 

Parametric design can be described as a set of rules (a parametric script) that is fed to a computer. 

The computer then use these rules to produce a digital model. A quite simple example of such a rule 

can be to place lighting posts every twenty meters along the centreline of the road. The advantages 

of modelling using parametric design compared to modelling manually are many. If for example the 

centreline of the road is moved, the computer will automatically move the lighting posts with it, 

eliminating the human labour needed to update the position of all the lighting posts. If the desired 

distance between the lighting posts is revised in the script, the computer revises the design in 

seconds. The same principles can be used for more complex modelling like reinforcement or post 

tensioning. 

When using enough of these rules, most of a structure can be described by parametric design. This 

leaves a very flexible design that can be revised quickly and without human errors. The parametric 

scripts can also easily be reused in future projects. For the Randselva bridge project, more than 60% 

of the structure is modelled using parametric design. All the tendons and over half of the 

reinforcement and concrete form has been created this way. 

2.5 User Defined Attributes (UDA) 

All objects in a BIM-model have attributes connected to it. Some of the attributes are predefined by 

the software used to model the object. Objects can also be enriched with UDA as shown in Table 1. 

 

 

Table 1. User defined attributes used in the E16 Randselva project. 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 107



 

 

 

UDA-name Info example Name of object.  

01 Object name Foundation More thorough description of object if needed 

02 Description Crane foundation Object code (In Norway: vegvesen.no) 

03 Object code C2 Main process (In Norway: handbook R762)  

04 Process 84410000 Level of detailing 

05 LOD 350  Object status 

06 Status 3rd party control Object revision 

07 Revision 01 Date of revision 

08 Revisions date 2019.05.14 If clashing, what object should be prioritized 

09 Placement 
priority 

1 Material quality  

10 Material C45 Dimension (only if not clearly given by the object) 

11 Dimension Tube Ø120 Construction sequence / pour phase of object 

12 Con. sequence 3C01-01 Drawing name and number 

13 Free attribut_01 K01-005 -  Link to drawing (required by NPRA) 

14 Free attribut_02 https://a360.co/DSFJDF … 

 … Name of object.  

 

One of the most important parts of constructing a high-quality BIM-model is adding useful attributes 

to objects in the model. The more structures data that is added, the easier it is to use the model at 

later stages. On the downside, a large set of attributes is harder and laboursome to maintain. The key 

is understanding what kind of information is useful at the different life-stages of the BIM-model. 

 

Figure 8. The custom-made curtain “A_E16_PART_INFO” shows the UDAs added for a column 

part of Randselva bridge. 
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In an IFC-viewer like Solibri, these attributes are shown when marking an object. For the Randselva 

bridge project the user defined attributes are shown in the custom-made curtain 

“A_E16_PART_INFO” seen in Figure 10 above. 

For the Randselva project, one of the most used UDA (user defined attributes) is “construction 

sequence“. This attribute states which cast unit the object belongs to. This enables the contractor to 

easily plan their orders of concrete, reinforcement and post tensioning better, making logistics at site 

easier. Figure 11 shows the BIM simulation of the first two deck segments in Axis 3.  

As the BIM-model moves through its life stages, the type of user defined attributes needed for an 

object will most likely change due to revised requirements. Changing user defined attributes for 

objects in the BIM-model is relatively easy. 

 

Figure 9. Using UDAs (user defined attributes) to show different construction sequences 

(Axis 3: segments 01 and segments 02 phases). 

2.6 Disadvantages 

Drawingless projects improve a lot of traditional workflows and ways of transferring information 

between involved participants in a project. There are however disadvantages to this method of 

working. The main disadvantages we have identified are summarized below: 

� BIM-models contains a lot of information. Without good software and good ways of filtering 

data, it is hard to extract the needed data. 

� How long will the IFC-format exist? Will future users of the BIM-model be able to read the 

data and how are digital links to connected documents maintained? 

� In a BIM-model, informing the user about revised or added objects are easily done by adding 

UDA-information to the object. Informing the user about deleted objects are however more 

difficult, as there is no longer an object to attach the UDA-information to. So far, the 

mediocre solution to this problem is creating a revision log. 

� Presenting tables of information in a BIM-model is hard. So far, this is normally solved by 

adding links to documents. 

� In a drawing, a reinforcement concept valid for multiple similar construction elements (like 

piers) can be presented and is easily controlled. In a BIM-model, however, all reinforcement 
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for all elements have to be present in the model, making modelling and control more 

laborious. 

� In a drawing, a flexible concept can easily be presented. An example of this are piles (shown 

with break lines) set on top of bedrock, even though the level of the bedrock is unknown. 

This type of flexible design concept is hard to communicate in a BIM-model. 

3 Conclusions 

This paper summarizes the main features of Randselva bridge in Norway, the world’s longest bridge 

designed and currently being built solely based on BIM-models. Along with a brief description of the 

bridge concept, the main focus is sharing the BIM modelling methodologies and features used for 

design and construction of this advanced model-based project.  

2D drawings usually follow certain CAD rules and specific country defined notes and descriptions. 

BIM models make cross-country collaboration a lot easier than in 2D drawings, since a BIM-model 

practically looks the same in any country. 

Experience from Randselva bridge also shows that the high level of detailing used in the BIM-model is 

allowing a more standarized fabrication of reinforcement and is significantly reducing the number of 

questions and change requests from the site. On the other hand, to achieve this performance there is 

a need for an important investment from all stakeholders in this new digitalization methodology. 
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Resumo 

A reabilitação e reforço de estruturas de betão com camadas finas de compósitos cimentícios de 
ultra-elevado desempenho reforçados com fibras (Ultra-High Performance Fibre-Reinforced 
cementitious Composites – UHPFRC na sigla em Inglês) tem vindo a afirmar-se como uma técnica 
competitiva, sendo já inúmeros os casos de estudo em que esta técnica foi usada com sucesso. Esta 
técnica é especialmente eficaz no reforço de lajes ou vigas, nomeadamente quando o reforço é 
efetuado pela deposição de uma camada de UHPFRC contendo armaduras sobre a superfície 
superior do elemento e após remoção de parte do betão de recobrimento com recurso a jato de 
água de alta pressão.  

Nestas circunstâncias, verifica-se que é possível incrementar de forma muito significativa a 
resistência à flexão na secção de momentos negativos. No entanto, este incremento da capacidade 
de carga pode ser condicionado pela resistência ao esforço transverso, sendo ainda limitados tanto a 
evidência experimental como os modelos mecânicos que permitam explicar da contribuição da 
camada de UHPFRC para o reforço face ao este modo de rotura por corte. 

Neste trabalho são apresentados os resultados de uma campanha experimental em que se estudou o 
efeito da taxa de armadura longitudinal e o efeito de escala na resistência ao corte de vigas (ou faixas 
de laje) sem armadura transversal e reforçadas com uma camada de UHPFRC. Os resultados dos 
ensaios são comparados com as previsões de um modelo analítico. 

Palavras-chave: Compósito cImentício de ultra-elevado desempenho reforçado com fibras 
(UHPFRC), reforço, esforço transverso 
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1 INTRODUÇÃO  

A reabilitação e reforço de vigas e lajes de betão armado com uma camada de UHPFRC betonada 
sobre a face superior do elemento existente tem-se revelado uma técnica eficiente [1], na medida 
em que é compatível com intervenções rápidas e permite para aumentar de forma significativa a 
resistência à flexão das zonas de momento negativo [2][3]. Par além do reforço, também a 
durabilidade do elemento existente pode ser melhorada em virtude das excelentes propriedades de 
transporte do UHPFRC a líquidos e gases [4], mesmo quando submetido a tensões de tração 
decorrentes das cargas de serviço. No caso de lajes, elementos nos quais o betão comprimido está 
fracamente solicitado, a resistência demonstra-se que flexão pode facilmente ser duplicada. No que 
diz respeito ao incremento da resistência ao corte, a evidencia experimental é ainda escassa [5][6][7] 
e indica que também pode ser significativo. A camada de UHPFRC atua não só como uma armadura 
adicional de grande rigidez, melhorando a capacidade de transferência de tensões de corte através 
das fissuras inclinadas, Figura 1 (a), mas possibilita ainda a formação do mecanismo resistente 
alternativo após a formação da fissura crítica de corte-flexão ilustrado na Figura 1 (b) [8][9][10]. 

 

 

(a) (b) 
Figura 1. Rotura por corte-flexão de vigas compósitas RC-UHPFRC. 

Neste trabalho apresentam-se os resultados de uma campanha experimental desenvolvida com o 
intuito de evidenciar o efeito na resistência ao esforço transverso de lajes e vigas sem estribos 
reforçadas com uma camada de UHPFRC da taxa de armadura no substrato e na camada de reforço, 
assim como o efeito de escala normalmente associado aos modos e rotura caracterizados pela 
propagação de uma fissura crítica. 

2 CÁLCULO RESISTÊNCIA AO CORTE 

O modelo aqui descrito foi desenvolvido por [9] e [10] e serve de base às provisões da norma Suiça 
SIA 2052-2016 [11] para o dimensionamento de vigas e lajes compósitas betão armado-UHPFRC. A 
resistência ao corte é determinada recorrendo ao teorema do limite superior da teoria da 
plasticidade considerando o mecanismo de rotura esquematizado na Figura 1 (b). Após manipulação 
matemática das equações do trabalho exterior e da dissipação associada ao mecanismo de rotura 
assumido [8], obtém a seguinte equação para o esfoço transverso resistente de uma laje/viga sem 
armadura transversal:  
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VRt=Vpc,c+Vpc,U (1) 

em que a parcela atribuível ao betão vem dada por: 

Vpc,c=
1
2

 fceb �
x

sinαc
(1-cosαc)� (2) 

e a parcela atribuível á cada de UHPFRC por: 

Vpc,U =2
MU

 lNIC
 (3) 

A variável MU é o momento fletor resistente da camada de UHPFRC que, de acordo com o 
mecanismo considerado, forma duas rótulas plásticas. Este momento pode ser estimado de forma 
simplificada e conservativa por: 

MU=fsyUρsUhUb(hU 2⁄ - xU 2⁄ )+fUtub(hU-xU)(hU 2⁄ -xU) (4) 

em que: 

xU =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ hUfUtu

0.5fUc+fUtu
 ; ρsU=0

ρsUhUfsyU

0.5fUc
 ; ρsU>0

� (5) 

e ρsU=AsU/(hU.b) é a taxa de armadura na camada de reforço. 

Sendo este um modelo baseado no teorema do limite superior torna-se necessário encontrar o 
mecanismo associado à menor carga de colapso. Notando que a distância livre entre a face do apoio 
e a placa onde é introduzida a força vale (ver Figura 1 (b)): 

lNIC =a0 −
dsc

tgαc
 (6) 

é necessário encontrar o ângulo αc que minimiza VR. Note-se que quanto menor for lNIC, maior será a 
parcela equilibrada pela camada de UHPFRC, Vpc,U, e menor aparcela equilibrada pelo betão, Vpc,c. Em 
geral o ângulo αc é próximo de 30°.  

Sendo este um modelo baseado na teoria da plasticidade, não permite descrever os efeitos de escala 
normalmente associados aos modos de rotura que envolvem a dissipação de energia ao longo de 
uma fissura localizada.  

3 CAMPANHA EXPERIMENTAL 

3.1 Geometria e armaduras das vigas 

A campanha experimental compreendeu o ensaio de 16 vigas com o esquema estático e secções 
transversais tipo identificados na Figura 2. A Tabela 1 apresenta o resumo de todos os parâmetros 
que definem a geometria e a armadura das vigas ensaiadas. As vigas estão divididas em 3 séries: VT – 
com o objetivo de estudar o efeito da taxa de armadura e a espessura da camada de reforço; VB – 
com o objetivo de estudar o efeito da taxa de armadura no substrato; VS – com o objetivo de estudar 
o efeito de escala. A série VT contém ainda duas vigas de referência, a viga VT1 representativa da 
viga original antes do reforço e a viga VT2 com a mesma altura e armadura que a viga reforçada VT-
RU2. Em geral, a camada de reforço tem 50mm de espessura. As vigas da série VS contêm são 
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geometricamente idênticas a menos do fator de escala, com alturas totais de 230, 460 e 690m. Na 
série VS foram também ensaiadas 3 vigas de referência (VS1, VS2 e VS3). 

(a) 

   

(b) 

 
Figura 2. Geometria das vigas ensaiadas: (a) secções transversais tipo; (b) alçado tipo. 

Tabela 1. Especificações das vigas ensaiadas 

Série Vigas Secção 
tipo 

h 
[mm] 

a=L/2 
[mm] 

Substrato em betão Camada de reforço UHPFRC 

hc 
[mm] 

dsc 
[mm] Varões ρsc [%] hU 

[mm] 
dsU 

[mm] Varões ρsU 
[%] 

VT 

VT1  RC 215 600 215 180 3ϕ12 1.26 - - - - 

VT2  RC 250 600 250 200 3ϕ12 
+3ϕ10 1.93 - - - - 

VT-U3 
RC-U 

230 
600 200 180 3ϕ12 1.26 

30 - 
- 0.00 

VT-U5  250 50 - 

VT-RU1 
RC-RU 250 600 200 180 3ϕ12 1.26 50 225 

2ϕ10 2.09 

VT-RU2  3ϕ10 3.15 

VT-RU3 3ϕ12 4.52 

VB 
VB0-RU 

RC-RU 250 600 200 180 

2ϕ6 0.21 

50 225 3ϕ12 4.52 VB1-RU 2ϕ10 0.58 

VB2-RU 2ϕ12 0.84 

VS 

VS1 
RC 

200 600 200 180 3ϕ12 

1.26 - - - - VS2 400 1200 400 360 6ϕ12 

VS3 600 1800 600 540 9ϕ12 

VS1-RU 
RC-RU 

230 600 200 180 3ϕ12 

1.26 

30 215 2ϕ8 

2.24 VS2-RU 460 1200 400 360 6ϕ12 60 430 4ϕ8 

VS3-RU 690 1800 600 540 9ϕ12 90 645 6ϕ8 

3.2 Materiais 

As vigas foram betonadas com betão pronto com máxima dimensão do agregado dg=14mm. As 
propriedades obtidas à data do ensaio das vigas estão resumidas na Tabela 2, sendo que fct,sp se 
refere à resistência à tração por compressão diametral. Ao contrário dos demais, o betão das vigas 
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VS revelou um acréscimo muito significativo da resistência entre os 28 dias e os cerca de 280 dias de 
idade à data do ensaio. O aço em varão utilizado é da classe de resistência A500, com a exceção dos 
varões Ø6 da viga VB0-RU que são em A400. 

O UHPFRC consiste numa mistura desenvolvida na FEUP, estando a sua composição definida em [12]. 
A mistura é autocompactável, com matriz cimentícia é constituída por cimento, filer calcário, sílica de 
fumo e areia fina. A dosagem de fibras de é 3% em volume (236kg/m3), tendo sido empregue uma 
mistura de fibras lisas de aço de alta resistência com comprimentos lf=9 e 12mm e diâmetro 
df=0.175mm (50% de cada). O comportamento à tração foi caracterizado em [12]. Com base no 
modelo desenvolvido em [13] é possível estimar que numa camada de 50mm de espessura com 
orientação aleatória das fibras o material exiba endurecimento sob tração direta com a tensão limite 
de elasticidade fUte, resistência à tração fUtu e a extensão de tração correspondente à tensão de pico 
εUtu indicadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Propriedades mecânicas do betão e do UHPFRC. 

Série 

Betão 
(data de ensaio) 

UHPFRC 
(28 dias) 

Ec  
[GPa] 

fc  
[MPa] 

fct,sp 
[MPa] 

EU 
[GPa] 

fUc 
[MPa] 

fUte 
[MPa] 

fUtu 
[MPa] 

εUtu 
[‰] 

VTa) 31 35 3.1 

48 135 7.0 7.8 2.5 VB 28 37 2.8 

VS 33 50 3.8 
a) exceto VT2, em que fc=28 MPa e fc,sp=2.6 MPa. 

3.3 Procedimento de reforço 

O recobrimento das vigas das séries VB e VS foi removido com recurso a hidrodemolição com jato de 
água de alta pressão, ver Figura 3(a). Este procedimento permitiu remover uma camada de cerca de 
10mm, expondo o agregado grosso e criando uma superfície rugosa. Nas vigas da série VT foi 
utilizado um martelo pneumático para efetuar esta remoção da camada superior. Este procedimento 
não é no entanto aconselhável em virtude da possibilidade de danificação do betão do substrato e da 
menor qualidade da superfície final. A superfície foi limpa e, antes da betonagem das camadas de 
reforço, foi mantida saturada para não absorver água da material do reforço. A betonagem do 
UHPFRC consistiu simplesmente na deposição do material, tal como se evidencia na Figura 3 (b). 

      
(a) (b) 
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Figura 3. Reforço das vigas: (a) hidro demolição de 10mm da camada de recobrimento superior; 
(b) betonagem da nova camada de UHPFRC. 

3.4 Arranjo experimental e instrumentação  

As vigas foram testadas sob a ação de uma carga a meio vão aplicada com um servoatuador com 
controlo de deslocamento do embolo a uma taxa de 0.02mm/s. A instrumentação consistiu na 
colocação de 7 LVDTs para medir os deslocamentos identificados na Figura 4. Aqui apenas se 
apresentarão as curvas esforço transverso versus deslocamento a meio vão (δv).  

 
Figura 4. Instrumentação das vigas 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Padrões típicos de fendilhação de vigas das séries VT e VB são apresentados na Figura 5. Na Figura 6 
apresenta-se uma fotografia da viga VS-RU2 após o ensaio. Em geral as vigas reforçadas 
evidenciaram um comportamento similar. Após uma fase em que apenas eram visíveis fendas 
verticais de flexão, a abertura de fendas no betão designadas por NIC (near interface cracks) na 
Figura 1 (a), imediatamente acima da interface entre o betão e a camada de UHPFRC, permitiu o 
desenvolvimento visível da fissura crítica de corte-flexão. Este instante marca o fim da fase em que a 
secção compósita tem funcionamento monolítico e pode facilmente ser identificado nas curvas 
força-deslocamento da Figura 7 por um máximo local da força. Aquando da propagação da fenda 
diagonal a força desce ligeiramente, sendo recuperada em seguida. Após este instante desenvolve-se 
o mecanismo alternativo identificado na Figura 1(b), no qual a camada de UHPFRC funciona como 
uma viga sujeita a dupla curvatura sendo responsável pelo equilíbrio de uma fração da força de corte 
atuante. A rotura ocorre quando a fenda diagonal atravessa o betão comprimido na face superior das 
vigas, junto à placa de introdução de carga. As vigas da série VS evidenciaram um comportamento 
ligeiramente distinto na medida em que após a propagação da fenda diagonal de corte-flexão, a 
carga não mais recuperou os valores anteriormente atingidos, pelo que esse instante corresponde à 
rotura das vigas. 

 

 

 

 
Figura 5. Padrão de fendilhação de vigas da série VT e VB. 

120 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
Figura 6. Padrão de fendilhação da viga VS2-RU após o ensaio. 

  

  
Figura 7. Curvas esfoço transverso –deslocamento a meio vão. 

Os resultados estão resumidos na Tabela 3 e as curvas esforço transverso – deslocamento a meio vão 
na Figura 7. Verifica-se que no caso das vigas sem armadura na camada de reforço a ductilidade 
aumentou significativamente face à viga de referencia VT1. Verificou também que a resistência vem 
praticamente limitada pela capacidade resistente à flexão das vigas reforçadas. Já no caso das vigas 
contendo armadura na camada de reforço foram obtidos acréscimos de resistência muito 
significativos, tendo sido possível em certos casos duplicar a resistência ao corte da viga de 
referência. 

O modelo descrito na secção 2 foi utilizado para calcular a resistência das vigas reforçadas, estando 
os resultados também expostos na Tabela 3. Constata-se que o modelo é conservativo para as vigas 
de reduzida espessura, representativas da dimensão de lajes correntes de edifícios. No entanto, tal 
como seria de esperar num modelo baseado na teoria da análise limite, não é capaz de reproduzir o 
efeito de escala e fornece estimativas não conservativas da resistência para as vigas de maior 
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espessura (VS2-RU e VS3-RU). Na referência [8] é descrito um modelo capaz de produzir com grande 
precisão a carga correspondente à propagação da fissura crítica e que pode ser usado de forma 
conservativa para prever a resistência ao corte de vigas ou lajes de maior espessura, tendo em conta 
o efeito de escala. 

Tabela 3. Resumo dos resultados experimentais e comparação com os valores calculados. 

Beam 
Vcrit

exp 

[kN] 

VR
exp 

[kN] 

VR
calc

 

[kN] 

VR
exp

 / 

Vflex 

VR
exp / 

VR
calc 

VT1 41.1 41.1 - 0.83 - 
VT2 46.9 46.9 - 0.51 - 
VT-U3 44.8 53.4 38.4 0.91 1.39 
VT-U5 52.1 60.2 43.9 0.91 1.37 
VT-RU1 61.0 76.8 64.5 0.82 1.19 
VT-RU2 63.0 81.3 69.0 0.76 1.18 
VT-RU3 66.9 86.8 71.9 0.70 1.21 
VB0-RU 56.3 60.3 66.2 0.72 0.91 
VB1-RU 57.5 98.3 69.2 1.01 1.42 
VB2-RU 65.8 107.1 72.5 1.01 1.48 
VS1 37.6 37.6 - 0.74 - 
VS2 64.0 64.0 - 0.63 - 
VS3 97.1 97.1 - 0.64 - 
VS1-RU 54.5 54.5 54.3 0.71 1.00 
VS2-RU 94.1 94.1 109.0 0.62 0.86 
VS3-RU 140.6 140.6 163.6 0.61 0.86 

5 CONCLUSÕES 

Foi desenvolvida uma campanha experimental para estudar de forma sistemática o efeito de diversas 
variáveis na resistência ao esfoço transverso de lajes/vigas de betão armado reforçadas na face 
tracionada com uma camada de UHPFRC. As variáveis analisadas foram o efeito de escala, a taxa de 
armadura na viga original, a taxa de armadura da camada de reforço e a espessura da camada. 
Foram ainda ensaiadas vigas de referência, sem reforço. 

Foi possível confirmar o acréscimo de resistência ao esfoço transverso que é possível obter com esta 
técnica, sendo possível em muitos casos duplicar a resistência ao corte sem armadura transversal da 
viga de referência.  

As cargas de rotura experimentais foram comparadas com a resistência calculada com o modelo que 
serve de base à norma Suiça SAI 2052-2016, tendo-se concluído que o modelo é conservativo quando 
aplicado a lajes com espessuras típicas de lajes correntes de edifícios. No entanto o modelo não é 
conservativo quando aplicado a elementos espessos, na medida em que não reproduz o efeito de 
escala. 
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Resumo 

A reabilitação e reforço de estruturas de betão com camadas finas de compósitos cimentícios de 
ultra-elevado desempenho reforçados com fibras (Ultra-High Performance Fibre-Reinforced 
cementitious Composites – UHPFRC na sigla em Inglês) tem vindo a afirmar-se como uma técnica 
competitiva, sendo já inúmeros os casos de estudo em que esta técnica foi usada com sucesso. Esta 
técnica é especialmente eficaz no reforço de lajes, nomeadamente quando o reforço é efetuado pela 
deposição de uma camada de UHPFRC, normalmente contendo armaduras adicionais, sobre a 
superfície superior da laje e após remoção do betão de recobrimento com jato de água de alta 
pressão. Nestas circunstâncias, verifica-se que é possível duplicar a resistência à flexão na secção de 
momentos negativos com um acréscimo de apenas 10 a 15% do peso próprio da laje. 

No caso de lajes fungiformes, este incremento da capacidade de carga pode vir limitado pela 
resistência ao punçoamento, sendo ainda limitados tanto a evidência experimental como os modelos 
mecânicos acerca da contribuição da camada de UHPFRC para o reforço face a este modo de rotura. 

Neste trabalho são apresentados os resultados de uma campanha experimental que compreende 
ensaios de punçoamento em painéis de laje, tendo como variáveis a armadura na camada de reforço, 
a excentricidade da carga, a forma do pilar e a taxa de armaduras na laje existente. É também 
descrito o modelo de cálculo que permite a determinação da resistência ao punçoamento de lajes 
reforçadas. 

Palavras-chave: Compósito cimentício de ultra-elevado desempenho reforçado com fibras 
(UHPFRC), reforço, punçoamento 
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1 INTRODUÇÃO  

As técnicas de reforço de lajes fungiformes podem ser divididas em quatro grupos principais [1]: 
reforço da armadura de flexão, envolvendo a adição de armaduras numa nova camada de material 
cimentício complementar [2][3][4] ou a colagem de laminados reforçados com fibras de carbono 
(CFRP)[5]; armadura de punçoamento pós-instalada [6][7]; pós-tensão de cordões de pré-esforço na 
zona do pilar [8]. 

O reforço de lajes de betão armado (BA) através da deposição de uma camada de compósito 
cimentício de ultra-elevado desempenho reforçado com fibras (UHPFRC) tem-se revelado uma 
técnica extremamente eficiente [9]. A aplicação mais simples envolve apenas a deposição de uma 
camada complementar com 30 a 50mm de espessura sobre a face superior da laje existente. Para o 
efeito, é necessário a preparação da superfície a betonar com recurso a jato de água de alta pressão 
com vista a remover parte do recobrimento e materialização da rugosidade necessária através da 
exposição do agregado grosso. A camada de reforço deverá em geral conter armaduras de flexão 
adicionais, sendo possível mais do que duplicar a resistência à flexão da laje existente. As operações 
envolvidas são simples e rápidas, permitindo tempos de intervenção reduzidos. Para além do 
reforço, esta técnica permite resolver simultaneamente problemas de durabilidade da estrutura 
existente em virtude das excecionais propriedades de transporte de líquidos e gases do UHPFRC, 
mesmo quando submetido a tensões de tração em condições de serviço. 

Uma vez que o reforço à flexão na zona de momentos negativos pode ser muito significativo, 
interessa perceber até que ponto esta capacidade não vem limitada pela resistência ao 
punçoamento da laje compósita BA-UHPFRC. A evidência experimental sobre a resistência ao 
punçoamento de lajes de BA reforçadas com camadas de UHPFRC são ainda escassos [3][10][11]. 
Neste contexto, e no âmbito de uma tese de doutoramento recentemente concluída [12], foi 
desenvolvida uma campanha experimental que visou esclarecer os efeitos de diversas variáveis na 
resistência ao punçoamento de lajes compósitas BA-UHPFRC, tais como a taxa de armadura no 
substrato e na camada de reforço, o efeito da excentricidade da carga e da forma da área carregada. 

Nas secções seguintes, e tal como ilustrado na Figura 1, a notação RC-U refere-se a uma laje de betão 
armado reforçada com uma camada de UHPFRC simples, RC-RU a uma laje reforçada com uma 
camada de UHPFRC com armaduras convencionais e RC-RC a uma laje reforçada com uma camada 
adicional de betão armado. 

 
Figura 1. Identificação das secções das lajes reforçadas. 

2 CRITÉRIO DE ROTURA 

A Critical Shear Crack Theory (CSCT) foi originalmente formulada por Muttoni [13] com vista à 
determinação da resistência ao punçoamento de lajes de betão armado. De acordo com a CSCT, a 
resistência ao punçoamento de uma laje em BA, Vc, depende da abertura da fenda crítica, w, que se 
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assume correlacionada com o produto da rotação da laje na vizinhança do pilar, ψ, pela altura efetiva 
dsc. Esta dependência vem expressa pelo critério de rotura definido na Eq. (1): 

Vc

b0dsc�fc
=

3 4⁄

1+15 𝜓dsc
dg0+dg

 (1) 

em que b0 é o perímetro de controlo definido à distância dsc/2 da face do pilar, dg é a máxima 
dimensão do agregado (mm) e dg0=16mm. A resistência ao punçoamento é obtida através da 
interseção da curva carga-rotação da laje com o critério de rotura, tal como ilustrado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Determinação da resistência ao punçoamento de lajes compósitas RC-RU (ou RC-U). 

Tal como discutido em [1], no contexto do reforço de lajes existentes com uma camada 
complementar de betão armado (RC-RC), o critério da CSCT é diretamente aplicável nos casos em 
que se pode assumir que o substrato não está fendilhado aquando do reforço. Nestas circunstâncias 
é lícito assumir que a abertura da fenda crítica, w, está relacionada com a altura efetiva da armadura 
na camada de reforço, dsc2. Nestas circunstâncias, a critério de rotura para a laje reforçada pode ser 
obtido a partir da Eq. (1) substituindo dsc por dsc2 e b0 pelo respetivo perímetro de controlo b02 à 
distância dsc2/2 da face do pilar. 

No caso de lajes compósitas RC-U ou RC-RU, Bastein-Masse e Brühwiler [4] propuseram um critério 
de rotura (CFC – composite failure criterion) que permite ter em consideração a contribuição da 
camada de UHPFRC (VU), tal que a resistência ao punçoamento , VR, da laje compósita vem dada por 
VR=Vc+VU. A parcela VU depende da resistência à tração do betão do substrato que controla o 
desenvolvimento da fenda próxima da interface (NIC – near interface crack) entre o betão existente e 
a nova camada de UHPFRC. Tendo a camada de UHPFRC uma resistência à tração e tenacidade 
elevada, verifica-se que aquando da rotura por punçoamento o cone de betão não atravessa a nova 
camada de UHPFRC, desenvolvendo antes uma fissura horizontal sob a interface que torna o 
mecanismo cinematicamente admissível. O desenvolvimento mínimo da NIC na direção radial é 
assumido igual á espessura da camada de reforço, hU, ver Figura 2. A força VU necessária para abrir a 
NIC é determinada de acordo com a Eq. (2) assumindo uma distribuição uniforme de tensões 
verticais iguais à resistência à tração do betão do substrato, fct, e que a fissura tem uma inclinação de 
45º: 

VU=bU hU fct (2) 

em que bu é o perímetro de controlo definido à distância hc+hU/2 da face do pilar. 
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Realça-se que na Eq. (2) não é patente a contribuição da resistência do UHPFRC para a resistência ao 
punçoamento, nem tão pouco é feita a distinção entre camadas de UHPFRC armadas ou simples. No 
entanto, e como se evidencia esquematicamente na Figura 2, a camada de UHPFRC tem um impacto 
direto na rigidez à flexão da laje, fazendo com que a interseção da curva força-rotação com o critério 
CFC se faça para cargas mais elevadas. 

No caso de cargas excêntricas, e seguindo a proposta do MC2010, os perímetros de controlo b0 e bU 
são reduzidos através da sua multiplicação pelo coeficiente ke:  

ke=
1

1+ eu (2ru)⁄  (3) 

em que eU é a excentricidade da resultante das forças de corte em relação ao centroide do perímetro 
de controlo e rU é o raio do círculo com a mesma área da região delimitada pelo perímetro de 
controlo. Daqui resulta coeficientes ke distintos para as parcelas Vc e VU em virtude dos perímetros de 
controlo associados serem b0 e bU, respetivamente. Este procedimento foi validado em [12].  

3 CAMPANHA EXPERIMENTAL 

3.1 Geometria e armaduras das lajes 

Foi desenvolvida uma campanha experimental contemplando 8 lajes: 1 laje de referência (PRC), uma 
laje reforçada com uma camada de betão armado (PC-RC) e 6 lajes reforçadas com uma camada de 
UHPFRC. A informação está resumida na Tabela 1. O programa experimental foi concebido com vista 
a permitir a análise das seguintes variáveis: tipo de material na camada de reforço (BA ou UHPFRC); 
existência de armadura na camada de reforço UHPFRC; taxa de armadura no betão do substrato, 
forma da área carregada, e excentricidade da força. 

O arranjo experimental está ilustrado na Figura 3. Todas as lajes têm uma forma octogonal 
circunscrita nuam circunferência com 2435mm de diâmetro. A linha de momento nulo é definida 
pelo raio rq=1082mm. A espessura dos substratos em betão é hc=180mm, da camada de reforço em 
UHPFRC hU=40mm e da camada de reforço em betão armado hc2=60mm. A diferença entre hU e hc2 
prende-se com os diferentes requisitos de recobrimento mínimo das armaduras envolvidas em 
UHPFRC em betão convencional. 

Com exceção das lajes das série PE, que foram betonadas monoliticamento com um troço de pilar, as 
restantes foram carregadas por aplicação da força sob uma placa de aço quadrada, ou retangular no 
caso da laje PRC-R-RU. A aplicação da carga excêntrica foi efetuada com recurso a uma peça metálica 
que encamisa o pilar, tal como se evidencia na Figura 3 c). 

3.2 Materiais 

As lajes foram betonadas com recurso a betão pronto, com dimensão máxima do agregado 
dg=16mm. A resistência à compressão em cilindros normalizados à data do ensaio foi de 39MPa, com 
exceção das lajes da série PE, nas quais foi de 32MPa. As armaduras são da classe A500, com valores 
médios da tensão de cedência de 565, 521 e 528MPa para os varões de 8, 10 e 12mm de diâmetro, 
respetivamente. 
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(a)  

  
(b) (c) 

Figura 3. Arranjo experimental e notação. (a) planta; (b) corte com o arranjo para carregamento 
centrado; (c) carregamento excêntrico. 

  
Figura 4. Curva tensão-deslocamento resultante dos ensaios de tração direta do UHPFRC. 

σU (MPa) 
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Tabela 1. Especificações das lajes ensaiadas 

Série Ref. da laje 
Secção 

tipo 

B 

[mm] 

rq  

[mm] 

CxxCy 

[mm2] 

Susbtrato em betão armado Camada de reforço 

hc 

[mm] 

dsc 

[mm] 
Bars 

ρsc  

[%] 

hU(c2) 

[mm] 

dsU(c2) 

[mm] 
Bars 

ρsU(c2) 

[%] 

PC 
PC-RC RC-RC 

2250 1082 

250x250 

180 
150 #ϕ8 

//200 

0.17 60 210 #ϕ10 

//100 

1.31 

PC-RU RC-RU 151 0.17 40 200 1.96 

PRC 

PRC RC 190 142 

#ϕ12 

//125 

0.64 - - 
- - 

PRC-U RC-U 

180 

146 0.62 

40 200 

PRC-RU 

RC-RU 

159 0.57 

#ϕ10 

//100 
1.96 

PRC-R-RU 175x350 158 0.57 

PE 
PE-RU1 

250x250 
154 0.59 

PE-RU2 a) 147 0.62 
a) – laje testada com excentricidade de força e=150 mm 

3.3 Procedimento de reforço 

O recobrimento das lajes reforçadas foi removido com recurso a hidrodemolição com jato de água de 
alta pressão, ver Figura 5 (a). Este procedimento permitiu remover uma camada de cerca de 10mm, 
expondo o agregado grosso e criando uma superfície rugosa. Foi aplicado o sand patch test de 
acordo com a norma ASTM E965, tendo-se obtido uma rugosidade média de 6.3mm.  

A superfície foi limpa e, antes da betonagem das camadas de reforço, foi mantida saturada para não 
absorver água da material do reforço. Foram efetuados ensaios de arrancamento para aferir a 
resistência à tração da interface entre o material de reforço e o substrato. Cerca de 75%dos ensaios 
realizados na laje reforçada com betão convencional romperam na interface. No caso das lajes 
reforçadas com UHPFRC, todos os ensaios evidenciaram rotura no substrato. Não foi aplicada 
qualquer meio adicional de conexão mecânica entre o material de reforço e o substrato. 

  

(a) (b) 

Figura 5. Preparação das lajes: (a) hidrodemolição da camada de recobrimento; (b) betonagem da 
camada de UHPFRC. 
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3.4 Arranjo experimental e instrumentação  

As lajes foram apoiadas em oito pontos ao longo de uma circunferência com 2164mm de diâmetro. 
Tal como se evidencia na Figura 3, a força foi aplicada de baixo para cima com recurso a um atuador 
servo-controlado com 1500kN de capacidade, com controlo de deslocamento e impondo uma 
velocidade de 0.01mm/s do embolo do atuador. As lajes foram fixadas à laje de reação do 
laboratório com recurso a 4 varões DYWIDAG com 32mm de diâmetro. Tal como se indica na Figura 3 
(a), foram medidos deslocamentos verticais em 11 pontos com recurso a LVDTs dispostos em dois 
alinhamentos ortogonais e fixados num pórtico independente. 

A rotura de punçoamento foi identificada pela súbita descida da força no atuador após a carga de 
pico ter sido atingida. Depois deste instante os ensaios foram prolongados em geral durante 10 
minutos adicionais. Após o ensaio, as fissuras visíveis na face superior da laje foram marcadas e as 
lajes serradas com vista à identificação dos ângulos das fissuras diagonais e medição da altura efetiva 
real das armaduras.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as lajes romperam por punçoamento. Os resultados experimentais são apresentados na Tabela 
2, nomeadamente a carga de rotura VR,exp, o correspondente deslocamento relativo do pilar δR,exp 
face ao contorno e a rotação ψR,exp. A rotação foi determinada dividindo δR,exp pela distância rq-rc, em 
que rc é o raio da circunferência com o mesmo perímetro da área carregada. Obtiveram-se taxas de 
reforço ao punçoamento (vR,exp/vr,rc, em que vR,RC é a resistência normalizada da laje original) bastante 
elevados, nomeadamente quando se colocam armaduras na camada de UHPFRC. 

As curvas força deslocamento são apresentadas na Figura 6. No caso da laje com excentricidade PE-
RU2, os deslocamentos da primeira fase do ensaio não estão representados devido a um problema 
com sistema de fixação que originou deslocamentos de corpo rígido que afetaram as medições. Só 
após descarga estes problemas foram corrigidos, tendo o ensaio sido retomado com a recarga da laje 
até à rotura. 

Tabela 2. Resultados experimentais e comparação com a resistência calculada. 

Laje VR,exp 
[kN] 

δR,exp 

[mm] 
ψR,exp 
[‰] 

VR,calc 

[kN] 
ψR,calc 

[‰] 
VU,calc 

[kN] 
vR,exp/ 
vR,RC 

VR,exp/ 
VR.calc 

ψR,exp/ 
ψR,calc 

PRC 431 23.8 25.8 402 17.6 - 1.00 1.07 1.47 
PRC-U 682 17.6 19.1 681 20.6 262 1.38 1.00 0.93 
PRC-RU 1024 11.4 12.4 932 9.0 262 1.85 1.10 1.38 
PRC-R-RU 952 8.7 9.6 949 9.4 268 1.68 1.00 1.02 
PC-RC 764 22.7 25.1 708 13.3 - 4.76 a) 1.08 1.89 
PC-RU 929 13.9 14.8 865 10.5 262 5.84 a) 1.07 1.41 
PE-RU1 940 8.0 8.6 874 6.9 208 1.96 1.08 1.24 
PE-RU2 686 7.4 8.0 618 8.1 172 1.92 1.11 1.14 

Média b) 1.06 1.19 
Desvio padrão b) 0.04 0.17 

a) Determinado considerando a resistência à flexão do substrato, Vflex. 
b) Excluídas a laje de referência PRC e a laje reforçada com camada de betão PC-RC. 
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Figura 6. Curvas carga-deslocamento. 

  

  

Figura 7. Padrão de fendilhação das lajes: (a) PRC; (b) PRC-U. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 8. Padrão de fendilhação ds lajes PRC-RU: (a) fendas visíveis e corte; (b) micro fendas 
visíveis após aspersão da superfície com álcool. 
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No caso das lajes PRC (referência), PC-RC e PRC-U as curvas carga deslocamento evidenciam que 
capacidade de carga por flexão foi praticamente atingida. Os padrões de fendilhação observados na 
face superior confirmam esta observação, na medida em que são visíveis fissuras radiais que se 
desenvolvem desde o centro até aos bordos livres da lajes, ver Figura 7. No caso da laje PRC-U, a 
rotura de punçoamento ocorreu quando a carga de pico já havia sido atingida, ainda que estes 
tenham sido eventos muito próximos. No caso das lajes com armadura na camada de UHPFRC, e 
após aspersão da superfície com uma solução alcoólica, observou-se um padrão denso de micro 
fendas com aberturas inferiores a 50µm e espaçamento na ordem dos 15 a 20mm (Figura 8). Nas 
lajes reforçadas com UHPFRC observou-se sempre que a fissura diagonal se propagava 
horizontalmente sob a interface com a camada de reforço.  

Recorrendo às curvas força-rotação experimentais e sua interseção com o critério de rotura 
compósito definido pela soma das contribuições das Eqs. (1) e (2), VR=Vc+VU, foram determinadas as 
cargas de rotura VR,calc.e as correspondentes rotações no ponto de interseção ψR,calc. Estes resultados 
estão resumidos na Tabela 2 e o procedimento ilustrado na Figura 9. No caso das lajes PRC e PC-RC, o 
critério de rotura vem definido apenas pela Eq. (1). Verifica-se uma concordância assinalável entre as 
forças de rotura experimentais e as calculadas, o que valida a o critério de rotura adotado. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 9. Curvas carga-rotação experimentais e determinação da resistência através dos critérios 
de rotura. 

5 CONCLUSÕES 

Foi apresentada uma campanha experimental contemplando ensaios de punçoamento em 6 lajes 
reforçadas com uma camada de UHPFRC, uma laje de referencia e uma laje reforçada com camada 
de betão armado convencional. Os resultados evidenciam a contribuição significativa da camada de 
UHPFRC, tendo sido possível incrementar 2.38 vezes a resistência face à laje de referencia dotada de 
uma taxa de armadura de flexão de 0.64%. No caso das lajes contendo apenas uma armadura 
mínima no substrato, o aumento de resistência foi ainda mais significativo, tendo-se observado que a 
resistência ao punçoamento da laje compósita é essencialmente governada pela rigidez e resistência 
à tração da nova camada de UHPFRC. O procedimento de cálculo da resistência ao punçoamento 
baseado no critério de rotura demonstrou ser adequado, tendo sido possível explicar o efeito de 
todas as variáveis estudadas. 
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Resumo 

Os polímeros reforçados com fibras de carbono (CFRP) têm sido utilizados no reforço de estruturas 
de betão armado (BA) através da colagem de laminados na superfície do betão (técnica EBR, 
Externally Bonded Reinforcement) ou no interior de rasgos executados no betão de recobrimento 
(técnica NSM, Near-Surface Mounted). Recentemente, os autores da FCT-UNL desenvolveram a 
técnica CREatE (Continuous Reinforcement Embedded at Ends), em que as extremidades dos 
laminados são coladas em furos executados no betão, permitindo uma melhor amarração. Contudo, 
independentemente da técnica utilizada, quando a temperatura no adesivo de colagem se aproxima 
e excede a sua temperatura de transição vítrea (Tg), a eficácia do reforço é reduzida. Este artigo 
apresenta um estudo experimental sobre a resistência ao fogo de faixas de laje de BA reforçadas com 
sistemas EBR, NSM e CREatE; para todos os sistemas foi também estudada a influência da aplicação e 
geometria da proteção ao fogo, com placas de silicato de cálcio. As faixas de laje foram 
simultaneamente sujeitas a um carregamento de serviço (dependente da taxa de reforço conferida 
pelos sistemas) e à curva de aquecimento da ISO 834. Dos resultados obtidos destacam-se as 
principais conclusões: (i) sem proteção, os sistemas de reforço mantiveram a sua eficácia (referida 
como “resistência ao fogo”) por períodos inferiores a 30 min; (ii) com proteção, a resistência ao fogo 
de todos os sistemas de reforço aumentou significativamente, especialmente nos sistemas NSM e 
CREatE, (iii) o espessamento da proteção nas ancoragens fez aumentar a resistência ao fogo de todos 
os sistema de reforço, com resistências de mais de 120 min para os sistemas NSM e CREatE; e 
(iv) foram definidas as seguintes “temperaturas críticas” no adesivo de colagem na zona de 
ancoragem para a perda de eficácia estrutural do reforço, 1.0Tg, 2.5Tg e 3.0Tg, para as técnicas EBR, 
NSM e CREatE, respetivamente. 

Palavras-chave: Laminados de CFRP; Estudo experimental; Técnicas de reforço avançadas; 
Resistência ao fogo.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os polímeros reforçados com fibras de carbono (CFRPs) têm sido utilizados para o reforço de 
estruturas de betão armado (BA) devido às suas vantagens em comparação aos materiais de reforço 
tradicionais, tais como o elevado rácio resistência/peso, reduzida densidade e resistência à corrosão 
[1]. As técnicas de aplicação de CFRP mais comuns são (i) a EBR (Externally Bonded Reinforcement), 
que consiste em colar laminados ou mantas na face do elemento a reforçar, e (ii) a NSM (Near-
Surface Mounted), que consiste em inserir e colar laminados ou varões no betão de recobrimento 
[2]. A técnica NSM caracteriza-se pela maior eficácia estrutural em relação à EBR (para a mesma área 
de material CFRP a área de contacto colado é superior) e pela maior proteção do reforço contra atos 
de vandalismo e variações de temperatura [3–7]; no entanto, em ambas as técnicas, os laminados 
descolam prematuramente (especialmente na técnica EBR), impossibilitando que a elevada 
resistência do CFRP seja explorada. Chastre et al. [8] desenvolveram uma nova técnica de reforço 
denominada por CREatE (Continuous Reinforcement Embedded at Ends), que consiste em colar o 
material de reforço na superfície na zona central do elemento a reforçar (semelhante à técnica EBR) 
e ancorar as suas extremidades em furos inclinados previamente executados no elemento de BA. 
Esta técnica permite uma ancoragem mais eficiente do CFRP (principalmente quando comparado 
com a técnica EBR), prevenindo descolamentos prematuros e, consequentemente, possibilitando o 
usufruto da sua elevada resistência [9]. 

Apesar do bom desempenho a temperatura ambiente dos sistemas de reforço acima mencionados, 
especialmente do sistema CREatE, a exposição a temperaturas elevadas e/ou ao fogo compromete a 
sua eficácia estrutural, uma vez que os seus constituintes (CFRPs e a maioria dos adesivos de 
colagem) são de origem polimérica; quando estes materiais atingem a sua temperatura de transição 
vítrea (Tg), as propriedades mecânicas são consideravelmente afetadas, provocando assim uma 
redução de resistência e rigidez da interface colada [10–13]. Alguns estudos disponíveis sobre este 
tema [14–18] mostram que a contribuição estrutural em situação de incêndio (simplificadamente 
referida como “resistência ao fogo”) de sistemas de reforço em CFRP (EBR e NSM) aplicados em 
elementos de BA é severamente afetada quando não é utilizada qualquer proteção ao fogo, com o 
descolamento a ocorrer após poucos minutos (entre 2 a 18) de exposição ao fogo. Quando é utilizada 
proteção ao fogo, a degradação dos sistemas de reforço é atrasada e o seu tempo de resistência ao 
fogo aumenta consideravelmente (em especial na técnica NSM), tendo sido reportados valores de (i) 
15 min (EBR) a 34 min (NSM) quando protegidas apenas as ancoragens, (ii) 18 min (EBR) a 90 min 
(NSM) quando utilizada proteção ao fogo em todo o comprimento colado, e (iii) 40 min (EBR) a 
104 min (NSM) quando utilizada proteção em todo o comprimento colado com um espessamento na 
zona das ancoragens. Relativamente ao sistema de reforço CREatE, como as ancoragens dos CFRPs 
são inseridas (i.e. protegidas) no interior da secção de betão, é expectável um melhor desempenho 
ao fogo em relação às técnicas EBR e NSM, no entanto, ainda não existem estudos experimentais que 
o comprovem. Neste contexto, o presente artigo apresenta os resultados de um estudo experimental 
sobre o comportamento ao fogo de faixas de laje de BA reforçadas com as técnicas EBR, NSM e 
CREatE; para além da influência da técnica de reforço, estudou-se o efeito da presença e da 
geometria de sistemas de proteção ao fogo constituídos por placas de silicato de cálcio no 
desempenho ao fogo das lajes reforçadas. 

2 INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL 

2.1 Campanha experimental 

O presente estudo experimental consistiu em ensaios de resistência ao fogo a nove faixas de laje de 
betão armado (denominadas de lajes daqui por diante) reforçadas com laminados de CFRP, sujeitas 
simultaneamente a um carregamento de serviço e à curva de incêndio padrão definida na ISO 834. As 
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variáveis estudadas foram (i) a técnica de reforço adotada – EBR, NSM ou CREatE – e (ii) a presença e 
geometria da proteção ao fogo, composta por placas de silicato de cálcio, em que se comparou uma 
proteção com espessura constante (25 mm) ao longo do comprimento colado vs. uma proteção mais 
espessa nas ancoragens do reforço (50 mm nas ancoragens e 25 mm na zona central – cf. Fig. 1). 
Como referência, foi testada uma laje sem qualquer tipo de reforço (laje RC). A nomenclatura das 
lajes corresponde à sigla da técnica de reforço utilizada (EBR, NSM ou CREatE) e à geometria de 
proteção ao fogo, e.g. a laje denominada NSM-50/25 refere-se a uma laje reforçada com o sistema 
NSM e com proteção ao fogo com 50 mm de espessura nas ancoragens (T) e 25 mm de espessura no 
vão central (t) (Fig. 1, Tabela 1). 

 

 
Figura 1. Geometria das lajes, dos reforços em CFRP e geometrias de proteção ao fogo utilizadas; 

dimensões T e t definidas na Tabela 1; dimensões em mm. 

2.2 Materiais 

2.2.1 Betão e armaduras internas 

As lajes foram betonadas com betão pronto, constituído por agregados de calcário e cimento 
Portland do tipo CEM II/A-L 42.5R (classificado de acordo com a EN-197-1), com as seguintes 
propriedades mecânicas à idade dos ensaios (337 dias): (i) resistência média à compressão 
fcm= 29.5 MPa (determinada de acordo com a EN 12390-3), e (ii) resistência média à tração 
fctm= 1.7 MPa (determinada de acordo com a EN 12390-6). As armaduras internas foram 
dimensionadas para evitar a rotura por esforço transverso nas lajes reforçadas, e eram compostas 
por varões de aço longitudinais Ø6 mm e estribos Ø6 mm espaçados de 60 mm, com as seguintes 
propriedades à tracção (valores médios determinados de acordo com a EN 10002-1): (i) tensão de 
cedência fsym= 594 MPa, (ii) tensão de rotura fsum= 687 MPa, e (iii) módulo de elasticidade 
Esm= 202 MPa. 

(a) técnica EBR

(b) técnica NSM

(c) técnica CREatE
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2.2.2 Sistemas de reforço 

Os laminados de CFRP utilizados como reforço têm designação comercial S&P Laminates 
CFK150/2000 e são constituídos por fibras de carbono unidirecionais (aproximadamente 70% do 
peso do laminado) embebidas numa matriz de resina epoxídica-vinílica. Os valores médios das suas 
propriedades à tração (determinados em [6] de acordo com a norma ISO-527-5) são: (i) resistência 
ffu= 2850 MPa, (ii) módulo de elasticidade Ef= 168 MPa, e (iii) extensão última εfu= 16‰. A 
temperatura de transição vítrea (Tg= 83°C) dos laminados de CFRP foi determinada através de análise 
mecânica dinâmica (DMA – taxa de aquecimento de 1°C/min) e definida com base no decaimento da 
curva do módulo de armazenamento (E’); a temperatura de decomposição (Td= 380°C) foi 
determinada através de ensaios TGA (análise termogravimétrica) e definida com base na variação de 
massa. Relativamente à secção transversal dos laminados de CFRP, para as lajes reforçadas com o 
sistema NSM e CREatE foram utilizados dois laminados com secção 10 mm (largura) × 1.4 mm 
(espessura), e para as lajes EBR foram utilizados dois laminados com secção 
20 mm (largura) × 1.4 mm (espessura); esta diferença de áreas de reforço deveu-se à menor eficácia 
da técnica EBR em relação às restantes e à necessidade de aumentar significativamente a resistência 
à flexão das lajes independentemente da técnica utilizada (ver secção 2.3). Relativamente ao adesivo 
de colagem do reforço, recorreu-se a um produto de base epoxídica (designação comercial S&P Resin 
220) com módulo de elasticidade e resistência à tração de Ea= 10 MPa e τa= 14 MPa, respetivamente 
(valores médios determinados em [6] de acordo com a ISO 527-2), e Tg= 46°C e Td= 380°C, 
determinadas através dos mesmos métodos utilizados nos laminados de CFRP. 

Tabela 1. Detalhes das lajes ensaiadas. 

Laje Técnica de reforço Espessura da proteção ao fogo na ancoragem, 
T/ zona central, t (mm/mm) 

RC - - 
EBR 

EBR 
- 

EBR-25/25 25/25 
EBR-50/25 50/25 

NSM 
NSM 

- 
NSM-25/25 25/25 
NSM-50/25 50/25 

CREatE 
CREatE 

- 
CREatE-25/25 25/25 
CREatE-50/50 50/25 

 

Os processos de preparação das lajes para a aplicação dos vários sistemas de reforço podem resumir-
se nos seguintes principais passos: (i) no caso das técnicas EBR e CREatE (apenas na zona central), a 
rugosidade da superfície de betão foi aumentada com recurso a um disco de desbaste específico 
para o efeito, (ii) a execução da zona de transição e dos furos (diâmetro de 12 mm) para amarração 
dos laminados na técnica CREatE (cf. Fig. 1c) seguiu as recomendações indicadas em [8]; (iii) no caso 
da técnica NSM, foram executados dos rasgos no betão de recobrimento (15 mm de profundidade e 
5 mm de largura, de acordo com as indicações do ACI 440.2R-08) com disco de corte diamantado. 

2.2.3 Sistema de proteção ao fogo 

O sistema de proteção ao fogo consistiu em placas de silicato de cálcio (designação comercial 
Promatec-H500) com as seguintes propriedades a temperatura ambiente: (i) densidade seca 
ρcs= 870 kg/m3, (ii) condutividade térmica λcs= 0.164 W/(mK), e (iii) calor específico Cp,CS= 687 J/(kgK). 
As placas de silicato de cálcio foram coladas à superfície inferior das lajes (superfície exposta à ação 
do fogo) com silicone refratário, e fixadas mecanicamente com fios metálicos presos na superfície 
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superior da laje, espaçados aproximadamente de 0.20 m. As diferentes espessuras das placas de 
silicato de cálcio foram definidas com base em resultados de estudos anteriores [14–16], onde foi 
demonstrado que quando aplicada uma proteção mais espessa nas ancoragens do reforço de CFRP 
em comparação à proteção da zona central, o sistema de reforço mantém a sua contribuição 
estrutural durante mais tempo através de um mecanismo do tipo “cabo”, isto é, as ancoragens do 
laminado mantêm-se aderentes/amarradas mesmo após a ligação colada na zona central já ter sido 
destruída. Com base neste conhecimento, as geometrias escolhidas para a proteção ao fogo foram as 
seguintes: (i) sem proteção, (ii) 25 mm de espessura em todo o comprimento colado, e (iii) 50 mm e 
25 mm de espessura nas ancoragens e na zona central, respetivamente (Tabela 1).  

2.3 Sistema de ensaio e carga estrutural 

Para os ensaios de resistência ao fogo, as lajes foram colocadas no topo de um forno vertical (Fig. 2a, 
dimensões externas 1.35 m largura × 2.10 m altura), num esquema de flexão em quatro pontos, 
simplesmente apoiadas em chapas metálicas (10 cm largura × 25 cm comprimento) colocadas acima 
das paredes do forno (Fig. 2b e c). A carga (gravítica) foi aplicada através de uma viga de transmissão 
de carga e duas chapas de contacto (8 cm largura × 25 cm comprimento). Para simular as condições 
típicas de exposição ao fogo de uma laje, as faces laterais das faixas de lajes foram isoladas com lã 
cerâmica, ficando apenas a face inferior exposta à curva de incêndio padrão da norma ISO 834. 

 
Figura 2. Sistema de ensaio: (a) vista geral, (b) vista da laje a testar com o forno aberto, e (c) 

esquema longitudinal dos ensaios. Dimensões em mm. 

A carga gravítica foi aplicada através de dois pesos suspensos nas extremidades da viga de 
transmissão de carga e mantida constante durante todo o ensaio (Fig. 2a). Como referido, a carga de 
fogo (Pfire) foi calculada para cada sistema de reforço tendo em conta as recomendações da EN 1992-
1-2, tendo sido considerada 70%1 da carga de dimensionamento a temperatura ambiente (Pd). A 
carga de dimensionamento a temperatura ambiente foi também calculada para cada sistema de 
reforço de acordo com as indicações da EN 1992-1-1, e tendo em conta as seguintes extensões de 
dimensionamento nos reforços de CFRP (εfd): (i) εfd=3.2‰ no caso do sistema EBR (correspondendo 
a descolamento do CFRP, de acordo com ACI 440.2R-08); (ii) εfd=11.2‰ no caso do sistema NSM 
(também descolamento do CFRP, de acordo com ACI 440.2R-08); (iii) εfd=14.4‰ no caso do sistema 
CREatE, assumindo a mobilização total da resistência à tração do CFRP. Os valores das cargas de 
dimensionamento das lajes (Pd a 20°C) e das cargas de rotura a temperatura ambiente (Pu a 20°C), 

1 Este valor corresponde a um nível de carregamento ligeiramente inferior ao máximo indicada na EN 1992-1-2 (74%). 
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das extensões nos reforços para as respetivas cargas de fogo (εfire) e de vários rácios entre estes 
valores são apresentados na Tabela 2.  

Como mencionado, foram intencionalmente adotadas taxas de reforço relativamente elevadas para 
todos os sistemas; esta opção permitiu obter rácios Pfire/PRC

d  superiores a 1 para todas as lajes, 
simulando assim um cenário em que a resistência do elemento de betão armado (sem reforço) não é 
suficiente para garantir a segurança face ao nível de carga de fogo, sendo, por isso, necessária a 
contribuição do sistema de reforço em CFRP – este cenário teve como objetivo simular situações de 
projeto em que o comportamento ao fogo do sistema de reforço tem de ser considerado. Importa 
referir que devido ao melhor desempenho da técnica CREatE (a temperatura ambiente), o nível de 
extensão inicial no reforço para a correspondente carga de fogo (εfire=2.40‰) é consideravelmente 
superior aos das técnicas EBR (εfire=1.64‰) e NSM (εfire=1.94‰). 

Tabela 2. Valores de cargas (Pfire)/extensões (εfire) de fogo e cargas de dimensionamento 
(Pd)/rotura (Pu) a temperatura ambiente. 

Sistema de 
reforço 

Área de 
reforço 
(mm2) 

Pd a 20°C 
(kN) 

Pu a 20°C 
(kN) 

εfire (‰) Pfire (kN) 
Pfire

Pd
RC  

Pfire

Pu
 

Pfire

Pu
RC  

Sem reforço 
(RC) - 13.8 25.3 - 9.7 0.70 0.38 0.38 

EBR 56 24.0 29.9 1.64 16.8 1.21 0.56 0.66 

NSM 28 31.1 45.8 1.94 21.8 1.57 0.48 0.86 

CREatE 28 35.0 53.8 2.40 24.5 1.77 0.46 0.97 

 

2.4 Instrumentação e método de ensaio 

As temperaturas foram medidas com termopares do tipo K (diâmetro externo de 1 mm) em todos os 
materiais (betão, aço, adesivo e laminados de CFRP) – a nomenclatura utilizada encontra-se indicada 
na Fig. 3. As secções de meio vão foram instrumentadas de igual forma no betão (T1, T2 e T4) e nas 
armaduras (T3) para todas as lajes, independentemente do sistema de reforço utilizado; nos sistemas 
EBR e CREatE foram aplicados termopares no adesivo (T5) e no sistema NSM foram aplicados três 
termopares a diferentes profundidades do rasgo, no fundo do rasgo (T6), no topo do laminado (T7) e 
a meia profundidade do rasgo (T5). As temperaturas nas ancoragens do sistema de reforço foram 
também medidas em todas as lajes (termopares T8 a T13): (i) nas lajes reforçadas com o sistema EBR, 
foram colocados termopares no adesivo, (ii) nas lajes reforçadas com o sistema NSM, foram 
colocados termopares no adesivo a meia profundidade do rasgo, e, (iii) no sistema CREatE, foram 
colocados termopares no adesivo no interior do furo.  

O deslocamento a meio vão foi medido com recurso a dois defletómetros TML, modelo CDP-500 com 
curso de 500 mm, colocados no topo das lajes, um em cada extremidade da secção (Fig. 3a). O 
procedimento de ensaio consistiu nos seguintes passos: (i) aplicação do carregamento gravítico, e (ii) 
exposição da face inferior das lajes à curva de incêndio padrão da ISO 834. Após o término de cada 
ensaio, identificado pelo descolamento do sistema de reforço (secção 3.2, Fig. 5b) ou pelo colapso da 
laje, o forno foi desligado. 
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Figura 3. Posicionamento dos termopares (vermelho) e defletómetros (azul): (a) termopares no 

betão e armaduras internas na secção de meio vão; (b) vista da face inferior das lajes com o 
posicionamento dos termopares nas ancoragens do reforço (T8 a T13) e a meio vão (T5 a T7). 

Dimensões em mm. 

3 RESULTADOS DA CAMPANHA EXPERIMENTAL 

3.1 Resposta térmica 

A Fig. 4 apresenta as curvas temperatura vs. tempo de exposição ao fogo para todas as técnicas de 
reforço testadas. É possível verificar que a temperatura do forno (Tforno) reproduziu com boa precisão 
a curva de incêndio padrão da ISO 834, com desvios inferiores ao limite máximo definido nessa 
norma. O aumento de temperatura das armaduras de aço (termopar T3), apresentou uma tendência 
aproximadamente linear em todas as lajes, atingindo no máximo o valor de 250 °C no instante de 
descolamento do reforço da laje CREatE (sem proteção) – de acordo com a EN 1992-1-2, a esta 
temperatura a degradação das propriedades mecânicas do aço é muito reduzida; as curvas das lajes 
sem proteção ao fogo apresentaram um pequeno patamar a 100 °C, associado à evaporação da água 
presente no betão.  

 
Figura 4. Curvas representativas de temperaturas em função do tempo para todas as técnicas de 

reforço testadas; linhas a cheio – lajes sem proteção ao fogo; linhas a traço-ponto - lajes com 
proteção ao fogo com 50 mm de espessura nas ancoragens e 25 mm de espessura na zona 

central. 

Nas lajes testadas sem proteção ao fogo, as temperaturas nas ancoragens (termopares T9) foram 
substancialmente menores na laje com reforço CREatE, em comparação às lajes com as técnicas de 
reforço EBR e NSM, uma vez que o betão circundante às ancoragens conferiu uma proteção contra o 
aumento da temperatura; esta proteção das ancoragens potenciou que o reforço funcionasse como 
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um “cabo”, com a aderência do laminado de CFRP na zona central a ser consideravelmente 
degradada (temperaturas atingidas muito superiores à Tg), enquanto as ancoragens permaneceram 
pouco afetadas pela temperatura. A Fig. 4 mostra alguns aumentos súbitos das temperaturas em 
alguns termopares; estes aumentos estão relacionados com o descolamento dos laminados (e.g. 
termopar T5 na laje EBR), ou com a abertura de fendas nas placas de proteção ao fogo (e.g. termopar 
T5 na laje CREatE-50/25 aos 100 min). As lajes com proteção ao fogo do tipo 50/25 (ancoragens/zona 
central) apresentaram, tal como esperado, aumentos de temperatura com o tempo menos 
acentuados; consequentemente, os instantes de descolamento do reforço foram adiados (instantes 
identificados na Fig. 5b), ocorrendo 50 min (EBR), 131 min (NSM) e 109 min (CREatE) mais tarde em 
relação às respetivas lajes sem proteção ao fogo. É também possível verificar na Fig. 4 que as 
temperaturas nas ancoragens das lajes com reforço NSM e CREatE nos instantes de descolamento 
excederam significativamente a Tg do adesivo de colagem, indicando que para estes sistemas de 
reforço a temperatura “crítica” na zona das ancoragens pode ser substancialmente superior à Tg, 
usualmente considerada como temperatura de referência.  

A Fig. 5a mostra as temperaturas ao longo do comprimento dos laminados no instante de 
descolamento do reforço em todas as lajes ensaiadas (instantes identificados na Fig. 5b). Estas 
temperaturas diferiram com a técnica de reforço e a geometria de proteção ao fogo utilizada; como 
esperado, na laje CREatE sem proteção ao fogo, as temperaturas foram inferiores no extremo da 
ancoragem, aumentando na direção do meio vão. Este comportamento foi consistente em todas as 
lajes reforçadas com a técnica CREatE, independentemente da proteção ao fogo utilizada, devido à 
proteção conferida às ancoragens dos laminados pelo betão circundante. Quando comparada com as 
técnicas EBR e NSM, as temperaturas no extremo das ancoragens na técnica CREatE foram sempre 
inferiores às obtidas nas restantes técnicas. Nos instantes de descolamento do reforço, as lajes com a 
geometria de proteção ao fogo 50/25 apresentaram temperaturas nas ancoragens 
consideravelmente inferiores às medidas na zona central, enquanto que nas lajes com proteção 
contínua de 25 mm, tal como esperado, as distribuições de temperatura ao longo do comprimento 
colado foram mais uniformes.  

 
Figura 5. (a) Temperaturas ao longo do comprimento colado dos laminados de CFRP no instante 

de descolamento, e (b) deslocamento a meio vão em função do tempo de exposição ao fogo, 
para todas as lajes testadas; instantes de descolamento identificados a vermelho. 
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3.2 Resposta estrutural e modos de rotura 

A Fig. 5b permite a identificação dos instantes de descolamento do reforço através do aumento 
súbito do deslocamento das lajes a meio vão. Da análise desta figura é possível constatar o seguinte: 
(i) o sistema de reforço CREatE foi o mais eficiente quando não foi utilizada qualquer proteção ao 
fogo; (ii) o sistema de reforço NSM apresentou tempos de resistência ao fogo superiores aos 
restantes quando foi utilizada proteção ao fogo (com qualquer geometria), e (iii) o sistema de reforço 
EBR apresentou a menor resistência ao fogo, independentemente da existência ou geometria de 
proteção ao fogo utilizada. A utilização dos sistemas de proteção ao fogo, para além de prolongar 
significativamente os tempos de resistência de todos os sistemas de reforço (em especial do NSM e 
CREatE), reduziu a degradação térmica de todos os materiais constituintes das lajes, o que, em 
consequência, conduziu a menores aumentos de deslocamento a meio vão ao longo do tempo de 
exposição ao fogo. 

Na Fig. 6 apresentam-se imagens pós-fogo representativas, onde são visíveis os modos de rotura; em 
todas as lajes, a rotura do sistema de reforço foi provocada pela perda de aderência entre os 
laminados de CFRP e o betão; não foram observadas roturas por tração dos laminados de CFRP – 
este resultado confirma que a eficácia estrutural do sistema de reforço durante a exposição do fogo 
é condicionada pela redução da resistência da aderência e não pela redução da resistência à tração 
do material CFRP. Neste contexto, como esperado, as lajes sem proteção ao fogo apresentaram uma 
degradação mais acentuada em comparação com as lajes com proteção ao fogo; nas primeiras, o 
adesivo de colagem foi totalmente decomposto, assim como a matriz dos laminados de CFRP, 
restando apenas as fibras de carbono após os ensaios. No caso das lajes com proteção ao fogo, a 
degradação dos materiais foi visivelmente inferior, independentemente da proteção ao fogo 
utilizada. A Fig. 6c mostra também que, apesar das placas de silicato de cálcio apresentarem algumas 
fendas, a proteção manteve a sua integridade/função durante todo o ensaio. 

 
Figura 6. Modos de rotura e análise pós-ensaio em lajes representativas. 

3.3 Eficácia estrutural dos sistemas de reforço durante a ação do fogo 

A Fig. 7 compara o desempenho ao fogo de todas as lajes ensaiadas, em relação (i) aos tempos de 
exposição ao fogo até à perda de eficácia estrutural dos sistemas de reforço (por descolamento), e 
(ii) às temperaturas médias mínimas nas ancoragens dos reforços no instante de descolamento. 
Como se observa na Fig. 7a, quando se utilizou protecção ao fogo contínua (25 mm) em todo o 
comprimento colado, os tempos de resistência ao fogo do reforço aumentaram 25 min (EBR), 91 min 
(NSM) e 76 min (CREatE) em relação às correspondentes lajes desprotegidas; quando o sistema de 
proteção foi aumentado para 50 mm na ancoragem do reforço, obtiveram-se aumentos adicionais de 
resistência ao fogo de 25 min (EBR), 40 min (NSM) e 33 min (CREatE). 
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Em relação às “temperaturas críticas” nas zonas de ancoragem, nas lajes com reforço EBR, os 
laminados descolaram para temperaturas relativamente reduzidas, entre 1.1Tg e 1.6Tg; já nas lajes 
com reforço NSM e CREatE, os laminados descolaram para temperaturas mais elevadas nas zonas de 
ancoragem, entre 2.9Tg e 4.9Tg para a técnica NSM e entre 3.1Tg e 4.2Tg para a técnica CREatE. Esta 
diferença de temperaturas nas zonas de ancoragem entre a técnica EBR e as técnicas NSM e CREatE é 
atribuída à ancoragem mais eficaz dos laminados nas duas últimas técnicas por comparação com a 
técnica EBR. De acordo com os resultados obtidos na presente campanha experimental, foram 
definidas as seguintes “temperaturas críticas” (conservativas) com base em julgamento de 
engenharia (i.e. sem uma análise de fiabilidade associada): 1.0Tg (EBR), 2.5Tg (NSM) e 3.0Tg (CREatE). 

 
Figura 7. (a) Tempos de resistência ao fogo de todas as lajes testadas, e (b) temperaturas médias 

mínimas na zona das ancoragens no instante de descolamento do reforço – “temperaturas 
críticas” definidas pela linha tracejada (EBR), linha cheia (NSM) e linha traço-ponto (CREatE). 

4 CONCLUSÕES 

O presente artigo apresentou os resultados de uma campanha experimental sobre o comportamento 
ao fogo de faixas de laje de betão armado reforçadas com laminados de CFRP colados com diferentes 
técnicas, destacando-se as seguintes conclusões principais: (i) todas as técnicas apresentaram 
elevada suscetibilidade à ação do fogo quando não foi utilizada qualquer proteção, tendo-se 
registado perdas de eficácia estrutural dos sistemas de reforço ao fim de 2 min (EBR), 16 min (NSM) e 
24 min (CREatE) de exposição ao fogo; (ii) com 25 mm de proteção ao fogo ao longo do comprimento 
do sistema de reforço, a resistência ao fogo aumentou significativamente para as técnicas NSM e 
CREatE, atingindo-se tempos de resistência de mais de 90 min, enquanto que na técnica EBR não foi 
possível atingir 30 min; (iii) com o espessamento da proteção (50 mm) nas ancoragens mantendo-se 
25 mm de espessura de proteção na zona central, os tempos de resistência aumentaram, atingindo-
se quase 60 min na técnica EBR e mais de 120 min para as técnicas NSM e CREatE; (iv) as técnicas 
NSM e CREatE apresentaram um desempenho comparável entre si e consideravelmente superior ao 
da técnica EBR; e (v) as “temperaturas críticas” para o adesivo de colagem nas zona de ancoragem 
propostas no presente estudo são 1.0Tg, 2.5Tg e 3.0Tg para as técnicas EBR, NSM e CREatE 
respetivamente. 
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Resumo 

O uso de compósitos baseados em sistemas fibra de carbono/matriz polimérica (Carbon Fibre 

Reinforced Polymer - CFRP) no reforço de estruturas existentes em betão armado (BA) tem vindo a 

aumentar, com recurso a duas técnicas principais: (i) a colagem externa do CFRP ao elemento 

estrutural na superfície do betão de recobrimento (Externally Bonded Reinforcement - EBR) e, (ii) a 

inserção do CFRP em entalhes no betão de recobrimento do elemento de BA a ser reforçado (Near 

Surface Mounted - NSM). 

A durabilidade das estruturas reforçadas com compósitos CFRP contínua a ser um tema atual, tendo 

sido estudada sobretudo com protocolos de envelhecimento acelerado em condições laboratoriais; no 

entanto, poucos estudos foram realizados em ambientes real (envelhecimento natural). Além disso, a 

relação entre os efeitos de envelhecimento acelerado e de envelhecimento real necessita de ser mais 

aprofundada. 

O objetivo principal deste trabalho é contribuir para o conhecimento sobre a durabilidade da ligação 

entre laminados de CFRP e o betão aplicados de acordo com as técnicas EBR e NSM, com recurso a um 

adesivo epoxídico, após 2 anos de exposição a diferentes ambientes reais. Este trabalho inclui um 

ambiente de referência (20 C / 55% HR) para efeitos de comparação e quatro tipos de exposição 

ambiental real, induzindo principalmente (i) carbonatação, (ii) ciclos gelo-degelo, (iii) temperaturas 

elevadas, e (iv) ação de cloretos nas proximidades do mar. Adicionalmente, foi ainda estudado o efeito 

da exposição destes sistemas CFRP/betão a imersão contínua em água potável a 20 C. 

A durabilidade da ligação betão-adesivo-CFRP foi estudada recorrendo a ensaios de arranque direto. 

Tendo por base o ambiente de referência, constatou-se que o desempenho da ligação dos provetes 

expostos aos ambientes naturais apresentou níveis relativamente reduzidos de degradação, para 

ambas as técnicas de reforço. 

Palavras-chave: Aderência; EBR; NSM; Durabilidade; Envelhecimento em ambiente natural 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a aplicação de compósitos baseados em sistemas de fibra de carbono/matriz 

polimérica (carbon fibre reinforced polymer - CFRP) no reforço de estruturas existentes em betão 

armado (BA) tem vindo a aumentar. Estes materiais compósitos podem ser aplicados na superfície do 

betão de recobrimento (Externally Bonded Reinforcement - EBR) ou inseridos no betão de 

recobrimento (Near Surface Mounted - NSM). A durabilidade de estruturas de BA reforçadas com 

materiais CFRP tem sob condições laboratoriais (ensaios de envelhecimento acelerado) tem vindo a 

ser objeto de estudo. No entanto, existem ainda várias lacunas no conhecimento, principalmente na 

durabilidade e comportamento a longo prazo deste tipo de soluções de reforço quando expostas ao 

ambiente exteriores (envelhecimento natural). Outro aspeto importante que necessita de ser 

estudado é a relação entre os efeitos do envelhecimento acelerado e envelhecimento natural [1]. Na 

literatura podem ser encontradas algumas publicações sobre este tópico. Umas incluem ambos os 

tipos de exposição, bem como tentativas para estabelecer relações entre ambos os tipos de exposição, 

e.g. [1-5]. Outras, apenas abordam a durabilidade em ambiente natural [6-9]. De um modo geral, o 

nível de degradação observado com o envelhecimento acelerado em condições laboratoriais é 

superior ao observado em envelhecimento natural para tempos de exposição semelhantes. 

Este trabalho apresenta os resultados de uma campanha experimental implementada com o objetivo 

de avaliar a durabilidade da ligação CFRP-betão quando exposta a quatro ambientes naturais induzindo 

envelhecimento principalmente por carbonatação, ciclos gelo-degelo, temperaturas elevadas e a ação 

de cloretos, após dois anos de exposição. Neste estudo foram igualmente incluídos um ambiente de 

controlo (referência) e um ambiente que consiste na imersão dos provetes em água sob temperatura 

controlada (20 C). Nas secções que se seguem detalha-se o programa experimental, apresenta-se e 

discutem-se os resultados obtidos. 

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL  

2.1 Descrição geral 

O programa experimental foi realizado no âmbito do projeto "FRPLongDur - Comportamento 

estrutural e durabilidade de elementos de betão armado reforçados à flexão com laminados CFRP", 

com o objetivo de investigar o comportamento estrutural a longo prazo e a durabilidade de elementos 

de BA reforçados à flexão com laminados CFRP em ambientes artificiais e naturais relevantes. Este 

projeto inclui vários tipos de protótipos para avaliação de durabilidade em diferentes escalas: (i) 

amostras dos materiais (betão, dois adesivos epoxídicos e laminados de CFRP), (ii) provetes para o 

estudo da aderência (técnicas EBR e NSM) e, (iii) lajes de BA à escala real reforçadas à flexão com 

laminados CFRP (técnicas EBR e NSM). O presente artigo apenas inclui os estudos da durabilidade dos 

provetes de aderência até 2 anos de envelhecimento. 

Foram considerados seis ambientes diferentes: dois ambientes artificiais em laboratório (E1 e E2) e 

quatro ambientes reais (E3 a E6). O ambiente E1, com condições higrotérmicas controladas (20 C / 

55% RH), foi considerado o ambiente de referência; o ambiente E2 foi escolhido para investigar o efeito 

da imersão em água com temperatura controlada (20 C). Ambos os ambientes artificiais foram 

encontram-se na Universidade do Minho. Os ambientes reais localizam-se em vários pontos de 

Portugal, na tentativa de serem alcançadas condições específicas de envelhecimento, nomeadamente: 

E3 - níveis de carbonatação do betão elevados, tendo a estação experimental sido instalada no 
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Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa; E4 - ciclos de gelo-degelo, tendo a estação 

experimental sido instalada na Barragem da Lagoa Comprida (Seia), na Serra da Estrela; E5 - 

temperaturas de serviço elevadas e baixa humidade, tendo a estação experimental sido instalada na 

fábrica da S&P Clever e Reinforcement, em Elvas; e, E6 - níveis elevados de concentração de cloretos 

em suspensão no ar e elevada humidade relativa, tendo a estação experimental sido instalada Porto 

de Mar de Viana do Castelo (APDL), em Viana do Castelo. A título de exemplo, a Figura 1 apresenta os 

provetes instalados ambientes E3 e E4. 

  

(a) (b) 
Figura 1. Aspeto dos provetes para estudo da aderência instalados nos ambientes (a) E3 e (b) E4. 

As principais etapas para a produção e instalação dos provetes nos diferentes ambientes resumem-se 

da seguinte forma: 

 junho de 2017: produção de todos os proveste de betão a partir de uma única betonagem; 

 julho de 2017: aplicação dos sistemas de reforço com laminados de CFRP. Após a aplicação 

destes sistemas CFRP, os provetes permaneceram em ambiente de laboratório até à sua 

instalação nos respetivos ambientes; 

 outubro 2017: ensaios de caracterização inicial; 

 maio a dezembro de 2018: instalação destes provetes nos respetivos ambientes. 

Dois anos após a exposição aos diferentes ambientes, 24 provetes (4 de cada ambiente) foram 

recolhidos e ensaiados para os sistemas EBR e NSM. O protocolo seguido incluiu um período de 

dessorção durante 3 semanas com as condições higrotérmicas definidas para o ambiente E1. No caso 

dos provetes do ambiente E2 (imersão em água), todos os provetes foram testados saturados, i.e. 

foram imediatamente ensaiados após a sua remoção da água. 

Durante o período de envelhecimento, foi registado de forma contínua a temperatura e a humidade 

relativa do ar de cada ambiente. Todos os detalhes relativos a esta caracterização podem ser 

consultados na publicação [10]. 

 

2.2 Caracterização dos materiais 

A Tabela 1 resume os resultados da caracterização inicial dos materiais utilizados, nomeadamente, o 

betão, o adesivo e os laminados de CFRP. Para avaliar a resistência à compressão (fc) e o módulo de 
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elasticidade (Ec) do betão aos 28 dias, realizaram-se ensaios de compressão em provestes cilíndricos 

150/300 mm (diâmetro / altura) de acordo com a NP EN 12390-3:2011 e NP EN 12390-13:2014, 

respetivamente. A resistência à tração (fa), módulo de elasticidade (Ea) e extensão de rotura (a) do 

adesivo (S&P® Resin 220 epoxy adhesive) foram avaliadas após 7 dias de cura, através de ensaios de 

tração segundo a EN ISO 527-2:2012. Finalmente, a resistência à tração (ff), módulo de elasticidade (Ef) 

e extensão de rotura (f) dos laminados CFRP (S&P® CFK 150/2000) foi avaliada de acordo com a 

EN ISO 527-5: 2009. 

Tabela 1. Resultados médios obtidos na caracterização dos materiais. 

Material Propriedades mecânicas 

Betão 
fc [MPa] (CoV [%]) Ec [GPa] (CoV [%]) -- 

41.5 (4.4) 29.1 (4.7) -- 

Adesivo 
fa [MPa] (CoV [%]) Ea [GPa] (CoV [%]) ɛa [× 10-3] (CoV [%]) 

19.9 (3.0) 6.5 (3.0) 4.0 × 10-3 (6.2) 

Laminados 

CFRP_L10 

CFRP_L50 

ff [MPa] (CoV [%]) Ef [GPa] (CoV [%]) ɛf [× 10-3] (CoV [%]) 

2405 (3.8) 164 (1.2) 14.6 × 10-3 (3.8) 

2527 (10.8) 190 (9.3) 13.3 × 10-3 (13.6) 

 

2.3 Geometria dos provetes e configuração de ensaio 

2.3.1 EBR 

A Figura 2 apresenta a geometria dos provetes para o estudo da aderência da ligação EBR e a respetiva 

configuração de ensaio. 

  

(a) (b) 
Figura 2. (a) Geometria do provete e configuração de ensaio, e (b) fotografia ilustrativa de um 

ensaio de aderência EBR. Nota: todas as dimensões encontram-se em [mm]. 

Foi utilizado um prisma de betão com 400 × 200 × 200 [mm], sendo aplicadas duas tiras de laminado 

de CFRP com seção transversal de 50 × 1.2 mm2 (L50) em faces opostas (paralelas à direção de 

betonagem), de acordo com a técnica EBR, de modo a permitir a realização de dois ensaios por provete 

de betão. Foi adotado um comprimento de aderência de 220 mm (superior ao comprimento efetivo, 

estimado em 101 mm [11]), com 100 mm livres da extremidade do prisma de betão de forma a evitar 

a rotura prematura por destacamento do betão entre a extremidade do prisma e a extremidade 

carregada. Os ensaios foram realizados recorrendo a um equipamento servo-controlado, sendo a força 

aplicada medida por intermédio de uma célula de carga de capacidade máxima de 200 kN (erro linear 

150 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



de 0.05% FS). O deslocamento relativo entre o CFRP e o betão (deslizamento) na extremidade 

carregada (sl) e na extremidade livre (sf) foram medidos usando os transdutores de deslocamento 

LVDT1 e LVDT2, respetivamente, com um curso de ± 10 mm (erro linear de 0.24% FS). Os ensaios foram 

realizados em controlo de deslocamento, através do LVDT1 com uma velocidade de 2 μm/s. 

2.3.2 NSM 

A durabilidade da ligação do sistema NSM foi estudada com recurso a ensaios de arranque direto. A 

Figura 3 apresenta a geometria dos provetes e a respetiva configuração de ensaio. Foi adotado um 

bloco cúbico de betão com 200 mm de aresta, sendo aplicado um laminado de CFRP de 10 × 1.4 [mm] 

(L10) ao longo de um comprimento de ligação de 60 mm. O laminado CFRP foi inserido no centro de 

um entalhe com 15 × 5 [mm] previamente aberto na superfície do bloco de betão. O valor do 

comprimento de aderência foi adotado para (i) evitar a rotura do CFRP e (ii) ter comprimento suficiente 

para ser representativo do sistema e minimizar a influência dos efeitos inevitáveis [5]. Para realizar o 

ensaio foi utilizado um equipamento servo-controlado. O deslocamento nas extremidades carregadas 

e livre, foram medidos através de dois LVDTs (campo de medição ± 2.5 mm e erro linear de ± 0.05% 

F.S.), respetivamente, LVDT1 e LVDT2. A força, F, foi medida por uma célula de carga colocada entre a 

garra e o atuador, com capacidade de 200 kN (erro linear de ± 0.05% F.S.). Os ensaios foram realizados 

em controlo de deslocamento através do LVDT1, a uma velocidade de 2 μm/s. 

  
(a) (b) 

Figura 3. (a) Geometria do provete e configuração de ensaio, e (b) configuração do ensaio de 

aderência NSM. Nota: todas as dimensões encontram-se em [mm]. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 EBR 

A Tabela 2 apresenta os resultados médios dos ensaios de arranque direto realizados em provetes de 

aderência EBR (cada ambiente e cada tempo de ensaio inclui 4 provetes) na caracterização inicial (T0) 

e após dois anos de exposição (T2). Nesta tabela, Fmax representa a força de corte máxima atingida 

durante o ensaio. Os modos de rotura observados são também apresentados, sendo detalhados na 

Figura 5. A Figura 4a apresenta as curvas força de corte versus deslizamento na extremidade carregada 

(Fl - sl) representativas para cada ambiente (dos 4 provetes, foi escolhida uma curva para ser 

apresentada) obtidas nos ensaios após dois anos de exposição. Estas curvas apresentaram o 

comportamento típico neste tipo de ensaios: primeiro surge um ramo ascendente (inicialmente linear), 

com rigidez decrescente até ser atingida a carga de máxima (suportada pelo comprimento efetivo de 
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acordo com [11]) e, finalmente, o deslizamento na extremidade carregada aumenta até à rotura, para 

uma força sensivelmente constante [12-14]. A Figura 4b representam-se as forças de corte máximas 

(Fmax) obtidas na caracterização inicial e após dois anos de exposição aos diferentes ambientes. 

Tabela 2. Principais resultados obtidos nos ensaios de aderência EBR apos dois anos de exposição 

aos ambientes de estudo (E1 to E6) (resultados médios de 4 provetes). 

Ambiente 
Fmax [kN] (CoV [%]) Modo de Rotura 

T0 T2 T0 T2 

E1 

30.2 (13.3) 

27.7 (11.0) 

F/A + C (2); C (2) 

C (4)  

E2  31.1 (10.0) C (3); C + F/A (1) 

E3  35.1 (9.1) C (4) 

E4 34.4 (11.1) C (4)  

E5 30.1 (5.9) C (4)  

E6 29.2 (6.0) C (4) 

Modos de rotura: C = rotura coesiva no betão; C + F/A = rotura coesiva no betão e destacamento na interface 

laminado-adesivo; os valores entre parênteses são o número de provetes onde o modo de rotura ocorreu. 

Em T0 foi atingida uma força de corte máxima média de 30.2 kN, sendo o modo de rotura dominante 

a rotura coesiva do betão (C). Adicionalmente, em 2 provetes, em aproximadamente metade do 

comprimento da ancoragem, foi também observado destacamento na interface laminado-adesivo 

(F/A). A tensão máxima média no CFRP obtida foi de 503 MPa (~20% da resistência à tração do 

laminado de CFRP), que está de acordo com o resultado obtido através do uso da formulação proposta 

na CNR [11] (505 MPa). Adicionalmente, os resultados obtidos na caracterização inicial estão de acordo 

com os resultados de trabalhos semelhantes, e.g. [12]. 

Dois anos após a exposição, o maior decréscimo de Fmax (8.3%, quando comparado com a 

caracterização inicial) foi observado no ambiente de referência E1. Considerando que o modo de 

rotura dominante foi coesivo no betão (ver Figura 5), esta observação deve-se provavelmente a 

variações nas propriedades mecânicas do adesivo através do reportado “physical aging” que 

caracteriza os adesivos poliméricos. Comparando os valores de Fmax obtidos nos provetes E2-E6 após 

dois anos de exposição com a caracterização inicial, o maior aumento de Fmax (+16.2%) foi verificado 

no ambiente E3, enquanto no E4 o aumento foi de +13.6%. Além disso, obteve-se também aumento 

em E2 (3.0%), e pequenos decréscimos em E5 (-0.3%) e E6 (-3.3%). A absorção de água pode causar 

plasticização e um aumento do volume nos adesivos de origem epoxídica, levando a reduções 

consideráveis no módulo de elasticidade e resistência, tal como descrito na literatura, e.g. [15-16]. No 

entanto, é de ressalvar que, a imersão em água (ambiente E2) e o ensaio em estado saturado do 

provete parecem não afetar o comportamento da aderência nos provetes EBR. Este facto pode estar 

relacionado com a plasticização do adesivo, que pode ter levado a uma redução nos picos de tensão 

nas interfaces e levar a uma distribuição mais uniforme das tensões ao longo do comprimento da 

ancoragem, conduzindo a um aumento da força máxima. Em relação ao aumento da força máxima nos 

ambientes naturais, o motivo para tal observação pode estar relacionado com a pós-cura do adesivo 

que certamente ocorreu durante o período de exposição. 
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(a) (b) 

Figura 4. Resultados de ensaios de aderência EBR após dois anos de exposição em cada 

ambiente: (a) Curvas típicas força de corte vs. deslizamento na extremidade carregada obtidas 

nos em cada um dos ambientes; (b) força de corte máxima. 

A Figura 5 apresenta os modos de rotura observados nos ensaios de aderência EBR. O modo de rotura 

dominante após dois anos de exposição foi a rotura coesiva no betão - apenas num ensaio foi também 

observada a rotura coesiva do betão simultaneamente com destacamento na interface laminado-

adesivo, conforme apresentado na Tabela 3. Não foram observadas diferenças significativas entre os 

modos de rotura com o tipo de exposição. 

  
(a) (b) 

Figura 5. Modos de rotura típicos observados nos ensaios de aderência EBR: (a) rotura coesiva do 

betão - C e (b) rotura coesiva do betão e destacamento na interface laminado-adesivo - C + F/A. 

3.2 NSM 

A Tabela 3 apresenta os resultados médios dos ensaios de arranque direto (cada ambiente e cada 

tempo de ensaio inclui 4 provetes) na caracterização inicial (T0) e após dois anos de exposição (T2). 

Nesta tabela, Fmax representa a força máxima de arranque atingida durante o ensaio e slmax representa 

o deslizamento na extremidade carregada para Fmax. Os modos de rotura observados são também 

apresentados. A Figura 6a apresenta as curvas média força de arranque versus deslizamento na 

extremidade carregada (Fl - sl) para todos os ambientes (curva média de 4 ensaios) obtidas após dois 

anos de exposição. Embora existam grandes semelhanças entre a forma destas curvas, os resultados 

mostram variações de Fmax e respetivos sfmax em para cada ambiente. A Figura 6b apresenta uma 
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representação gráfica das forças máximas de arranque para os provetes NSM na caracterização inicial 

e após dois anos de exposição aos diferentes ambientes. 

Tabela 3. Principais resultados dos ensaios de arranque direto em provetes de aderência NSM após dois anos 
de exposição aos ambientes estudados (E1 a E6) (resultados médios de 4 ensaios). 

Ambiente 
Fmax [kN] (CoV [%]) slmax [mm] (CoV [%]) Modo de Rotura 

T0 T2 T0 T2 T0 T2 

E1 

28.2 (2.5) 

28.0 (1.6)  

0.5 (5.7) 

0.6 (10.3)  

F/A (4) 

F/A + CC (1); F/A (3)  

E2  24.6 (2.0)  0.5 (21.0)  F/A + CS (2); F/A+ F/C + 
CS (1); A + CS (1)  

E3  27.0 (3.0) 0.5 (8.6) F/A + CC (3); F/A + CS (1) 

E4 25.7 (3.6) 0.5 (6.3)  F/A + CC (2); F/A + CS (2)  

E5 28.1 (2.6) 0.6 (1.9)  F/A + CC (3); F/A +CS (1)  

E6 29.4 (4.8) 0.6 (13.4) F/A+ F/C (1) + CS (3) 

Modos de rotura: F/A = rotura por deslizamento na interface CFRP-Adesivo; A/C = rotura por deslizamento na 

interface betão-adesivo; C = rotura coesiva do betão; A = rotura coesiva do adesivo; CC = fendilhação do betão; 

CS = destacamento do betão; os valores entre parênteses representam o número de ensaios onde ocorreu este 

modo de rotura. 

  
(a) (b) 

Figura 6. (a) Resultados de ensaios de aderência EBR após dois anos de exposição em cada 

ambiente: (a) Curvas típicas Fl-sl; (b) força de corte máxima. 

Com casos dos ensaios de aderência NSM em T0, a força máxima média atingida nos provetes foi de 

28.2 kN - este valor corresponde a um nível de tensão de cerca de 70% da sua resistência última à 

tração do laminado. Tal como no caso do sistema EBR, nestes ensaios obtiveram-se respostas (Fl-sl) 

semelhantes às reportadas pela literatura, e.g. [5]. O modo de rotura dominante foi o deslizamento ao 

nível da interface laminado-adesivo (F/A), observado na maioria dos ensaios. Comparando as duas 

técnicas de reforço, fica mais uma vez fica patente a superior eficiência da técnica NSM, para a qual se 

atingem tensão máximas mais elevadas no sistema de reforço, com um menor comprimento de 

aderência. De referir que os resultados da caracterização inicial são idênticos aos resultados obtidos 

em outros trabalhos semelhantes [5,17,18]. 
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A Figura 7 apresenta os dois modos de rotura dominantes observados nos ensaios após dois anos de 

exposição. Estes modos de rotura foram classificados de acordo com o local onde ocorreram: (i) betão 

- C; (ii) adesivo - A; (iii) interface laminado/adesivo - F/A; ou (iv) interface adesivo-betão - A/C. Em 

alguns provetes, estes modos de rotura são acompanhados por fissuração no betão (CC), 

destacamento do betão (CS) ou fissuração do adesivo (AC). O modo de rotura F/A foi observado em 

todos os ensaios, exceto nos provetes E2, onde uma gama mais ampla de modos de rotura foi 

observada (ver Tabela 3). 

  
(a) (b) 

Figura 7. Modos de rotura típicos dominantes nos ensaios de aderência NSM: (a) rotura por 

deslizamento na interface laminado-adesivo com fendilhação do betão - F/A + CC e (b) rotura por 

deslizamento na interface laminado-adesivo com destacamento de betão - F/A + CS. 

Variações insignificantes nos valores de Fmax (0.7%) foram observadas após a exposição dos provetes 

de aderência NSM ao ambiente E1 durante dois anos, o que pode indicar uma conservação do 

desempenho do sistema em ambiente controlado. A maior redução de Fmax foi observada após dois 

anos de imersão em água (ambiente E2) (-12.2% quando comparada com a o ambiente de referência 

E1). De salientar que além da imersão em água por um longo período, estes provetes foram testados 

saturados, o que pode justificar este resultado. Conforme referido anteriormente, o adesivo epóxi 

absorve água levando fundamentalmente à sua plasticização, conforme mencionado anteriormente. 

A diminuição de Fmax também foi observada em E3 (-3.8%) e E4 (-8.4%). Um aumento negligenciável 

(+0.3%) foi observado em E5, enquanto em E6, um maior aumento foi registado (+4.9%). Estas 

variações observadas após envelhecimento natural, resultam da sinergia de ações características de 

cada ambiente (e.g.: temperatura, humidade, radiação ultravioleta) que podem levar a efeitos 

deteriorantes como a plasticização do adesivo ou fissuração do betão, mas também podem produzir 

efeitos benéficos como a pós-cura do adesivo. Verifica-se a evidente alteração entre o ambiente E1 

(T0 e T2) e os ambientes E3-E6 (T2) no modo de rotura, de F/A, em E1, para F/A + CC ou F/A + CS, nos 

ambientes E3, E4 e E5, ou para F/A + F/C + CS, no ambiente E6. Assim, a variação do modo de rotura 

pode indiciar que a alteração da Fmax é um efeito da variação das características do betão. Não 

obstante, variações nos restantes materiais, assim como nas interfaces betão/adesivo e 

adesivo/laminado ser também críticas no desempenho da ligação. 
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4 CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresentou-se um estudo de durabilidade da aderência da ligação CFRP-betão 

utilizando duas técnicas para reforço de estruturas de betão armado existentes (EBR e NSM) sob o 

efeito do envelhecimento natural. Foram considerados quatro ambientes naturais para induzir o 

envelhecimento, principalmente por carbonatação (E3), ciclos gelo-degelo (E4), temperaturas 

elevadas (E5) e ação dos cloretos em suspensão no ar provenientes da água do mar (E6). Foram 

também incluídos um ambiente de controlo (referência) (E1) e um ambiente baseado na imersão em 

água sob temperatura controlada (E2). Os provetes foram ensaiados antes do início do envelhecimento 

e após 2 anos de exposição. Deste trabalho podem listar-se as seguintes principais conclusões: 

 O comportamento da ligação e a força máxima observada na caracterização inicial da ligação foram 

semelhantes a outros estudos equivalentes anteriores; 

 Após dois anos de exposição ao ambiente E1, a ligação EBR apresenta uma diminuição de ~10% 

na força máxima, enquanto que na ligação NSM as variações são negligenciáveis; 

 Após dois anos de exposição, a força máxima alcançada nos provetes de aderência da técnica EBR 

dos ambientes E2-E4 aumentou até ~16%, por comparação com a caracterização inicial; no caso 

da técnica NSM, houve diminuição da resistência da ligação nos provetes dos ambientes E2-E5, 

principalmente nos provetes imersos (~13%), enquanto nos provetes E6 as variações foram 

diminutas; 

 Os modos de rotura observados em nos provetes EBR da caracterização inicial e após dois anos de 

exposição foram semelhantes (rotura coesiva no betão); nos provetes NSM, os modos de rotura 

mudaram com a exposição. 

A partir desta campanha experimental não foi possível obter uma tendência clara de evolução, sendo 
necessário ensaios com períodos mais longos de exposição para uma melhor compreensão da 
evolução das propriedades mecânicas da ligação nas técnicas de reforço EBR e NSM sob 
envelhecimento natural. Neste contexto, está a ser dado continuidade ao projeto associado ao 
presente estudo, pelo que nos próximos anos serão apresentadas novas conclusões para períodos de 
exposição mais alargados. 
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Resumo 

A crescente utilização de materiais compósitos de matriz polimérica no domínio da Engenharia Civil, 
aplicados em construções novas ou no âmbito da reabilitação de estruturas existentes, associada à 
proliferação de novos materiais e soluções construtivas, justificam o interesse de estudos nesta área. 
No âmbito desta linha de investigação, foi desenvolvido um projeto denominado RAISE – 
Durabilidade de sistemas compósitos colados usados na reabilitação de estruturas em Engenharia 
Civil. Este projeto centrou-se na temática da durabilidade dos sistemas de reabilitação de estruturas 
de betão que se baseiam na colagem estrutural de laminados de polímeros reforçados com fibras de 
carbono (CFRP) com adesivos epoxídicos de cura à temperatura ambiente. 

Um requisito essencial de um adesivo estrutural é a sua capacidade de manter o desempenho ao 
longo do tempo, sob a grande variedade de condições ambientais a que poderá estar sujeito durante 
o seu período de vida útil. Nesta aplicação, em particular, se o adesivo deixar de cumprir a sua 
função, a transferência de carga entre o laminado de CFRP e o betão deixa de ser eficaz, e o esquema 
de reabilitação fica comprometido. 

Partindo do pressuposto de que a durabilidade da ligação colada depende do processo de cura do 
adesivo e da sua suscetibilidade aos agentes ambientais, foi implementado um vasto programa 
experimental para avaliar a durabilidade de três adesivos estruturais. Para tal, foram preparados 
adesivos com dois procedimentos de cura distintos, que foram sujeitos a diferentes tipos de 
envelhecimentos, por um período de 24 meses. 

Neste artigo, apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos na campanha experimental 
implementada, que incluiu (i) Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), 
(ii) Análise Mecânica Dinâmica (DMA), e (iii) ensaios de tração, e tecem-se algumas considerações 
resultantes da análise dos mesmos. 

Palavras-chave: Adesivos estruturais, Durabilidade, Reabilitação, CFRP, Betão. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Projeto RAISE procurou contribuir para o esclarecimento de algumas questões relacionadas com a 
durabilidade dos sistemas de reabilitação de estruturas de betão armado que utilizam a colagem 
estrutural de polímeros reforçados com fibras de carbono (CFRP). A revisão da literatura evidencia 
que a durabilidade da colagem estrutural, que é essencial para a manutenção do desempenho deste 
tipo de soluções, depende da seleção apropriada do tipo de adesivo, das condições da sua aplicação 
in situ e das condições ambientais em que este permanecerá durante a vida útil da estrutura 
reabilitada [1]. 

A planificação deste projeto de investigação foi elaborada para obter uma melhor compreensão da 
forma como os seguintes aspetos influenciam a qualidade da colagem estrutural efetuada no âmbito 
da reabilitação de estruturas de betão com sistemas CFRP: (i) natureza do adesivo; (ii) condições 
ambientais durante a aplicação e (iii) condições em serviço. O projeto foi dividido em quatro tópicos: 

Tópico I Formação da ligação colada: análise do efeito da presença de diferentes condições de 
exposição durante o processo de cura dos adesivos. 

Tópico II Desempenho da ligação colada: avaliação do desempenho da ligação formada com os 
adesivos curados em dois tipos de ambiente - condição de controlo e a condição mais 
gravosa observada no Tópico I. 

Tópico III Durabilidade do adesivo e da ligação colada: avaliação da influência das condições de 
cura e de diferentes tipos de envelhecimento nas propriedades dos adesivos e das 
ligações coladas. 

Tópico IV A ligação em serviço: sistematização de informação que permita avaliar as condições 
das ligações coladas e a monitorização do seu comportamento em serviço no âmbito 
de reabilitações efetuadas com colagem de CFRP. 

Nesta comunicação apresentam-se os principais resultados obtidos na campanha experimental 
implementada no âmbito do Tópico III, relativamente à durabilidade de três adesivos. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais 

Foram selecionados três adesivos epoxídicos, comercialmente disponíveis, e que são usados na 
colagem estrutural de laminados de CFRP ao betão. Estes materiais são constituídos por dois 
componentes (um que contém o pré-polímero e outro o endurecedor), que se misturam 
imediatamente antes da aplicação, altura em que se inicia a reação de cura à temperatura ambiente. 
Estes adesivos apresentam um elevado teor de cargas de sílica que lhes conferem um aspeto de 
argamassa tixotrópica. No presente documento, os adesivos são designados por Adesivos A, B e C. 

2.2 Métodos 

Com base em resultados preliminares obtidos no âmbito do Tópico II do projeto [2], foram 
selecionadas duas condições de cura que afetam de forma distinta as características e o desempenho 
dos adesivos: (i) cura a 23 °C, durante 28 dias, considerada como cura padrão (condições de cura S), 
e (ii) cura num ambiente quente e húmido, durante 28 dias, efetuada numa câmara de condensação 
em contínuo com uma temperatura de 40 °C (condições de cura H). 
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Depois de curados nestas condições, os adesivos foram sujeitos a vários tipos de envelhecimento em 
laboratório e caracterizados ao longo do tempo de exposição. A opção de envelhecer material 
curado em duas condições de cura distintas prende-se com a necessidade de averiguar se as 
condições de cura influenciam o desempenho a longo prazo do adesivo e se afetam a sua 
durabilidade. Foram selecionados os seguintes tipos de envelhecimento: (i) imersão em água a três 
temperaturas distintas, 20 °C, 40 °C e 60 °C, de material curado nas duas condições de cura 
(envelhecimentos WI-20, WI-40 e WI-60); (ii) permanência num ambiente quente e húmido (100% de 
humidade relativa e 40 °C), de material curado nas duas condições de cura (envelhecimento CC-40); 
e (iii) imersão numa solução alcalina a três temperaturas distintas, 20 °C, 40 °C e 60 °C (as mesmas 
usadas nas imersões em água), apenas com o material curado nas condições padrão, para avaliar a 
eventual suscetibilidade dos adesivos ao ambiente alcalino do betão (envelhecimentos AS-20, AS-40 
e AS-60). A metodologia utilizada encontra-se descrita, com detalhe, nos relatórios do projeto [3]. 
Decorridos 6, 12, 18 e 24 meses de envelhecimento, os adesivos foram caracterizados utilizando as 
seguintes técnicas: (i) Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier, FTIR; (ii) Análise 
Mecânica Dinâmica, DMA, com determinação da Temperatura de Transição Vítrea, Tg, e (iii) 
propriedades mecânicas, em tração. Os princípios destas técnicas, os métodos e as condições de 
ensaio encontram-se descritas nos relatórios do projeto [3]. 

3 RESULTADOS 

3.1 Composição química 

A semelhança dos espetros FTIR obtidos com os três adesivos curados nas duas condições de cura ao 
fim dos diferentes períodos de exposição nas diversas condições de envelhecimento permite inferir 
que não há diferenças significativas nas suas estruturas moleculares, pelo que se pode depreender 
que os envelhecimentos não provocaram alterações químicas. 

3.2 Propriedades viscoelásticas 

3.2.1 Análise Mecânica Dinâmica 

Constatou-se que o Adesivo A apresenta um comportamento viscoelástico distinto dos restantes, 
como evidenciam as curvas experimentais de DMA obtidas ao fim de 28 dias de cura nas condições 
padrão apresentadas na Figura 1. 

Com efeito, a 25 °C, o Adesivo A encontra-se num estado elastomérico, ao contrário dos outros dois 
adesivos, que se encontram num estado vítreo. Pelo facto da curva experimental do módulo de 
armazenamento deste adesivo já se apresentar na fase declinada, não é possível avaliar a 
temperatura a que essa declinação se iniciou. Não sendo possível determinar a Tg [E’onset] para um 
dos adesivos, optou-se por determinar a Tg a partir do pico da curva tan δ para os três adesivos. 
Constata-se que os Adesivos B e C apresentam valores para a Tg da ordem dos 60 °C (da mesma 
ordem de grandeza dos determinados com a mesma técnica por outros autores [4]), enquanto o 
Adesivo A apresenta um valor próximo dos 40 °C. 
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Tg [tan ẟ] (ºC) 

38,8 ± 1,2 

60,5 ± 0,2 

59,4 ± 0,3 

 

 

 

 

Figura 1. Curvas experimentais típicas de DMA dos Adesivos A, B e C, após 28 dias de cura nas 
condições padrão e valores da Tg retirados da curva de tan δ 

A técnica de DMA permite, de forma indireta, avaliar o grau de cura dos adesivos, na medida em que 
monitoriza propriedades diretamente relacionadas com o estado de conversão dos reagentes. Um 
segundo varrimento de temperatura, efetuado sobre os mesmos provetes, mostrou que os valores 
da Tg[tan δ] depois da pós-cura induzida pela temperatura são próximos de 70 °C nos três adesivos. 

3.2.2 Variações da Tg 

Na Figura 2 ilustra-se a variação da Tg [tan δ] ao longo do tempo nos diferentes envelhecimentos a 
que estiveram sujeitos os Adesivos A, B e C, submetidos às duas condições de cura S e H. 

Variação da Tg ao longo do tempo nas condições de referência 

Nas condições de referência (cura S e envelhecimento REF) observa-se um aumento do valor da Tg ao 
longo do tempo no Adesivo A, enquanto nos Adesivos B e C este valor mantém-se relativamente 
constante. Se forem considerados, para efeitos comparativos, os valores da Tg obtidos ao fim de 28 dias 
(Figura 1), constata-se que ao fim de 24 meses o valor da Tg aumenta 61%, 5% e 3% nos Adesivos A, B e 
C, respetivamente. Estes resultados confirmam a interpretação das curvas de DMA obtidas no material 
curado nas condições padrão durante 28 dias, em que se concluiu que o Adesivo A se caracterizava por 
uma reação de cura mais lenta que os restantes. Uma vez que os adesivos foram caracterizados após o 
mesmo período de tempo e nas mesmas condições de cura, considera-se que o facto do Adesivo A 
apresentar uma cinética de cura consideravelmente mais lenta está relacionado com a composição do 
pré-polímero (natureza polar e peso molecular – que influenciam fortemente a flexibilidade das cadeias 
macromoleculares) e com a reatividade do agente de cura. Também não se pode excluir que o Adesivo 
A tenha incorporado um agente plasticizante (os picos de absorção no espetro FTIR podem estar 
ocultos) ou que as suas cargas contribuam para um atraso na reação de cura à temperatura ambiente. 

 

 

 

Adesivo A @ cura padrão Adesivo A @ cura húmida 
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Adesivo B @ cura padrão Adesivo B @ cura húmida 

  
Adesivo C @ cura padrão Adesivo C @ cura húmida 

  
Figura 2. Variação da Tg ao longo do tempo nos diferentes envelhecimentos, dos Adesivos A, B e 

C sujeitos às duas condições de cura (S e H) 

Influência das condições de cura na Tg 

Relativamente à influência das condições de cura (S e H) nos valores da Tg obtidos nos vários 
envelhecimentos dos adesivos sujeitos às duas condições de cura, contata-se que (i) no Adesivo A, a 
cura H contraria o aumento da Tg ao longo do tempo, observado na condição de cura S, conduzindo a 
valores ligeiramente inferiores, em particular na imersão em água a temperaturas superiores à 
temperatura ambiente; (ii) no Adesivo B, a variação da Tg num determinado envelhecimento difere 
sempre em menos de 5 °C quando se consideram as duas condições de cura; (iii) no Adesivo C, há 
diferenças significativas e, de uma forma geral, os valores obtidos nas condições de cura S são 
inferiores aos obtidos nas condições de cura H. A reação de cura deste último adesivo parece ser 
favorecida pela presença de humidade, situação já descrita por outros autores [5]. 
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Influência da temperatura da água de imersão na Tg – 20 °C, 40 °C e 60 °C 

Seria expectável que (i) a imersão em água por períodos longos provocasse uma diminuição da Tg, 
devido à plasticização do material por absorção de moléculas de água; e que (ii) o aumento da 
temperatura da água de imersão, por acelerar o processo de difusão, ainda acentuasse mais esse 
decréscimo [1,6]. Contudo, este comportamento só se observou nos Adesivos B e C, em particular os 
que foram sujeitos à cura H. O Adesivo A apresenta um aumento da Tg, que se acentua com a 
duração da exposição, na variante que foi curada nas condições padrão. Estes resultados sugerem 
que a imersão em água funcionou como um tratamento térmico que induziu a pós-cura e encobriu 
os efeitos da plasticização. 

Influência do tipo de exposição na Tg – imersão/condensação a 40 °C 

A comparação dos resultados da Tg obtidos com os envelhecimentos por condensação em contínuo a 
40 °C (CC-40) e por imersão em água à mesma temperatura (WI-40), permite constatar que: (i) para o 
Adesivo A, os valores são ligeiramente superiores no CC-40; (ii) para o Adesivo B, são da mesma 
ordem de grandeza e, (iii) para o Adesivo C, os valores são ligeiramente superiores no CC-40, se a 
cura for S, e inferiores, se a cura for H. Uma vez que os adesivos apresentam esta diferença de 
comportamento (provavelmente devido a diferentes interações da sua estrutura molecular com as 
moléculas de água), não é possível definir, de forma absoluta, qual dos ambientes de 
envelhecimento é mais gravoso. 

Influência do líquido de imersão na Tg – água e solução alcalina 

A comparação dos resultados obtidos para a Tg com os envelhecimentos por imersão em água às três 
temperaturas (WI-20, WI-40 e WI-60) e por imersão na solução alcalina às mesmas temperaturas 
(AS-20, AS-40 e AS-60) permite constatar que os valores obtidos nos envelhecimentos AS-20, AS-40 e 
AS-60 são, de uma forma geral, ligeiramente superiores aos obtidos em WI-20, WI-40 e WI-60. 

3.3 Propriedades mecânicas 

3.3.1 Propriedades em tração 

Os ensaios de tração comprovaram o comportamento distinto do Adesivo A, quando comparado com 
os outros dois adesivos. Com efeito, e como se pode constatar na Tabela 1, em que se apresentam os 
resultados obtidos ao fim de 28 dias de cura nas condições padrão, o Adesivo A tem uma maior 
capacidade de deformação e menores valores de resistência à tração e módulo de elasticidade. 

Tabela 1. Resultados dos ensaios de tração dos Adesivos A, B e C, após 28 dias de cura nas condições 
padrão (valores médios ± desvio padrão) 

Adesivo Resistência à tração [MPa] Módulo de elasticidade [GPa] Extensão da rotura [%] 

A 6,82 ± 1,60 1,16 ± 0,36 1,1 ± 0,3 

B 18,0 ± 1,4 6,43 ± 1,07 0,31 ± 1,07 

C 21,4 ± 3,0 7,61 ± 1,35 0,30 ± 0,07 
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3.3.2 Variação das propriedades em tração 

Na Figura 3 apresenta-se graficamente a variação da resistência à tração e do módulo de elasticidade 
ao longo do tempo nos diferentes envelhecimentos dos Adesivos A, B e C sujeitos às duas condições 
de cura (S e H). 

Adesivo A @ cura padrão Adesivo A @ cura húmida 

  
Adesivo B @ cura padrão Adesivo B @ cura húmida 

  
Adesivo C @ cura padrão Adesivo C @ cura húmida 

  
Figura 3. Variação das propriedades em tração (resistência em gráficos de blocos e módulo de 

elasticidade em gráficos de linhas) ao longo do tempo nos diferentes envelhecimentos, dos 
Adesivos A, B e C sujeitos às duas condições de cura (S e H) 

Variação das propriedades em tração ao longo do tempo nas condições de referência 

Nas condições de referência (cura S e envelhecimento REF) observam-se variações muito distintas 
das propriedades em tração ao longo do tempo nos três adesivos. A comparação dos resultados 
observados após 24 meses com os obtidos após 28 dias de cura, mostram que (i) o Adesivo A 
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apresenta um aumento muito expressivo do módulo de elasticidade (+176%) acompanhado de um 
aumento da resistência (+27%); (ii) o Adesivo B sofre uma diminuição da resistência (-26%) e a 
manutenção dos valores do módulo de elasticidade; (iii) no Adesivo C, observa-se o aumento da 
resistência (+13%) e do módulo de elasticidade (+19%). 

Os Adesivos A e C melhoram as suas propriedades em tração com o tempo, enquanto o Adesivo B 
perde resistência. O aumento muito significativo da resistência à tração e do módulo de elasticidade 
do Adesivo A, acompanhado pelo aumento da Tg já relatado, reforça a ideia de que o Adesivo A 
apresenta um processo de cura longo. 

Influência das condições de cura nas propriedades em tração 

Relativamente à influência das condições de cura (S e H) nas propriedades em tração obtidas nos 
vários envelhecimentos dos adesivos, constata-se que, de uma forma geral, as condições de cura H 
conduzem a valores superiores aos obtidos nas condições de cura S, para todos os adesivos. Estes 
resultados são concordantes com os obtidos por DMA, reforçando a hipótese de a presença de 
humidade durante a cura dos adesivos favorecer a reação [5]. 

Influência da temperatura da água de imersão nas propriedades em tração – 20 °C, 40 °C e 60 °C 

A análise dos resultados dos envelhecimentos efetuados por imersão em água às diferentes 
temperaturas mostra que o Adesivo A não sofre um decréscimo da resistência à tração e do módulo 
de elasticidade (expectável, por efeito da plasticização da estrutura molecular do material), quando 
comparados com os resultados obtidos no ambiente REF. Estes resultados, concordantes com os 
obtidos por DMA, decorrem da contínua reticulação que o Adesivo A sofre ao longo do tempo 
(refletida no contínuo aumento destas propriedades, mesmo no ambiente REF) e de algum efeito de 
pós-cura induzido pela temperatura. 

Os Adesivos B e C apresentam um comportamento muito distinto do Adesivo A, e que é mais 
comummente reportado na literatura [6], em que se observam decréscimos significativos das 
propriedades mecânicas. Constata-se, ainda, que este decréscimo é mais acentuado nos materiais 
curados nas condições de cura S. Neste caso, a retenção (relativamente aos valores obtidos após o 
mesmo período no ambiente de referência) da resistência à tração após 24 meses de imersão em 
água a 20 °C, a 40 °C e a 60 °C foi de cerca de 45% para o Adesivo B e de cerca de 40% para o Adesivo 
C. As retenções no módulo de elasticidade foram de 31% (a 20 °C) de 22% (a 40 °C) e de 20% (a 60 °C) 
para o Adesivo B, e de 37%, às três temperaturas, para o Adesivo C. 

Influência do tipo de exposição nas propriedades em tração – imersão/condensação a 40 °C 

A comparação das propriedades em tração obtidas com os envelhecimentos por condensação em 
contínuo a 40 °C (CC-40) e por imersão em água à mesma temperatura (WI-40) permite constatar 
que os valores da resistência à tração e do módulo de elasticidade são ligeiramente superiores no 
ambiente CC-40. Estes resultados encontram-se em concordância com outros estudos [7], que 
demonstram que quanto maior é a quantidade de água absorvida pelos adesivos (que depende do 
ambiente em que são envelhecidos) maiores são as alterações das propriedades térmicas e 
mecânicas. 
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Influência do líquido de imersão nas propriedades em tração – água e solução alcalina 

A comparação das propriedades em tração obtidas com os envelhecimentos por imersão em água às 
três temperaturas (WI-20, WI-40 e WI-60) e por imersão na solução alcalina às mesmas temperaturas 
(AS-20, AS-40 e AS-60) permite constatar que, de uma forma geral, os valores obtidos nas imersões 
na solução alcalina são inferiores aos obtidos em água, sendo a diferença particularmente 
significativa no Adesivo C. Julga-se que este facto possa estar relacionado com uma maior 
suscetibidade à solução alcalina da interface formada pelo polímero e pelas cargas minerais 
presentes neste adesivo, conforme sugerido por Fernández-García e Chiang [8]. 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados da campanha experimental realizada sobre os três tipos de adesivos epoxídicos, 
permitem tecer as seguintes considerações finais: 

(i) Os resultados obtidos por FTIR mostram que os envelhecimentos efetuados não provocaram 
alterações químicas significativas nos adesivos estudados. 

(ii) Apesar da natureza química comum, um dos adesivos (Adesivo A) apresenta uma cinética de 
cura muito diferente dos outros dois; com efeito, este adesivo apresenta um processo de 
cura muito mais lento, necessitando de mais tempo para atingir a Tg dos outros dois adesivos 
(no ambiente de referência, a Tg do Adesivo A só atinge os valores que os outros adesivos 
apresentam inicialmente, ao fim de 24 meses). Em relação às propriedades mecânicas, o 
Adesivo A apresenta, à partida, uma resistência à tração e um módulo de elasticidade 
bastante inferiores aos dos outros dois adesivos; contudo, os envelhecimentos higrotérmicos 
mostraram ter um impacto muito mais severo nas propriedades em tração dos outros dois 
adesivos. 

(iii) As duas condições de cura utilizadas (cura padrão – S e cura húmida - H) influenciam as 
propriedades dos adesivos, tendo-se constatado que, de uma forma geral, as condições de 
cura H conduzem a valores mais elevados da resistência à tração e do módulo de 
elasticidade. Os valores da Tg obtidos são menos afetados pelas condições de cura a que os 
adesivos foram sujeitos. 

(iv) Nos Adesivos B e C, em que a cura é mais rápida, observa-se um abaixamento dos valores da 
Tg e das propriedades em tração, durante os envelhecimentos higrotérmicos efetuados, 
devido ao fenómeno de plasticização do material, induzido pela presença de água. No 
Adesivo A, contudo, este fenómeno é contrabalançado pelo efeito da contínua reticulação da 
estrutura do material, intensificado pela pós-cura que a temperatura induz. 

(v) Apesar das variações das propriedades mecânicas dos Adesivos B e C seguirem o mesmo 
perfil ao longo do tempo, nas imersões em água às três temperaturas (20 °C, 40 °C e 60 °C) e 
nas imersões na solução alcalina às mesmas temperaturas, o Adesivo C mostrou ser mais 
suscetível. 
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Estes resultados mostram que as alterações observadas nos adesivos epoxídicos sujeitos aos 
diferentes envelhecimentos higrotérmicos resultam de processos complexos e interligados, que 
dependem do mecanismo de cura intrínseco (determinado pelo tipo e quantidade dos seus 
constituintes), pelas condições de cura, e pela estrutura morfológica que se forma durante o 
processo de reticulação (e que condiciona a capacidade de absorção de água e a suscetibilidade aos 
ambientes que os venham a rodear). 

A coexistência de mecanismos de plasticização (de natureza reversível) e de reativação de reações de 
cura (de natureza irreversível), que provocam as alterações nas propriedades dos adesivos, mostrou 
depender muito do material. Este facto dificulta a generalização de modelos de previsão, 
designadamente os que se baseiam em procedimentos de aceleração com a temperatura, como é o 
caso dos modelos baseados na lei de Arrhenius. 
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Resumo 

Os polímeros reforçados com fibras (FRP) são correntemente aplicados no reforço de estruturas de Betão Armado 
(BA) existentes; a técnica NSM (Near-Surface Mounted) é uma das mais eficazes, consistindo em colar 
laminados/varões de FRP em rasgos executados no betão de recobrimento. Quando os laminados/varões de 
reforço FRP são pré-esforçados, contribuem para aumentar a resistência dos elementos reforçados e também para 
melhorar o seu desempenho em serviço, nomeadamente em relação à diminuição da abertura de fendas e ao 
aumento da carga de fendilhação. Quando a temperatura de transição vítrea (Tg) dos materiais poliméricos é 
atingida, os componentes destes sistemas de reforço perdem resistência e rigidez; contudo, o comportamento ao 
fogo da técnica NSM com FRPs pré-esforçados é ainda desconhecido. Este artigo apresenta um estudo experimental 
sobre o comportamento a temperatura ambiente e a resistência ao fogo de faixas de laje de BA, armadas numa 
direção, reforçadas com laminados de CFRP aplicados de acordo com a técnica NSM, com vários níveis de pré-
esforço, analisando-se também a influência da aplicação de proteção ao fogo sobre o reforço. Foram realizados 
ensaios de flexão a temperatura ambiente, em que faixas de laje de BA sem e com laminados de CFRP pré-
esforçados foram carregadas até à rotura. De seguida, faixas de laje idênticas às ensaiadas a temperatura ambiente 
foram sujeitas a ensaios de resistência ao fogo, tendo sido simultaneamente sujeitas a um carregamento de serviço 
e à curva de aquecimento da ISO 834. Os resultados obtidos permitiram obter as seguintes principais conclusões: (i) 
a temperatura ambiente, as faixas de laje reforçadas com sistemas pré-esforçados conduziram a um aumento das 
cargas de fendilhação e cedência até 51% e 14%, respetivamente; (ii) nos ensaios de resistência ao fogo, sem 
proteção, a resistência ao fogo (tempo de contribuição do sistema de reforço) diminuiu com o aumento do nível de 
pré-esforço, até menos 12 minutos; (iii) a proteção ao fogo aumentou significativamente a resistência ao fogo, até 
131 minutos; e (iv) as temperaturas “críticas” no sistema de reforço (até à perda da sua eficácia) foram 2.5Tg, 2.0Tg e 
1.5Tg para os níveis de pré-esforço 0%, 25% e 50%, respetivamente, correspondendo Tg ao adesivo de colagem. 

Palavras-chave:  Lajes de betão armado; Reforço; Laminados de CFRP; Pré-esforço; Resistência ao 
fogo.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de reforço com polímeros reforçados com fibras de carbono (CFRP) são muito utilizados 
em estruturas de betão armado (BA) existentes, devido às suas vantagens em comparação com os 
sistemas de reforço tradicionais, tais como o elevado rácio resistência/peso, a leveza e a resistência à 
corrosão [1]. Uma das técnicas de reforço com CFRPs mais comuns é a designada por NSM (Near-
Surface Mounted), que consiste em colar laminados ou varões no interior de rasgos previamente 
executados no betão de recobrimento, utilizando adesivos de colagem de base epóxida [2]. Apesar 
da sua eficácia no aumento da carga de rotura dos elementos reforçados [3–7], esta técnica de 
colagem passiva não permite melhorar significativamente o desempenho em serviço destes 
elementos, nomeadamente em relação às cargas de fendilhação, de serviço e de cedência. Como 
demonstrado nos estudos [8–15], quando os reforços CFRP são aplicados em elementos de BA de 
acordo com a técnica NSM com recurso a pré-esforço, o desempenho em serviço dos elementos 
reforçados melhora significativamente: para níveis de pré-esforço entre 5% e 60%, verificou-se que 
as cargas de fendilhação e cedência aumentaram significativamente, respetivamente entre 6% e 
310% e entre 4% e 69% superiores (para o menor e maior nível de pré-esforço; valores relativos aos 
elementos testados com reforço passivo). 

Os resultados acima apresentados mostram a eficácia da técnica de reforço NSM com 
laminados/varões FRP pré-esforçados a temperatura ambiente. No entanto, como constatado nos 
estudos [16–22], a eficácia dos sistemas de reforço com FRPs é comprometida quando estes são 
expostos a temperaturas superiores à temperatura de transição vítrea (Tg) dos materiais 
constituintes destes sistemas, principalmente do adesivo de colagem. De facto, quando a Tg do 
adesivo de colagem é atingida ou excedida, os sistemas de reforço com FRPs perdem rigidez e 
resistência, podendo assim comprometer a segurança do elemento reforçado. Os estudos [16–22] 
mostram que em elementos reforçados à flexão, e quando não é utilizada qualquer proteção ao 
fogo, o sistema de reforço pode perder a aderência ao betão após pouco mais de 15 minutos de 
exposição a um incêndio; nesses estudos, quando foi utilizada proteção ao fogo, o sistema de reforço 
perdeu a aderência ao betão após (i) pouco mais de 30 minutos, quando foram protegidas apenas as 
ancoragens do reforço, (ii) 90 minutos, quando foi aplicada uma camada uniforme de proteção ao 
fogo em todo o reforço, e (iii) pouco menos de 120 minutos, quando foi utilizada uma camada de 
proteção ao fogo mais espessa nas ancoragens e uma camada mais fina no vão central. Os estudos 
referidos confirmam, por um lado, a eficácia (a temperatura ambiente) dos sistemas de reforço com 
FRPs pré-esforçados aplicados de acordo com a técnica NSM e, por outro lado, a vulnerabilidade ao 
fogo destes sistemas de reforço com FRPs passivos. Até à data, não foram realizados estudos acerca 
do comportamento ao fogo de sistemas de reforço com laminados de CFRP pré-esforçados aplicados 
de acordo com a técnica NSM; em face do nível mais elevado de tensão no sistema de reforço, é 
relevante avaliar o seu comportamento em situação de incêndio, quantificando, em particular, o 
(esperado) aumento de vulnerabilidade do sistema de reforço com o nível de pré-esforço. Neste 
contexto, o presente artigo apresenta os resultados de um estudo experimental sobre o 
comportamento a temperatura ambiente e ao fogo de faixas de laje de BA, armadas nume direção, 
reforçadas com laminados de CFRP pré-esforçados, aplicados de acordo com a técnica NSM; para 
além da influência do nível de pré-esforço nos laminados de CFRP, avaliou-se também o efeito da 
presença de um sistema de proteção ao fogo composto por placas de silicato de cálcio (SC) no 
comportamento ao fogo das faixas de laje reforçadas. 
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2 INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL  

2.1 Campanha experimental 

O estudo experimental consistiu em ensaios a temperatura ambiente e de resistência ao fogo 
realizados num total de oito faixas de laje armadas numa direção (denominadas de lajes daqui por 
diante), reforçadas com laminados de CFRP, aplicados de acordo com a técnica NSM, com diferentes 
níveis de pré-esforço (nas secções 2.4 e 0 são fornecidos mais detalhes sobre cada tipo de ensaio). Os 
ensaios a temperatura ambiente foram executados previamente aos ensaios de resistência ao fogo, 
de forma a avaliar a eficácia deste sistema de reforço a temperatura ambiente. As variáveis 
estudadas foram: (i) os níveis de pré-esforço aplicados nos laminados de CFRP, 0%, 25% e 50% da 
tensão de rotura dos laminados de CFRP (características detalhadas na seção 2.3); e (ii) a presença de 
uma proteção ao fogo (no caso dos ensaios de resistência ao fogo), composta por placas de SC com 
espessuras de 50 mm nas ancoragens e 25 mm no vão central (cf. Fig. 1, Tabela 1); estas espessuras 
foram definidas com base em resultados disponíveis na literatura, que mostraram que esta 
configuração permitiu que um sistema de reforço NSM passivo apresentasse um comportamento do 
tipo cabo, em que as ancoragens permaneceram aderentes, ainda que a meio vão o reforço tenha 
perdido a aderência ao betão, permitindo assim atingir tempos de resistência ao fogo muito 
superiores. Adicionalmente às lajes reforçadas, foram testadas a temperatura ambiente e ao fogo 
duas lajes de referência sem reforço (Ref) (cf. Tabela 1). A nomenclatura utilizada para identificar as 
lajes testadas corresponde ao nível de pré-esforço aplicado nos laminados de CFRP, ao tipo de ensaio 
e à presença de proteção ao fogo; e.g. a laje denominada 50-F-P foi reforçada com laminados de 
CFRP com 50% de pré-esforço (50), tendo sido sujeita a um ensaio de resistência ao fogo (F), com 
proteção ao fogo do sistema de reforço (P). 

 

Figura 1. (a) Pormenorização e (b) corte longitudinal das lajes e geometria da proteção ao fogo 
utilizada. Dimensões em mm. 

2.2 Materiais 

2.2.1 Betão e armaduras internas 

As lajes foram betonadas com betão pronto, constituído por agregados de calcário e cimento 
Portland do tipo CEM II/A-L 42.5R (classificado de acordo com a EN-197-1), com as seguintes 
propriedades mecânicas médias à idade dos ensaios (337 dias): (i) resistência à compressão 
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fcm= 29.5 MPa (determinada de acordo com a EN 12390-3), e (ii) resistência à tração fctm= 1.7 MPa 
(determinada de acordo com a EN 12390-6). As armaduras internas foram dimensionadas com o 
objetivo de evitar a rotura por esforço transverso nas lajes reforçadas, sendo compostas por varões 
longitudinais de aço de 6 mm de diâmetro e estribos de 6 mm de diâmetro espaçados de 60 mm. As 
propriedades médias à tração dos varões foram determinadas de acordo com a EN 10002-1, e 
resultaram nos seguintes valores: (i) tensão de cedência fsym= 594 MPa, (ii) tensão de rotura 

fsum= 687 MPa, e (iii) módulo de elasticidade Esm= 202 MPa. 

Tabela 1. Características das lajes ensaiadas. 

Laje Tipo de ensaio Nível de pré-esforço (%) Proteção ao fogo (mm/mm) 

Ref-A Temperatura 
ambiente - - 

Ref-F Resistência ao 
fogo - - 

0-A 
Temperatura 

ambiente 

0 - 
25-A 25 - 
50-A 50 - 
0-F 

Resistência ao 
fogo 

0 - 
25-F 25 - 
50-F 50 - 
0-F-P 0 501/252 

50-F-P 50 501/252 
1 Espessura da proteção ao fogo nas ancoragens 
2 Espessura da proteção ao fogo no vão central 

2.2.2 Sistema de reforço 

Os laminados de CFRP utilizados como reforço têm designação comercial S&P Laminates 
CFK150/2000, apresentam secção transversal 1.4 mm × 10 mm e são constituídos por 70% (em peso) 
de fibras de carbono unidirecionais, embebidas numa matriz de resina epoxídica-vinílica. Os dois 
tipos de testes foram realizados em lajes reforçadas com laminados de CFRP provenientes de lotes 
diferentes. No caso do primeiro lote, utilizado para os ensaios a temperatura ambiente, as 
propriedades mecânicas médias à tração foram determinadas em [23] (de acordo com a ISO 527-5) e 
resultaram nos seguintes valores: (i) resistência ffu= 1909 MPa, (ii) módulo de elasticidade 

Ef= 171 MPa, e (iii) extensão última εfu= 11‰. No caso do segundo lote, utilizado para os ensaios de 
resistência ao fogo, as propriedades mecânicas médias à tração foram determinadas em [21] (de 
acordo com a ISO 527-5) e resultaram nos seguintes valores: (i) resistência ffu= 2850 MPa, (ii) módulo 

de elasticidade Ef= 168 MPa, e (iii) extensão última εfu= 16‰. A temperatura de transição vítrea (Tg 

= 83°C) dos laminados utilizados nos ensaios de resistência ao fogo (segundo lote) foi determinada 
em [21], através de análise mecânica dinâmica (DMA – taxa de aquecimento de 1°C/min) e definida 
com base no decaimento da curva do módulo de armazenamento (E’). A temperatura de 
decomposição (Td = 380°C) dos laminados do mesmo lote foi determinada também em [21], através 
de ensaios TGA (análise termogravimétrica) e definida com base na variação de massa. 
Relativamente ao adesivo de colagem do reforço, recorreu-se a um produto de base epoxídica 
(designação comercial S&P Resin 220) com valores médios de módulo de elasticidade e resistência à 
tração de Ea= 10 MPa e τa= 14 MPa, respetivamente (determinados em [19] de acordo com a 
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ISO 527-2), e Tg = 46°C e Td = 380°C, determinadas através dos mesmos métodos utilizados nos 
laminados de CFRP. 

2.3 Preparação das lajes e aplicação do pré-esforço 

A preparação das lajes para a aplicação do reforço de acordo com a técnica NSM consistiu nos 
seguintes passos: (i) execução de rasgos na superfície do betão de recobrimento, com 15 mm × 5 mm 
(de acordo com as indicações do ACI 440.2R-17), com recurso a uma serra de corte diamantada; 
(ii) limpeza do rasgo com ar comprimido; (iii.1) no caso das lajes com reforço passivo (0% de pré 
esforço nos laminados de CFRP), inserção nos rasgos primeiro do adesivo de colagem e depois do 
laminado de CFRP (iii.2) no caso das lajes com reforço pré-esforçado, inserção dos laminados no 
interior dos rasgos para aplicação da força de pré-esforço e posterior inserção do adesivo de colagem 
nos rasgos. A aplicação do pré-esforço nos laminados de CFRP foi executada com um sistema 
semelhante ao apresentado em [24], controlando a força aplicada e as extensões no meio vão e nas 
ancoragens dos laminados de CFRP, tanto na aplicação como na libertação do pré-esforço. Os níveis 
de pré-esforço foram definidos com base em estudos anteriores e em recomendações do ACI 440.4R-
04, como porções da tensão média de rotura à tração dos laminados do primeiro lote (0%, 25% e 
50%), independentemente do lote de origem do laminado a pré-esforçar; isto permitiu que as 
tensões nas lajes provocadas pelo nível de pré-esforço nos laminados fosse da mesma ordem de 
grandeza em ambos os tipos de ensaios (temperatura ambiente e de resistência ao fogo). O processo 
de aplicação da força de pré-esforço nos laminados incluiu os seguintes passos: (i) após o 
alinhamento dos laminados de CFRP nos rasgos, aplicação da força de pré-esforço até ao nível 
indicado; (ii) inserção do adesivo de colagem nos rasgos; e, (iii) após sete dias de cura do adesivo, 
libertação do pré-esforço, com monitorização das extensões nas ancoragens e no meio vão dos 
laminados de CFRP, tendo-se obtido perdas máximas de 2.1%. 

2.4 Ensaios a temperatura ambiente 

2.4.1 Sistema de ensaio e instrumentação 

Nos ensaios a temperatura ambiente, as lajes foram testadas em flexão a quatro pontos até à rotura 
(posicionamento das cargas na Fig. 1b). As lajes com pré-esforço foram apoiadas em rótulas 
cilíndricas (3 cm de diâmetro e 25 cm de comprimento) e as cargas foram aplicadas também através 
do mesmo tipo de rótulas cilíndricas; a monitorização da aplicação de carga foi executada através de 
uma célula de carga Omegadyne, modelo LC8250-50K, e os deslocamentos a meio vão foram 
monitorizados por intermédio de um defletómetro RDP, modelo ACT1000A. As restantes lajes (i.e., 
sem pré-esforço e de referência) foram apoiadas em chapas metálicas (10 cm 
largura × 25 cm comprimento) posicionadas sobre rótulas cilíndricas e as cargas foram aplicadas 
também através de chapas metálicas (8 cm largura × 25 cm comprimento, apoiadas em rótulas 
cilíndricas); a monitorização da aplicação de carga foi executada através de uma célula de carga 
Novatech de capacidade 100 kN, e os deslocamentos a meio vão foram monitorizados por 
intermédio de um defletómetro TML, modelo CDP-100. 
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2.4.2 Resultados e discussão 

A Fig. 2a apresenta as curvas carga vs. deslocamento a meio vão de todas as lajes testadas a 
temperatura ambiente. Nesta figura é possível distinguir três estados diferentes nas curvas: (i) 
estado elástico, (ii) estado elástico fendilhado, e (iii) estado plástico (com armaduras de aço em 
cedência). Como esperado, no primeiro estado, é patente um claro aumento da carga de fendilhação 
com a aplicação e o aumento do pré-esforço; quando comparadas com a laje reforçada sem pré-
esforço, a laje 25-A (com 25% de pré-esforço) teve um aumento de 20% da carga de fendilhação, e a 
laje 50-A (com 50% de pré-esforço) teve um aumento de 51% da mesma carga. No final do estado 
elástico fendilhado, a carga de cedência aumentou mais uma vez com a aplicação e o aumento de 
pré-esforço aplicado, refletindo-se em aumentos de 12% e 14% para as lajes 25-A e 50-A, 
respetivamente, quando comparadas com a laje com reforço passivo (0-A). Já no estado plástico 
observou-se uma elevada redução do deslocamento a meio vão na carga máxima, 31% e 45% para as 
lajes 25-A e 50-A, respetivamente, quando comparadas com a laje 0-A, o que traduz a redução de 
ductilidade destes sistemas de reforço, quando pré-esforçados. 

 

 

Figura 2. (a) Curvas carga vs. deslocamento a meio vão (a carga de fogo, Pfire, está representada 
pelas linhas ponteadas), e modos de rotura das lajes (b) Ref-A, (c) 0-A, (d) 25-A e (e) 50-A. 

 

Na Fig. 2 apresentam-se também os modos de rotura obtidos nos ensaios a temperatura ambiente. 
Como esperado, a laje de referência (Ref-A, Fig. 2b) teve rotura por flexão através do esmagamento 
do betão, enquanto a laje com reforço passivo (0-A, Fig. 2c) teve rotura por corte junto ao apoio; esta 
rotura resultou da elevada taxa de reforço conferida à laje de BA pelos laminados passivos, 
combinada com a reduzida resistência à compressão do betão (inferior à considerada no 
dimensionamento das lajes testadas). Em relação às lajes com reforço pré-esforçado (25-A e 50-A, 
Fig. 2d e Fig. 2e, respetivamente), ambas apresentaram rotura por flexão, tendo ocorrido rotura do 
laminado de CFRP à tração no caso da laje 25-A, e o destacamento das ancoragens do laminado no 
caso da laje 50-A – nestes casos, não se observou rotura por corte devido ao efeito benéfico do pré-
esforço nos mecanismos de resistência ao esforço transverso. 
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3 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO 

3.1 Sistema de ensaio, instrumentação e método de ensaio 

Para os ensaios de resistência ao fogo, as lajes foram apoiadas em chapas metálicas 
(10 cm largura × 25 cm comprimento) sobre rótulas cilíndricas e posicionadas no topo de um forno 
vertical (Fig. 3a, dimensões externas 1.35 m largura × 2.10 m altura), num esquema de carregamento 
idêntico ao utilizado para os ensaios a temperatura ambiente (Fig. 3b); as cargas transmitidas foram 
também através de chapas metálicas com uma área de contacto de 8 cm × 25 cm. Para simular as 
condições típicas de uma faixa de laje exposta à ação do fogo, as faces laterais das lajes foram 
isoladas com lã cerâmica, ficando apenas a face inferior (reforçada) das lajes exposta à curva de 
incêndio padrão da norma ISO 834. O sistema de proteção ao fogo utilizado consistiu em placas de 
SC (designação comercial Promatec-H500) com as seguintes propriedades a temperatura ambiente: 
(i) densidade seca ρcs= 870 kg/m3, (ii) condutividade térmica λcs= 0.164 W/(mK), e (iii) calor específico 
Cp,CS= 687 J/(kgK). As placas foram coladas na face exposta à ação do fogo com silicone refratário e 
fixadas mecanicamente através de fios metálicos espaçados de 0.20 m. 

A carga gravítica (Pfire, carga de fogo) foi aplicada através de dois pesos suspensos nas extremidades 
de uma viga de transmissão de carga e mantida constante durante o ensaio. A carga de fogo (Pfire, 
Tabela 2) foi calculada tendo em conta as recomendações da EN 1992-1-2, tendo sido considerada 
70% da carga de dimensionamento a temperatura ambiente (Pd). A carga de dimensionamento a 
temperatura ambiente foi calculada de acordo com a EN 1992-1-1, tendo em conta a extensão de 
dimensionamento no reforço εfd=11.2‰ (no caso das lajes reforçadas com laminados de CFRP do 
segundo lote, cf. secção 2.2.2), calculada de acordo com o ACI 440.2R-17. A área de reforço adotada 
(dois laminados de CFRP em cada laje) permitiu obter uma taxa de reforço elevada, simulando assim 
um cenário em que a resistência do elemento de betão armado (sem reforço) não é suficiente para 
garantir a segurança face ao nível de carga de fogo, sendo, por isso, necessária a contribuição do 
sistema de reforço – este cenário teve como objetivo simular situações de projeto em que o 
comportamento ao fogo do sistema de reforço tem de ser necessariamente considerado. A Tabela 2 
apresenta os valores das cargas de dimensionamento (Pd) a 20°C, de rotura (Pu) obtida nos ensaios de 
temperatura ambiente e de fogo (Pfire) das lajes testadas, assim como os principais rácios entre estes 
valores. 

As temperaturas foram medidas com termopares do tipo K (diâmetro externo de 1 mm) em todos os 
materiais (betão, aço e adesivo/laminados de CFRP), distribuídos de igual forma em todas as lajes 
testadas – a nomenclatura utilizada encontra-se indicada nas Fig. 3c e d. Na secção de meio vão, 
foram colocados os termopares T1, T2 e T4 no betão e T3 nas armaduras de aço inferiores, e os 
termopares T5 a T7 no adesivo do sistema de reforço; os termopares T8 a T13 foram colocados no 
adesivo do sistema de reforço na zona das ancoragens. O deslocamento a meio vão foi medido com 
recurso a dois defletómetros TML, modelo CDP-500, colocados no topo das lajes, um em cada 
extremidade da secção (Fig. 3c). O procedimento de ensaio incluiu os seguintes passos: (i) aplicação 
do carregamento gravítico, e (ii) exposição da face inferior das lajes à curva de incêndio padrão da 
ISO 834. Após o término de cada ensaio, identificado pelo descolamento do sistema de reforço 
(secção 3.2.2) ou pelo colapso da laje, o forno foi desligado. 
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Figura 3. (a) Vista da laje a testar com o forno aberto, (b) esquema longitudinal dos ensaios, 
(c) instrumentação no betão e armaduras (termopares a vermelho e defletómetros a azul) e 

(d) instrumentação nos laminados de CFRP (termopares a vermelho). Dimensões em mm. 

Tabela 2. Valores de cargas de fogo (Pfire) e cargas de dimensionamento (Pd)/rotura (Pu) a 
temperatura ambiente. 

Laje Pd a 20°C (kN) Pu a 20°C (kN) Pfire (kN) 
Pfire

Pd
Ref 

Pfire

Pu
 

Pfire

Pu
Ref

 

Sem reforço1 13.8 25.3 9.7 0.70 0.38 0.38 
Com reforço2 31.1 45.8 21.8 1.57 0.48 0.86 

1 Laje Ref-F 
2 Lajes 0-F, 0-F-P, 25-F, 50-F, 50-F-P 

3.2 Resultados e discussão 

3.2.1 Resposta térmica 

A Fig. 4 apresenta as curvas temperatura vs. tempo de exposição ao fogo para todas as lajes testadas. 
É possível verificar que, em geral, a temperatura do forno (Tforno) reproduziu com boa precisão a 
curva de incêndio padrão da ISO 834, com desvios inferiores ao limite máximo definido nessa norma; 
no caso da laje 25-F (Fig. 4b), observaram-se desvios pontuais à curva de incêndio padrão, 
relacionados com flutuações das chamas no interior do forno. O aumento de temperatura nas 
armaduras de aço (termopar T3) apresentou uma tendência aproximadamente linear em todas as 
lajes, atingindo no máximo o valor de 145 °C no instante de descolamento do reforço da laje 0-F – de 
acordo com a EN 1992-1-2, a esta temperatura, a degradação das propriedades mecânicas do aço é 
muito reduzida; as curvas das lajes sem proteção ao fogo apresentaram um pequeno patamar a 
100 °C, associado à evaporação da água presente no betão.  

As temperaturas nas ancoragens (termopar T9) das lajes com proteção mostraram aumentos muito 
inferiores quando comparadas com as temperaturas nas ancoragens das lajes sem proteção; desta 
forma, os reforços das lajes com proteção funcionaram como um cabo, no qual as ancoragens 
permaneceram aderentes ao betão durante mais tempo do que a zona do meio vão. Este 
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comportamento permitiu aumentar os tempos de resistência ao fogo (entendido como o tempo 
durante o qual o sistema de reforço manteve uma contribuição significativa para a resistência 
mecânica das lajes), independentemente do nível de pré-esforço: 131 minutos na laje com reforço 
passivo (0-F-P) e 119 minutos na laje com 50% de pré-esforço no reforço (50-F-P). É também possível 
verificar que as temperaturas nas ancoragens nos instantes de descolamento dos reforços 
(identificados na secção 3.2.2) excederam consideravelmente a Tg do adesivo; no entanto, observa-
se que com o aumento do nível de pré-esforço estas temperaturas diminuíram, indicando que a 
temperatura “crítica” na zona das ancoragens diminuiu com o aumento do nível de pré-esforço no 
sistema de reforço, o que é lógico.  

 

Figura 4. Curvas temperatura vs. tempo para todas as lajes testadas reforçadas: (a) com reforço 
passivo (lajes 0-F e 0-F-P), (b) 25% de pré-esforço no reforço (laje 25-F), e (c) 50% de pré-esforço 
no reforço (lajes 50-F e 50-F-P); linhas a cheio – lajes sem proteção ao fogo; linhas a traço-ponto 

– lajes com proteção ao fogo. 

A Fig. 5a mostra as temperaturas ao longo do comprimento colado dos laminados no instante de 
descolamento do reforço em todas as lajes ensaiadas (instantes identificados na Fig. 5b). Como 
mencionado anteriormente, as temperaturas nos instantes de descolamento diminuíram com o 
aumento do nível de pré-esforço nos laminados; este resultado, que era expectável, é atribuído ao 
maior nível de tensões nos laminados de CFRP e, consequentemente, na interface betão-adesivo-
CFRP. Quando foi utilizada proteção ao fogo, e independentemente do nível de pré-esforço no 
reforço, os tempos de resistência ao fogo aumentaram significativamente e as ancoragens 
apresentaram valores de temperatura muito inferiores às registadas a meio vão, sendo evidente o 
“efeito de cabo” dos laminados de CFRP. 

3.2.2 Resposta estrutural e modos de rotura 

A Fig. 5b permite a identificação dos instantes de descolamento do reforço através do aumento 
súbito do deslocamento das lajes a meio vão. Da análise desta figura é possível constatar o seguinte: 
(i) o aumento do nível de pré-esforço provocou uma redução do tempo de resistência ao fogo, que 
foi 16 minutos, 8 minutos e 4 minutos nas lajes 0-F, 25-F e 50-F, respetivamente; e, (ii) quando foi 
utilizada proteção ao fogo, os tempos de resistência ao fogo aumentaram para 147 minutos e 123 
minutos nas lajes 0-F-P e 50-F-P, respetivamente. Para além do prolongamento dos tempos de 
resistência ao fogo, a proteção utilizada reduziu a degradação térmica de todos os materiais 
constituintes das lajes, o que, em consequência, conduziu a menores aumentos de deslocamento a 
meio vão ao longo do tempo de exposição ao fogo. 
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Figura 5. (a) Temperaturas ao longo do comprimento colado dos laminados de CFRP no instante 
de descolamento, e (b) deslocamento a meio vão em função do tempo de exposição ao fogo, 

para todas as lajes testadas reforçadas; instantes de descolamento identificados a azul. 

Na Fig. 6 apresentam-se imagens pós-fogo representativas, onde são visíveis os modos de rotura; em 
todas as lajes, a rotura do sistema de reforço foi provocada pela perda de aderência entre os 
laminados de CFRP e o betão, não tendo sido observadas roturas por tração dos laminados de CFRP – 
este resultado confirma que a eficácia estrutural do sistema de reforço durante a exposição ao fogo é 
condicionada pela redução da resistência da aderência e não pela redução da resistência à tração do 
material CFRP. Como esperado, as lajes sem proteção ao fogo apresentaram uma degradação mais 
acentuada em comparação com as lajes com proteção ao fogo. Enquanto que nas lajes sem proteção 
(Fig. 6a), o adesivo de colagem apresentou sinais avançados de decomposição, nas lajes com 
proteção ao fogo (Fig. 6b) a degradação dos materiais foi visivelmente retardada, principalmente nas 
zonas de ancoragem do reforço. 

3.2.3 Eficácia estrutural dos sistemas de reforço durante a ação do fogo 

A Fig. 7 compara o desempenho de todas as lajes testadas, a nível de (i) tempo de resistência ao fogo 
e (ii) média mínima (entre as duas ancoragens) de temperaturas no adesivo nas zonas de ancoragens 
nos instantes de descolamento (temperaturas “críticas”). Como mencionado anteriormente, a 
resistência ao fogo das lajes testadas diminuiu com o aumento do nível de pré-esforço no reforço: 
para as lajes sem proteção ao fogo, a aplicação de 25% e 50% de pré-esforço no reforço resultou em 
diminuições na resistência ao fogo de 8 minutos e 12 minutos, respetivamente (Fig. 7a). Este 
resultado confirma a suscetibilidade acrescida à ação do fogo do reforço com laminados de CFRP pré-
esforçados aplicados pela técnica NSM. Quando foi utilizada proteção ao fogo e um reforço com 50% 
de pré-esforço (laje 50-F-P), a resistência ao fogo aumentou significativamente, nomeadamente 
119 minutos; no entanto, comparando o comportamento ao fogo das lajes com proteção, a laje com 
reforço passivo (0-F-P) apresentou uma resistência ao fogo 25 minutos superior à laje com 50% de 
pré-esforço no reforço (50-F-P). 

0

5

10

15

20

0 20 40 60 80 100 120 140 160

De
slo

ca
m

en
to

 (m
m

)

Tempo (min)

0

4

8

12

0 4 8 12 16

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Comprimento colado (cm)

178 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 

Figura 6. Modos de rotura e análise pós-ensaio em lajes representativas: (a) lajes sem proteção 
ao fogo, e (b) lajes com proteção ao fogo. 

 

Figura 7. (a) Tempos de resistência ao fogo de todas as lajes testadas reforçadas, e (b) 
temperaturas médias mínimas na zona das ancoragens no instante de descolamento do reforço – 
“temperaturas críticas” definidas pela linha preta (0% de pré-esforço), linha laranja (25% de pré-

esforço) e linha vermelha (50% de pré-esforço). 

As temperaturas “críticas” nas ancoragens apresentadas na Fig. 7b foram definidas para os materiais, 
geometria e esquema de ensaio utilizados no presente estudo, tendo em conta a média mínima das 
temperaturas medidas nas ancoragens do reforço nos instantes de descolamento (i.e. considerando 
os valores mínimos das duas ancoragens). Como mencionado, com o aumento do nível de pré-
esforço no reforço, a temperatura “crítica” nas ancoragens diminuiu, resultando em valores entre 
2.9Tg e 3.4Tg para o reforço passivo (lajes 0-F e 0-F-P), entre 2.5Tg e 3.0Tg para o reforço com 25% de 
pré-esforço (laje 25-F) e entre 1.6Tg e 2.2Tg para o reforço com 50% de pré-esforço (lajes 50-F e 50-F-
P). Considerando os resultados obtidos, foram definidas as seguintes temperaturas “críticas” de 
referência: 2.5Tg para o reforço passivo, 2.0Tg para o reforço com 25% de pré-esforço e 1.5Tg para o 
reforço com 50% de pré-esforço. 
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4 CONCLUSÕES 

O presente artigo apresentou os resultados de uma campanha experimental sobre o comportamento 
a temperatura ambiente e ao fogo de faixas de laje de betão armado, armadas numa direcção, 
reforçadas com laminados de CFRP instalados de acordo com a técnica NSM e com diferentes níveis 
de pré-esforço. Os resultados obtidos permitem tirar as seguintes principais conclusões: 

1. Os ensaios a temperatura ambiente confirmaram o melhor desempenho em serviço dos sistemas 
NSM pré-esforçados quando comparados aos sistemas NSM passivos, tendo aumentado 
respetivamente as cargas de fendilhação e cedência em 20% e 12% para a laje com 25% de pré-
esforço e em 51% e 14% para a laje com 50% de pré-esforço, tendo por comparação a laje com 
reforço passivo;  

2. Os ensaios de resistência ao fogo confirmaram a suscetibilidade do sistema de reforço NSM com 
laminados de CFRP, principalmente quando é aplicado pré-esforço aos laminados de CFRP, 
resultando em tempos de resistência ao fogo de 16 minutos, 8 minutos e 4 minutos para as lajes com 
reforço passivo, reforço com 25% e 50% de pré-esforço, respetivamente. 

3. Quando foi utilizada proteção ao fogo composta por placas de silicato de cálcio, os tempos de 
resistência ao fogo aumentaram significativamente, resultando em resistências de 123 minutos e 
147 minutos para as lajes com 50% de pré-esforço e com reforço passivo, respetivamente.  

4. As temperaturas “críticas” de referência no adesivo de colagem nas zonas de ancoragem 
propostas no presente estudo são as seguintes: 1.5Tg, 2.0Tg e 2.5Tg para a técnica NSM com 50% de 
pré-esforço, 25% de pré-esforço e reforço passivo, respetivamente. 
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Objetivo
Uma das principais preocupações atuais da indústria do betão consiste em 
garantir uma prática sustentável e de baixo carbono para a sua produção, 
implicando a redução do nível de emissões de gases de estufa, a utilização 
racional de recursos naturais e a promoção de uma economia circular. Nos 
últimos anos, o sector técnico e a comunidade científica têm desenvolvido 
vários esforços no sentido de explorar a reutilização de resíduos ou 
materiais alternativos de menor impacto ambiental para a produção de 
betões mais sustentáveis. Esta prática visa contribuir para uma gestão 
mais equilibrada dos resíduos, a diminuição da pegada de carbono do 
betão e a redução do consumo de recursos naturais, além de permitir o 
aumento da durabilidade, promovendo fortemente a sustentabilidade.
A presente sessão especial tem como objetivo apresentar alguns dos 
últimos trabalhos realizados no âmbito da valorização de resíduos para 
a produção de betão estrutural de maior sustentabilidade, incluindo o 
desenvolvimento de cimentos alternativos de baixo carbono, associados 
a menores teores de clínquer, bem como a reutilização de resíduos para 
a fração de agregado.
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Resumo  

O aumento da durabilidade das estruturas de betão e a redução das consequências ambientais 
associadas à sua produção são fundamentais para aumentar a sustentabilidade ambiental desta 
indústria. Tendo presente esta preocupação, desenvolveu-se um conceito que consiste em 
considerar no interior dos elementos estruturais um betão com reduzido impacte ambiental, 
combinando um betão com reduzida dosagem de cimento (LCC) com um betão de agregados 
reciclados (RAC) de resíduos de construção e demolição e, no recobrimento, um betão de 
ultraelevada durabilidade (UHDC) com o objetivo de melhorar muito significativamente a sua 
durabilidade. Desta combinação resulta um elemento compósito de betão armado, cujo 
comportamento estrutural e durabilidade dependem muito da ligação entre os dois betões.  

No presente estudo é avaliada a resistência ao corte da interface entre o UHDC e dois betões, um de 
referência (CC) e outro com baixa dosagem de cimento e com agregados reciclados (LCRAC). 
Realizou-se um programa experimental baseado no Slant Shear Test, onde o tipo de betão do núcleo, 
a rugosidade da interface do substrato e o modo de aplicação do UHDC são as principais variáveis. 
Foram considerados os seguintes casos de rugosidade: i) superfície lisa; ii) superfície indentada; iii) 
superfície rugosa criada com retardador de presa superficial. Quanto ao modo de aplicação da 
camada protetora foram considerados dois cenários: i) de prefabricação, em que o UHDC é 
previamente fabricado e usado como cofragem antes da betonagem do núcleo e; ii) de 
reabilitação/reforço, onde o UHDC é aplicado depois da betonagem do núcleo. 

Os resultados demonstram que a resistência da pasta ligante e as características dos agregados têm 
muita influência na resistência ao corte da interface, sendo essa influência fortemente dependente 
da rugosidade do substrato. O LCRAC, quando adicionado ao UHDC proporciona maior resistência ao 
corte da interface, comparativamente ao betão de referência (CC). 

Palavras-chave: betão ecoeficiente; interface UHDC-LCRAC; rugosidade; slant shear test. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sector da construção tem atividades com grande impacte ambiental devido, essencialmente, à 
extração de grandes quantidades de matérias-primas, ao elevado consumo de energia e à geração de 
poluentes e resíduos. Torna-se, por isso, mandatório desenvolver novas abordagens que permitam 
produzir estruturas de betão ecoeficiente e simultaneamente de durabilidade melhorada.  

A produção de estruturas com betões de ultraelevada durabilidade (UHDC – ultra high durability 
concrete) é necessária e vantajosa, principalmente, quando estas estão localizadas em ambientes 
agressivos, dado que permite aumentar significativamente a sua vida útil [1,2]. O UHDC é um betão 
com ultraelevado desempenho mecânico e com uma durabilidade excecional, quando comparado 
com betões correntes. O seu elevado desempenho deve-se essencialmente à elevada dosagem de 
cimento e de adições e à reduzida razão A/C, portanto, se for usado em toda a estrutura, o custo 
económico e ambiental será elevado. De modo a maximizar a sua aplicação, devido às excelentes 
propriedades mecânicas e à sua durabilidade e, simultaneamente, reduzir o impacte negativo da sua 
utilização, foi desenvolvido no âmbito do projeto PTDC/ECM/098497/2008 - Intelligent Super Skin – 
Enhanced Durability for Concrete Members, um conceito que consiste na utilização do UHDC 
exclusivamente na camada de recobrimento dos elementos estruturais, onde é mais necessário para 
garantir a proteção contra a corrosão das armaduras. Esta camada protetora de UHDC foi designada 
por ‘superskin’. Posteriormente, com o objetivo de minimizar ainda mais o impacte ambiental, o 
conceito foi melhorado por Martins et al. [3],  considerando para o núcleo dos elementos estruturais 
um betão ecoeficiente com baixa dosagem de cimento (LCC – low cement concrete).  

No presente estudo, pretende-se tornar o conceito ainda mais ecoeficiente, através da utilização de 
um UHDC com uma matriz mais otimizada apenas na camada de recobrimento e no núcleo um betão 
que combina a matriz com reduzida dosagem de cimento (característica do LCC) com a incorporação 
de agregados reciclados (caraterística do RAC - recycled aggregates concrete), sendo por esta razão 
designado pela sigla LCRAC. Todavia, a combinação desses betões apresenta um desafio, pois, o 
comportamento estrutural e a durabilidade do elemento compósito resultante dependem muito da 
ligação entre os dois betões. Assim, é importante não só conhecer as propriedades desses betões, 
mas também, o comportamento da interface entre ambos. A resistência da interface entre betões 
diferentes é influenciada por vários parâmetros, tais como: resistência dos betões, rugosidade do 
substrato, armadura de ligação, retração diferencial e rigidez [4,5]. Para além destes parâmetros, 
alguns estudos provaram que a resistência da matriz ligante, bem como a sua rigidez e a resistência 
dos agregados têm também uma elevada influência na resistência da interface [6,7]. 

O presente trabalho visa complementar os estudos já realizados, analisando em particular a ligação 
entre LCRAC-UHDC. Realizou-se um programa experimental baseado nos ensaios de corte inclinado, 
com o objetivo de avaliar a influência do tipo de betão do núcleo, a rugosidade da interface e o modo 
de aplicação do UHDC na resistência ao corte da interface. Foram considerados dois betões para o 
núcleo com uma resistência à compressão similar: um betão corrente considerado como betão de 
referência (CC) e um LCRAC, e com isso, pretendeu-se averiguar a influência tanto da matriz ligante 
como dos agregados reciclados na resistência da interface, através de ensaios de corte da interface. 
O modo de aplicação do UHDC, antes ou depois da betonagem do núcleo, permite avaliar o conceito 
da superskin tanto na construção de novas estruturas como na reabilitação de estruturas.  
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2 ESTUDO EXPERIMENTAL 

2.1 Composição e propriedades dos betões 

Foram desenvolvidos três betões diferentes: i) um betão para ser usado apenas na camada de 
recobrimento dos elementos estruturais: UHDC; e ii) dois betões para a produção do núcleo dos 
elementos estruturais: a) betão corrente (CC), usado como betão de referência e, b) LCRAC.  O CC e o 
LCRAC foram desenvolvidos por Robalo et al [8] e foram formulados de modo a terem 
aproximadamente a mesma resistência à compressão, um valor alvo entre 35 e 40 MPa. O LCRAC 
resultou da substituição de 53% de agregados naturais por agregados reciclados num betão com 
baixa dosagem de cimento. O UHDC foi otimizado de modo a ser o mais ecoeficiente possível, para 
isso maximizou-se o desempenho em termos de durabilidade e minimizou-se a dosagem de cimento. 
A resistência à compressão deste betão é significativamente superior à do betão do núcleo. 

Para a matriz ligante dos betões foram adotados os seguintes constituintes: cimento CEM I 52,5R (C), 
cinzas volantes (FA) somente para LCRAC e UHDC, filer calcário (FC), superplastificante 
MasterGlenium Sky 526 (Sky), e água (W). Para o CC foram utilizados apenas os agregados naturais, 
tais como: areia siliciosa fina de 0/1mm (G0/1), areia média de 0/4mm (M0/4), areão de 4/8 mm 
(A4/8), e brita calcária de 6/14mm (B6/14). No LCRAC, além desses agregados naturais, foram 
também utilizados dois agregados reciclados da empresa RCD: agregados com fração granulométrica 
de 4/20 mm (CDW4/20) e agregados com fração granulométrica de 10/20 mm (CDW10/20). Para o 
UHDC foi utilizada apenas areia siliciosa fina de 0/1mm da Guia (G0/1). Na Tabela 1 apresentam-se os 
materiais utilizados, as respetivas proporções e os parâmetros da composição. 

Tabela 1. Constituintes e principais parâmetros da composição dos betões  

 
Constituintes (kg/m3) 

   

 
C FC  FA Sky  G0/1   M0/4    A4/8 B6/14 CDW4/20  CDW10/20  w w/C w/L CDW  

CC 200 150 --- 1 186 742 96 869 ---- ---- 144 0,72 0,412 ---- 
LCRAC_BC 175 100 75 2,9 ---- 898 ---- ---- 534 336 180 1,03 0,516 53% 

UHDC 660 275 165 12,5 962 ---- ---- ---- ---- ---- 231 0,35 0,21 ---- 
 
O módulo de elasticidade do UHDC foi caracterizado aos 28 dias, em provetes prismáticos de 
50x50x300 mm3 e seguindo a especificação do LNEC E-397[9]. Esse betão também foi caracterizado 
em termos de resistência à compressão, de acordo com a norma EN 12390-3 [10], em provetes 
cúbicos de 100 mm de aresta e ainda em termos de resistência à flexão, aos 28 dias, usando provetes 
prismáticos de 40x40x160 mm3, seguindo a norma EN 1015-11 [11]. Os betões CC e LCRAC foram 
caracterizados no estudo desenvolvido por Robalo et al [8]. Os valores médios das propriedades 
mecânicas desses betões estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Propriedades dos betões em estudo 

 
Resistencia à compressão (MPa) fctm 

 (MPa) 
fcfm 

 (MPa) 
Ecm 

(GPa) 
 

7 dias 28 dias 56 dias 
CC 32,9 38,2 39,1 3,0 5,8 41,3 

LCRAC_BC 29,2 35,7 36,3 2,3 4,8 29,1 
UHDC 79,1 93,5 115,5  ---- 14,4 35,2 
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2.2 Slant Shear Test (SST) 

A superskin pode ser aplicada de duas maneiras: i) a camada de UHDC é prefabricada, e usada como 
cofragem, antes da betonagem do núcleo; ou ii) a camada de UHDC é aplicada depois da betonagem 
do núcleo, podendo este modo de aplicação ser usado tanto na construção de estruturas novas 
como no reforço de estruturas existentes. Assim, para se avaliar a eficiência dos dois modos de 
aplicação da superskin e o tratamento mais adequado a utilizar na interface entre o betão do núcleo 
(CC ou LCRAC) e o betão da camada protetora (UHDC), foram realizadas várias series de Slant Shear 
Test (SST). As variáveis consideradas foram as seguintes: a rugosidade da interface, o tipo de betão 
do núcleo, e o modo da aplicação da camada protetora (o UHDC foi o betão de substrato numa série 
e o betão adicionado na outra série). Foram considerados quatro tipos de rugosidade: a) superfície 
lisa (L); b) superfície rugosa (R) criada com retardador de presa superficial, seguido da lavagem com 
água e uma escovagem suave, imediatamente após a desmoldagem (24 horas após); c) superfície 
indentada (I2_6), e d) superfície indentada (I6_2), sendo a última usada apenas na prefabricação da 
superskin (Figuras 1 a 3). O perfil da rugosidade desses substratos e os correspondentes parâmetros 
[5] (altura máxima do pico (Rp), altura média do pico (Rpm), profundidade máxima do vale (Rv), 
profundidade média do vale (Rvm) e rugosidade média (Ra)) foram determinados usando um 
rugosímetro laser 2D, desenvolvido por Santos et. al [12] (Tabela 3 e Figuras 1 a 3).  

Tabela 3. Parâmetros da rugosidade das interfaces estudadas  
 CC LCRAC UHDC 

Parâmetros L R I2_6 L R I2_6 L R I2_6 I6_2 

Ra (mm) 
Média 0,17 1,85 5,01 0,16 2,17 5,06 0,14 0,42 5,00 5,04 

Desvio padrão 0,05 0,51 0,79 0,05 0,76 0,67 0,04 0,11 0,61 0,66 

Rp (mm) 
Média 0,57 4,61 11,7 0,51 5,11 10,30 0,40 1,09 10,15 5,10 

Desvio padrão 0,17 0,45 1,93 0,15 0,65 1,68 0,14 0,44 1,57 0,64 

Rpm (mm) 
Média 0,23 3,77 7,01 0,21 4,21 7,03 0,18 0,56 6,99 4,21 

Desvio padrão 0,06 0,37 1,32 0,05 0,50 1,22 0,06 0,18 1,20 0,50 

Rv (mm) 
Média 2,25 3,91 5,12 2,19 4,90 5,10 2,06 2,66 5,08 10,20 

Desvio padrão 1,27 0,78 0,88 1,01 1,40 0,77 0,71 1,18 0,72 1,61 

Rvm (mm) 
Média 0,63 2,82 4,11 0,59 3,56 4,10 0,50 1,04 4,12 7,08 

Desvio padrão 0,23 0,47 0,56 0,19 0,51 0,52 0,15 0,65 0,49 1,29 

 

   
 a)  b) c) 

  
Figura 1. Perfis da rugosidade da superfície do substrato LCRAC: a) LCRAC_ L; b) LCRAC_ R; and c) 

LCRAC_ I2_6 
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a)  b) c) 

  
Figura 2. Perfis da rugosidade da superfície do substrato CC: a) CC _L; b) CC_R; e c) CC_ I2_6. 

 

    
a) b) c) d) 

 
Figura 3. Perfis da rugosidade da superfície do substrato UHDC:  a) UHDC_ L; b) UHDC_R; c) UHDC _I2_6; e d) 

UHDC _I6_2. 
 

Foram produzidos três provetes prismáticos com 100×100×500 mm3 para cada modo de aplicação e 
para cada tipo de rugosidade de interface, usando os dois tipos de betão de núcleo. A interface 
forma um ângulo de 20º com o eixo longitudinal do prisma, para minimizar o efeito da tensão 
normal. Os provetes foram ensaiados 28 dias após a betonagem final, aplicando a carga à velocidade 
de 1kN/s até à rotura (Figura 4).  

 

a)  

 

b)  c)    

Figura 4. Slant Shear Test: a) preparação e betonagem do substrato; b) preparação e betonagem 
final dos provetes; e c) configuração do ensaio. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios da resistência ao corte, νim, obtidos no ensaio de SST, bem como o desvio padrão, 
DEV, e os modos de rotura correspondentes estão apresentados na Tabela 4. Cada tipo de provete 
tem a designação (betão do substrato) _(rugosidade da interface)_(betão adicionado).  

Tabela 4. Resultados relativos às resistências da interface dos compósitos 

Substrato em CC ou LCRAC Substrato em UHDC 

Provetes 
Tipo de 
rotura 

 νim (MPa)  
Provetes 

Tipo de 
rotura 

νim (MPa) 

Média DEV Média DEV 

CC_I2_6_UHDC Adesiva 9,0 0,36 UHDC_I2_6_CC Adesiva 4,1 0,20 

CC_R_UHDC Coesiva 9,7 0,05 UHDC_R_CC Adesiva 7,1 1,17 

CC_L_UHDC Adesiva 7,6 0,33 UHDC_L_CC Adesiva 3,1 0,82 

LCRAC_I2_6_UHDC Adesiva 9,5 0,89 UHDC_I2_6_LCRAC Adesiva 8,3 0,42 

LCRAC_R_UHDC Coesiva 8,7 0,14 UHDC_R_LCRAC Adesiva 8,0 0,91 

LCRAC_L_UHDC Adesiva 6,3 2,29 UHDC_L_LCRAC Adesiva 7,8 0,27 

    

UHDC_I6_2_CC Adesiva 5,5 0,06 

    

UHDC_I6_2_LCRAC Adesiva 8,1 0,05 

 
Foram observados dois modos de rotura: rotura coesiva (monolítica), Figura 5, e rotura adesiva (pela 
interface), Figura  6. O primeiro tipo de rotura ocorreu apenas nos provetes com interface rugosa e o 
substrato é o betão do núcleo (CC ou LCRAC). Nestes provetes a rotura ocorreu por esmagamento do 
LCRAC ou, nalguns casos, propagou-se a fratura do betão LCRAC ou CC para o UHDC. Nos provetes 
em que o betão do núcleo foi o substrato, mas com superfície indentada, a rotura foi adesiva com 
posterior propagação para o UHDC (Figura 6). Essa situação da fragilidade do UHDC pode ser 
mitigada com a adição das fibras, eliminando este tipo de propagação de fratura [3]. A rotura adesiva 
foi a predominante nas restantes situações. 

Dos parâmetros analisados, os que mais influenciaram o tipo de rotura foram a rugosidade da 
superfície da interface e o modo de aplicação da superskin, constatando-se que a aplicação da 
superskin após a betonagem do núcleo, usando a superfície rugosa, é a solução que garante maior 
resistência ao corte. O tipo de betão do núcleo não teve influência relevante no modo de rotura, 
provavelmente, porque os dois betões apresentam uma resistência à compressão muito similar. 

   

Figura 5. Rotura coesiva: provete com interface rugosa 

   

Figura 6. Rotura adesiva: provete com interface lisa e provete com interface indentada. 
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3.1 Influência do modo de aplicação da superskin na resistência da interface 

As Figuras 7 e 8 mostram que o modo de aplicação da camada protetora (UHDC) tem influência 
significativa na resistência ao corte da interface, dependendo essa influência do tipo de betão do 
núcleo e do tipo de rugosidade da superfície do substrato.  

  
Figura 7. Betão do núcleo CC: influência do modo de aplicação da superskin na resistência da interface. 

  
Figura 8. Betão do núcleo LCRAC: influência do modo de aplicação da superskin na resistência da interface. 

 
Nos provetes em que se considera o betão do núcleo CC (Figura 7), a resistência ao corte é maior 
quando o CC é o substrato e o UHDC é o betão adicionado (reabilitação), do que nos casos em que o 
CC é o betão adicionado e o UHDC é o substrato (prefabricação da superskin). Nesta comparação, a 
maior diferença entre os dois modos de aplicação regista-se quando a superfície é lisa, cerca de 60%, 
depois quando a superfície é indentada, com 55%, e, por fim, quando a superfície é rugosa, com 27%. 
Relativamente aos provetes cujo betão do núcleo é o LCRAC (Figura 8), nota-se que a diferença entre 
os dois modos de aplicação é menor. Registou-se a mesma tendência que na série anterior apenas 
para as superfícies indentada e rugosa, em que a consideração do substrato em LCRAC e depois a 
aplicação do UHDC apresentou resultados superiores ao outro modo de aplicação, sendo a diferença 
12% e 8%, respetivamente. Quando a superfície da interface é lisa o resultado foi oposto, a 
consideração do substrato em UHDC resultou numa maior resistência ao corte, sendo a diferença de 
19% relativamente ao caso em o que LCRAC era o substrato. Estes resultados podem justificar-se 
pelo facto de a matriz do LCRAC ser mais resistente, comparativamente à do CC, e ter 
melhor capacidade para aderir à matriz do UHDC. Por outro lado, quando o UHDC é adicionado, este 
adere melhor ao CC, comparativamente ao LCRAC com UHDC adicionado, porque a matriz do CC é 
mais porosa do que a do LCRAC, melhorando assim a resistência da ligação através do 
preenchimento dos poros abertos pela matriz do UHDC. 
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3.2 Influência do tipo de rugosidade na resistência da interface 

Os resultados da resistência ao corte da interface foram correlacionados com os principais 
parâmetros de rugosidade, obtidos nas diferentes superfícies do substrato (Figura 9 a 11). Essa 
correlação mostra que, quando a superskin é aplicada após a betonagem do núcleo e o substrato é o 
LCRAC, a resistência ao corte aumenta linearmente com o aumento da rugosidade da superfície. 
Porém, quando a superskin é o substrato, a resistência ao corte é quase constante e não é 
influenciada pelo aumento da rugosidade. Quando o substrato é o CC, verifica-se que a resistência ao 
corte aumenta até que um certo nível de rugosidade seja atingido, que no caso em estudo 
corresponde a Rvm igual a 2,82 mm. Após esse nível de rugosidade, a resistência ao corte da interface 
tende a estabilizar.  

No caso da prefabricação da superskin, a tendência foi a mesma, mas com um aumento mais 
acentuado da resistência ao corte até se atingir a rugosidade corresponde a Rvm igual a 2,82 mm. 
Verificou-se que a resistência da superfície indentada, superfície com maior macro rugosidade ou 
ondulação, foi relativamente semelhante à resistência da superfície lisa, demonstrando que a matriz 
dos betões CC ou LCRAC não está otimizada para este tipo de superfície. 

  
Figura 9. Relação entre a resistência ao corte da interface e a profundidade média do Vale (Rvm) 

  
Figura 10. Relação entre a resistência ao corte da interface e a altura média do pico (Rpm) 

  
Figura 11. Relação entre a resistência ao corte da interface e a rugosidade média (Ra) 
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3.3 Influência do tipo de betão de núcleo na resistência da interface 

A Tabela 4 e as Figuras 7 a 11 permitem avaliar a influência dos betões considerados para o núcleo na 
resistência ao corte, fixando o modo de aplicação da camada protetora e a rugosidade de superfície 
de interface. De um modo geral, quando o betão do núcleo é o substrato, os provetes com betão CC 
apresentam uma resistência ao corte superior aos provetes com o betão LCRAC, com uma diferença 
que chega a atingir 18%. Essa diferença diminui com o aumento da rugosidade, chegando a inverter-
se a tendência no caso de maior rugosidade, superfície indentada, onde os provetes com LCRAC 
apresentam uma resistência ao corte ligeiramente superior, em 5%, à dos provetes com betão CC.  
Convém realçar que o substrato em CC tem parâmetros de rugosidade (Rvm, Rpm e Ra), para superfície 
lisa, superiores aos do betão LCRAC. Acrescenta-se ainda que quando o UHDC é adicionado ao 
LCRAC, usando uma superfície rugosa, este adere aos agregados reciclados e, como estes agregados 
são menos rígidos e resistentes que os agregados naturais, isso influencia a distribuição de tensões e 
diminui a resistência da interface. Quando se utiliza uma superfície indentada, ambos os substratos 
apresentam parâmetros de rugosidade, Rvm, Rpm e Ra, muito semelhantes; assim, provavelmente, a 
maior resistência ao corte dos provetes com LCRAC justifica-se pela maior resistência da sua matriz 
ligante, relativamente ao CC. Nos casos em que a superskin é o substrato, o LCRAC adicionado 
resulta, de forma clara, em resistências da interface significativamente superiores aos provetes com 
o CC adicionado, sendo as diferenças de 61% na superfície lisa, 51% na superfície indentada 
(Ind_2_6), 32% na superfície indentada (Ind_6_2), e 12% na superfície rugosa.   

4 CONCLUSÕES 

Com base no programa experimental realizado concluiu-se que: 
• A rotura predominante foi adesiva. A rugosidade da superfície de interface e o modo de 

aplicação da superskin são os parâmetros que mais influenciam o tipo de rotura. O tipo de betão 
a usar no núcleo dos elementos estruturais não tem influência no modo de rotura, 
possivelmente, por apresentar uma resistência à compressão muito similar. 

• A resistência ao corte da interface quando se utiliza o LCRAC não é afetada pelo modo de 
aplicação da superskin. No entanto, quando se utiliza o CC, a resistência ao corte na situação em 
que este é o substrato é significativamente superior à situação em que o UHDC é o substrato, 
atingindo uma diferença de 60%.  

• A resistência ao corte da interface aumenta com o aumento da rugosidade até um certo nível, 
com Rvm aproximadamente igual a 2,8 mm. Esta tendência é válida para ambos os betões do 
núcleo CC e LCRAC e particularmente evidente na situação em que o CC é o betão substrato.  

• A resistência ao corte da interface aumenta com o aumento da resistência da matriz ligante dos 
betões. Porém, quando se utiliza uma superfície rugosa e um betão com agregados reciclados, a 
resistência ao corte é afetada pela resistência e rigidez dos agregados reciclados, registando-se 
uma diminuição dessa resistência comparativamente ao betão com agregados naturais. 

• O betão com baixa dosagem de cimento e com agregados reciclados provenientes de resíduos de 
construção e demolição, quando adicionado à superskin prefabricada proporciona maior 
resistência ao corte da interface, comparativamente ao betão corrente, CC, porque a sua 
capacidade para aderir à matriz do UHDC é maior, devida à matriz ligante mais resistente. 
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Resumo  

O conceito da superskin, desenvolvido no âmbito do projeto 'Intelligent Super Skin - Enhanced 
Durability for Concrete Members', consiste na utilização de betões de ultraelevada durabilidade 
reforçado com fibras (UHDC) apenas na camada de recobrimento de elementos estruturais, sendo o 
núcleo produzido com um betão de menor desempenho. A solução tem como grande benefício o uso 
do UHDC apenas na camada onde este é fundamental em termos de durabilidade, e não em toda a 
secção do elemento estrutural, evitando assim um consumo muito elevado de cimento na produção 
das estruturas. O objetivo é reduzir o impacte ambiental associado à produção do cimento e 
simultaneamente aumentar a vida útil das estruturas. De modo a tornar a solução ainda mais eco 
eficiente, neste estudo é proposto um melhoramento do conceito: no núcleo dos elementos 
estruturais é usado um betão eco-eficiente, com baixa dosagem de cimento e incorporando 
agregados reciclados (LCRAC); e no recobrimento é utilizado um UHDC com uma matriz otimizada, 
minimizando-se o consumo de cimento tendo em conta o desempenho necessário. Foi definido um 
programa experimental para avaliar o comportamento à flexão de vigas nas condições de serviço, 
fabricadas usando o conceito de superskin e os betões desenvolvidos. Foram ensaiadas 10 vigas 
diferentes variando os seguintes parâmetros: i) a taxa de armadura longitudinal de tração (ρ = 0.65% 
e  ρ = 3.32%); ii) o betão do núcleo (LCRAC e um betão corrente); iii) o tipo de superskin (UHDC 
reforçado com fibras de aço e com fibras poliméricas). As deformações, a rigidez e o padrão de 
fendilhação foram monitorizados recorrendo à instrumentação tradicional e ao processamento de 
imagem. Os resultados demonstram que o recobrimento em UHDC confere às vigas uma menor 
largura de fendas nas condições de serviço e uma maior rigidez à flexão, sendo esse aumento mais 
significativo nas vigas com maior taxa de armadura longitudinal de tração, bem como nas vigas com 
UHDC reforçado com fibras metálicas. 

Palavras-chave: Betão eco eficiente; LCC; LCRAC; UHDC; deformação; fendilhação; fotogrametria. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma viga em betão ecoeficiente e de durabilidade melhorada, conceito aqui apresentado, é uma viga 
com o núcleo em betão com reduzido impacte ambiental e com uma camada de recobrimento de 
ultraelevada durabilidade, designada ‘superskin’. No caso em estudo, o núcleo combina uma matriz 
de um betão com reduzida dosagem de cimento (LCC) com agregados reciclados de resíduos de 
construção e demolição (RAC), sendo a superskin em betão de ultraelevada durabilidade (UHDC). 
Este conceito pode ser aplicado em vigas, pilares, paredes e outros elementos estruturais, e tem 
como objetivo aumentar a durabilidade das estruturas e, simultaneamente, reduzir as consequências 
ambientais associadas à sua produção, nomeadamente, reduzindo a quantidade de CO2 libertada 
para a atmosfera. Adicionalmente, ao reutilizar resíduos da construção, reduz-se o consumo de 
agregados naturais (Fig. 1). Os benefícios em termos de ecoeficiência foram já comprovados e 
publicados anteriormente [1]. 

 
Figura 1. Elementos estruturais com UHDC e LCRAC.  

Até ao momento, a maioria dos estudos [2–4] focou-se no desenvolvimento dos betões utilizados 
nesta solução. Mais recentemente, Martins et al. [5] estudaram o comportamento estrutural de vigas 
produzidas com o conceito de superskin. No entanto, pese embora no núcleo tenham usado um 
betão com baixa dosagem de cimento, na camada de recobrimento adotaram um UHDC com fibras 
metálicas com uma matriz não otimizada. Este estudo tinha por objetivo avaliar a capacidade 
resistente, i.e., em condições próximas da rotura, não tendo sido realizada uma análise detalhada do 
comportamento estrutural em condições de serviço. Na sequência do trabalho referido, decidiu-se 
avaliar a deformação e a fendilhação em condições serviço, sendo o fenómeno da abertura de fendas 
da maior relevância, não só por razões estéticas, mas também por poder influenciar a durabilidade 
das estruturas. Assim, o presente estudo tem como principal objetivo analisar a influência do uso da 
superskin e de agregados reciclados na deformação e fendilhação de vigas compósitas produzidas 
segundo este conceito inovador, tendo como base de comparação vigas de referência (vigas 
correntes em betão armado). 

Foram produzidas 10 vigas, variando: i) a taxa de armadura longitudinal de tração (ρ = 0,65% e  ρ = 
3,32%); ii) o betão do núcleo (LCRAC e um betão corrente); e iii) o tipo de superskin (UHDC reforçado 
com fibras de aço e UHDC com fibras poliméricas). Neste estudo abordou-se apenas a situação em 
que o núcleo em LCRAC é betonado/produzido numa primeira fase e, posteriormente, é aplicada a 
camada externa de proteção em UHDC. O comportamento estrutural das vigas foi avaliado para um 
nível de carga compreendido entre os 50% e 80% da sua resistência máxima, correspondendo às 
condições de serviço. Para monitorização do padrão de fendilhação utilizou-se uma técnica baseada 
em processamento digital de imagem [6,7]. Os resultados obtidos experimentalmente foram 
igualmente comparados com os valores estimados pelo EC2 [8]. 
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2 ESTUDO EXPERIMENTAL 

2.1 Composição e propriedades dos betões do núcleo e da superskin 

As vigas ensaiadas foram produzidas com os seguintes betões: i) betão corrente, CC, considerado 
como betão de referência; ii) betão com baixa dosagem de cimento e com agregados reciclados de 
resíduos de construção e demolição, LCRAC; e iii) dois  betões de ultraelevada durabilidade 
reforçados com fibras (ultra-high durability fiber-reinforced concrete – UHDFRC): a) com fibras de 
aço (UHDCsf); e b) com fibras poliméricas (UHDCpf). Na matriz ligante desses betões foi usado 
cimento CEM I 52,5R, cinzas volantes somente no LCRAC e UHDC, filer calcário, superplastificante 
MasterGlenium Sky 526 e água. Os agregados naturais utilizados foram: areia siliciosa fina de 0/1 
mm, areia média de 0/4 mm, areão de 4/8 mm e brita calcária de 6/14mm. No LCRAC, além dos 
agregados naturais, foram também utilizados dois agregados reciclados de RCD: agregados com 
granulometria 4/20 mm e agregados com granulometria 10/20 mm. O LCRAC foi formulado de modo 
a minimizar a dosagem de cimento e a maximizar a percentagem de substituição de agregados 
naturais por agregados reciclados provenientes de RCD, sem comprometer as propriedades 
especificadas para o betão. O CC foi formulado para um valor alvo de resistência à compressão entre 
35 e 40 MPa que, comparativamente ao LCRAC, contém a mesma pasta ligante, 350 kg/m3, mas 
maior dosagem de cimento e apenas uma adição de filer calcário.  Os UHDC com fibras foram 
otimizados de modo a serem mais ecoeficientes, tendo como premissa a maximização das 
propriedades de durabilidade e a minimização da dosagem de cimento. Relativamente aos UHDC 
estudados anteriormente [3,5], os UHDC usados neste estudo têm uma dosagem moderada de 
cimento, cerca de 660 kg/m3, contendo também cinzas volantes e filer calcário. Um dos UHDC 
contém 2% em volume de microfibras metálicas de 13 mm de comprimento e o outro 4% de fibras 
poliméricas com 25 mm de comprimento. Na Tabela 1, apresentam-se os materiais utilizados, as 
respetivas proporções e os parâmetros de composição dos betões produzidos. 

Tabela 1. Composição dos betões utilizados na produção das vigas 

Constituintes (kg/m3) 
Betão do núcleo Superskin 

CC LCRAC UHDCsf UHDCpf 

Ligantes  
Cem I 52,5R   200 175 660 660 
Filer calcário   150 100 275 275 

Cinzas volantes  --- 75 165 165 
Adjuvantes MasterGlenium SKY 526 1,0 2,9 13,2 13,9 

Agregados naturais 

Areia Fina da Guia 0/1   186 0 907 853 
Areia Média 0/4    742 898 ---- ---- 

Areão 4/8mm  96 ---- ---- ---- 
Brita 6/14mm   869 ---- ---- ---- 

Agregados reciclados 
RCD4/20  ---- 534 ---- ---- 

RCD10/20  ---- 336 ---- ---- 
Microfibras de aço ---- ---- 157 ---- 

Microfibras poliméricas ---- ---- ---- 37 
Água  144 181 231 231 

Água/Cimento 0,72 1,03 0,35 0,35 
Água/ligante 0,412 0,516 0,21 0,21 

RCD em volume (%) ---- 53 ---- ---- 
 
Na tabela 2 apresentam-se as caracteristicas mecânicas dos betões de núcleo e da superskin usados 
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para a produção das vigas, nomeadamente, a resistência média à compressão, fcm,  o módulo de 
elasticidade (Ecm), as resistências à tração por compressão diametral (fctm)  e por flexão (fflm), as 
resistências residuais em flexão do UHDC (fR1, fR2, fR3, fR4),  tensão residual de serviço, fFts, e a tensão 
residual última, fFtu. 

Tabela 2. Propriedades dos betões  

 
fcm7  

[MPa] 
fcm28  

[MPa] 
fcm56 

 [MPa] 
fctm  

[MPa] 
fcfm  

[MPa] 
Ecm  

[GPa] 
fRm1 

[MPa] 
fRm2  

[MPa] 

fRm3  

[MPa] 
fRm4  

[MPa] 
fFts 

[MPa] 
fFtu 

[MPa] 
CC 32,9 38,2 39,1 3,0 5,8 41,3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

LCRAC 29,2 35,7 36,3 2,3 4,8 29,1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
UHDCsf 100,0 118,7 140,9 ---- 36,7 34,7 24 33 29 25 10,9 9,7 
UHDCpf 77,0 76,3 85,9 ---- 16,6 31,6 11 12 12 11 5 4 

2.2 Produção das vigas 

As 10 vigas foram produzidas com 1500 mm de comprimento, secção transversal de 120x240 mm2, 
varões de aço A500NR, 2∅6 como armadura longitudinal de compressão e variando os seguintes 
parâmetros: i) a taxa de armadura longitudinal de tração; ii) o betão do núcleo (LCRAC e um betão 
corrente (CC)); e  iii) o tipo de superskin (UHDC reforçado com fibras metálicas e com UHDC com 
fibras poliméricas). Foram consideradas duas taxas de armadura longitudinal de tração: i) A1 - vigas 
fracamente armadas com 2∅10 (As = 1,57 cm2 ⇒ ρ = 0,65%); e ii) A2 - vigas fortemente armadas com 
4∅16 (As = 8,04 cm2 ⇒ ρ = 3,32%). As vigas com taxa de armadura longitudinal de tração igual a 
3,32% foram reforçadas transversalmente com estribos ∅8 afastados 50 mm e as restantes com ∅8 
afastados 80 mm, de modo a evitar a rotura prematura por corte.  As vigas produzidas estão 
apresentadas na Fig. 2. A designação das vigas segue o critério do seguinte exemplo, V3,32LCRAC _UHDCsf: 
o número indica a taxa de armadura longitudinal de tração,  LCRAC identifica o tipo de betão de 
núcleo (CC para o betão corrente) e UHDCsf identifica o tipo de UHDC usado (nota: nas vigas de 
referência não aparece UHDC). 

 

Figura 2. Vigas desenvolvidas. 

As vigas compósitas foram produzidas em duas fases. Na primeira, foi produzido o núcleo com 220 
mm de altura e 80 mm de espessura, com armadura assente diretamente na cofragem. Na segunda, 
o núcleo com  56 dias de idade, foi colocado diretamente sobre a cofragem de modo que as 
armaduras de tração longitudional fiquem por cima,  e sobre este foi adicionada a superskin em 
forma de U com 20 mm de espessura (Fig. 3). A espessura de recobrimento foi escolhida de modo a 

10 Vigas 

5 vigas A1 

3 vigas compósitas 

V0,65CC_UHDCsf 

V0,65LCRAC_UHDCsf 

V0,65LCRAC_UHDCsf 

2 vigas de referência 

V0,65CC 

V0,65LCRAC 

5 vigas A2 

3 vigas compósitas 

V3,32CC_UHDCsf 

V3,32LCRAC_UHDCsf 

V3,32LCRAC_UHDCsf 

2 vigas de referência 

V3,32CC 

V3,32LCRAC 
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considerar os requisitos de ligação entre o aço e o betão e, simultaneamente, a proteger a estrutura 
contra os agentes agressivos. Na interface entre os dois betões foi considerada uma superfície rugosa 
criada com retardador superficial de presa. A ligação entre o LCRAC e o UHDC foi estudada 
previamente e concluiu-se que este tipo de rugosidade era o mais adequado por esta solução 
conduzir à maior resistência ao corte e à menor variabilidade dos resultados devido à uniformização 
do tratamento/rugosidade em toda a superficie. De modo a evitar interferência da força de reação 
na ligação entre a superskin e o núcleo, a superskin não foi adicionada em todo o comprimento da 
viga, terminando a 100 mm das extremidades. 

    
Figura 3. Produção das vigas compósitas. 

2.3 Descrição do ensaio à flexão das vigas 

As vigas foram submetidas à flexão aplicando uma carga concentrada a meio vão, por controlo de 
deslocamento a uma velocidade de 0,02 mm/s, através de um servo-atuador hidráulico com uma 
capacidade máxima de 300 kN, acoplado a uma estrutura rígida metálica. A viga foi colocada sobre 
dois apoios cilíndricos, com liberdade de rotação, distanciados entre si 1400 mm. Durante o ensaio 
foram medidas diferentes grandezas para caracterizar o comportamento das vigas ensaiadas. Para 
medir a reação nos apoios foram colocadas células de carga sob os apoios, com capacidade de 300 
kN. Para medir os deslocamentos verticais da viga foram usados transdutores de deslocamentos 
(LVDTs -linear variable differential transformers) em três seções transversais diferentes: (i) secção de 
aplicação da carga e; (ii) secções localizadas a meia distância entre os apoios e o ponto de aplicação 
da carga. Também foram colocados dois LVDTs horizontais, na zona central da viga, um 
aproximadamente a 35 mm acima da face superior da viga e outro, também a 35 mm, mas abaixo da 
face inferior da viga, para medir o encurtamento e o alongamento horizontais ao longo de um 
comprimento igual à altura da viga, 240 mm, comprimento considerado para a zona crítica.  

Além da instrumentação tradicional, os ensaios foram monitorizados com recurso a processamento 
de imagem, permitindo avaliar as deformações e o padrão de fendilhação ao longo dos ensaios. Para 
utilizar o método adotado, foi necessário pintar uma grelha de 120 x 100 mm2 de nove alvos 
circulares igualmente espaçados na superfície da zona crítica, na face oposta à colocação da 
instrumentação tradicional. As imagens foram adquiridas com uma estação fotográfica fixa, colocada 
a uma distância de aproximadamente 1,20 m da viga, com a câmara em posição orto-paralela. Foi 
utilizada uma câmara Nikon D810 com uma lente de distância focal de 50 mm e um disparador 
remoto. Antes do início do ensaio, foi registada uma sequência de dez imagens, visando avaliar a 
precisão experimental do método e calcular a resolução espacial de cada ensaio. Durante o ensaio, 
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foram adquiridas imagens nos instantes mais revelantes para avaliar o comportamento das vigas. 
Foram selecionados quatro instantes por ensaio, correspondendo a aproximadamente 50%, 60%, 
70% e 80% da capacidade da carga máxima estimada para a viga. Na Fig. 4 é apresentado o esquema 
do ensaio das vigas e os instrumentos de medição utilizados. 

  
Figura 4. Esquema de ensaio das vigas e os instrumentos de medição e monitorização. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Rigidez à flexão das vigas 

Na Fig. 5 apresenta-se a relação entre a força aplicada e o deslocamento a meio vão das vigas 
ensaiadas, assim como a identificação dos 4 pontos considerados para a análise das deformações e 
da fendilhação.  

  
Figura 5. Relação F-δ. 

 
A rigidez à flexão (EI) foi determinada através do declive de duas retas no diagrama momento 
curvatura, M-1/r; a primeira reta corresponde à fase antes da fendilhação, Estado I e, a segunda, à 
fase fendilhada antes da plastificação das armaduras, Estado II. Neste trabalho foi determinada a 
rigidez à flexão apenas para o Estado II (EIII,exp). Para determinar o declive da reta M-1/r, adotou-se 
um critério igual para todas as vigas, considerando uma reta de ajuste, usando os pontos 
correspondentes a 50% e 70% do Mmáx de cada viga. Na Fig. 6 é ilustrada, numa das vigas, a 
metodologia seguida. 
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A rigidez à flexão em Estado II (EIII,teo) foi também estimada teoricamente, considerando-se para o 
efeito as armaduras longitudinais, tracionadas e comprimidas, e apenas o betão na zona comprimida. 
Na Tabela 3 estão apresentados os valores da rigidez estimados e determinados experimentalmente, 
recorrendo a dois métodos diferentes: a) Método 1 - curvatura determinada com base no  
encurtamento e no alongamento medidos em níveis diferentes da secção, no troço com 240 mm, 
localizado na zona central e crítica da viga (usando os LVDTs horizontais); e b) Método 2 - curvatura 
determinada pela integração da linha elástica usando a deformação vertical da viga em diferentes 
secções e para vários níveis de carga (usando os LVDTs verticais).  

 
Figura 6. Diagrama M-1/r da viga 

V3,32LCRAC. 

Tabela 3. Rigidez à flexão 

Vigas 
EIII,exp (kN.m2) EIII,exp (kN.m2) EIII,teo 

(kN.m2) Método 1 Método 2 

V0,65LCRAC 552 794 922 
V0,65LCRAC_UHDCpf 1169 880 927 
V0,65LCRAC_UHDCsf 913 902 932 

V0,65CC 723 917 976 
V0,65CC_UHDCsf 1235 1135 968 

V3,32LCRAC 2336 1919 2946 
V3,32LCRAC_UHDCpf 2754 2712 4114 
V3,32LCRAC_UHDCsf 2245 2386 4475 

V3,32CC 2737 1918 3318 
V3,32CC_UHDCsf 3011 2794 3931 

 

 

Os valores de rigidez experimental determinados pelos dois métodos e os estimados teoricamente  
apresentam algumas diferenças. As diferenças de rigidez entre os Métodos 1 e 2 podem ser 
justificadas pelo facto de a curvatura do Método 1 ser determinada com base nas deformações numa 
zona muito restrita e com mais fendas do que no resto da viga, uma vez que é uma zona de 
momentos máximos, ao passo que a curvatura média na mesma zona crítica determinada pelo 
Método 2 é condicionada pelo comportamento geral da viga, incluindo as zonas com menos 
fendilhação. Relativamente à rigidez teórica, as diferenças observadas para os valores experimentais 
poderão estar associadas ao desvio entre o valor considerado no cálculo e o valor real da altura útil 
da viga e da posição do eixo neutro, parâmetros que afetam significativamente os valores estimados 
para a rigidez. Apesar das diferenças mencionadas, os resultados demostram de forma inequívoca 
um aumento da rigidez à flexão das vigas com superskin, em relação às vigas de referência, e essas 
diferenças aumentam com o aumento da taxa de armadura longitudinal de tração.  

3.2 Flecha nas condições de serviço 

Na Fig. 7 são apresentadas as deformadas das vigas para 60% da força máxima, determinadas com 
base nas leituras dos 3 LVDTs verticais e considerando as condições de apoio. Os resultados estão 
obviamente relacionados com a rigidez à flexão analisada anteriormente e demonstram que: i) para 
a mesma percentagem da força máxima resistente, as vigas com maior taxa de armadura longitudinal 
de tração têm uma maior deformação mas todas têm uma deformação inferior ao limite de L/500, 
neste caso, de 5.6 mm; ii) a viga de referência VLCRAC tem maiores deformações do  que a viga VCC, 

como esperado, pois o LCRAC tem menor módulo de elasticidade do que o CC; iii) as deformações 
verticais comprovam, em geral, que a utilização da superskin diminui a deformação das vigas, apesar 
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de, em alguns casos, o efeito não ser tão evidente. Todavia, ao comparar-se as deformadas das 
diversas vigas sujeitas a uma força igual, fica mais claro o efeito da superskin na diminuição da 
deformação das vigas. Nessa análise comparativa evidencia-se também o efeito da taxa de armadura 
longitudinal na deformação das vigas, pois no Estado II a área da armadura tracionada tem uma 
grande influência na rigidez à flexão. 

  
a) b) 

Figura 7. Deformada das vigas ensaiadas para 60% da força máxima: a) ρ = 0,65%) e b) ρ =3,32%. 

3.3 Análise da largura de fendas 

A evolução da fendilhação das vigas foi avaliada em quatro níveis de cargas na zona das condições de 
serviço: 50%, 60%, 70% e 80% da sua capacidade resistente. Na Tabela 4 é apresentada a evolução 
da largura média das fendas (Wm) com a tensão nas armaduras tracionadas, σs. Wm foi medida na 
zona crítica da viga (120 mm para cada lado do centro da viga) e, aproximadamente, ao nível das 
armaduras longitudinais inferiores, aplicando processamento de imagem [6]. A Fig. 8 exemplifica as 
principais etapas do processo: i) definição do perfil de medição (Fig. 8a); ii) detecção e identicação de 
fendas (Fig. 8b); e iii) medição da largura de fendas (Fig. 8c). A tensão nas armaduras σs foi calculada 
para cada nível de carga, considerando a secção fendilhada, o equilíbrio das forças internas, o 
equilíbrio dos momentos interno e externo, e os módulos de elasticidade dos diferentes materiais 
(aço, betão do núcleo e UHDC do recobrimento). Com base na tensão das armaduras tracionadas e 
no modelo recomendado pelo EC2 [8] foi estimada a largura média de fendas. 

 
a) b) c) 

Figura 8. Medição da largura das fendas: a) definição do perfil de medição; b) deteção e identificação de 
fendas; c) medição da largura de fendas. 

Os resultados, apresentados na Fig. 9 e na Tabela 4 permitem verificar que: i) os resultados 
experimentais e estimados seguem a mesma tendência; ii) as vigas com superskin apresentam menor 
abertura de fendas nas condições de serviço; iii) a tensão na armadura tracionada diminui também 
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com a aplicação da superskin; iv) as vigas com superskin com fibras de aço apresentam largura de 
fenda inferior às vigas com superskin reforçada com fibras poliméricas; iv) a viga de referência 
produzida com o LCRAC tem fendas com largura ligeiramente menor do que as vigas produzidas com 
CC; a razão para esta diferença poderá ser atribuída ao facto de a matriz do LCRAC produzida com 
175 kg/m3 de cimento e 75 kg/m3 de cinzas volantes ser mais resistente do que a matriz ligante do 
CC, promovendo maior aderência. 

Tabela 4. Largura média das fendas (Wm) e nível de tensão de tração (𝜎𝑠) correspondente. 

Vigas Carga σs (MPa) Wm (mm) Wm, EC2 (mm)  Vigas Carga σs (MPa) Wm (mm) Wm, EC2 (mm) 

V0,65LCRAC 

0,5Pmax 281 0,16 0,15 

V3,32LCRAC 

0,5Pmax 258 0,18 0,12 
0,6Pmax 332 0,22 0,18 0,6Pmax 318 0,20 0,14 
0,7Pmax 425 0,23 0,26 0,7Pmax 346 0,23 0,16 
0,8Pmax 466 0,30 0,30 0,8Pmax 387 0,25 0,18 

V0,65LCRAC_UHDCpf  

0,5Pmax 160 0,08 0,08 

V3,32LCRAC_UHDCpf 

0,5Pmax 243 0,09 0,08 
0,6Pmax 213 0,09 0,11 0,6Pmax 322 0,10 0,12 
0,7Pmax 286 0,15 0,15 0,7Pmax 371 0,12 0,15 
0,8Pmax 357 0,20 0,19 0,8Pmax 424 0,20 0,17 

V0,65LCRAC_UHDCsf 

0,5Pmax 63 0,07 0,03 

V3,32LCRAC_UHDCsf 

0,5Pmax 184 0,13 0,08 
0,6Pmax 93 0,07 0,04 0,6Pmax 243 0,13 0,11 
0,7Pmax 137 0,08 0,07 0,7Pmax 296 0,15 0,13 
0,8Pmax 190 0,12 0,09 0,8Pmax 340 0,18 0,15 

V0,65CC_UHDCsf 

0,5Pmax 57 * 0,03 

V3,32CC_UHDCsf 

0,5Pmax 230 * 0,07 
0,6Pmax 85 * 0,04 0,6Pmax 281 * 0,08 
0,7Pmax 120 * 0,06 0,7Pmax 381 0,08 0,11 
0,8Pmax 219 0,08 0,11 0,8Pmax 435 0,12 0,13 

V0,65CC 

0,5Pmax 299 • 0,17 

V3,32CC 

0,5Pmax 211 0,20 0,09 
0,6Pmax 357 • 0,20 0,6Pmax 224 0,21 0,10 
0,7Pmax 419 • 0,23 0,7Pmax 310 0,28 0,14 
0,8Pmax 476 • 0,28 0,8Pmax 353 0,34 0,16 

*fendas que não foi possível medir por serem muito pequenas          • fendas não medidas, porque as fotos ficaram desfocadas. 

 

a) 

  

b) 
Figura 9. Relação entre Wm e σs: a) ρ = 0,65%) e b) ρ =3,32%.  
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4 CONCLUSÕES 

Com base nos ensaios experimentais e na análise dos resultados obtidos foi possível concluir que: 
• as vigas produzidas com betão com baixa dosagem de cimento e com agregados reciclados de 

resíduos de construção e demolição (LCRAC) têm menor rigidez à flexão e menor largura de 
fendas, comparativamente às vigas produzidas com betão corrente (CC).  

• a utilização do recobrimento em superskin de betão de ultraelevada durabilidade (UHDC) 
aumenta a rigidez à flexão das vigas, diminuindo consequentemente as suas deformações 
relativamente às vigas correntes. 

• a superskin diminui igualmente a tensão nas armaduras tracionadas e a largura média das fendas 
nas condições de serviço.  

• a produção do UHDC com fibras de aço diminui a largura média das fendas relativamente às vigas 
com o UHDC com fibras poliméricas. 
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Resumo  

No âmbito da descarbonização do sector da construção, o presente estudo enquadra-se num projeto 
que visa a otimização e a melhoria da qualidade e da ecoeficiência de betões usados na produção de 
postes de betão armado para linhas de distribuição elétrica. A prioridade incide na redução da 
dosagem de cimento Portland nos betões, cuja produção implica a conhecida e nociva emissão de 
CO2 para a atmosfera, substituindo-o parcialmente por diferentes adições e/ou reduzindo a 
quantidade de ligante. A otimização da compacidade das misturas, combinada com essa substituição 
do cimento e com o aumento do desempenho mecânico e de durabilidade, torna-se essencial, 
permitindo melhorar a sua ecoeficiência. 

Este estudo, onde se consideram duas gamas distintas na formulação do betão, um moldado em 
fresco com consistência seca e outro moldado em cofragem com consistência plástica, realizou-se 
nas correspondentes matrizes de argamassa, onde se incorporaram adições como fíler calcário, 
cinzas volantes, pozolanas e escórias, no qual se efetuou uma vasta caraterização de desempenho 
mecânico e de durabilidade, permitindo selecionar uma mistura de cada gama para a produção de 
betão. Foram analisadas as misturas no estado fresco e caraterizadas as suas propriedades no estado 
endurecido: mecânicas (resistências à flexão e à compressão; módulo de elasticidade), diferidas 
(retração) e de durabilidade (absorção por capilaridade, resistências à carbonatação e à penetração 
de cloretos e resistividade). Os resultados são analisados e comparados com as matrizes das 
formulações dos betões atualmente produzidos e apresentam-se as principais conclusões. 

Palavras-chave: Matrizes cimentícias; Ecoeficiência; Otimização; Desempenho mecânico; 
Durabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO  

A produção ecoeficiente e económica do betão pode ser alcançada, entre outros fatores, através da 
substituição parcial do cimento Portland por subprodutos de outras indústrias. O grande potencial 
para a redução do impacto ambiental relacionado com a produção de cimento tem sido observado 
especialmente para betões com resistências correntes, mas também para resistências elevadas e 
ultraelevadas. A otimização granulométrica, combinada com o uso de cimento com alta reatividade e 
adições como substitutos do cimento, e o uso de superplastificantes juntamente com a redução da 
dosagem de água, permitem uma redução significativa do clínquer no cimento Portland, o que 
possibilita a produção de betões com baixas dosagens de cimento e bom desempenho mecânico 
[1,2]. Esta evolução, das misturas convencionais para betões ecoeficientes, que previsivelmente será 
comprovada por estudos de análise de ciclo de vida, não deve diminuir o desempenho de materiais 
cimentícios e deve ter em consideração os desempenhos de trabalhabilidade, resistência e 
durabilidade. A otimização da formulação desse betão tem uma potencial influência positiva nas 
propriedades mecânicas em idades mais avançadas devido ao efeito pozolânico, bem como nas 
propriedades diferidas e de durabilidade. Embora o desenvolvimento das resistências iniciais seja 
mais lento em comparação aos betões tradicionais, é possível obter betão com resistências 
mecânicas mais elevadas em idades mais avançadas, porque as reações pozolânicas são lentas, mas 
prolongadas [2,3,4]. 

A otimização da compacidade não é apenas benéfica na redução da quantidade de água, mas 
também na diminuição do espaço entre as partículas de cimento. Para otimizar a compacidade do 
betão, devem ser incluídas partículas gradualmente mais pequenas para preencher os vazios entre as 
maiores, de modo a obter uma estrutura densa e rígida da matriz de betão, reduzindo o espaço que 
precisa de ser preenchido por produtos de hidratação, obtendo, assim, maiores resistências. O 
volume de água necessário para garantir a trabalhabilidade também pode ser reduzido com a adição 
de superplastificantes na matriz [3,4,5]. 

Os trabalhos publicados indicam que, na produção de betão ecoeficiente, pode ser atingida uma 
redução significativa da quantidade de cimento sem que sejam alteradas as propriedades das 
misturas, diminuindo, assim, as emissões de CO2 por metro cúbico de betão até 25% [3, 6]. O fíler 
calcário e as cinzas volantes, por exemplo, foram identificadas como adições viáveis, com melhorias 
visíveis na trabalhabilidade, propriedades mecânicas e durabilidade [1,2]. As cinzas volantes são um 
subproduto com custo moderado e uma adição eficiente na substituição do cimento em misturas de 
betão, apresentando bons resultados na garantia da resistência e durabilidade. No entanto, a sua 
procura crescente e disponibilidade incerta nos países desenvolvidos, também devido a 
preocupações ambientais, exige adições alternativas, como pozolanas naturais, ou outros 
subprodutos, como escórias. Alguns estudos apontam para uma redução de mais de 65% no impacto 
ambiental quando as escórias de alto forno são usadas na substituição parcial do cimento [2]. O 
betão industrial, tanto na produção pré-fabricada como no betão pronto, não é por vezes otimizado 
em termos de formulação das misturas e da relação eficiência/custo. As dosagens de cimento 
Portland devem ser diminuídas para reduzir os custos de produção e para garantir maior 
ecoeficiência, incluindo maior teor de adições na formulação. Além disso, ao maximizar a 
compacidade e a densificação da matriz ligante, a matriz torna-se mais compacta e menos 
permeável, aumentando a durabilidade e as resistências mecânicas, mesmo com reduzido teor de 
cimento.  
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Neste sentido, foram estudadas formulações de betões, considerando a substituição parcial do 
cimento por diferentes adições, tais como fíler calcário, cinzas volantes, pozolanas naturais ou 
escórias moídas de forno elétrico, promovendo soluções mais sustentáveis. Neste estudo, os 
resultados são apresentados nas correspondentes matrizes de argamassa. Foram estudados dois 
tipos de misturas: uma com consistência seca para betão moldado fresco - BT e outra com betão de 
consistência plástica para betão moldado em cofragem - MT.  

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1 Materiais  

Para o estudo das misturas foi considerada a matriz de argamassa, composta pela pasta ligante e a 
fração fina (areias). Utilizou-se o cimento CEM II-A/L 42.5R (C), cinzas volantes do tipo F (CV), fíler 
calcário (FC), pozolanas de Cabo Verde (Poz) e escórias de forno elétrico (Esc), com os seguintes 
valores de massa volúmica, em kg/dm3: 3,08; 2,30; 2,70; 2,30; 3,83, respetivamente. Como a areia 
tem uma grande influência na granulometria das misturas, particularmente na compacidade e na 
trabalhabilidade, utilizou-se uma mistura de areia fina 0/1 mm e areia média 0/4 mm. Utilizaram-se 
dois tipos de adjuvante: Sikament HE 200 P, um redutor de água para betão seco, com massa 
volúmica de 1,17 kg/dm3, favorecendo uma melhor dispersão e utilização do cimento para as 
misturas secas BT; Glenium SKY 526, um superplastificante à base de éter-policarboxilato com massa 
volúmica de 1,06kg/dm3, para aumentar a plasticidade e reduzir a quantidade de água nas misturas 
MT. A dosagem definida para cada mistura foi ajustada de modo a alcançar a trabalhabilidade e o 
teor de ar definidos. O acerto necessário implica efetuar pequenos ajustes na compacidade da 
mistura, sendo pouco relevante na influência da relação A/L entre misturas com diferentes adições 
(Tabela 1).  

2.2 Misturas 

Os dois tipos de misturas de matriz de argamassa, BT - consistência seca e MT - consistência plástica, 
foram formulados de acordo com a proporção dos betões correspondentes (Tabela 1) e comparados 
com duas misturas de referência, BT ref e MT ref, que contêm parâmetros de projeto atuais de betão 
pré-moldado.  

Tabela 1. Formulação misturas de betão utilizadas para produzir matrizes de argamassa 

Mistura Ligante 
(kg/m3) 

C 
(kg/m3) 

CV 
(kg/m3) 

FC 
(kg/m3) 

Poz 
(kg/m3) 

Esc 
(kg/m3) 

Mist. Areias 
(kg/m3) 

Mist. Grossos 
(kg/m3) 

A/L Compac. 

BT ref 400 400 - - - - 930 902 0.390 0.825 
BT200 CV 350 200 150 - - - 804 1144 0.312 0.865 

BT250 350 250 50 50 - - 829 1129 0.323 0.860 
BT200 Poz 350 200 - - 150 - 797 1138 0.326 0.860 
BT250 Esc 350 250 - 50 - 50 861 1120 0.323 0.860 

MT ref 360 360 - - - - 778 1046 0.472 0.805 
MT250 CV 350 250 100 - - - 902 992 0.409 0.840 

MT+200 CV 400 200 200 - - - 888 920 0.370 0.835 
MT250 Poz 350 250 - - 100 - 902 992 0.408 0.840 
MT250 Esc 350 250 - - - 100 957 982 0.408 0.840 
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As misturas foram formuladas, com elevada taxa de substituição de cimento por adições, ajustando 
os parâmetros em função das previsões estabelecidas para os valores alvo pretendidos da resistência 
mecânica. A compacidade é a relação volumétrica entre o volume das partículas sólidas e o volume 
total do betão, que é primeiramente estimada pelos parâmetros da formulação e depois controlada 
pelos valores experimentais da massa volúmica, teor de ar e volume compactado. O teor de ar foi 
estabelecido em 2,0%, nas misturas de betão BT, e 1,5% nas MT, o que corresponde a valores de 
3,5% e 2,4%, respetivamente, nas matrizes de argamassa.  

2.3 Ensaios no estado fresco e endurecido 

Os ensaios para aferir o espalhamento e teor de ar das misturas, a fim de ajustar as dosagens dos 
constituintes, foram realizados de acordo com os procedimentos das normas EN 1015-3 [7] e 
EN 1015-7 [8], respetivamente. As dosagens dos adjuvantes foram ajustadas para atingir a 
consistência alvo de cada mistura, cuja dosagem em relação ao peso do cimento variou entre 2,9 e 
3,5% nas BT e entre 0,7 e 1,0% nas MT. Os ensaios de resistências à flexão e à compressão em 
argamassas foram realizados em provetes prismáticos (40x40x160 mm3), de acordo com a EN 1015-
11 [9], e os resultados foram obtidos pela média de três provetes para a flexão e seis metades para a 
compressão, para cada idade (28 e 56 dias). A retração foi avaliada em várias idades (1, 3, 7, 14, 28, 
56, 90, 120 e 180 dias) pela média de registos em três provetes prismáticos (40x40x160 mm3), de 
acordo com a em 1015-13 [10]. O ensaio do módulo de elasticidade foi realizado após 56 dias de cura 
e seguiu a especificação LNEC E397 [11], usando um provete prismático de 50x50x300 mm3. A 
absorção de água por capilaridade foi avaliada pela média de três provetes de 40x40x160 mm3, de 
acordo com a especificação LNEC E393 [12]. A determinação da resistência à carbonatação foi 
avaliada de acordo com a NT Build 357 [13], através da média de dois provetes de 40x40x80 mm3, 
com 5% de CO2 em diferentes idades (7, 14, 28, 56 e 90 dias). A análise da resistividade que atesta a 
capacidade de resistência do betão à penetração de iões cloreto foi avaliada pela medição em um 
provete cilíndrico (100 mm de diâmetro e 200 mm de altura) a várias idades (7, 28, 56, 90, 120, 180, 
240 e 300 dias), segundo a norma AASHTO T358 [14]. O coeficiente de difusão de cloretos por 
migração em regime não estacionário foi obtido de acordo com o procedimento descrito na NT Build 
492 [15], aos 28 e 56 dias, pela média de três provetes cilíndricos (100 mm de diâmetro e 50 mm de 
espessura) por idade. 

3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1 Propriedades mecânicas e retração 

3.1.1 Resistências à flexão e à compressão 

Os resultados das resistências médias aos 28 e 56 dias, para misturas BT e MT, são mostrados na 
Fig. 1 para as resistências à flexão e à compressão. Nas formulações BT e MT, a resistência à flexão 
não tende a evoluir dos 28 para os 56 dias, nos quais foram registadas pequenas variações pouco 
expressivas. Apesar da elevada redução de teor de cimento, algumas misturas BT apresentam melhor 
desempenho que a referência, sendo essa melhoria ainda maior nas misturas MT. Destacam-se as 
misturas BT250Esc, MT250 Esc e MT+200 CV, pois atingem valores superiores aos das referências aos 
28 dias, com aumentos de 39%, 85% e 100%, respetivamente, sendo as relações semelhantes aos 56 
dias.  
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Quanto à resistência à compressão, para ambas as formulações (BT e MT), a evolução de 28 para 56 
dias é significativa, até 15%, devido aos efeitos cimentício e pozolânico. Apesar da redução do teor 
de cimento, as misturas apresentam desempenho semelhante ou superior às referências, através do 
aumento da compacidade e da incorporação de adições. As misturas com cinzas volantes e escórias 
revelaram aumentos em relação às referências até cerca de 11% e 6%, respetivamente. 

  
Figura 1. Resistência à flexão (esq.) e à compressão (dir.), aos 28 e 56 dias. 

3.1.2 Módulo de elasticidade 

Os valores médios obtidos para o módulo de elasticidade, aos 56 dias, são mostrados na Fig. 2. Pela 
análise do gráfico, as adições e o aumento da compacidade são evidentes no aumento do módulo de 
elasticidade da matriz de argamassa, em comparação com a referência. Esse aumento é de 8 a 16%, 
nas misturas BT, e de até 6% nas misturas MT, sendo as adições de pozolanas, cinzas volantes e 
escórias as que revelaram aumentos mais significativos. 

    

Figura 2. Ensaio do módulo de elasticidade (esq.) e respetivos valores aos 56 dias, para as misturas 
BT e MT (dir.) 

3.1.3 Retração 

Os valores da retração das argamassas ao longo do tempo estão representados na Fig. 3, para 
misturas BT e MT. Na série BT, as misturas BT250 (com adição de fíler e cinzas volantes) e BT250 Esc 
(com adição de escórias) destacam-se por apresentarem menor retração, sendo que esta última 
apresenta valores de cerca de 20 a 25% abaixo da referência. A mistura BT200 Poz destaca-se por 
apresentar uma retração inicial muito elevada, que estabiliza após o primeiro mês, sendo o valor 
cerca de 20% superior à referência; as restantes misturas desse tipo apresentam uma evolução mais 
suave, estabilizando após 90 dias. Todas as misturas MT apresentam valores mais baixos (de 20 a 
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50%) que a referência, sendo as misturas MT250 CV e MT250 Esc as que desenvolvem menor 
retração; a evolução dessas misturas tende a estabilizar entre 28 e 56 dias, enquanto a referência 
atinge esse ponto aos 120 dias. 

  

Figura 3. Evolução da retração das misturas BT (esq.) e MT (dir.) ao longo do tempo 

3.2 Durabilidade 

3.2.1 Absorção de água por capilaridade 

Na Fig. 4 são apresentados os valores de absorção de água por capilaridade das misturas BT e MT. 
Uma vez que a qualidade da matriz relativa a este parâmetro se considera “elevada” abaixo de 
0,1mg/mm2xmin0,5, “média” entre 0,1 e 0,2 mg/mm2xmin0,5 e “baixa” acima de 0,2 mg/mm2xmin0,5 
[16], é possível aferir que, nas misturas BT, apenas a BT250 pode ser considerada de qualidade 
média, enquanto as restantes são classificadas com elevada qualidade. Quanto às MT, apenas a 
MT250 Poz e a MT250 Esc permanecem durante o ensaio na classificação de "elevada qualidade". As 
restantes começam por apresentar qualidade média, melhorando a sua classificação ao longo do 
tempo. Comprova-se um comportamento não-linear deste parâmetro nas misturas testadas, uma 
vez que as evoluções são mais compatíveis com as funções do tipo potência. 

  

Figura 4. Absorção de água por capilaridade em função do tempo: misturas BT (esq.) e MT (dir.) 

Analisando os resultados deste ensaio, realizado em três dias consecutivos, pode concluir-se que as 
misturas com elevada compacidade e combinadas com adição de escórias, tanto em BT como em 
MT, apresentam os melhores resultados na avaliação da absorção capilar, absorvendo cerca de 45% 
menos água do que a referência, na mistura BT, e menos 60% na mistura MT. A adição de cinzas 
volantes e pozolanas também revelou um bom desempenho na redução da absorção de água. 

0

200

400

600

800

1000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ε c
s

(×
10

-6
)

t (dias)
BT ref BT200 CV BT200 Poz BT250 BT250 Esc

0

200

400

600

800

1000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ε c
s

(×
10

-6
)

t (dias)
MT ref MT250 CV MT250 Poz MT250 Esc MT+200 CV

0

1

2

3

4

5

6

0 15 30 45 60 75

Ab
so

rç
ão

 c
ap

ila
r (

m
g/

m
m

2 )

t (min0,5)
Abs=0,1 Abs=0,2 BT ref BT200 CV
BT200 Poz BT250 BT250 Esc

0

1

2

3

4

5

6

0 15 30 45 60 75

Ab
so

rç
ão

 c
ap

ila
r (

m
g/

m
m

2 )

t (min0,5)
Abs=0,1 Abs=0,2 MT ref MT250 CV
MT250 Poz MT250 Esc MT+200 CV

 
210 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

3.2.2 Resistência à carbonatação 

A análise da profundidade de carbonatação das misturas estudadas, avaliada ao longo do tempo, 
apresenta uma tendência quase linear com a raiz quadrada do tempo (Fig. 5). É evidente que a 
quantidade de cimento é altamente influente na resistência à carbonatação. Apesar do aumento de 
compacidade e da substituição do cimento por adições, as misturas otimizadas revelaram valores de 
carbonatação geralmente superiores aos de referência, até 160%, na BT200 CV, e 95%, na MT+200 
CV. Nas misturas BT esse fenómeno é mais percetível, pois a diferença da quantidade de cimento é 
maior e, portanto, a referência apresenta destacadamente os melhores resultados, seguida das 
misturas com mais cimento, BT250 Esc e BT250, embora contenha substituição parcial por adições. 
Ainda assim, a escória revela uma influência positiva na resistência à carbonatação, 
comparativamente a outras adições, em que a mistura BT250Esc tende até a superar a resistência da 
referência na exposição mais prolongada. As misturas MT mostram a mesma tendência, embora com 
uma diferença menor em relação à referência; naquelas misturas, também é possível verificar que o 
aumento da quantidade de cimento substituído por adições prejudica a resistência à carbonatação. A 
mistura MT250 CV apresenta boa resistência, com profundidade de carbonatação semelhante à 
referência. A MT250 Esc apresenta uma redução significativa (cerca de 30%) na profundidade de 
carbonatação, em comparação com a referência, comprovando a capacidade das escórias de 
aumentar a resistência a este parâmetro. As escórias aumentam, assim, a resistência à carbonatação 
e reduzem a absorção capilar das matrizes. 

  

Figura 5. Profundidade de carbonatação das misturas BT (esq.) e MT (dir.) 

3.2.3 Resistividade 

Este ensaio possibilita a determinação imediata da resistividade elétrica superficial da matriz de 
betão, ρ, permitindo a rápida estimativa da resistência à migração de iões cloreto. Assim, é 
expectável que os resultados sejam indicadores do ensaio de migração de cloretos. A Fig. 6 apresenta 
os valores da resistividade das misturas ao longo do tempo, para as séries BT e MT. Nas misturas BT 
destacam-se, com uma grande diferença das restantes, as misturas com adição de pozolanas e de 
cinzas volantes apresentando, esta última (BT200 CV), valores quase quinze vezes superiores à 
referência, em idades mais avançadas. Nas misturas MT destacam-se, uma vez mais, as misturas com 
adição de pozolanas e adição de cinzas volantes, MT250 Poz, MT250 CV e MT+200 CV, embora a 
última apresente resultados superiores aos restantes e 23 vezes superior à referência, aos 300 dias, 
uma vez que tem elevado teor de cinzas volantes. Em ambas as séries, BT e MT, a adição de escórias 
regista os valores mais baixos da resistividade, estando muito próximos das respetivas referências. 
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Figura 6. Resistividade das misturas BT (esq.) e MT (dir.) 

3.2.4 Migração de cloretos em regime não estacionário 

Os resultados apresentados na Fig. 7 representam o coeficiente de difusão de cloretos (D) através do 
ensaio de migração em regime não estacionário, aos 28 e 56 dias. Quanto menor o coeficiente D, 
maior a resistência à migração de cloretos, sendo a durabilidade também maior. O gráfico comprova 
que as misturas apresentam melhores resultados aos 56 dias, em relação aos 28, devido 
essencialmente aos efeitos pozolânico e cimentício. Na maioria dos casos, essa diferença é 
substancial, havendo uma redução até perto de 65% para misturas com cinzas volantes. As misturas 
com adições de pozolanas (BT200 Poz e MT250 Poz) apresentam resultados de D muito baixos em 
comparação com as restantes e com as referências, o que as destaca de maneira bastante positiva, 
sendo os respetivos coeficientes até 85% e 80% mais reduzidos do que as referências. Por outro lado, 
as misturas com adição de escórias (BT250 Esc e MT250 Esc) apresentam maior migração de cloretos, 
sendo cerca de 25% e 60% superiores às referências nas misturas MT e BT, respetivamente; o que 
demonstra que a adição de escórias não promove melhorias com a idade, ao contrário das restantes. 

  

Figura 7. Ensaio de migração de cloretos (esq.) e coeficiente D das misturas BT e MT (dir.) aos 28 e 56 dias. 

4 CONCLUSÕES 

A análise dos resultados obtidos no estudo experimental permitiu obter as seguintes conclusões, 
relativamente às matrizes otimizadas com elevada compacidade e com substituição de cimento por 
diferentes adições: 

- Apesar da elevada redução no teor de cimento (de 30 a 50%), a resistência à flexão aumenta 
significativamente com adições diferentes, até 100%, em comparação às misturas de referência, 
sendo as cinzas volantes e as escórias as adições que proporcionam maior resistência. 
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- A resistência à compressão das misturas com adições tende a aumentar de 28 para 56 dias, até 15% 
devido aos efeitos pozolânico e cimentício, apesar da redução do cimento; em comparação com as 
de referência, a resistência à compressão das matrizes de elevada compacidade aumenta até 6% e 
11% com adições de escórias e cinzas volantes, respetivamente. 

- A substituição do cimento por adições promove uma diminuição significativa da retração, entre 20 a 
50%, sendo as misturas com escórias e cinzas volantes as que apresentam maiores reduções. 

- A adição de ligantes ecoeficientes (pozolanas, escórias e cinzas volantes) aumenta o módulo de 
elasticidade das matrizes de argamassa até 16% (principalmente em misturas com consistência seca, 
BT), comparando com as referências. 

- No que diz respeito à absorção capilar, todas as misturas são classificadas como “elevada 
qualidade”. Ainda assim, as misturas com adição de escórias apresentam elevada diminuição da 
absorção de água em comparação com as de referência, de 45 a 60%, seguidas pelas misturas de 
cinzas volantes, também com reduções de até 45%. 

- Quanto à resistência à carbonatação, a dosagem de cimento tem uma grande influência na redução 
da profundidade da carbonatação, uma vez que as misturas de referência apresentam um valor 
reduzido neste parâmetro; no entanto, as misturas com adição de escórias têm um efeito 
semelhante, ou até melhorado, na redução da carbonatação, comparativamente às referências. 

- Os resultados da resistividade do betão são um bom indicador do ensaio da difusão de cloretos, em 
que as misturas com adição de cinzas volantes, seguidas das com adições de pozolanas, as que 
desenvolvem maiores valores, principalmente em idades mais avançadas registando, a primeira, 
valores de até 23 vezes superiores à referência, nas misturas MT. 

- O coeficiente de difusão de cloretos das misturas com adições mostra elevada influência das 
adições pozolânicas, quer em amplitude quer com a maturidade das matrizes, uma vez que a 
migração de cloretos diminui até 65% dos 28 para os 56 dias de idade; as adições de cinzas volantes e 
pozolanas são muito eficientes na resistência à migração de cloretos, uma vez que reduzem o 
coeficiente dos cloretos em até 80 a 85%; pelo contrário, a adição de escórias provoca um efeito 
negativo, aumentando o coeficiente de cloretos de 25 para 60%, em comparação às referências. 

Em geral, a evolução de misturas cimentícias convencionais para misturas mais ecoeficientes com 
elevada compacidade, reduzido teor de cimento e com adições diferenciadas, não diminui o 
desempenho dos materiais; pelo contrário, dependendo das adições, pode melhorar 
significativamente os desempenhos mecânicos, diferidos e de durabilidade. 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo a caracterização de argamassas produzidas com incorporação de 

cimento reciclado termoativado (CR). Para tal, foi selecionada uma temperatura de tratamento de 

700°C, de forma a obter a desidratação efetiva das partículas de CR sem descarbonatação significativa. 

Foi analisada a influência da percentagem de incorporação de cimento reciclado termoativado e da 

relação água/ligante na necessidade de água e tempo de presa do CR, bem como nas propriedades 

das argamassas no estado fresco e endurecido. A microestrutura e o desenvolvimento da hidratação 

foram analisadas tendo em consideração ensaios de termogravimetria, difração de raios-x, 

calorimetria e microscopia eletrónica de varrimento. A substituição de CEM I 42.5R por 20, 50 e 100% 

de CR permitiu atingir ligantes enquadráveis nas classes de resistência 52.5, 42.5 e 32.5, 

respetivamente. A elevada exigência de água é o principal obstáculo à aplicação do CR. No entanto, 

este aspeto assumiu menor importância para percentagens de substituição até 50%. A resistência 

mecânica foi pouco afetada ou diminuiu até cerca de 12% para percentagens de incorporação até 20% 

e 50%, respetivamente. Conclui-se que o CR é uma alternativa promissora face às atuais adições 

minerais utilizadas na industria cimenteira. 

 

Palavras-chave: Cimento reciclado; Reidratação de resíduos de cimento; Termoativação; 
Comportamento no estado fresco; Resistência mecânica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção de cimento Portland normal (CPN) tem elevados consumos energéticos e envolve a 

destruição de recursos naturais, bem como liberta uma quantidade significativa de gases com efeito 

de estufa, nomeadamente dióxido de carbono (CO2), podendo chegar a cerca de 750-800 kg CO2/ton 

CPN [1]. Cerca de 85% das emissões de CO2 durante a produção do CPN estão relacionadas com o 

processo de sinterização, dos quais 60% são atribuídos à descarbonatação do calcário [2]. De acordo 

com WBCSD e IEA [1], as emissões de CO2 associadas à produção de CPN representam cerca de 5% das 

emissões antropogénicas globais de CO2. Por outro lado, os resíduos de construção e demolição, que 

incluem uma quantidade considerável de materiais cimentícios, constituem cerca de metade dos 

resíduos industriais [3], conduzindo a questões de gestão de resíduos. Assim, num futuro próximo, a 

industria do cimento terá que alterar a sua estratégia de forma a atingir um objetivo tão exigente como 

a produção de cimentos eco-eficientes. 

Neste sentido, o cimento reciclado de baixo carbono surge como uma alternativa sustentável ao CPN, 

contribuindo para a redução do consumo de recursos naturais e emissões de CO2, mas também dando 

destino adequado aos resíduos de construção e demolição. Na última década, foram realizados vários 

trabalhos de investigação acerca da reativação e reidratação do cimento reciclado (CR) [4–9]. 

Dependendo de diversos fatores, como as condições de tratamento térmico, o material de origem, a 

finura do CR e a composição da pasta, têm sido obtidas diferentes conclusões. Serpell and Zunino [8] 

estudaram as propriedades de CR tratado a 700-900°C, tendo verificado que o CR tratado a 740°C 

conduziu a maior resistência à compressão do que o CR tratado a 860°C, devido à formação de um 

polimorfo mais reativo de C2S (α’H-C2S) a temperaturas mais reduzidas. Por outro lado, Wang et al. [9] 

observaram que o CR tratado a 450°C conduzia à maior resistência mecânica, devido à formatação de 

tobermorite 0.96nm e jennite. Com base em microscopia de varrimento eletrónico (MEV), Zhang et al. 

[6] concluíram que a pasta de CR tratado a 600°C era extremamente porosa, com ligações fracas entre 

produtos de hidratação, levando a resistência mecânica reduzida. Baldusco et al. [10] reportaram que 

o desenvolvimento da resistência mecânica de pastas com CR tratado a 500°C foi mais rápido do que 

o de uma pasta com CPN, tendo atribuído os resultados à reidratação imediata do CR de área 

superficial elevada. Para relações água/ligante (a/l) de 0,6, a resistência à compressão apenas 

aumentou entre 13,6 e 14,6 MPa entre 3 e 28 dias, tendo atribuído a fraca evolução à reduzida rigidez 

das partículas desidratadas de CR. Bogas et al. [7] analisou as propriedades mecânicas e no estado 

fresco de argamassas com 20-100% de incorporação de CR de betão tratado a 350 e 600°C. Os autores 

observaram a redução progressiva da resistência à compressão com a percentagem de incorporação 

de CR, embora até 20% CR, a resistência à flexão não tenha sido significativamente afetada. 

Em resumo, este domínio de investigação ainda se encontra relativamente inexplorado, com várias 

incertezas na sua produção, comportamento de hidratação e respetivas propriedades no estado fresco 

e endurecido, nomeadamente tendo em conta diferentes parâmetros de mistura das argamassas. 

Assim, este estudo pretende analisar a influência da percentagem de incorporação de cimento 

reciclado termoativado e da relação a/l na necessidade de água e tempo de presa do CR, bem como 

nas propriedades das argamassas no estado fresco e endurecido. 
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2 PROGRAM EXPERIMENTAL 

2.1 Materiais 

A pasta de origem (PO) foi produzida com CEM I 42.5R (CPN) e uma relação água/cimento (a/c) de 

0,40, tendo atingido uma resistência à compressão aos 28 dias de cerca de 45 MPa. Após a produção, 

a PO foi curada em água durante pelo menos 3 meses. De seguida, a PO foi submetida a diversos 

processos de britagem e moagem, de forma a reduzir a dimensão das suas partículas. Finalmente, as 

partículas finas de PO foram peneiradas abaixo de 125 m. Com base noutros trabalhos experimentais 

[7,11,12] e na análise termogravimetrica (TG), selecionou-se uma temperatura de tratamento de 

700°C, de forma a obter a desidratação efetiva das partículas de PO sem descarbonatação significativa. 

As partículas de PO foram termoativadas num forno horizontal, com uma taxa de aquecimento de 

20°C/min entre a temperatura ambiente e a de tratamento (700°C), seguida de um período de 

residência de 5 horas e de arrefecimento no forno até temperatura ambiente. 

2.2 Composição das argamassas 

As argamassas foram produzidas com rácio cimento: areia de 1:3 em massa, de acordo com a NP EN 

196-3 [13]. Para a produção das argamassas, foi utilizada areia natural siliciosa de 2 granulometrias: 

35% areia fina (2620 kg/m3) e 65% areia grossa (2610 kg/m3), combinadas de forma otimizar a 

compacidade da mistura. Estas foram secas previamente para controlar melhor a água efetiva da 

mistura. Adicionalmente, nas misturas com relação a/l reduzida, foi utilizado superplastificante (SP). 

Tabela 1. Composição das argamassas 

Designação MA0 MA20 MA50 MA100 MB0 NT20 MC0 MC20 MC50 MC100 MD0 MD20 MD50 

% CR 0 20 50 100 0 20 0 20 50 100 0 20 50 

a/l 0,5 0,5 0,56 0,67 0,67 0,5 0,58 0,58 0,58 0,58 0,4 0,4 0,4 

MCR 0 96 231 432 0 95 0 92 228 451 0 101 250 

MCPN 482 383 231 0 444 380 463 368 228 0 507 404 250 

Mágua 241 240 258 290 297 238 269 267 265 262 203 202 200 

SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1,3 2 

Espalhamento 187 171 183 169 - 168 195 194 166 163 189 177 161 

MVfresca 2180 2140 2100 1970 2160 2140 2210 2190 2140 2060 2150 2130 2030 

fcm,3d 26,6 33,2 18,1 3,4 17,5 27,4 26,3 22,1 23,8 16,4 49,1 46,1 35,2 

fctm,3d 4,6 6,1 3,3 1,3 3,9 4,9 5,6 4,9 4,5 3,7 8,1 8,7 6,3 

fcm,7d 44,7 48,1 33 6 27,1 36 39,9 32,2 29,4 21,6 61,5 61,7 49,1 

fctm,7d 7,9 7,6 5,6 2,1 5,6 7,1 7,1 7,5 6 4,3 10,1 9,6 8,7 

fcm,28d 65,1 59,7 47,1 23,1 44,2 48,4 51,3 45,6 39,7 27,1 76,5 74,9 66,9 

fctm,28d 10,8 8,4 8,2 5 8,7 8,1 9,2 8,2 7,8 6,2 11,9 10,7 9,2 

Nota: MCR, MCPN, Mágua, MVfresca em kg/m3; SP em % massa de ligante; Espalhamento em mm; fcm e fctm em MPa 
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As misturas foram produzidas com diferentes percentagens de incorporação (0, 20, 50 e 100%) de CR 

termoativado a 700°C com trabalhabilidade (MA0-MA100) ou relação a/l (MC0-MC100) semelhante 

(Tabela 1). Foram ainda produzidas misturas com relação a/l reduzida (MD0-MD50), para avaliar o 

potencial máximo do CR. Finalmente, para efeitos de comparação, foi produzida uma mistura com CPN 

e a mesma relação a/l do que a MA100 (MB0), bem como uma mistura com 20% CR não tratado (NT20), 

para analisar a influência do efeito de filer e do restante cimento anidro na capacidade de reidratação 

do CR. As argamassas foram produzidas de acordo com as recomendações da NP EN 1015-2 [14]. 

2.3 Métodos de ensaio 

Após a sua produção, as partículas de CR foram caracterizadas por análise termogravimétrica (TG) e 

difração de raios-x (DRX). Para a DRX, as amostras foram pulverizadas e analisadas a 5-60°C, com um 

passo de 0,03° e de 100s, através do equipamento a PANalytical X’Pert Pro com radiação CuK. A TG 

foi realizada com recurso ao equipamento SETARAM, modelo TGA92 com uma taxa de aquecimento 

de 10°C/min, a partir da temperatura ambiente até 1000°C. Além disso, tendo em conta as curvas da 

TG, o grau de hidratação () do cimento hidratado foi estimado de acordo com a Eq. (1), em que Wn 

corresponde à quantidade de água necessária à hidratação completa do cimento anidro (0,23 para 

CPN [7]) e Wb à água não evaporável, determinada de acordo com a Eq.(2), em que Ldh corresponde à 

perda de água ligada aos produtos de hidratação e à decomposição do gesso e ettringite, Ldx à 

desidroxilação do CH, Ldc à descarbonatação da calcite e Ldca ao fator corretivo que tem em conta a 

perda de massa devido à decarbonatação do filer e outros compostos carbonatados no cimento anidro. 

𝛼 =
𝑊𝑏

𝑊𝑛
× 100 (1) 

𝑊𝑏 = 𝐿𝑑ℎ + 𝐿𝑑𝑥 + 0.41 × (𝐿𝑑𝑐 − 𝐿𝑑𝑐𝑎) (2) 

A calorimetria dos cimentos foi realizada de acordo com o método A da NP EN 196-11 [15] (mistura 

externa), a uma temperatura constante de 20°C, num calorímetro TAM Air Instruments – Watwers 

Sverige AB. As amostras com cerca de 6 g foram previamente misturadas com água destilada e 

posicionadas rapidamente no calorímetro (menos de 4 mins). O calor de hidratação foi medido durante 

cerca de 7 dias. Devido ao facto de a estabilização das amostras no calorímetro demorar cerca de 45 

mins, as medições só foram iniciadas após esse período. 

A consistência normal e o tempo de presa foram determinados de acordo com a NP EN 196-3 [13]. A 

caracterização das argamassas no estado fresco, nomeadamente espalhamento e massa volúmica 

fresca, foi realizada de acordo com a EN 1015-3 [16] e a EN 1015-6 [17], respetivamente. A 

caracterização mecânica das argamassas (resistência à compressão e à flexão) foi realizada de acordo 

com a EN 1015-2 [14]. Para tal, 3 provetes de 160x40x40 mm foram produzidos para cada idade de 

ensaio, tendo sido curados em câmara de 95% HR até à idade de ensaio (3, 7, 28 e 90 dias). 

Para a análise MEV, aos 28 dias, foram recolhidas amostras de argamassa com 40x40x6 mm, colocadas 

em isopropanol durante cerca de 7 dias de forma a parar a hidratação e secas a 60°C durante 2 dias. 

De seguida, as amostras foram seccionadas com 10x10 mm e cobertas com uma liga de ouro-paládio 

para evitar a acumulação de carga elétrica durante a observação. As amostras foram observadas num 

microscópio de varrimento eletrónico Hiachi S2400, acoplado a um espectrómetro de raios-x de 

energia dispersiva da Bruker. 
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3 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

3.1 Caracterização do cimento reciclado termoativado 

 Análise termogravimétrica e difração de raios-x 

A Fig. 1 apresenta as curvas da TG e TG diferencial (dTG) do CPN e NT utilizados neste estudo, onde 

podem ser essencialmente observadas três áreas principais de perda de massa: até cerca de 450°C, 

devido à desidratação dos C-S-H e à decomposição de outros produtos de hidratação, como o gesso e 

a ettringite (Ldh); 430-550°C, devido à desidroxilação do CH (Ldx); acima de 550°C, essencialmente entre 

700 e 800°C, devido à descarbonatação da calcite (Ldc) [7,9,11,18,19]. Com base nas Eq. (1) e (2) e na 

Fig. 1, estimou-se um  de 82% para o NT, que simula adequadamente uma pasta bem hidratada. 

A Fig. 2 apresenta a análise de DRX do CPN, NT e CR anidro e hidratado. O CPN apresenta os seus 

principais compostos bem definidos, nomeadamente C3S, que não se forma no CR. Entre outras fases 

cristalinas, identificou-se gesso, usualmente utilizado para controlar a rapidez de hidratação dos 

aluminatos de cálcio (Fig. 2). O NT exibe essencialmente as fases cristalinas CH, ettringite e calcite (Fig. 

2). Não foi possível identificar outros produtos nanocristalinos existentes, como o C-S-H. Os elevados 

picos de CH confirmam o elevado grau de hidratação do NT, conforme observado na TG. Além disso, o 

NT apresentou uma quantidade considerável de calcite (Fig. 2), possivelmente decorrente das fases de 

moagem e armazenamento durante a produção do CR. 

 

Figura 1. Análise termogravimétrica (TG) e TG 

diferencial (dTG) do CPN e do NT 

 

Figura 2. Análise de difração de raios-x do CPN, NT e 
CR. Legenda: ◊ – Brownmillerite; © – CaO; † – Calcite; 

□ – C4AF; × – -C2S;  – ’L-C2S;  – C3S; ● – C-S-H; 
Δ – CH; * – Ettringite; ∞ – Gesso; 

Ө – Hemicarboaluminato de cálcio hidratado 

O CR apresentou várias transformações relevantes, nomeadamente a redução de CH acompanhada de 

formação de CaO. Além disso, observou-se o aumento da intensidade dos picos da calcite em 

comparação com o NT, o que sugere que parte do CaO gerado pela desidroxilação do CH possa ter-se 

transformado em calcite. Outros autores reportaram fenómenos semelhantes [5,9]. Adicionalmente, 

foram identificados picos de um polimorfo de C2S, que refletem a desidratação e despolimerização do 

C-S-H. Este novo nesossilicato apresentou uma estrutura semelhante ao polimorfo ’L-C2S. 
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Em geral, o P700 apresentou produtos de hidratação semelhantes aos do NT, nomeadamente CH e 

ettringite, confirmando a reidratação do CR (Fig. 2). O P700 também apresentou calcite, resultante de 

carbonatação que terá provavelmente ocorrido durante as fases de moagem, tratamento térmico e 

armazenamento. Adicionalmente, o P700 também exibiu um composto menos comum, 

hemicarboaluminato de cálcio hidratado. Wang et al. [9] também identificou este composto, através 

de análises DRX e MEV, tendo sugerido que parte da calcite no produto anidro terá reagido 

rapidamente com os aluminatos, formando novos compostos hidratados, contribuindo para a maior 

reatividade inicial do CR. O mesmo foi reportado por Baldusco et al. [10]. 

 Necessidade de água e tempo de presa 

A Tabela 2 apresenta os resultados de consistência normal e tempo de presa realizados em pastas com 

incorporação de diferentes percentagens de CR. A água necessária para atingir uma consistência 

normal aumentou com a percentagem de incorporação de CR. O CR exigiu mais do que o dobro da 

água para atingir a mesma consistência. A mesma tendência é reportada na literatura [4,9,11]. Shui et 

al. [4] referem que tal se deve essencialmente ao aumento da área superficial das fases desidratadas 

e à formação de CaO livre. De facto, dado que o CR tem CaO na sua composição, parte da água da 

mistura reage imediatamente com este composto e parte evapora devido à natureza exotérmica desta 

reação. De acordo com Xinwei et al. [11], a necessidade de água mais elevada é o resultado da maior 

absorção e maior superfície especifica do CR comparativamente ao CPN. Em contraste com a estrutura 

cristalina compacta apresentada pelo CPN, a Fig. 3 demonstra a natureza mais porosa e superfície mais 

rugosa do CR, que resulta num aumento significativo da área superficial das partículas, refletindo-se 

na necessidade de água. Adicionalmente, Yu e Shui [20] também atribuiu a elevada necessidade de 

água à aglomeração de partículas de CR, não deixando uma quantidade de água suficiente para 

garantir uma consistência normal. No entanto, neste estudo, para percentagens de incorporação de 

CR até 50%, a necessidade de água não foi significativamente aumentada (Tabela 2). O efeito 

lubrificante proporcionado pelas partículas finas de CPN permite a redução do contacto e fricção entre 

partículas mais grosseiras, melhorando a coesão e trabalhabilidade da pasta [7]. 

Tabela 2. Consistência normal e 
tempo de presa de CR 

Desig. %CR 
Consistência 
normal (a/l) 

Tempo de 
presa (min) 

Inicial Final 

CPN 0 0,27 120 200 

CR1 20 0,33 145 210 

CR2 50 0,38 125 180 

CR3 100 0,65 15 32 
 

 

Figura 3. Imagens MEV de CPN (a) e CR (b) 

O CR exibiu tempos de presa inicial e final muito curtos (15 e 32 mins) (Tabela 2), não tendo preenchido 

os requisitos da NP EN 197-1 [21], que sugere um mínimo de 45 mins para o tempo de presa inicial. 

Esta tendência também foi reportada por outros autores [4,7] e pode ser atribuída à rápida reidratação 

das fases desidratadas de CR com área superficial e reatividade elevadas [4,6,10]. A influência da 

percentagem de incorporação de CR não foi clara (Tabela 2). Quando comparada com o CPN, a 

incorporação de 20 e 50% CR conduziu a um ligeiro incremento e uma ligeira redução do tempo de 

presa, respetivamente. De facto, até 50% de substituição de CR, o tempo de presa parece ter sido 

a b 
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essencialmente controlado pelo CPN, com pequenas variações entre as diferentes percentagens de 

CR. No entanto, Yu and Shui [20] reportaram a redução progressiva do tempo de presa com a 

incorporação de 5 a 30% CR, tendo atribuído os resultados ao fenómeno de hidratação promovido 

pelos nesossilicatos do CR. 

 Calor de hidratação 

A Fig. 4 apresenta a taxa de calor de hidratação e o calor de hidratação acumulado ao longo do tempo 

de pastas com CR ou CPN e relação a/l de 0,7. Durante as primeiras 4 horas, o CR apresentou uma taxa 

de calor mais elevada do que o CPN (Fig. 4). Entre 45 e 90 mins, o calor libertado pelo CR foi cerca de 

2,8 vezes superior ao do CPN. Outros autores obtiveram conclusões semelhantes [4,6,9]. Zhang et al. 

[6] reportaram uma taxa de libertação de calor 10 vezes superior em CR tratado a 600°C do que em 

CPN, seguido de um decréscimo acentuado do calor de hidratação. De acordo com Shui et al. [4], a 

maior reatividade inicial do CR resulta da sua maior área superficial e da instabilidade dos produtos de 

hidratação, que tendem a repolimerizar rapidamente. Além disso, Baldusco et al. [10] afirmam que o 

elevado calor de hidratação inicial não pode ser atribuído unicamente à hidratação do CaO. Após 6 

horas, a tendência inverteu-se e o CPN apresentou um calor de hidratação acumulado mais elevado 

do que o CR (Fig. 4). Após 24 horas e 7 dias, o calor de hidratação acumulado do CPN foi cerca de 42 e 

46% mais elevado do que o do CR, respetivamente. Estas diferenças teriam sido menores, caso os 

primeiros 45 mins tivessem sido medidos. Assim, o CR apresenta maior reatividade inicial e, ao longo 

do tempo, tende a desenvolver menos reações de hidratação do que o CPN. Por outras palavras, o CR 

apresenta uma fase de hidratação mais rápida e uma fase de aceleração de menor relevância, o que 

justifica os tempos de presa obtidos (Tabela 2). 

 

  

Figura 4. Taxa de libertação de calor de hidratação e calor de hidratação acumulado de pastas 

com relação a/l de 0,7 e CR ou CPN 

3.2 Caracterização das argamassas no estado endurecido 

 Influência da percentagem de incorporação de cimento reciclado termoativado 

A Fig. 5 apresenta a resistência à compressão (fcm) aos 28 dias de argamassas com diferentes 

percentagens de incorporação de CR e diversas relações a/l. Em geral, observou-se a redução destas 

propriedades com o aumento da percentagem de incorporação de CR. Inclusivamente, em argamassas 

com a mesma relação a/l (MC e MD), a incorporação de CR levou ao decréscimo da fcm, sugerindo que 

as pastas com CR são menos densas. Para 100% CR, a fcm atingiu apenas cerca de 53% da argamassa 

correspondente apenas com CPN. Assim, o incremento da percentagem de incorporação de CR levou 
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a maiores reduções de fcm nas argamassas MA, devido à sua relação a/l mais elevada. Neste caso, as 

fcm das argamassas MA com 20, 50 e 100% CR foram cerca de 92, 72 e 36% da MA0, respetivamente. 

No entanto, apesar da elevada relação a/l, a MA100 atingiu cerca de 23,1 MPa aos 28 dias, 

demonstrando a reatividade efetiva do CR. Outros autores reportaram resistências à compressão 

significativamente mais reduzidas, mesmo considerando pastas com relações a/l inferiores [4,7,11]. 

Aos 3 dias, as resistências à compressão (fcm) e à flexão (fctm) da NT20 foram cerca de 3% mais elevadas 

do que as da argamassa de referência de igual relação a/l (MA0), comprovando o potencial contributo 

do NT para os efeitos de filer e nucleação (Tabela 1). Por outro lado, aos 7 e 28 dias, as fcm da NT20 

foram cerca de 19 e 26% inferiores às da MA0, respetivamente, confirmando a inexistência de 

reatividade do NT. Além disso, a fcm da NT20 foi cerca de 18, 25 e 19% inferior à MA20 de igual relação 

a/l aos 3, 7 e 28 dias, respetivamente, reforçando a capacidade de hidratação do CR. De referir ainda 

que a fcm e a fctm da MA20 aos 3 e 7 dias foram mais elevadas do que as da MA0 (Tabela 1). Yu e Shui 

[20] também referem maior resistência à compressão aos 3 e 28 dias em pastas com 5%CR tratado a 

650°C do que em pastas de referência com a mesma relação a/l de 0,3. Estes resultados podem ser 

atribuídos aos efeitos de filer e nucleação promovidos pelas partículas finas de CR. 

 Influência da relação a/l 

Na Fig. 5, é possível observar que a redução da fcm aos 28 dias com a incorporação de CR seguiu 

tendências semelhantes para as relações a/l de 0,4 e 0,58. Adicionalmente, para 100% CR (MA100 e 

MC100), a fcm atingiu cerca de 53% da argamassa de referência com apenas CPN, tanto para a relação 

a/l de 0,67 (MB0) e de 0,58 (MC0) (Tabela 1). Assim, a eficiência das argamassas de CR parece não ter 

sido significativamente afetada pela relação a/l. De facto, nas argamassas com relação a/l de 0,58 (MC) 

e 0,40 (MD), a incorporação de 20% CR conduziu à redução de 11 e 2% da fcm, respetivamente. Para o 

mesmo conjunto de argamassas, mas com 50% CR, a redução da fcm foi de cerca de 23 e 12%, 

respetivamente. Por um lado, tal pode estar relacionado com um efeito de filer e nucleação mais 

eficiente proporcionado pelo CR em microestruturas mais densas. Por outro lado, a adição de SP nas 

argamassas MD poderá ter contribuído para uma melhor dispersão e reatividade do CR. A Fig. 6 

apresenta a fcm aos 28 dias de argamassas com diferentes percentagens de incorporação de CR em 

função da relação a/l. Com base nas regressões lineares, estimou-se que a fcm aos 28 dias de 

argamassas com relação a/l de 0,5 e 20, 50 e 100% atingiria cerca de 60, 50 e 30 MPa, respetivamente. 

Tal significa que, de acordo com a NP EN 197-1 [21], cimentos compostos com CEM I 42.5R e 20, 50 e 

100% CR têm potencial para atingir as classes de resistência 52.5, 42.5 e 32.5, respetivamente. De 

referir que é possível produzir argamassas trabalháveis com incorporação de até 50% CR atingindo fcm 

e fctm até cerca de 67 e 9 MPa, respetivamente (Tabela 1). Desta forma, tendo em conta a necessidade 

urgente de encontrar ligantes mais eficientes cruciais para a implementação do exigente roteiro de 

redução de carbono da industria europeia do cimento, o CR parece ser uma solução promissora. As 

argamassas com 100% CR apresentaram um incremento mais reduzido da fcm com a redução de relação 

a/l (Fig. 6). De acordo com Zhang et al. [6], devido à reduzida rigidez das partículas porosas de CR, 

ocorre uma espécie de patamar de resistência, a partir do qual a fcm estabiliza. Além disso, o 

desenvolvimento da microestrutura da pasta é diferente, no qual parte dos produtos de hidratação se 

formam no interior das partículas porosas de CR e não participam no desenvolvimento de produtos de 

hidratação externos, que garantem a coesão dos constituintes da argamassa. 
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Figura 5. Resistência à compressão aos 

28 dias, fcm,28d, de argamassas com 

diferentes % de incorporação de CR 

 

Figura 6. Resistência à compressão aos 

28 dias, fcm,28d, de argamassas com 

diferentes % de incorporação de CR 

em função da relação a/l 

 Influência da idade de ensaio 

A Fig. 7 apresenta a resistência à compressão de argamassas MA ao longo do tempo. Contrariamente 

ao reportado por outros autores [4,6,7], a evolução da resistência das argamassas com 100% CR foi 

mais reduzida do que a das argamassas de CPN com a mesma trabalhabilidade (MA0) ou a mesma 

relação a/l (MB0). De facto, a fcm da MA100 aos 3 e 28 dias foi cerca de 13 e 36% da da MA0 e cerca de 

19 e 52% da da MB0, respetivamente. O mesmo comportamento foi observado para a fctm (Tabela 1). 

 

Figura 7. Resistência à compressão, fcm, 

de argamassas MA e MB0 no tempo 

  

Figura 8. Resistência à compressão, fcm, 

de argamassas MC no tempo 

Bogas et al. [7] também documentou um desenvolvimento de resistência inicial mais lento em 

argamassas com CR, tendo atribuído os resultados à dimensão mais grosseira das partículas de CR. No 

entanto, as calorimetrias indicaram uma rápida evolução da hidratação do CR. Por outro lado, em 

argamassas com percentagens de incorporação de CR reduzidas, a evolução da resistência foi mais 

rápida do que a da argamassa de referência com a mesma relação a/l (MA0 e MA20). Desta forma, 

outros aspetos, como a relação a/l e a efetividade da dispersão do CR, podem ter um papel importante 

no seu comportamento. De facto, as argamassas MC apresentaram um desenvolvimento de resistência 

mais próximo do das argamassas com CPN do que as argamassas MA (Fig. 8). A fcm da MC100 aos 3 e 

28 dias foi cerca de 62 e 53% da MC0, respetivamente. Tal pode ser justificado pela adição de SP à 

MC100 para que fosse possível a obtenção de uma argamassa trabalhável com a mesma relação a/l do 

que a MC0, o que terá contribuído para uma melhor dispersão do CR. Yu e Shui [20] também 

demonstraram que a melhoria da dispersão do CR com o auxílio de aditivos promovia um 

desenvolvimento de resistência mais rápido. Além disso, mesmo após 28 dias, o incremento de 
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resistência da MA100 não foi inferior ao da MA0. Neste caso, não se confirmou o patamar de 

resistência reportado por Zhang et al. [6], devido à menor rigidez das partículas de CR. 

4 CONCLUSÕES 

Este artigo apresenta o estudo das propriedades no estado fresco e endurecido de argamassas 

produzidas com diferentes percentagens de incorporação de CR e relações a/l. A capacidade de 

reidratação do CR foi demonstrada através de análise DRX, calorimetria, MEV, bem como de ensaios 

mecânicos. O CR apresentou-se como um material promissor para substituição de CPN. A 

trabalhabilidade e a resistência mecânica das argamassas de CR não foram significativamente 

influenciadas, para percentagens de incorporação de 20% CR. Para substituição de 50% CR, a 

resistência mecânica foi pouco afetada, tendo decrescido apenas cerca de 12-23% em argamassas de 

igual relação a/l. A eficiência do CR foi superior em argamassas com menor relação a/l. Por outro lado, 

as argamassas de CR apenas atingiram resistências mecânicas 48% inferiores às das argamassas de 

CPN de relação a/l idêntica. No entanto, mesmo para relações a/l elevadas, as argamassas com 

100%CR atingiram até cerca de 27 MPa aos 28 dias. Adicionalmente, os cimentos compostos com CEM 

I 42.5R e 20, 50 e 100  CR têm potencial para atingir as classes de resistência 52.5, 42.5 e 32.5, 

respetivamente, de acordo com a NP EN 197-1 [21]. Em resumo, é possível produzir cimentos com 

redução significativa das emissões de CO2, enquadrados nas classes da NP EN 197-1 [21]. No entanto, 

os seus principais problemas continuam a ser a sua trabalhabilidade e tempos de presa reduzidos, que 

podem ser ultrapassados através da sua utilização como material de substituição até 50% CR. 
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Resumo  

Hoje em dia, diversos subprodutos ou resíduos têm sido estudados para a sua incorporação nos 
materiais de construção e um desses subprodutos são as cinzas volantes de carvão (CV). No entanto, 
o uso de grandes volumes desses materiais apresenta algumas dificuldades para as características 
dos betões, sendo uma delas, a sua suscetibilidade aos problemas associados com a carbonatação. 
Assim, é necessário encontrar novos materiais ou soluções para estes problemas. Cinzas volantes de 
biomassa (CB) são um resíduo com origem na queima de biomassa florestal para a produção de calor 
e energia, em países como Portugal, este subproduto é depositado em aterros. Uma vez que, este 
resíduo apresenta características pozolânicas, muitos estudos têm tentado perceber se é possível a 
sua aplicabilidade como material substituto do cimento na produção de betão. Neste estudo, o 
efeito do uso de CB na qualidade, durabilidade e sustentabilidade de betões foi avaliado. Uso de 
grandes quantidades de CB não conduz à produção de betões com melhor desempenho do que 
betões convencionais (só com cimento como ligante). Contudo, o uso de pequenas quantidades de 
CB misturadas com cinzas volantes de carvão, permite obter resistências à compressão similares às 
das composições produzidas só com cimento, mas melhorando a resistência à carbonatação e à 
penetração de cloretos e majorando o desempenho ambiental. Os resultados mostraram que, uma 
das soluções para a minimização de problemas relacionados com betões com elevados teores de 
cinzas volantes, pode ser a utilização de pequenas quantidades de CB misturadas com CV. Uma vez 
que, o uso de pequenas quantidades de CB misturado com CV conduz a betões com qualidade 
similar, mas com uma maior durabilidade e sustentabilidade do que betões só com cimento como 
ligante e que minimiza o efeito da dosagem de grandes quantidades de CV.  

Palavras-chave: Betão; Cinzas Volantes de Biomassa; Cinzas volantes de Carvão; Durabilidade; 
Sustentabilidade  
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1 INTRODUÇÃO  

Hoje em dia, verifica-se um crescimento continuo da população, conduzindo a grandes aglomerados 
populacionais, essencialmente em zonas urbanas. É sabido, que as cidades usam 3% da superfície 
terrestre, mas que o consumo de recursos a nível global é aproximadamente de 75%, sendo estas 
cidades responsáveis por mais de 75 a 80% das emissões de gases com efeito de estufa [1,2]. Isto 
conduz à produção de elevadas quantidades de resíduos, que conduzem a problemas ambientais, 
tais como, contaminação de solos e águas, diminuição da biodiversidade, perdas de ecossistemas. A 
nível mundial, diversos países e setores económicos seguem o princípio da Economia Linear, baseado 
em princípios de extração-transformação-use-disposição final. Este modelo económico apresenta um 
elevado consumo de matérias primas e produção de grandes quantidades de resíduos e elevadas 
emissões para atmosfera, provocando elevados custos de gestão e impacte no ambiente [3]. 

A União Europeia estabeleceu uma estratégia a longo-prazo, até 2050, em que definiu o objetivo de 
se atingir uma economia zero em termos de emissões de gases com efeito de estufa. Este objetivo 
faz parte da estratégia “European Green Deal”, assinado no acordo de Paris [4]. Para além disso, 
existe cada vez mais uma preocupação com a sustentabilidade, e todos os setores económicos têm 
procurado adotar princípios de Economia Circular, em alternativa ao modelo linear, encorajando o 
ideal de usar os recursos no seu potencial máximo de valor, incluindo neste valor a sua recuperação 
ou regeneração após o uso, conduzindo à redução de resíduos produzidos, consumo de matérias-
primas e a uma economia mais competitiva.  

A indústria da construção é um importante setor económico na União Europeia, contudo a indústria 
do cimento é uma das fontes mais significativas em termos de poluição ambiental. É sabido, que as 
empresas de produção de cimento libertam grandes quantidades de CO2 para a atmosfera, causando 
elevados prejuízos para o ambiente e que conduzem ao aumento da produção de gases com efeito 
de estufa [5–7]. A população mundial tem vindo a aumentar drasticamente, resultando num 
crescimento da demanda da construção, tem levado a uma maior extração de recursos naturais a 
serem usados na produção de betão. Devido a estes efeitos negativos, nos últimos anos, os 
investigadores têm tentado produzir/dimensionar betões que tenham um menor impacte ambiental, 
mas mantendo ou melhorando as suas propriedades, qualidade e durabilidade. Uma das formas que 
se têm vindo a estudar é substituição do cimento por materiais que possuam as mesmas 
propriedades, mas que sejam mais sustentáveis, como por exemplo, as cinzas volantes de carvão, as 
cinzas volantes de biomassa, cinzas de bagaço, entre outros [8].  

As cinzas volantes de biomassa (CB) têm vindo a ser utilizadas com material substituto do cimento, 
devendo-se ao facto de apresentarem propriedades físicas e químicas semelhantes às cinzas volantes 
de carvão (CV) [9]. O uso das CB como material substituto parcial do cimento mostrou diversos 
efeitos positivos nas misturas de cimento e alguns desses resultados estão descritos em [9], contudo 
existem algumas cinzas de biomassa que não apresentam características pozolânicas. Os materiais 
cimentícios apresentarem boas propriedades quando são usadas cinzas de biomassa, como material 
substituto do cimento, no entanto, não existe ainda regulamentação para aplicação destas nos 
betões. Assim, as normas utilizadas para a regulamentação da aplicação cinzas volantes em betão, 
têm sido usadas como base para a incorporação das CB. Na Fig. 1 é apresentada uma comparação 
entre o conteúdo de cálcio presente nas cinzas e a soma dos óxidos (SiO2+Al2O3+Fe2O3) para diversas 
cinzas de biomassa, sendo feita uma comparação com cinzas volantes de carvão e com as 
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regulamentações em vigor. Esta análise foi feita através de uma recolha de diversas composições 
físicas e químicas de diferentes CB presentes na literatura, esta análise encontra-se mais detalhada 
em [9]. Como se pode observar, a maioria das CB e das misturas de CB com CV, são consideradas 
pela norma ASTM C618-15:2015, como classe C. No entanto, é de realçar que a classificação das CB 
através das normas europeias e americanas é um processo muito complexo, uma vez que, existe uma 
diversidade de cinzas que em termos de óxidos ou conteúdo em cálcio não permite a sua 
classificação pelas normas utilizadas para a classificação de cinzas usadas para a produção de betão.  

Contudo, apesar da dificuldade na sua classificação com base nas normas atuais, estas cinzas 
apresentam um teor alcalino superior as cinzas volantes, sendo que a sua utilização pode ser 
benéfica em alguns tipos de betões, tais como os betões com elevados teores de adições, onde o 
conteúdo alcalino é menor, devido às reações pozolânicas, que leva a problemas relacionados com a 
diminuição do pH e dos compostos alcalinos e, consequentemente, à corrosão das armaduras de 
estruturas de betão armado. Para além disso, a utilização de CB na produção de betões, conduz a 
uma solução mais sustentável tanto para a indústria do betão, como para a gestão final deste 
material.  

 

Figura 1. Relação entre o conteúdo em óxido de cálcio presente nas cinzas e a soma dos óxidos, 
para diferentes cinzas de biomassa (em preto) e comparação com as cinzas volantes de carvão 

(em azul) [9] 

O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito das cinzas volantes de biomassa na qualidade, 
durabilidade e sustentabilidade de betões com elevados teores de adições.  

2 Materiais e Métodos 

Após uma análise detalhada das potenciais utilizações de CB como material substituto do cimento e 
o seu efeito nas propriedade de betões, a qual foi apresentada em [9], identificou-se a existência de 
uma deficiência no potencial do uso destas cinzas em betões com elevados volume de cinzas 
volantes. Assim, um grupo de composições de argamassas foi produzido onde se avaliou o uso de CB 
como material de substituto de cimento, a sinergia das duas cinzas volantes e o uso de CB como 
material alcalino, os resultados deste estudo encontram-se apresentados em [10–12]. Conforme 
observado na Fig. 2, as cinzas de biomassa apresentam uma melhor performance quando usadas 
como material reservatório de alcalinidade, pois conduzem a um aumento da durabilidade e 
qualidade e sustentabilidade das argamassas com elevado volume de cinzas volantes de carvão. 
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Baseado nestes resultados, foi escolhido um conjunto de formulações e estudado betões com baixo 
conteúdo de CB (0.5, 1.5 e 5%m de substituição do cimento), estas composições foram comparadas 
um betão com elevado conteúdo de cinzas volantes de carvão (50%m de CV). 

 

 

Figura 2 – Principais efeitos do uso de cinzas de biomassa, como material substituo do cimento e 
como material alcalino, nas propriedades de argamassas com elevados teores de cinzas volantes 

de carvão 

2.1 Caraterização dos materiais utilizados 

Na preparação das composições de betão foi utilizado cimento CEM I 42.5R (Outão, Secil), cinzas de 
biomassa provenientes de uma central de combustão que usa resíduos florestais para a produção de 
energia e calor para o setor da pasta do papel, cinzas volantes de carvão provenientes de uma 
central termoelétrica e três tipos de agregados: meia areia-rolada 0-4 mm, brita granítica 4-8 mm e 
brita granítica 6-12mm. A caracterização física e química dos diferentes materiais encontra-se 
apresentada em [10–12]. 

2.2 Formulação das composições de betão e sua caraterização 

Um grupo de composições de betão foi preparada com a utilização de 0,5, 1,25 e 5 %m de cinzas 
volantes de biomassa (percentagem referente ao conteúdo total de ligante). A totalidade de ligante 
utilizada foi de 350 kg/m3, sendo produzidos betões com 50 %m de substituição de cimento, com 
uma razão de água/ligante de 0,35 e com recurso ao uso de superplastificante, para uma melhor 
trabalhabilidade do betão fresco. Foram analisadas propriedades referentes à qualidade (resistência 
à compressão) e durabilidade (resistência à carbonatação e penetração de cloretos), para betões 
com 28, 90 e 180 dias de cura, e sustentabilidade (análise do ciclo de vida) (Fig. 3).  
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Figura 3 – Composições dos betões estudados e ensaios realizados 

2.2.1 Resistência à compressão 

O teste de compressão foi realizado de acordo com a norma NP EN 12390-3:2003 [13], foram 
realizados testes em três amostras para cada composição de betão, em provetes de 100x100x100 
mm3. As amostras foram imersas em água, até ao dia do teste. Após a cura, as amostras foram 
testadas numa prensa (Elle que possui uma gama de força entre 50-3000 kN) até à rutura de cada 
amostra aos 28, 90 e 180 dias de cura. A força máxima foi registada e a resistência à compressão foi 
calculado de acordo com a Eq. (1). 

𝑓 c =
𝐹
𝐴𝑐

 (1) 

Onde, fc é a resistência à compressão em (MPa), F é a força máxima aplicada (N) e Ac é a area da 
seção setorial onde a força é aplicada (mm2). 
 

 
Figura 4 – Teste de compressão 

2.2.2 Resistência à carbonatação 

A resistência à carbonatação foi avaliada através de um ensaio acelerado com o objetivo de medir a 
resistência à penetração de CO2 do betão. Este ensaio foi realizado de acordo com o procedimento 
do LNEC E 391:1993 [14]. Após a preparação, as amostras foram colocadas numa câmara húmida 
relativa, temperatura e concentração de CO2 controlada. Em cada composição foram cortadas 
amostras com 1 cm de espessura, com uma periodicidade de 30 dias, sendo pulverizada com uma 
solução de fenolftaleína. Na superfície pulverizada mediu-se a profundidade de carbonatação [14].  
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2.2.3 Determinação do coeficiente de difusão de cloretos por ensaio de migração em regime não 
estacionário 

Neste ensaio, o coeficiente de difusão dos cloretos determinado é uma medida de resistência à 
penetração dos cloretos do betão e foi realizado segundo a especificação do LNEC E 463:2004 [15]. 
Para cada composição foram preparadas amostras em moldes cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 
50 mm de espessura, após cada período de cura, os provetes foram cortados em fatias com 200 mm 
de comprimento, sendo obtido 3 amostras para cada cilindro. Um potencial elétrico externo foi 
aplicado axialmente através da amostra para forçar os iões de cloreto migrarem para fora da 
amostra. Após o período de teste, a amostra foi dividida axialmente e uma solução de nitrato de 
prata foi pulverizada nas seções recém-divididas. A profundidade de penetração do cloreto foi 
medida a partir da precipitação de cloreto de prata (branco visível), permitindo a determinação do 
coeficiente (Eq. 2). Uma descrição detalhada do método utilizada encontra-se descrita em [15,16].  

𝐷 =
𝑅𝑇
𝑧𝐹𝐸

∙
𝑥𝑑 − 𝛼�𝑥𝑑

𝑡
 (2) 

Onde,  

𝐸 =
𝑈 − 2
𝐿

 (3) 

𝛼 = �
𝑅𝑇
𝑧𝐹𝐸

∙ 𝑒𝑟𝑓−1 �1 −
2𝐶𝑑
𝐶0

�
2

 (4) 

e D é o coeficiente de difusão em regime não estacionário; z é o valor absoluto da valência do ião, 
para os cloretos z=1; F a constante de Faraday: F=9,648x104 J/(V.mol); U o valor absoluto da 
voltagem aplicada (em Volts), R a constante dos gases perfeitos: R=8,314 J/(K.mol); T o valor médio 
das temperaturas inicial e final na solução anódica (graus Kelvin); L a espessura do provete (m); xd o 
valor médio da profundidade de penetração (m); t a duração do ensaio (segundos); erf-1 o inverso da 
função erro; cd a concentração de cloretos para a qual ocorre a mudança de cor: cd≈0,07N; c0 a 
concentração de cloretos na solução catódica: c0≈2N. 
 

 
Figura 5 – Teste de penetração de cloretos 

2.2.4 Avaliação do ciclo de vida dos betões estudados 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar a performance ambiental dos diferentes betões 
estudados. O método utilizado segue as fases do ACV, de acordo com a norma ISO 14040, que que 
fornece uma estrutura consensual, terminologia e fases metodológicas [17]. A descrição detalhada 
das fases e dos métodos utilizados e os resultados obtidos para a análise de ACV encontra-se descrita 
em [7]. 

3 Apresentação e discussão dos resultados 

3.1 Resistência à compressão 

Na Fig. 6 encontram-se apresentados os resultados obtidos para a resistência à compressão dos 
testes realizados aos 28, 90 e 180 dias de cura. Os valores apresentados são uma média de três 
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amostras para cada formulação de betão. Os valores de compressão para a mistura com 0,5 %m de 
CB eram semelhantes aos da referência, contudo verifica-se que um aumento do conteúdo de CB, 
conduziu a uma diminuição dos valores de compressão. Isto deve-se ao facto, de as CB não serem um 
material pozolânico, que com o aumento do seu conteúdo nas misturas, leva a uma diminuição sílica 
amorfa reativa que reaja com os compostos hidratados de cimento. Contudo, estas cinzas são muito 
alcalinas (pH numa classe de 11 a 13), com elevado teor de compostos de cálcio, fazendo com que 
esta cinza se comporto como um reservatório de alcalinidade, resultando numa boa sinergia com as 
CV [18,19].  

 
Figura 6 – Resistência à compressão das amostras de betão 

3.2 Resistência à carbonatação 

A carbonatação é um ataque químico, onde os agentes agressores são os compostos presentes nos 
gases atmosféricos, principalmente dióxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de hidrogênio. 
Normalmente, esses gases são difundidos na forma de gás no sistema poroso, nas fissuras existentes 
na interface zona de transição entre a pasta de cimento e o agregado do betão, neutralizando os 
compostos alcalinos, resultando numa diminuição do pH, para valores inferiores a 9, levando à 
destruição da camada de proteção de passivação e permitindo a corrosão do reforço [20]. A análise 
da carbonatação consiste num teste acelerado com o objetivo principal de medir a resistência ao 
CO2. A profundidade de carbonatação pode ser expressa em função da raiz quadrada do tempo de 
exposição, resultando numa tendência linear, sendo assim, possível determinar o coeficiente de 
carbonatação, apresentado na Fig. 7.  

 
Figura 7 – Coeficiente de carbonatação dado pelo teste acelerado para cada composição 

3.3 Resistência à Penetração de Cloretos 

Na Fig. 8, os resultados médios dos coeficientes de difusão de cloreto são apresentados. Os 
resultados mostraram que as misturas REF e CB0.5 apresentaram os menores valores para o 
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coeficiente de penetração de cloretos. Isso pode ser causado pelo fato de as duas cinzas volantes 
apresentarem uma boa sinergia, neste nível de substituição de cimento, podendo indicar que nesta 
mistura existia uma maior quantidade de aluminatos que levam à fixação e redução do teor de iões 
de cloreto livres capazes de migrar para o betão, levando à diminuição do coeficiente de difusão [15]. 
Apesar da boa sinergia apresentada nesta mistura (CB0.5), um aumento no coeficiente de difusão foi 
observado com o aumento do teor de CB.  

 
Figura 8 – Coeficientes de difusão de iões cloretos determinados para os betões em estudo 

3.4 Análise de ciclo de vida 

O estudo realizado mostrou o potencial impacte do betão, principalmente a parte relacionada com 
as emissões de CO2, é devido ao teor de cimento Portland. Os resultados também mostraram que é 
possível produzir betões com baixo teor de cimento Portland, com melhor desempenho ambiental, 
atingindo a compressão esperada satisfatória, sendo uma alternativa promissora em termos 
ambientais. Para além, dos bons resultados observados nas outras propriedades, é importante referir 
que as formulações de betão com 0,5 e 1,3 % em peso de substituição de cimento por CB apresentou 
baixo desempenho ambiental, no entanto melhor desempenho ambiental do que o betão 
convencional. As questões ambientais relacionadas com estas duas composições devem-se ao uso de 
um maior teor de superplastificante. O efeito do superplastificante nos indicadores ambientais é 
conhecido, mas os resultados mostraram que é possível reduzir ligeiramente o teor de SP, sem ter 
um efeito negativo significativo na trabalhabilidade, mantendo os valores semelhantes aos da 
formulação de betão com 5 % em peso de CB. A diminuição do conteúdo de SP tem uma importante 
contribuição na melhoria do desempenho ambiental dessas duas misturas. 

4 CONCLUSÕES 

Os trabalhos desenvolvidos, nomeadamente a análise dos testes efetuados e dos resultados obtidos, 
destaca que é possível produzir betões com baixo teor de cimento, mas com propriedades 
semelhantes aos betões convencionais. Durante este estudo, foi possível concluir que as CB têm um 
efeito nas propriedades do betão com elevado teor de cinzas volantes, mas em alguns casos leva à 
produção de um material com resistência mecânica desejável, mas sempre com boa durabilidade. E 
apesar de em termos de impactes ambientais, a sua performance não ser o desejável, é preciso 
realçar que isto deve-se ao uso de superplastificante, e não diretamente relacionado com o conteúdo 
em CB. Mesmo assim, é importante referir que a performance ambiental destes betões é superior 
aos betões convencionais. Assim, uma das soluções para minimizar os problemas dos betões com 
elevados teores de cinza em ambientes sujeitos à penetração de cloretos pode ser a utilização de 
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pequenas quantidades de CB misturada com CV, pois estas cinzas apresentam uma boa sinergia e 
apresentam uma contribuição positiva na minimização da penetração dos cloretos. Para além disso, 
é sabido que está a ocorrer uma diminuição da produção de cinzas volantes de carvão, devido às 
metas estabelecidas a nível Europeu, em termos da diminuição da pegada de carbono dos diferentes 
países e setores, sendo por isso necessário encontrar alternativas a estes materiais, as cinzas de 
biomassa podem ser uma dessas alternativas, mas é necessário ainda um maior estudo destas cinzas 
e sua incorporação em betões.  

AGRADECIMENTOS 

Os autores querem agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e ao Programa de 
Doutoramento em Eco-Construção e Reabilitação pelo apoio à bolsa de doutoramento (referência 
PD/BD/52661/2014). Este trabalho foi parcialmente financiado pela FCT/MCTES através de fundos 
nacionais (PIDDAC) no âmbito da Unidade de I&D Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em 
Engenharia de Estruturas (ISISE), sob a referência UIDB/04029/2020. 

REFERÊNCIAS 

[1] D. Satterthwaite, Cities’ contribution to global warming: Notes on the allocation of greenhouse 
gas emissions, Environ. Urban. 20 (2008) 539–549. 
https://doi.org/10.1177/0956247808096127. 

[2] E. Gladek, T. Thorin, L. Verkooijen, V. Shirochenkova, S. Qiogley, Circular Amsterdam:Spatial 
Implications, (2017) 1–17. 

[3] F. Sariatli, Linear Economy Versus Circular Economy: A Comparative and Analyzer Study for 
Optimization of Economy for Sustainability, Visegr. J. Bioeconomy Sustain. Dev. 6 (2017) 31–
34. https://doi.org/10.1515/vjbsd-2017-0005. 

[4] CE, Pacto Ecológico Europeu, 2019. 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 

[5] H. Naderpour, M. Mirrashid, Estimating the compressive strength of eco-friendly concrete 
incorporating recycled coarse aggregate using neuro-fuzzy approach, J. Clean. Prod. 265 (2020) 
121886. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121886. 

[6] B. Konstantinovas, N.V. Bento, T. Sanches, Economia Circular no Setor da Construção Civil I - 
Ciclo dos materiais, 2019. www.ccdr-lvt.pt. 

[7] E.R. Teixeira, R. Mateus, A.F. Camões, L. Bragança, F.G. Branco, Comparative environmental 
life-cycle analysis of concretes using biomass and coal fly ashes as partial cement replacement 
material, J. Clean. Prod. 112 (2016) 2221–2230. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.124. 

[8] J.M. Franco de Carvalho, T.V. de Melo, W.C. Fontes, J.O. dos S. Batista, G.J. Brigolini, R.A.F. 
Peixoto, More eco-efficient concrete: An approach on optimization in the production and use 
of waste-based supplementary cementing materials, Constr. Build. Mater. 206 (2019) 397–409. 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.054. 

[9] E.R. Teixeira, A. Camões, F.G. Branco, Valorisation of wood fly ash on concrete, Resour. 
Conserv. Recycl. 145 (2019) 292–310. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.02.028. 

[10] E.R. Teixeira, A. Camões, F.G. Branco, J.C. Matos, Effect of biomass fly ash on fresh and 
hardened properties of high volume fly ash mortars, Crystals. 11 (2021) 1–21. 
https://doi.org/10.3390/cryst11030233. 

 
Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 235



 
  

 

[11] E.R. Teixeira, A. Camões, F.G. Branco, J.B. Aguiar, R. Fangueiro, Recycling of biomass and coal 
fly ash as cement replacement material and its effect on hydration and carbonation of 
concrete, Waste Manag. 94 (2019) 39–48. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.05.044. 

[12] E.R. Teixeira, R. Mateus, A. Camões, F.G. Branco, Quality and durability properties and life-
cycle assessment of high volume biomass fly ash mortar, Constr. Build. Mater. 197 (2019) 195–
207. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2018.11.173. 

[13] NP EN 12390-3, Norma Portuguesa - Ensaios do betão endurecido - Parte 3: Resistência à 
compressão dos provetes de ensaio. Portuguese Norm - Testing hardened concrete - Part 3: 
Compressive strength of test specimens, IPQ - Instituto Portugês da Qualidade, 2003. 

[14] LNEC E 391, Especificação LNEC - Betões - Determinação da resistência à carbonatação. LNEC 
Specification - Concrete - Determination of carbonation resistance, Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil - Portugal, 1993. 

[15] LNEC E 463, Especificação LNEC - Determinação do coeficiente de difusão dos cloretos por 
migração em regime não estacionário. LNEC Specification - Determination of chloride 
migration coefficient from non-steady-state migration exeperiments), Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil - Portugal, 2004. 

[16] E.R. Teixeira, High Volume Coal and Biomass Fly Ash Eco-Efficient Concrete, School of 
Engeneering, University of Minho, 2019. 

[17] ISO 14040, Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework, 
2006. 

[18] A.U. Elinwa, S.P. Ejeh, Effects of the Incorporation of Sawdust Waste Incineration Fly Ash in 
Cement Pastes and Mortars, J. Asian Archit. Build. Eng. 3 (2004) 1–7. 
https://doi.org/10.3130/jaabe.3.1. 

[19] C.C. Ban, M. Ramli, The implementation of wood waste ash as a partial cement replacement 
material in the production of structural grade concrete and mortar : An overview, Resour. 
Conserv. Recycl. 55 (2011) 669–685. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2011.02.002. 

[20] R. Reis, R. Malheiro, A. Camões, M. Ribeiro, Carbonation Resistance of High Volume Fly Ash 
Concrete, Key Eng. Mater. 634 (2014) 288–299. 
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.634.288. 

 

 
236 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Congresso Nacional
Lisboa | LNEC | 3 a 5 de Novembro de 2021

 
  

 

Cimentos reciclados termoativados: Estado da arte 

Ana Carriço 
CERIS, Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, ana.carrico@tecnico.ulisboa.pt  

José Alexandre Bogas 
CERIS, Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, abogas@civil.ist.utl.pt  

Mafalda Guedes 
CeFEMA, Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, 

mafaldaguedes@estsetubal.ips.pt  

Resumo  

 A recuperação das propriedades hidráulicas de materiais cimentícios, através da sua termoativação, 
tem sido explorada nos últimos anos como forma de obter um novo ligante reciclado de baixo 
carbono. Estes novos ligantes apresentam temperaturas de sinterização muito inferiores às do 
cimento normal (500-700ºC) evitando grande parte do estágio relativo à descarbonatação, 
responsável por cerca de 60% das emissões de CO2 na produção de cimento. Além disso, o 
reaproveitamento de materiais cujo valor residual é reduzido e que de outro modo seriam 
depositados em aterro, alivia a pressão ambiental causada pela extração de recursos naturais. Neste 
artigo de revisão são abordados os principais avanços ao nível da produção e caracterização destes 
ligantes, incluindo o processo de termoativação, as fases desidratadas e reidratadas, e a cinética das 
reações de reidratação envolvidas. Finalmente é discutido a incorporação destes ligantes em 
materiais de base cimentícia e a forma como estes podem afetar as suas propriedades no estado 
fresco e endurecido, nomeadamente no que se refere ao tempo de presa, exigência de água, 
microestrutura e resistência mecânica.  

Palavras-chave: Cimento reciclado; Cimento termoativado; Desidratação; Reidratação; 
Termoativação 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a procura de alternativas sustentáveis a materiais convencionais tem sido 
destacada pela produção científica dedicada a soluções de baixa emissão e baixo consumo que 
promovam uma economia circular. O betão é ainda a opção de construção vigente na indústria da 
construção, e a crescente procura tem aumentado a magnitude do seu impacto no meio ambiente 
[1]. Várias medidas têm sido tomadas para encontrar soluções que minimizem esse impacto. A 
incorporação de agregados reciclados tem sido extensivamente estudada e, embora contribua para 
uma melhor gestão de resíduos de construção e redução do consumo de recursos naturais, não trata 
diretamente da fonte primária de emissões de CO2 no betão: a produção de cimento.  

O cimento Portland normal (CPN) é responsável por 80-90% das emissões de CO2 na produção de 
betão, com mais de 800 kg de CO2 libertados para a atmosfera por cada tonelada de clínquer 
produzida [2]. Aproximadamente 85% dessas emissões são causadas pelo processo de sinterização, 
das quais 60% são devidas à descarbonatação do calcário na matéria-prima [3]. A Agência 
Internacional da Energia (IEA) indica a captura de carbono e a redução do teor de clínquer nos 
cimentos, como os caminhos que proporcionam a maior redução de emissões de CO2. A substituição 
parcial de clínquer por adições minerais tem sido prática comum em cimentos compostos. De acordo 
com a EN 197-1 (2012)[4], os cimentos compostos podem acomodar até 35% de uma dada adição 
mineral e os cimentos ternários podem atingir até 80% de substituição do clínquer. Nos últimos anos, 
cimentos com baixo teor de carbono também têm vindo a ser desenvolvidos, como é o caso de 
cimentos ativados por álcalis, no entanto, estas soluções estão longe de serem economicamente 
viáveis e implementáveis a longo prazo [3]. 

Recentemente, a recuperação do comportamento hidráulico de materiais cimentícios por ativação 
térmica tem sido estudada como forma de produzir um novo tipo de ligante cimentício eco-eficiente. 
A reversibilidade da reação de hidratação foi primeiramente observada no comportamento pós-
incêndio de estruturas de betão [5] onde a recuperação de resistência após molhagem não poderia 
ser apenas explicada pela presença de grãos de cimento anidros na pasta hidratada. Esta 
propriedade tem vindo a ser explorada submetendo materiais cimentícios a processos de ativação 
térmica (termoativação) a várias temperaturas. Se as temperaturas de tratamento forem inferiores 
ao patamar de descarbonatação (650-700ºC), a fonte primária de emissões de CO2 no processo de 
sinterização poderá ser evitada. Além disso, materiais que seriam considerados resíduos e enviados 
para aterro são recuperados e transformados num novo ligante com propriedades hidráulicas, sem 
recorrer ao uso de novas matérias-primas. 

2 TERMOATIVAÇÃO  

A primeira questão que se coloca é a obtenção da fração cimentícia a partir dos resíduos de materiais 
cimentícios, compostos por constituintes firmemente aderidos e com propriedades físicas 
semelhantes, o que torna a sua separação um desafio. De facto, para entender completamente o 
potencial de ativação térmica de materiais cimentícios hidratados, os estudos tipicamente 
encontrados na literatura utilizam pasta de cimento hidratada como material precursor, sem a 
perturbação introduzida pelos agregados. 
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Outro passo de grande importância é a moagem, realizado principalmente com recurso a moinhos de 
esferas, com alguns autores identificando várias dificuldades durante esse processo [6, 7]. Em alguns 
casos, um tratamento a baixa temperatura é aplicado antes da moagem para reduzir a aglomeração 
entre partículas e a aderência às paredes do moinho. A moagem aumenta a finura do cimento e a 
área superficial das partículas, ambas características importantes que afetam a reatividade das 
partículas, a taxa de hidratação e o desenvolvimento da resistência. Por outro lado, a diminuição do 
tamanho das partículas reduz a sua fração de porosidade mais grosseira e consequentemente a sua 
capacidade de absorção. As partículas do cimento termoativado utilizado na maioria dos estudos têm 
uma dimensão geralmente inferior a 150 μm. Embora seja desejável atingir partículas da mesma 
ordem grandeza que o CPN, isto não é facilmente alcançado. 

O tratamento térmico é realizado em três estágios principais: rampa de aquecimento, tempo de 
permanência na temperatura de tratamento e arrefecimento. A taxa de aquecimento é geralmente 
definida entre 5ºC/min e 10ºC/min [6, 8, 17, 18, 9–16]. Espera-se que uma taxa de aquecimento mais 
baixa forneça condições mais adequadas para a desidratação total, no entanto, não existem estudos 
em que este parâmetro tenha sido exclusivamente otimizado. Dado que a desidratação da pasta de 
cimento Portland é um processo multi-reação, no qual a energia de ativação necessária varia com o 
estágio de desidratação, uma taxa de aquecimento mais baixa favorecerá a cinética das etapas de 
desidratação e decomposição que ocorrem até ser atingida a temperatura de tratamento [19]. Por 
outro lado, a total extensão do processo de desidratação é determinada pela temperatura de 
tratamento e pelo tempo de permanência a essa temperatura [20]. As temperaturas de tratamento 
mais comuns situam-se entre 500 ~ 800ºC, de modo a incluir a desidroxilação de CH e decomposição 
de C-S-H [7, 11, 15, 21–24]. O tempo de permanência na temperatura máxima pode variar entre 1 e 8 
horas [6, 8, 11–15, 21, 25, 26], no entanto, 2 a 3 horas é a duração adotada pela maioria dos autores 
[12–14, 21, 25, 27]. A taxa de arrefecimento irá depender da via escolhida, se ocorrer dentro do 
dispositivo de aquecimento (normalmente uma mufla ou forno de laboratório), o arrefecimento 
dependerá da inércia térmica do equipamento e será mais facilmente controlável. O arrefecimento 
rápido com ventoinhas ou à temperatura ambiente também foi estudado por alguns autores [8, 17, 
21, 28], embora não haja evidências suficientes de que isso melhore a reatividade dos cimentos 
termoativados [10]. 

3 FASES DESIDRATADAS E REIDRATADAS DOS MATERIAIS CIMENTÍCIOS 

Em comparação com o CPN, o cimento desidratado normalmente contém maiores quantidades de 
cal livre e ausência de silicatos tricálcicos. Além disso, a pasta de cimento desidratada pode ter uma 
composição muito complexa, incluindo fases parcialmente desidratadas, produtos de hidratação 
residuais e partículas de cimento anidro que nunca hidrataram totalmente no material precursor 
[14]. Estas fases são essencialmente determinadas pela temperatura de tratamento adotada na 
ativação térmica e pela composição do material precursor [14]. Os outros parâmetros que 
caracterizam o ciclo térmico (tempo de permanência e taxa de aquecimento e arrefecimento) 
também podem influenciar a estrutura das fases desidratadas no material termoativado, embora 
sejam necessários estudos mais aprofundados para compreender a sua influência [10]. 
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Wang et al. [6] identificaram em análises de difração de raios-X (DRX) formas de C-S-H 
sucessivamente desidratadas. Para temperaturas de tratamento entre 120-450ºC, os autores 
identificaram picos de difração de tobermorite e jennite, ambos compostos modelo importantes 
para o C-S-H. A tobermorite perde gradualmente moléculas de água interlamelar com o aumento da 
temperatura, diminuindo o espaçamento entre camadas de 1,2 nm (120ºC) para 0,96 nm (450ºC). 
Este último corresponde à remoção completa das moléculas de água do espaço entre camadas [29]. 
Por outro lado, a jennite tornou-se mais desordenada quando a temperatura atingiu 450ºC. De 450ºC 
a 750ºC, os picos de difração da tobermorite e da jennite deixaram de ser observados nos 
difractogramas. Em vez disso, após tratamento a 750ºC, o DRX revelou picos correspondentes a 
wollastonite mal cristalizada (CS) e a larnite (C2S), ambas fases de menor reatividade que a 
tobermorite desidratada e a jennite. Do mesmo modo, Lü et al. [30] reportaram que, a 400ºC o C-S-H 
já se encontrava completamente desidratado. A ressonância magnética nuclear 29Si (29Si-RMN) 
mostrou que a despolimerização das cadeias de silicatos começou a essa temperatura, com picos 
incipientes de Q0 (correspondendo ao tetraedro de [SiO4] isolado). O aparecimento simultâneo de 
picos Q0, Q1, Q2 e Q3 (correspondendo a dissilicatos, silicatos de cadeia e silicatos de folhas, 
respetivamente) traduziu a natureza concorrente dos processos de desidratação e decomposição de 
C-S-H a altas temperaturas. Acima de 650ºC, apenas picos Q0 e alguns Q1 foram identificados, 
mostrando uma decomposição significativa de C-S-H e β-C2S pouco cristalizado. A 900ºC, a nitidez do 
pico Q0 aumentou, enquanto que os restantes picos desapareceram, indicando que o C-S-H estava 
quase totalmente decomposto. Os resultados da espectroscopia de infravermelho (IV) confirmaram 
estas observações verificando-se um aumento acentuado dos picos característicos de β-C2S 
totalmente cristalizado entre 500-1100 cm-1. Os espectros 29Si-RMN das pastas reidratadas 
mostraram que a 400ºC e, principalmente, a 650ºC, ocorreu a reformulação efetiva do C-S-H. Por 
outro lado, nos produtos tratados a 900ºC, não foi detetada uma reatividade significativa. 

Serpell e Lopez [12] também encontraram picos de β-C2S em DRX realizados após ativação térmica a 
900ºC, que ficaram mais nítidos e mais estreitos à medida que a temperatura aumentou para 940ºC. 
No entanto, entre 660-800ºC, os picos de difração identificados corresponderam a α'-C2S, um 
polimorfo que tipicamente se forma a temperaturas mais elevadas (1160ºC) e que normalmente é 
instável à temperatura ambiente. Os autores sugeriram que, após atingido esse patamar de 
temperatura, durante o arrefecimento, a formação desse polimorfo era favorecida em relação a β-
C2S. Num estudo posterior, Serpell e Zunino [10] realizaram uma análise abrangente da formação dos 
polimorfos α'H-C2S, γ-C2S e β-C2S em materiais cimentícios termoativados entre 600-800ºC. Neste 
estudo observou-se que as frações de α'H-C2S e γ-C2S diminuíam com o aumento da temperatura, 
com um aumento correspondente das frações de β-C2S. Foi sugerido que a formação direta de α'H-
C2S a partir de C-S-H (em vez de a partir de matérias-primas ou mesmo do próprio γ-C2S), permitiu 
que esse polimorfo se formasse a temperaturas mais baixas. Segundo os autores, este fenómeno 
conduziu à formação de polimorfos de α'H-C2S de maior reatividade. A presença de um novo 
nesossilicato com uma estrutura semelhante à do C2S já tinha sido identificada por Alonso e 
Fernandez [31], através de 29Si-RMN, em pastas de cimento hidratadas tratadas a 750ºC. Em geral, 
estes estudos indicam que um novo composto de silicato de cálcio, mais reativo, é desenvolvido a 
temperaturas intermédias, transformando-se num composto menos reativo para temperaturas de 
tratamento acima de 800-900ºC. 
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As fases hidratadas do cimento termoativado após reidratação encontram-se intrinsecamente 
relacionadas com a composição e quantidade dos produtos desidratados obtidos durante o 
tratamento térmico. Xuan e Shui [25] utilizaram DRX para identificar as principais fases cristalinas de 
pasta de cimento reidratada previamente submetida a um tratamento térmico a 800ºC. A posição 
dos picos de difração foi semelhante à dos difractogramas de CPN hidratado: C2S, etringite, CH, 
CaCO3 e C4AF. No entanto, estes picos eram mais alargados e menos intensos do que os das fases 
originais da pasta hidratada. A utilização de microscopia eletrónica de varrimento (MEV) esclareceu 
ainda a microestrutura das pastas reidratadas contendo cimento termoativado a 400ºC e 600ºC. As 
amostras tratadas a 400ºC exibiram uma microestrutura solta com feixes finos de C-S-H rodeados por 
agulhas de etringite. No entanto, a porosidade diminuiu com o aumento da temperatura, e uma 
microestrutura mais densa foi atingida a 800ºC. No entanto, a morfologia da superfície dos produtos 
reidratados continuou a apresentar-se bastante irregular. Os autores atribuíram estas características 
a um tempo de presa mais rápido e à forte concorrência entre produtos reidratados para ocupar os 
espaços internos disponíveis na microestrutura. 

Wang et al. [6] observaram, através de DRX, que as amostras reidratadas, com cimento previamente 
tratado a 450ºC, apresentavam maior teor de CaCO3 do que a pasta hidratada original. A morfologia 
das fases reidratadas também foi analisada por MEV acoplado a espectroscopia de dispersão de 
raios-X (MEV-EDX). O cimento reidratado revelou uma morfologia diferente da pasta de cimento 
hidratada original, que apresentava partículas nanométricas abundantes, identificadas como uma 
mistura de C-S-H e CaCO3. DRX e MEV-EDX também indicaram a formação de carboaluminatos de 
cálcio originados da reação entre CaCO3 e os aluminatos. O mesmo fenómeno foi observado por 
Baldusco et al. [26].  

No geral, a maioria dos estudos que incide sobre a reidratação do cimento termoativado reportam a 
reidratação do C-S-H e a presença de etringite e outras fases de aluminatos hidratados. As fases 
carbonatadas estão frequentemente presentes, provavelmente resultantes da carbonatação do 
cimento desidratado durante o processo de aquecimento. Os produtos de reidratação são 
dependentes da temperatura e são necessários estudos mais sistemáticos para caracterizar as fases 
reidratadas do cimento termoativado. 

4 REIDRATAÇÃO/HIDRATAÇÃO DO CIMENTO TERMOATIVADO 

Recentemente, Zhang et al. [32] descreveram a reação de reidratação do cimento termoativado a 
600ºC em três partes: a formação de C-S-H, devido simultaneamente à recombinação de iões Ca2+, 
água e C-S-H parcialmente desidratado por repolimerização, como à hidratação de β-C2S; a 
hidratação de CaO para formar CH;  a hidratação das fases de aluminato desidratado (identificadas 
pelos autores como C2AH8. 

Por sua vez, Wang et al. [6] analisaram a evolução das reações de reidratação de cimento 
termoativado a várias temperaturas entre 200-1010ºC através de calorimetria isotérmica. No geral, 
os mesmos estágios tipicamente observados para o CPN foram identificados: elevada taxa de 
libertação de calor no contato inicial com a água (correspondente à entalpia de dissolução); um 
período de indução de reação nas primeiras horas de hidratação e um pico de hidratação principal 
após cerca de 10 horas (aceleração), seguido de uma diminuição da taxa de reação (desaceleração) 
devido à exaustão dos reagentes. No entanto, embora o início do estágio de aceleração tenha sido 
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semelhante ao CPN, a partir deste momento, a taxa de libertação de calor foi menor na reidratação. 
Entre os cimentos termoativados analisados, as amostras tratadas a 450ºC apresentaram a maior 
semelhança com o CPN, a maior taxa de libertação de calor no pico principal e o maior calor total de 
hidratação.  

Contrariamente, Baldusco et al. [26] observaram diferenças significativas nas características da 
evolução da libertação de calor de cimento termoativado a 500ºC com escória de alto forno. Em vez 
dos estágios típicos da hidratação do CPN, a curva de calorimetria exibia apenas um único pico 
intenso durante o estágio de dissolução, seguido por uma desaceleração contínua e gradual sem 
mais picos proeminentes até ao fim teste. Estes autores argumentaram que, ao contrário do CPN, as 
reações de reidratação do cimento termoativado não se baseiam na dissolução/precipitação das 
fases, mas na readsorção de moléculas de água, juntamente com a recombinação de produtos 
parcialmente desidratados. Também foi rejeitada a possibilidade de o CaO livre ser o principal 
responsável pela elevada libertação inicial de calor, uma vez que as análises químicas revelaram 
apenas uma pequena quantidade desta fase (3,76%). Em vez disso, sugeriu-se que o pico inicial 
estivesse relacionado com a elevada área superficial dos compostos desidratados e com a maior 
quantidade de aluminatos de cálcio nestes materiais. De facto, o processo de dissolução que governa 
o estágio de pré-indução e a reatividade das partículas de cimento aumentam com a área superficial, 
orientação do cristal, densidade de defeitos, superfície de fratura e danos introduzidos pelo processo 
de moagem. A libertação cumulativa de calor também foi maior que no CPN. Neste estudo, a 
preparação da amostra realizou-se dentro do calorímetro, o que permitiu registar a quantidade de 
calor libertado durante os primeiros minutos de reidratação. Zhang et al. [7] também observaram um 
pico único nos primeiros minutos de hidratação em cimentos termoativados a 600ºC. Os autores 
adicionaram gesso durante a fase de moagem; no entanto, a adição de sulfatos não foi suficiente 
para retardar a reação rápida do cimento termoativado com água. 

No geral, existe consenso relativamente à quantidade considerável de calor que é gerado pelos 
cimentos termoativados nos estágios iniciais de reidratação. No entanto, as reações envolvidas e a 
forma como se traduzem nas taxas de evolução de calor observadas nas calorimetrias ainda são 
controversas. Esta incerteza parece confirmar que, diferentes condições de tratamento térmico 
podem levar a diferentes reações iniciais quando as partículas de cimento termoativadas entram em 
contato com a água. 

5 PROPRIEDADES FÍSICAS DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS PRODUZIDOS COM CIMENTO 
TERMOATIVADO 

5.1 Exigência de água e trabalhabilidade 

Na literatura é reportado que os cimentos termoativados apresentam maior necessidade de água 
que o CPN, principalmente devido à elevada área superficial, à morfologia porosa dos compostos 
desidratados e à quantidade de CaO livre formado durante o tratamento térmico [12, 14, 17, 25]. 
Deste modo, uma relação a/c elevada é necessária para obter fluidez e garantir a compactação 
adequada de pastas e argamassas. A necessidade de água das pastas de cimento é geralmente 
medida pela quantidade de água necessária para obter uma consistência normal, que é determinada 
pela profundidade de penetração de uma sonda padronizada utilizando o aparelho de Vicat. 
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Num estudo inicial de Shui et al. [14] a quantidade de água necessária para obter consistência 
normal aumentou linearmente de 0,48 para 0,68 com o aumento da temperatura de tratamento de 
300 para 900ºC, sendo muito superior à do CPN (0,27). Este aumento foi justificado com base na 
quantidade crescente de produtos desidratados resultante do aumento da temperatura de ativação 
térmica e na quantidade crescente de CaO que se forma a temperaturas entre 500 e 800ºC. 

Yu e Shui [17] observaram uma forte tendência para aglomeração das partículas de cimento 
desidratadas devido à sua elevada área superficial, o que conduz a um aumento da quantidade de 
água de mistura presa entre as partículas. Isto conduz à aproximação de partículas por ação capilar e 
reduz simultaneamente a quantidade de água disponível para a fluidez da mistura, aumentando a 
necessidade de água do cimento termoativado. A trabalhabilidade foi ligeiramente melhorada 
quando as partículas foram dispersas por sonicação o que acabou por evitar o encapsulamento da 
água. 

Para evitar os efeitos prejudiciais da quantidade excessiva de CaO livre, Serpell e Lopez [12] 
adicionaram a água de mistura em duas etapas; na segunda etapa a água acrescentada visou 
compensar a perda de água por evaporação devido à reação exotérmica de hidratação do CaO. Como 
esperado, a evaporação de água aumentou com a temperatura do tratamento térmico, de 0,54% a 
650ºC para 1,90% a 800ºC. Embora a água perdida por evaporação tenha sido compensada, a fluidez 
das argamassas com cimento termoativado a 800ºC era ainda reduzida (48%), indicando que a 
superfície e a porosidade das partículas são as principais razões para a redução da água disponível 
para fluidez. 

Controlar o estado fresco de materiais com cimento termoativado é, portanto, desafiante, uma vez 
que uma relação a/c convencional não corresponde diretamente à quantidade de água disponível 
para a trabalhabilidade ou para a participação em reações de reidratação. Parte da água da mistura 
pode evaporar durante os primeiros minutos, enquanto que outra parte pode ficar presa entre as 
partículas [7,26]. 

5.2 Tempo de presa 

O tempo de presa dos ligantes termoativados é crítico em termos da sua futura viabilidade em 
aplicações técnicas. Em geral, é reportado que estes ligantes exibem um tempo de presa mais curto 
que o CPN [7, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 32, 33], o que pode ser prejudicial às propriedades no estado 
fresco dos materiais e à sua resistência mecânica a longo prazo. Nas pastas de CPN, a taxa de 
dissolução de C3A é a reação que controla o endurecimento caso não seja adicionado nenhum sulfato 
[34]. Nos cimentos termoativados, ainda há incerteza quanto às mudanças que ocorrem ao nível dos 
aluminatos a diferentes temperaturas de desidratação, o que aumenta a dificuldade em determinar 
as reações que realmente controlam a presa destes ligantes. Muitos autores apontam a rápida 
reação com a água dos compostos parcialmente desidratados juntamente com a rápida hidratação 
do CaO como as principais causas para um reduzido tempo de presa [6, 8, 26, 32]. 

Num estudo que visou prolongar o tempo de presa de cimentos termoativados, Zhang et al. [32] 
estudaram o efeito de diferentes retardadores de presa em cimentos termoativados a 600ºC por 3 
horas. Na ausência de retardador, o tempo de presa inicial e final foi de 23 e 45 minutos, 
respetivamente. A adição de 4% de gesso por peso de cimento aumentou apenas de forma marginal 
o tempo de presa, tendo sido necessário adicionar 8% gesso para aumentar o tempo inicial de presa 
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para 42 min. Numa pasta produzida com CPN, a dissolução do gesso é mais rápida que a do C3A, o 
que impede o desenvolvimento rápido de presa associado à formação de C4AHx, nos cimentos 
termoativados a dissolução do gesso parece ser mais lenta que a reidratação dos compostos 
desidratados. Como tal, a adição de gesso foi insuficiente para controlar a reação de reidratação. Por 
outro lado, Sun et al. [22] reportam um aumento significativo do tempo inicial de presa, de 10 para 
60 minutos, com a adição de 8% de gesso a pastas de cimento termoativadas a 550ºC por 2 horas. 
Utilizando uma quantidade muito inferior de gesso (1,5%), Bogas et al. [33] conseguiram controlar as 
reações iniciais do cimento termoativado a 650ºC, atingindo um tempo de presa inicial de 120 min, 
semelhante ao do CPN de referência. Estes estudos, nos quais a adição de sulfato de cálcio foi eficaz, 
indicam que a reação dos aluminatos foi controlada e o tempo de presa inicial atrasado. Numa outra 
perspetiva, Serpell e Lopez [12] sugerem que o que na realidade se observa é uma falsa presa destes 
ligantes devido à reação rápida entre o CaO livre e água para formar CH. 

Os estudos apresentados até agora destacam a dificuldade em controlar as reações iniciais de 
materiais cimentícios termoativados. Existiram já várias tentativas para resolver este problema; no 
entanto, mais estudos são necessários para caracterizar e controlar completamente as propriedades 
inicias destes ligantes termoativados. 

6 PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS COM CIMENTO 
TERMOATIVADO 

Uma ampla gama de valores de resistência à compressão aos 28 dias, entre cerca de 4 a 30 MPa, é 
reportada na literatura para pastas e argamassas com 100% de cimento termoativado (Tabela 1). De 
facto, o comportamento mecânico de pastas e argamassas produzidas com cimento termoativado 
depende de vários parâmetros, incluindo o material precursor, a temperatura de tratamento, a 
finura das partículas, a eficácia da dispersão e a relação a/c.  

Duas tendências distintas podem ser encontradas na literatura em relação à variação da resistência à 
compressão com a temperatura de tratamento. Alguns autores [6,8] obtiveram valores máximos de 
resistência à compressão para temperaturas de termoativação inferiores a 500ºC, enquanto outros 
[10, 13, 14, 25] encontraram valores ótimos de resistência à compressão em temperaturas entre 
600ºC e 800ºC. Wang et al. [6] reportam que a resistência à compressão máxima é alcançada para 
temperaturas de desidratação de 450ºC. Esta resistência é atribuída à presença de tobermorite e de 
uma forma desordenada de jennite, que ao reidratar e contribuem para o desenvolvimento de 
resistência observado. Segundo os autores, quando a temperatura aumentou, a tobermorite e a 
jennite transformaram-se em wollastonite e pequenas quantidades de larnite, que na maioria das 
vezes não são reativas. Por outro lado, Serpell e Zunino [10] obtiveram valores mais elevados de 
resistência à compressão para temperaturas de tratamento de aproximadamente 750ºC. Os autores 
argumentaram que, neste caso, um polimorfo de C2S reativo (α'H-C2S) se tornou estável à 
temperatura ambiente, sendo responsável pelo desenvolvimento de resistência após a reidratação. 
Para temperaturas mais altas de tratamento, formou-se um polimorfo de C2S menos reativo (β-C2S) o 
que reduziu a reatividade dos cimentos termoativados. Neste ponto, parece razoável supor que, para 
tratamentos térmicos abaixo de 500ºC, onde a desidratação de C-S-H e CH ainda está incompleta, 
desenvolve-se resistência a partir da reidratação parcial de produtos de hidratação desidratados. A 
temperaturas de tratamento mais altas (em torno de 600-800ºC), as fases do cimento encontram-se 
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quase totalmente desidratadas e a reatividade depende do seu grau de cristalização. Para 
temperaturas superiores a cerca de 800ºC, parece haver consenso na literatura de que os cimentos 
termoativados a estas temperaturas contêm fases menos reativas, resultando numa menor 
resistência mecânica [6, 12, 14]. 

Tabela 1. Principais resultados de resistência à compressão na literatura, identificando o material 
precursor do cimento termoativado, a temperatura e duração de tratamento, o tipo de matriz 

cimentícia e o a/c adotado na sua produção 

Material 
precursor 

Temperatura 
de 

tratamento 
[ºC] 

Duração do 
tratamento 

[min] 

Tipo de 
matriz  a/c fcm,28d 

MPa Referência 

finos de RCD* 500 60 pasta 0,40 8,0 Shui et al. [15] 

pasta de cimento 800 150 pasta 0,64 19,5 Shui et al. [14] 

pasta de cimento 800 150 pasta 0,50 20,0 Xuan and Shui [25] 

pasta de cimento 800 120 pasta 0,75 16,5 Vyšvařil et al. [35] 

pasta de cimento 755 140 pasta 0,70 31,2 Serpell and Zunino [10] 

pasta de cimento 500 120 pasta 0,60 18,0 Baldusco et al. [28] 

pasta de cimento 450 480 pasta 0,55 32,3 Wang et al. [6] 

finos de RCD* 500 60 argamassa 0,26 4,7 Shui et al. [15] 

betão moído 750 60 argamassa 0,50 12,3 Xinwei et al. [21] 

pasta de cimento 800 150 argamassa 0,93 11,6 Serpell and Lopez [12] 

pasta de cimento 500 120 argamassa 0,48 7,6 Angulo et al. [8] 

pasta de cimento 600 180 argamassa 0,50 30,3 Zhang et al. [7] 

pasta de cimento 650 180 argamassa 0,68 8,3 Bogas et al. [33] 

betão moído 650 180 argamassa 0,81 0,9 Bogas et al. [33] 

*RCD – resíduos de construção e demolição 
  

Devido à sua maior reatividade, a evolução inicial da resistência do cimento termoativado tende a ser 
mais rápida que a do CPN [7, 14, 26]. Shui et al. [14] analisaram a evolução da resistência à 
compressão de pastas com cimento termoativado a temperaturas entre 300 a 900ºC. O grau de 
hidratação aos 1 e 3 dias foi de 70% e 80%, respetivamente, aumentando para 95% aos 28 dias para 
temperaturas de tratamento de 400ºC, 600ºC e 800ºC. Para tratamentos a 800ºC, a resistência à 
compressão aumentou rapidamente até aos 3 dias, obtendo-se a mesma resistência da pasta de CPN 
de referência. No entanto, após essa idade, o aumento de resistência foi muito menos significativo e, 
aos 28 dias, era apenas 60% do da pasta de CPN. Zhang et al. [7] também observaram um aumento 
rápido da resistência à compressão até aos 3 dias de idade, o que corrobora a maior taxa de 
hidratação inicial do cimento termoativado em comparação com o CPN. Segundo os autores, a 
evolução da resistência aos 28 dias foi limitada pela natureza porosa e baixa dureza das partículas 
desidratadas. 
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7 CONCLUSÕES 

Esta revisão destaca os principais resultados relativos à utilização de cimento termoativado na 
produção de pastas e argamassas. Em geral, os cimentos termoativados apresentam grande 
potencial na obtenção de materiais cimentícios totalmente sustentáveis. Resistências à compressão 
aos 28 dias entre 20 e 30 MPa podem ser facilmente alcançadas em pastas de cimento totalmente 
recicladas, mesmo considerando a sua maior necessidade de água e, consequentemente, elevada 
relação a/c. No entanto, existem ainda vários problemas que precisam ser resolvidos antes da 
implementação destes ligantes. Em primeiro lugar, a otimização dos principais parâmetros 
envolvidos no processo de ativação térmica: temperatura de tratamento, tempo de permanência e 
taxas de aquecimento e arrefecimento. Em segundo lugar, também é necessário superar os 
obstáculos associados às características físicas destes ligantes, como a elevada necessidade de água e 
o tempo de presa. Finalmente, a separação eficaz da fase de agregado da pasta de cimento hidratada 
necessita de ser alcançada através do desenvolvimento de métodos que possam ser totalmente 
integrados nos processos de reciclagem existentes. Outras estudos são também necessários para 
melhor compreender o mecanismo de reidratação, a composição de fases e o desenvolvimento 
microestrutural dos materiais cimentícios termoativados, tendo em consideração o material 
precursor, as condições de tratamento térmico e a composição da pasta de origem. 
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Resumo  

Os impactes associados ao fornecimento de recursos naturais para a atividade industrial são cada vez 
maiores, quer a nível ambiental quer a nível económico, e urgem estudos que perspetivem soluções 
concretas de valorização.  

No setor da Construção Civil são vários os estudos sobre o potencial da utilização de resíduos de 
diferentes naturezas. À data, despertam particular interesse os resíduos provenientes das centrais de 
queima de biomassa - cinzas volantes e areias do leito fluidizado. O objetivo tem sido a avaliação do 
potencial de substituição parcial de cimento e/ou de agregado fino na produção de argamassas e 
betão. 

Com o objetivo de contribuir para o estado dos conhecimentos sobre o potencial de utilização das 
areias do leito fluidizado de caldeiras de queima de biomassa, o trabalho apresenta um estudo 
comparativo entre argamassas de cimento produzidas com agregado natural e argamassas de 
cimento produzidas com resíduo, em substituição parcial do agregado natural. Ainda, com o objetivo 
de aferir a viabilidade de utilização do resíduo nas condições de fornecimento, o trabalho apresenta 
também o estudo comparativo entre argamassas de cimento produzidas com resíduo nas condições 
de fornecimento e argamassas de cimento produzidas com resíduo com granulometria manipulada. 

Os três tipos de argamassas foram caracterizados, aos 7 e aos 28 dias, e tiveram as suas propriedades 
analisadas, permitindo observar desempenhos semelhantes entre as argamassas produzidas com e 
sem substituição de agregado natural. Concluiu-se que a argamassa produzida com o resíduo sem 
granulometria manipulada parece ser a alternativa mais interessante pois possibilita o uso do resíduo 
sem qualquer tratamento e apresenta desempenho semelhante ao de uma argamassa convencional. 

Palavras-chave:  Argamassa; Resíduo; Cinzas; Areias do leito fluidizado; Central de queima de 
biomassa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os impactes associados ao fornecimento de recursos naturais para a atividade industrial são cada vez 
maiores, quer a nível ambiental quer a nível económico. A utilização e transformação destes recursos 
gera impactes no meio ambiente, nomeadamente, através da produção de resíduos. Torna-se 
imprescindível promover a utilização de resíduos como matérias-primas alternativas, implementando 
estudos que perspetivem soluções concretas de valorização [1]. 

Esta necessidade assenta no princípio basilar de Economia Circular (EC), que consiste num modelo 
para o desenvolvimento industrial sustentável, em alternativa ao modelo atual de Economia Linear 
(EL). EC é um conceito estratégico que visa a redução, reutilização, recuperação e reciclagem de 
materiais e energia. Assenta na valorização das matérias-primas, redução de custos e aumento de 
eficiência da produção, entre outros, otimizando a utilização dos recursos e “evitar os danos 
[ambientais] irreversíveis causados pela utilização de recursos a um ritmo que excede a capacidade 
da Terra para os renovar” [1], [2]. 

O setor da Construção Civil não é exceção. Com o aumento do custo das matérias-primas e a redução 
dos recursos naturais e, nalguns casos, os benefícios que apresentam, a utilização de resíduos é uma 
alternativa viável. São vários os estudos sobre o potencial da utilização de resíduos, aliás, o impacte 
ambiental relacionado com o uso de vários materiais está na ordem do dia e tem sido alvo de estudo 
nas últimas décadas [3]–[6]. 

A Comissão Europeia, já em 2015, identificou o domínio Construção e Demolição como prioritário, 
nesta matéria, bem como o domínio Biomassa e Produtos de Base Biológica [1]. Neste sentido, 
Portugal impôs a desativação das centrais termoelétricas, de base de queima de carvão, até ao ano 
2030. Com a desativação destas centrais, desaparecem, também, as cinzas volantes utilizadas, nos 
dias de hoje, na produção de cimento e betão.  

Um aspeto importante da conversão termoquímica da biomassa em energia é a produção de cinzas, 
que, consoante as suas propriedades, poderão ter diversas aplicações [7]–[10]. Neste sentido, as 
cinzas de caldeiras de queima de biomassa têm sido alvo de estudos, à semelhança do ocorrido com 
os materiais homólogos provenientes das centrais de queima de carvão. Nas aplicações em cimentos, 
argamassas e betões, o objetivo tem sido a avaliação do potencial da substituição parcial de cimento, 
da utilização como adição e da substituição de agregados finos. Tendo em mente os objetivos da EC, 
tem crescido o número de estudos e publicações a respeito deste assunto [2], [4], [5], [10]–[13]. Este 
trabalho debruça-se sobre esta última aplicação – substituição total/parcial de agregados finos na 
produção de argamassas.  

As areias de leito fluidizado são, normalmente, resíduos não perigosos compostos principalmente 
por partículas de areia siliciosa (quartzo), com granulometria que varia entre alguns micrómetros até 
alguns milímetros geralmente contendo uma camada de revestimento com espessura relativamente 
fina de material vítreo, por produtos de combustão de dimensões superiores e por cinzas [9], [10]. 

São vários os estudos sobre a substituição total/parcial dos agregados naturais finos por areias de 
leito fluidizado (ALF), provenientes de centrais de queima de biomassa [10]–[12], [14]. 
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2. METODOLOGIA 

Este trabalho pretende contribuir para o estado dos conhecimentos sobre o potencial de utilização 
de ALF em substituição total/parcial de agregados naturais na produção de argamassas. Com este 
objetivo, foram produzidos e caracterizados 3 tipos de argamassa (Tabela 1), ao traço 1:3,5 em 
massa. Foi produzida e caracterizada uma argamassa de referência – argamassa de cimento (CEM I 
42,5N), areia fina 0/2 e areia grossa 0/4, estas últimas na proporção 1:2 e razão água/cimento (A/C) 
de 0,60. Paralelamente, foi produzida uma argamassa com areia do leito fluidizado (ALF), sem que 
esta tivesse sido sujeito a qualquer tipo de processamento, i. e., conforme fornecimento. Com isto, 
pretende-se aferir a viabilidade da utilização do resíduo tal e qual é gerado. Foi, também, produzida 
uma argamassa com ALF com granulometria manipulada, mantendo-a igual à da areia natural fina 
0/2. A razão A/C manteve-se constante. 

Tabela 1. Argamassas produzidas 

Designação CEM 42,5N 
Agregado Natural Areias de Leito Fluidizado (ALF) 

0/2 0/4 
conforme 

fornecimento (SM) 
granulometria 

manipulada (M) 
Ref       - - 

AreiaSM   -     - 
AreiaM   -   -   

 
O trabalho foi elaborado em 5 fases: (i) caracterização do agregado natural 0/2, 0/4 e ALF; (ii) 
composição e produção das argamassas Ref, AreiaSM e AreiaM; (iii) caracterização das argamassas 
no estado fresco; (iv) moldagem, desmoldagem e cura de provetes; e, por fim, (v) caracterização das 
argamassas no estado endurecido, aos 7 e 28 dias de idade. 

3. PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS 

3.1. Caracterização dos agregados 

Na produção das argamassas foram utilizadas duas areias com granulometrias distintas. Uma areia 
fina, 0/2, proveniente da Herdade da Mesquita na zona de Sesimbra, Portugal, e uma areia grossa, 
0/4, proveniente do Pinhal Conde Cunha 4, na zona do Seixal, Portugal. De acordo com o fornecedor, 
a primeira é constituída por quartzo, feldspato, quartzito (partículas subangulosas a 
subarredondadas) e a segunda, para além destes três componentes, também incorpora moscovite. A 
utilização destas duas areias na proporção 1:2 (areia fina: areia grossa), teve como objetivo diminuir 
o volume de vazios do esqueleto sólido da argamassa.  

Foi efetuada a caracterização geométrica dos três agregados em estudo: areia fina natural 0/2; areia 
grossa natural 0/4 e areia do leito fluidizado (ALF).  

Procedeu-se à determinação da granulometria e da baridade de acordo com os procedimentos 
descritos em NP EN 933-1:2014 [15] e em NP EN 1097-3: 2002 [16], respectivamente. No que diz 
respeito à baridade, a Tabela 3 apresenta os valores obtidos para cada uma das areias estudadas. 
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Tabela 3. Baridade de areias naturais e da areia do leito fluidizado (ALF) 

 
Areia Natural Areias de Leito Fluidizado (ALF) 

(conforme fornecimento) 0/2 0/4 
Baridade [kg/m³] 1495,83 ± 5,50 1554,05 ± 2,86 1390,20 ± 3,50 

Relativamente à granulometria (Figura 1), verifica-se que a granulometria da ALF é próxima da 
granulometria da areia natural 0/2 e, por isso, optou-se por estudar a substituição parcial do 
agregado natural nas argamassas, substituindo a areia natural fina – areia 0/2 – em 100% e 
mantendo a areia natural grossa – areia 0/4. 

 
Figura 1. Curvas granulométricas dos agregados naturais – 0/2 e 0/4 – 

e da areia do leito fluidizado (ALF) 

3.2. Composição e produção das argamassas 

Conforme já referido, foram produzidos 3 tipos de argamassa: argamassa de referência (Ref); 
argamassa com substituição parcial do agregado natural por ALF nas condições de fornecimento 
(AreiaSM); e argamassa com substituição parcial do agregado natural por ALF com granulometria 
modificada (AreiaM). A manipulação da ALF teve como objetivo garantir que apresentasse 
granolumetria igual à da areia natural fina – areia 0/2. A Tabela 4 apresenta as composições das 
argamassas produzidas. 

Tabela 4. Quantidade de materiais utilizados nas argamassas 

Material 
Quantidade 

[kg] [l] 
Cimento 100,00 - 

Areia natural 0/4 239,04 - 
Areia natural 0/2 | ALF | ALFmodificado 115,10 - 

Água - 60,00 
 

A preparação das argamassas procurou seguir a metodologia descrita nas normas NP EN 196-1 [17] e 
EN 1015-2/A1 [18], com recurso a uma misturadora mecânica. Os constituintes sólidos foram 
misturados a seco, manualmente, previamente à mistura mecânica. Na misturadora mecânica, 
procedeu-se à introdução da água na dosagem pré-determinada. 
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3.3. Caracterização das argamassas no estado fresco 

As argamassas foram caracterizadas quanto à consistência e à massa volúmica aparente. A análise da 
consistência por espalhamento foi realizada conforme a norma EN 1015-3/A1/A2 [19]. A 
determinação da massa volúmica aparente das argamassas no estado fresco teve por base o disposto 
na norma EN 1015-6:1998 [20]. Os resultados obtidos são os apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5. Consistência por espalhamento e massa volúmica aparente das argamassas Ref, 
AreiaSM e AreiaM 

Argamassa Espalhamento (mm) Massa volúmica (kg/m3) 
Ref 166,585 2120,345 

AreiaSM 158,020 2010,862 
AreiaM 152,085 1934,138 

As argamassas com substituição da areia natural 0/2 pela ALF apresentam diminuição do diâmetro 
de espalhamento, quando comparadas com a argamassa Ref. A argamassa AreiaSM apresenta uma 
diminuição no espalhamento de 5,1%. Quando a substituição ocorre pela ALF com granulometria 
manipulada, a diminuição é da ordem dos 8,7%. Igual tendência se verifica na massa volúmica 
aparente. A Argamassa AreiaSM apresenta uma massa volúmica aparente inferior à da argamassa 
Ref, em 5,2%, e a argamassa AreiaM apresenta uma diminuição de 8,2%. A diminuição da massa 
volúmica nas argamassas com substituição deve-se, provavelmente, à menor baridade e à menor 
massa volúmica da ALF, quando comparada com a areia natural. No que diz respeito ao 
espalhamento, as argamassas Ref e AreiaM foram produzidas com agregados de igual granulometria, 
contudo, verifica-se que a argamassa AreiaM apresenta maior consistência. Tal confirma que o 
formato das partículas influi, também, na consistência e massa volúmica [21], mas esta hipótese 
deve ser pesquisada. 

3.4. Moldagem, desmoldagem e cura de provetes 

Para cada argamassa foram moldados 9 provetes prismáticos de 40×40×160 mm e utilizado o 
compactador mecânico para proceder à compactação das argamassas, de acordo com a NP EN 196-1 
[17]. Após a compactação, os moldes foram colocados sobre uma superfície horizontal, protegidos da 
radiação solar direta e cobertos por um filme de polietileno. Os provetes foram desmoldados aos 2 
dias de idade, identificados e colocados em cura húmida com humidade relativa de 95% e 
temperatura de 20ºC. Os provetes foram retirados aos 7 e 28 dias de idade para se proceder à 
caracterização no estado endurecido. 

3.5. Caracterização das argamassas no estado endurecido 

3.5.1. Massa volúmica aparente 

A determinação da massa volúmica aparente das argamassas foi determinada pesando os provetes e 
determinado o volume aparente com base nas dimensões dos provetes (40 × 40 × 160 mm). A massa 
volúmica aparente foi determinada aos 7 e 28 dias, com os provetes nas condições de húmidos, e aos 
28 dias com os provetes na condição de secos (Figura 2 (a)). 
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                                             (a)                                                                             (b) 

Figura 2. Massa volúmica aparente (a) e módulo de elasticidade dinâmico (b) das argamassas Ref, AreiaSM e 
AreiaM, aos 7 e 28 dias, na condição de húmido, e aos 28 dias, na condição de seco 

A tendência verificada na massa volúmica aparente, no estado fresco, volta-se a verificar no estado 
endurecido, para os provetes secos, aos 28 dias de idade. Ainda assim, as diminuições são da ordem 
dos 1%, o que se pode considerar que não há diferenças entre as 3 argamassas. No que diz respeito 
aos provetes no estado húmido, as diferenças das massas volúmicas não atingem os 2% logo, mais 
uma vez, podem-se considerar semelhantes. 

3.5.2. Velocidade de propagação de ultrassom e módulo de elasticidade dinâmico 

A determinação da velocidade de propagação de ultrassom foi efetuada de acordo com a EN 
14146:2004 [22], através do método direto, aos 7 e 28 dias, com os provetes nas condições de 
húmidos, e aos 28 dias com os provetes na condição de secos, com recurso ao equipamento Pundit 
Lab. Para a estimativa do coeficiente de Poisson segundo Carneiro (1999), citado por Silva e 
Campiteli (2008) [23], o valor deve variar entre 0,10 e 0,20 para argamassas. No presente trabalho foi 
adotado o valor de 0,20.  

Com a exceção da argamassa AreiaSM (Figura 2 (b)), aos 28 dias de idade e na condição de seca, as 
argamassas com substituição da areia natural por ALF apresentam módulo de elasticidade superior 
ao da argamassa de referência, em todas as idades e para as duas condições do provete – húmido e 
seco. Quando analisados os resultados obtidos no estado húmido, é a argamassa AreiaM a que 
apresenta módulos de elasticidade mais elevados. No estado seco, pode-se considerar que o módulo 
de elasticidade da argamassa AreiaSM é semelhante ao da argamassa Ref, sendo que na argamassa 
AreiaM se verifica um aumento ligeiro (6%).  

Essa semelhança ocorre porque o tempo de propagação da onda é diretamente proporcional à 
relação areia/ligante [23] e todas as argamassas possuem a mesma relação, então o tempo de 
propagação das ondas foi semelhante em todas elas. Da mesma forma, como o Ed depende apenas 
da velocidade de propagação e do coeficiente de Poisson, as três argamassas apresentam valores 
semelhantes. 

   
 
254 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

3.5.3. Resistências mecânicas 

A caracterização mecânica das argamassas foi realizada de acordo com o estipulado na EN 1015-
11/A1 [24] e os ensaios foram realizados aos 7 e 28 dias, com os provetes nas condições de húmidos, 
e aos 28 dias com os provetes na condição de secos. O ensaio de resistência à tração por flexão foi 
realizado nos provetes utilizados na determinação do módulo de elasticidade dinâmico. O 
equipamento utilizado foi uma prensa de flexão/compressão (módulo flexão) com uma célula de 
carga de 15 Kn. Os resultados dos provetes com 28 dias de idade, nas condições de secos, não são 
considerados neste trabalho por ter sido detetado um erro no procedimento de ensaio. O ensaio de 
resistência à compressão foi realizado numa das metades dos provetes que resultaram do ensaio de 
resistência à tração. Neste ensaio, o equipamento utilizado foi a prensa de flexão/compressão 
(módulo compressão) com célula de carga para compressão de 250 kN. 

A Figura 3 (a) permite concluir que a resistência à tração por flexão aumenta com a substituição do 
agregado natural pela ALF. Se a ALF apresentar a granulometria manipulada, os ganhos mecânicos 
vêem-se aumentados em cerca de 258% e 227%, para as idades de 7 e 28 dias, respetivamente, 
quando comparados com a argamassa Ref. 

Relativamente à resistência à compressão (Figura 3 (b)), aos 28 dias de idade e no estado húmido, 
pode retirar-se tendência semelhante. Relativamente aos resultados obtidos aos 7 dias (estado 
húmido) e aos 28 dias (estado seco), verifica-se que a substituição do agregado natural por ALF só 
conduz ao aumento da resistência mecânica se a ALF tiver granulometria modificada. Caso contrário, 
regista-se uma diminuição da resistência mecânica de 10 e 11%, respetivamente, quando comparado 
com a argamassa Ref. Os resultados aqui obtidos são corroborados pelo Ed. Mais uma vez, a 
argamassa Ref e a argamassa AreiaM apresentam agregados com igual granulometria. A diferença 
aqui registada é atribuída à natureza do agregado.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. Resistência à tração por flexão (a) e à compressão (b) das argamassas Ref, AreiaSM e AreiaM, aos 7 e 
28 dias, na condição de húmido e seco. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A Tabela 6 apresenta um resumo do desempenho aferido nas 3 argamassas. O símbolo “↑/↓” indica a 
argamassa que apresenta melhor/pior desempenho que a argamassa Refeo símbolo “=” indica 
desempenho semelhante ao da argamassa Ref 

Tabela 6. Resumo dos resultados obtidos 

Propriedades/características analisadas 
Argamassas 

AreiaSM AreiaM 
Consistência por espalhamento ↓ ↓↓ 

Massa volúmica (est. fresco) ↓ ↓↓ 
Massa volúmica aparente (28 dias – seco) = = 

Módulo de elasticidade dinâmico = ↑ 
Resistência mecânica (compressão, 28 dias – seco) ↓ ↑↑ 

Como pode observar-se, a argamassa AreiaSM apresentou, na generalidade, resultados mais 
próximos aos da argamassa Ref. A argamassa AreiaM apresentou, no estado endurecido, e aos 28 
dias de idade, módulo de elasticidade dinâmico e resistência mecânica mais elevados que a Ref. e 
que a AreiaSM. Os resultados obtidos são corroborados por resultados obtidos por outros autores. 
Argamassas com substituição de agregado natural por ALF tendem a apresentar espalhamento 
inferior ao de argamassas com agregados naturais. Modolo, R.C.E. et al [10], estudou argamassas de 
cimento com incorporação de ALF em substituição parcial (50%) e total (100%) do agregado natural e 
verificou que, com o aumento da percentagem de substituição da areia natural por ALF, os tempos 
de presa e o espalhamento diminuem. 

Relativamente à resistência mecânica, designadamente à compressão, verifica-se que a substituição 
parcial do agregado natural por ALF pode conduzir a uma diminuição, ou aumento, deste parâmetro. 
Modolo, R.C.E. et al [10], verificou que as resistências mecânicas à compressão tendem a aumentar 
com o uso das ALF mas que esse aumento é da ordem dos 0,1 a 0,3 MPa quando comparados com a 
argamassa de referência (100% areia natural). Também Dias [14] concluiu que a substituição de 40% 
de agregado natural por ALF contribui para o aumento das resistências mecânicas à compressão, 
verificando um aumento na ordem dos 18%. Kayali [13] verificou um aumento de resistência à 
compressão, de cerca de 16%, com a substituição total de agregados finos e grossos naturais por ALF, 
na produção de betões. Já Yüksel et al. [25] verificaram que a resistência mecânica, avaliada aos 28 
dias de idade, diminui com a substituição parcial do agregado fino natural por ALF (50%). Kurama and 
Kaya [6] obtiveram resultados análogos. Também, Waldemar Kępys [12], no seu estudo, substituiu 
25, 50, 75 e 100% da areia natural por ALF e verificou um decréscimo das resistências mecânicas com 
a presença de ALF. 

5. CONCLUSÕES 

Analisadas as características do resíduo e verificadas as principais características das argamassas 
produzidas, conclui-se que a incorporação de areias de leito fluidizado (ALF) provenientes de centrais 
de queima de biomassa parece ser uma alternativa viável ao uso de areia natural. As argamassas com 
incorporação de ALF produzidas apresentaram resultados satisfatórios e próximos aos da argamassa 
Ref., o que mostra que é tecnicamente viável produzir este tipo de argamassa sem grandes 
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manipulações no resíduo e sem repercussões significativas nas propriedades e características 
necessárias em argamassas de revestimento.  

O estudo corrobora, quer Modolo, R.C.E. et al [10], quer Waldemar Kępys [12], concluindo, também 
que as propriedades físicas e económicas das ALF conferem ao material potencialidade para 
substituir a areia natural em argamassas, sem repercussões negativas relevantes.  

Também este trabalho demonstra que, na generalidade, as argamassas AreiaSM e AreiaM 
apresentam desempenhos satisfatórios e capazes de representar alternativas sustentáveis às 
argamassas convencionais. Contudo, a argamassa AreiaSM parece ser opção mais interessante por 
ter propriedades e características mais próximas à argamassa Ref. A isto, acresce o facto de 
possibilitar a utilização do resíduo nas condições de fornecimento. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma revisão da literatura sobre as características do MgO (óxido de magnésio, 

magnésia) e sua aplicação em materiais cimentícios. 

Começou-se por realizar uma caracterização exaustiva do MgO em termos dos seus processos de 

produção, temperaturas de calcinação, reactividade e propriedades físicas. Estabeleceu-se também 

relações entre as diferentes características do MgO. 

Para se investigar a influência da incorporação de MgO nas propriedades de materiais cimentícios, 

analisou-se o desempenho mecânico e o comportamento em termos de durabilidade de pastas de 

cimento, argamassas e betões produzidos com MgO. 

As propriedades analisadas das misturas cimentícias com MgO foram a resistência à compressão, 

resistência à flexão, resistência à tracção, módulo de elasticidade, absorção de água, porosidade, 

carbonatação, penetração de iões cloreto, retracção, expansão e grau de hidratação. Para além destes 

aspectos, foi também avaliada a análise microscópica de misturas com MgO em diferentes 

quantidades. 

Analisando os resultados de diferentes investigações, concluiu-se que a incorporação de MgO em 

materiais cimentícios geralmente diminui a resistência mecânica e a retracção, aumentando a 

porosidade, a expansão, a carbonatação e migração de iões cloreto. No entanto, destaca-se o facto de 

as propriedades dos MgO utilizados terem influenciado significativamente as características dos 

materiais cimentícios produzidos. 

Palavras-chave: Óxido de magnésio; Propriedades químicas e físicas; Betão; Revisão da literatura 
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1 INTRODUÇÃO  

A utilização de cimento e agregados naturais tem aumentado exponencialmente devido ao contínuo 

desenvolvimento do sector da construção. Apenas neste sector e em 2014, foram utilizadas cerca de 

40 biliões de toneladas de agregados e 4 biliões de toneladas de cimento em todo o mundo [1]. 

Consequentemente, uma quantidade significativa de CO2 é libertada para o ar durante o processo de 

produção destes materiais. Por exemplo, a fabricação de 1 tonelada de cimento pode levar a 0,89 

toneladas de emissões de CO2 [2]. Uma maneira de superar este problema consiste na incorporação 

em betão de materiais não convencionais, como cinzas volantes (CV), sílica activa, escórias, 

metacaulino ou agregados reciclados. 

Outra abordagem alternativa para se obter um betão sustentável consiste na incorporação de MgO 

(óxido de magnésio), que teoricamente pode levar, entre outros aspectos, à diminuição da retracção 

térmica [3] e consequente fendilhação, à redução do custo do betão através da diminuição das 

dispendiosas medidas de arrefecimento, e ao aumento da velocidade da construção, por se poder 

moldar o betão continuamente prevendo um menor número de juntas de dilatação [4]. 

Actualmente, a investigação desta temática tem-se concentrado na avaliação da resistência mecânica 

e do comportamento em termos de durabilidade de materiais cimentícios com MgO. No entanto, ainda 

não foi realizada uma revisão extensa e crítica da literatura baseada na caracterização das 

propriedades do MgO e dos materiais cimentícios produzidos com este material. Assim, o principal 

objectivo desta revisão consiste em fazer uma caracterização do MgO, em termos da sua reactividade, 

propriedades químicas e físicas e características microscópicas e analisar a influência da incorporação 

do MgO nos materiais cimentícios, em termos das propriedades mecânicas (resistência à compressão, 

resistência à flexão, resistência à tracção e módulo de elasticidade), da durabilidade (absorção de água, 

porosidade, carbonatação, penetração de iões cloreto e retracção) e da análise microestrutural. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO ÓXIDO DE MAGNÉSIO 

2.1 Propriedades físicas 

O MgO é habitualmente utilizado como matéria-prima do cimento Portland. Este MgO é obtido por 

calcinação a 1400-2000 °C de MgCO3, aquando da produção do clínquer. Estas temperaturas elevadas 

permitem formar uma estrutura cristalina de grande dimensão, com reduzida reactividade e 

velocidade de hidratação [2]. Este comportamento provoca uma expansão lenta, originando uma 

elevada fissuração na pasta de cimento [5]. Devido ao comportamento referido, a norma EN 197 indica 

que o teor de MgO no cimento não pode exceder 5% (em massa de cimento). 

No entanto, através da variação da temperatura de calcinação, pode-se obter MgO com propriedades 

físico-químicas completamente distintas. Partindo deste princípio e sabendo que a decomposição do 

MgCO3 é iniciada a uma temperatura de 600-650 °C [4], Jin et al. [6] distinguiram quatro tipos de MgO, 

consoante a temperatura de calcinação a que cada um é sujeito: light-burned MgO, com uma 

temperatura de calcinação de 700-1000 °C; hard-burned MgO (1000-1400 °C); dead-burned MgO 

(1400-2000 °C), normalmente denominado por periclase; e fused MgO, com temperatura de 

calcinação superior à temperatura de fusão do MgO (2800 °C). 

A condutividade térmica do MgO foi determinada por diferentes investigações, estudando-se desde o 

MgO produzido a temperaturas mais baixas [7] ao MgO produzido a temperaturas mais elevadas [8], 
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tendo-se obtido valores entre 0,03 e 0,10 cals-1cm-2oC-1cm. Foi também possível verificar que a 

resistência eléctrica do MgO é muito elevada, o que o torna um excelente isolador eléctrico. 

Relativamente às propriedades estruturais do MgO, verificou-se que este possui uma resistência à 

compressão média de 1,1 GPa, uma resistência à tracção de 96 MPa, um módulo de elasticidade de 260 

GPa e uma resistência à flexão de 90 MPa, de acordo com as informações recolhidas por Shand [9]. 

2.2 Reactividade 

O MgO reage com água e ácidos diluídos, e a sua reactividade (taxa e grau da reacção) depende 

fortemente das propriedades físicas e da pureza do material [10]. A reactividade do MgO aumenta 

com a diminuição do tamanho das partículas e, consequentemente, com o aumento da sua superfície 

específica [10]. A superfície específica do MgO e o tamanho das suas partículas são controlados pelas 

condições da sua produção (tipo e pureza da matéria-prima, temperatura de calcinação duração do 

processo de calcinação). Da mesma forma que outros tipos de óxidos metálicos, o MgO possui vários 

defeitos de superfície, sendo que estes também influenciam significativamente a sua reactividade [11]. 

Esta também é influenciada pela natureza química do precursor a partir do qual este é produzido [12]. 

A reactividade do MgO é avaliada de acordo com a taxa de neutralização de soluções ácidas fracas, 

tais como o ácido cítrico ou o ácido acético [9]. No primeiro método, o ácido cítrico é dissolvido em 

água destilada, sendo posteriormente adicionado azul de Bromotimol (indicador de pH) à mistura do 

ácido com o MgO. Neste processo, é medido o tempo necessário para a solução mudar de cor. No 

segundo teste, o MgO é adicionado à água destilada, sendo posteriormente acrescentado o indicador 

de fenolftaleína e o ácido acético à mistura. Neste processo, é medido o tempo que decorre até ao 

aparecimento da cor vermelha da fenolftaleína. 

2.3 Relação entre as diferentes propriedades 

Como referido, habitualmente a produção de MgO começa com a calcinação de MgCO3 num forno a 

uma determinada temperatura (temperatura de calcinação) durante um determinado período (tempo 

de calcinação). A reactividade do MgO resultante é avaliada medindo o tempo necessário para 

neutralizar completamente uma solução ácida (tempo de neutralização). O MgO com maior 

reactividade tende a precisar de um menor tempo de neutralização [13]. A superfície específica e o 

tempo de neutralização do MgO são influenciados pelo tempo e temperatura de calcinação, como 

estudado por Mo et al. [13]. No seu estudo, o MgCO3 foi triturado em partículas finas (< 80 μm) e 

calcinado num forno a uma dada temperatura e durante um determinado período. A Fig. 1a mostra 

que a superfície específica do MgO diminui com o aumento da temperatura e da duração (tempo de 

calcinação) do processo de calcinação do MgCO3. Isto é justificado pelo crescimento das partículas de 

MgO devido à sinterização contínua, levando à redução do volume total de poros e ao aumento do 

tamanho destes. A Fig. 1a também mostra que o tempo de neutralização aumenta com o aumento da 

temperatura de calcinação e do período de calcinação. Esta duração tem maior efeito no tempo de 

neutralização para temperaturas mais altas. A Fig. 1b mostra a relação inversa entre o tempo de 

neutralização do MgO e a superfície específica. O tempo de neutralização diminui bastante quando a 

superfície específica é menor do que 1,3 m2/g. Assim, prova-se que existe uma grande influência da 

superfície específica e da actividade de hidratação das partículas de MgO (relacionadas com o tamanho 

do cristal) na reactividade do MgO. 

Calcinado durante 30 minutos 
Calcinado durante 60 minutos 
Calcinado durante 90 minutos 

Logarítmica (Relação) 
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Fig. 1. (a) Efeito da temperatura e do tempo de calcinação na superfície específica e no tempo de 

calcinação do MgO (b) Relação entre a superfície específica e o tempo de calcinação do MgO 

(adaptado de Mo et al. [13]) 

Mo et al. [13] verificaram também que a densidade e o tamanho dos grãos de MgO aumentam com o 

aumento da temperatura e da duração do processo de calcinação. Por sua vez, a desordem estrutural 

do MgO diminuiu (Tabela 1), o que também provocará uma diminuição da reactividade. 

Tabela 1 - Influência da temperatura de calcinação (TC) e do período de calcinação (PC) no grau de hidratação 

microestrutural do MgO [13] 

Amostra 

Dimensão dos 

grãos cristalinos  

(nm) 

Distorção 

estrutural 

(%) 

Superfície 

específica 

(m2/g) 

Volume de 

poros (cm3/g) 

Dimensão média 

dos poros  

(nm) 

Densidade 

(g/cm3) 

TC900-PC30 21,2 0,1648 52,7 0,193 14,62 2,97 

TC 900-PC60 29,3 0,0560 55,2 0,223 16,10 3,02 

TC 900-PC90 36,8 0,0350 45,9 0,179 15,57 3,12 

TC1000-PC30 30,4 0,0208 49,8 0,235 18,84 3,13 

TC1000-PC60 43,2 0,0149 39,8 0,235 23,61 3,26 

TC1000-PC90 66,3 0,0092 18,9 0,103 25,12 3,32 

TC1100-PC60 >100 - 4,2 0,024 22,46 3,43 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS COM ÓXIDO DE MAGNÉSIO 

Habitualmente, são utilizados dois métodos para adicionar MgO em materiais cimentícios. O primeiro 

consiste em aumentar o teor de períclase (mineral de óxido de magnésio) no clínquer para se produzir 

um cimento com alto teor de MgO. Este método é utilizado na China há cerca de 40 anos para se 

construir barragens de betão. O segundo método consiste na produção de MgO a partir da calcinação 

da magnesite (MgCO3), incorporando posteriormente o MgO no betão como um aditivo expansivo. Ao 

se utilizar o segundo método, é importante dispersar de modo homogéneo o MgO no betão, usando 

um processo de mistura adequado, de forma a evitar a expansão heterogénea do mesmo e a 

consequente destruição do betão. 
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3.1 Propriedades mecânicas 

Começou-se por analisar as propriedades mecânicas de pastas de cimento, argamassas e betões 

produzidos com diferentes tipos e quantidades de MgO, obtidas em estudos realizados por diferentes 

investigadores. Em geral, a incorporação de MgO leva à diminuição da resistência destes materiais 

cimentícios. De facto, esse comportamento foi observado na resistência à compressão [14-16], 

resistência à flexão [16] e resistência à tracção [17]. A incorporação de maiores quantidades de MgO 

causou decréscimos adicionais destas resistências [14, 16, 6]. 

Liu et al. [14] estudaram a influência da adição de MgO calcinado em pastas de cimento. As misturas 

foram produzidas com 0, 2 e 3% de MgO e uma relação água / ligante de 0,265. A resistência à 

compressão das pastas de cimento foi ensaiada aos 3, 7 e 28 dias. Com a introdução de MgO, os autores 

obtiveram reduções máximas da resistência à compressão de 4, 14 e 16%, para ensaios realizados aos 3, 

7 e 28 dias, respectivamente. Assim, os autores concluíram que a influência negativa na resistência à 

compressão, causada pela introdução de MgO no betão, aumenta com o acréscimo da idade do betão. 

Abdalqader e Al-Tabbaa [15] estudaram também a resistência à compressão aos 3, 7, 28 e 56 dias de 

pastas de cimento produzidas com cimento Portland (30 e 75%), CV (15 a 25%), escórias (45 a 60%) e 

MgO (5 e 10%) com reactividade de 170 segundos. A resistência à compressão média das misturas 

contendo cimento Portland (75%) e CV (25%) foi maior do que as que continham CV, escórias e MgO, 

em todas as idades. Este facto foi atribuído à existência de uma quantidade insuficiente de cimento 

Portland nas últimas misturas para activar as CV e as escórias. Verificou-se também que a utilização de 

10% de MgO, 60% de escórias e 30% de cimento Portland originou pastas de cimento com resistências 

semelhantes às das pastas com 75% de cimento Portland e 25% de CV. Assim, pode-se concluir que a 

utilização conjunta de MgO e escória provoca a ocorrência de reacções químicas que beneficiam a 

resistência destes materiais cimentícios. 

Por sua vez, Mo et al. [16] analisaram o efeito do MgO (com reactividade de 50 segundos) na 

resistência à flexão e à compressão de argamassas. As misturas foram produzidas com 5 e 8% de MgO, 

em substituição de cimento Portland. A adição de MgO induziu reduções da resistência à flexão e à 

compressão em todas as idades. Aos 90 dias, a resistência à compressão em argamassas com 5 e 8% 

de MgO diminuiu 13,7 e 19,7%, respectivamente, em comparação com a da argamassa de referência. 

Os autores atribuíram a redução à formação de C-S-H em menor quantidade, devido à redução da 

quantidade de cimento Portland nas misturas com MgO. 

3.2 Propriedades em termos de durabilidade 

O desempenho em termos de durabilidade dos materiais cimentícios com MgO também já foi 

estudado por diversos investigadores. Em geral, a incorporação de MgO leva a uma menor absorção 

de água [17, 18], maior carbonatação [19], maior coeficiente de migração de iões cloreto [19], maior 

expansão inicial [13, 14, 16, 18] e menor retracção [16]. Misturas cimentícias com menor teor de MgO 

(< 5%) tendem a ter valores mais baixos de absorção de água do que aquelas com maior teor de MgO 

(> 5%) [17, 18]. Os resultados sobre a influência do MgO na porosidade de materiais cimentícios são 

controversos. No entanto, a maioria dos resultados aponta para um aumento da porosidade com a 

adição de MgO sob condições naturais de cura [14, 19, 20] e para um decréscimo desta propriedade 

com a utilização de MgO sob condições aceleradas de cura [19, 20]. A expansão de materiais 

cimentícios é altamente influenciada pelo teor de MgO [14, 16, 18], bem como pela sua temperatura 
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de calcinação [13, 14] e nível de reactividade [21]. Em geral, um maior teor de MgO origina maiores 

valores de expansão. Quanto à retracção, esta diminui fortemente com a introdução de MgO. No 

entanto, a dimensão do efeito da incorporação de MgO em materiais cimentícios depende da 

reactividade do MgO [6] e da composição do mesmo [6, 16]. 

Mo e Panesar [20] estudaram a porosidade de pastas de cimento produzidas com 10, 20 e 40% de MgO 

reactivo (calcinado a 800 ºC), em condições de carbonatação e não carbonatação. Os autores 

descobriram que a incorporação de 20% de MgO poderia levar a um decréscimo de 32% no volume de 

poros aos 28 dias, sob carbonatação acelerada, quando comparado com a pasta de cimento de 

referência. Pelo contrário, verificou-se um aumento do volume de poros de 6 para 10% em pastas de 

cimento com 10 a 40% de MgO, sob condições de cura normais. 

3.3 Análise microscópica 

Ainda não existem muitas analises microscópicas de materiais cimentícios produzidos com MgO feitas com 

base no Microscópio Electrónico de Varrimento (MEV). Para além disso, cada um dos estudos existentes 

foca-se em aspectos e fenómenos distintos, como a capacidade do MgO de criar fissuração em materiais 

cimentícios [13] ou a potencialidade do MgO densificar a microestrutura destes materiais [6, 18]. 

Mo et al. [13] avaliaram a morfologia das pastas de cimento produzidas com MgO com diferentes 

tempos de neutralização (46, 325 e 1966 segundos), curados com água a 40 °C durante 270 dias. 

Devido à influência dos álcalis na hidratação do MgO, a formação do produto de hidratação (Mg(OH)2) 

foi mais irregular e em menor quantidade, comparativamente com as pastas de cimento de referência. 

Por outro lado, foram observadas fissuras na interface das partículas do MgO sintetizado, associadas 

à expansão do MgO no limite das partículas. Os mesmos autores produziram também pastas de 

cimento com incorporação de dois tipos de MgO (com reactividades de 50 e 400 segundos), CV e 

escórias, tendo sido curadas estas pastas em água a 38 ºC. Nas misturas sem CV e escórias, as partículas 

de MgO foram circundadas por produtos de hidratação do cimento. Foi também observada brucite 

(Mg(OH)2), com características semelhantes aos produtos de hidratação do cimento e com alguma 

porosidade interna. Por sua vez, em misturas com CV e escórias, as reacções pozolânicas ocorreram 

principalmente em torno das partículas de escória mais grossas, sendo que as partículas de escória 

mais finas já aparentavam estar totalmente hidratadas. 

4 CONCLUSÕES 

Através da análise da revisão da literatura existente sobre o comportamento mecânico, em termos de 

durabilidade e microscópico de pastas de cimento, argamassas e betões produzidos com MgO reactivo, 

foi possível extrair as seguintes conclusões: 

• a resistência à compressão, à flexão e à tracção de materiais cimentícios diminui com a incorporação 

de MgO, independentemente de o MgO ser adicionado directamente à mistura ou ao clínquer do 

cimento. Tal é atribuído principalmente ao incremento da porosidade e à menor hidratação das 

misturas com MgO, quando comparadas com as convencionais sem MgO. Neste caso, a reactividade 

do MgO mostrou ter uma influência insignificante na resistência destes materiais cimentícios; 

• a incorporação de MgO pode levar a um decréscimo da porosidade, quando comparada à das 

misturas de referência, se as misturas forem sujeitas a carbonatação acelerada. Pelo contrário, a 

porosidade aumenta com a adição de MgO sob condições de carbonatação naturais; 
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• a carbonatação dos betões produzidos com MgO tende a ser maior do que a das misturas de betão 

convencionais. Essa tendência torna-se mais evidente para teores mais altos de incorporação de MgO; 

• o coeficiente de migração de iões cloreto aumenta com a incorporação de MgO nas misturas se as 

misturadas forem curadas com água durante 28 dias, mas diminuiu se as misturas forem sujeitas a 

uma cura com água durante 360 dias. Tal foi atribuído à reduzida porosidade observada nas misturas 

com MgO curadas durante 360 dias; 

• a expansão inicial das misturas de betão aumenta com o acréscimo do teor de MgO, para todas as 

condições de cura; 

• a retracção dos materiais cimentícios diminui com a incorporação de MgO devido à compensação da 

habitual retracção do betão através dos produtos de hidratação formados pelo MgO. A retracção é 

tanto menor quanto maior for a reactividade do MgO; 

• a análise microscópica mostrou que materiais cimentícios produzidos com MgO podem ter 

microestruturas mais densas quando comparadas com as das misturas convencionais. Tal deve-se à 

formação dos produtos de hidratação do MgO, que podem preencher os poros existentes, e ao efeito 

de expansão do MgO. 
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Resumo  

No século XX, a emissão anual de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera aumentou de 60 para 
5000 milhões de toneladas. A produção de cimento é responsável por mais de 5% destas emissões. 

Com esta investigação pretende-se avaliar a variação das propriedades de argamassas aquando da 
substituição de cimento Portland por óxido de magnésio proveniente de três diferentes origens 
(Espanha, Canada e Austrália). 

Para se proceder à avaliação das argamassas produzidas, foram realizados ensaios de resistência à 
compressão, resistência à flexão, módulo de elasticidade dinâmico, ultrassons, absorção de água por 
capilaridade e retração. 

A análise realizada permitiu verificar que os resultados obtidos variaram consoante o tipo de óxido 
de magnésio utilizado. No entanto, foi possível verificar que a grande maioria das propriedades das 
argamassas com óxido de magnésio possui menor qualidade do que a verificada nas argamassas de 
referência. Pelo contrário, a introdução de óxido de magnésio permitiu uma redução significativa na 
retração das argamassas. 

Palavras-chave: Argamassas; Óxido de magnésio; Reatividade; Comportamento mecânico; 
Durabilidade; Sustentabilidade 

  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 267

mailto:miguelnbravo@gmail.com
mailto:evangelista@dec.isel.ipl.pt
mailto:joaonpacheco@ist.utl.pt
mailto:jb@civil.ist.utl.pt
mailto:jaaandresforero@gmail.com


 
  

 

1 INTRODUÇÃO  

O principal objetivo do presente artigo consiste em observar o comportamento de materiais 
cimentícios produzidos com diferentes tipos de MgO, em detrimento de cimento Portland. Por outro 
lado, pretende-se avaliar qual a percentagem de substituição ideal para cada tipo de MgO. 

Na presente campanha experimental, foram analisadas taxas de substituição de cimento por MgO de 
0, 5, 10, 15, 20 e 25%, designadas por A0, A5, A10, A15, A20 e A25, respetivamente. Foram também 
utilizados 6 tipos diferentes de MgO, o que resultou num total de 31 misturas de argamassa. Estes 6 
tipos de MgO são provenientes de 3 fabricantes distintos: 1 espanhol, 1 australiano e 1 canadiano. O 
MgO proveniente de Espanha foi designado por E0. Posteriormente, esse MgO foi triturado durante 
1 e 2 horas, obtendo-se mais dois tipos de MgO (E1 e E2, respetivamente). Esta trituração foi 
realizada para se obter MgO com dimensões semelhantes ao cimento e, assim, ser possível analisar a 
importância da variação da dimensão do MgO nas propriedades das argamassas produzidas com este 
ligante. Por sua vez, do fabricante canadiano analisaram-se 2 tipos de MgO: Baymag 30 e Baymag 40. 
Estes dois MgO distinguem-se pela sua dimensão e, consequentemente, pela sua reatividade. Por 
fim, foi apenas utilizado um MgO proveniente da Austrália. 

Com exceção da quantidade de cimento e MgO, todos os restantes constituintes foram mantidos 
constantes, quer em tipologia, quer em quantidade. A denominação de cada mistura é composta 
pela designação da percentagem de MgO e pela designação do respetivo MgO. Por exemplo, para 
uma argamassa com 15% de MgO e produzida com Baymag 30 (oriundo do Canadá) a denominação 
será A15:C30. 

Para determinar a composição de cada mistura, seguiu-se a metodologia proposta por Nepomuceno 
[1] e uma relação água / ligante (a/l) de 0,50. As substituições de cimento por MgO foram efetuadas 
em massa. As composições obtidas para cada tipo de mistura são apresentadas detalhadamente na 
Tabela 1, não havendo diferenças entre as misturas com diferentes tipos de MgO. 

Tabela 1. Composição das argamassas estudadas (kg/m3) 

Designação Cimento MgO Areia fina Areia grossa 

A0 619 0 769 513 
A5 588 31 769 513 

A10 557 62 769 513 
A15 526 93 769 513 
A20 495 124 769 513 
A25 464 155 769 513 

 

Para se proceder à avaliação das propriedades das argamassas produzidas, foram realizados ensaios 
de resistência à compressão, resistência à flexão, módulo de elasticidade dinâmico, ultrassons, 
absorção de água por capilaridade e retração. 

2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

2.1 Ensaios no estado fresco 

As propriedades no estado fresco são importantes para caracterizar as argamassas, mas também 
como primeiro controlo de qualidade das misturas. Nesta campanha experimental, tentou-se manter 
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constante a consistência das diferentes argamassas, com um espalhamento entre 200 e 250 mm. 
Para tal, foi necessário corrigir a relação a/l em algumas das misturas. Os valores da relação a/l são 
apresentados na Tabela 2, juntamente com os resultados obtidos para a consistência. 

Como pretendido, o espalhamento manteve-se entre 200 e 250 mm. Nas argamassas produzidas 
com MgO-C30, MgO-C40 e MgO-A, foi necessário aumentar a relação a/l destas misturas para se 
manter a consistência no intervalo desejado. A maior angulosidade e rugosidade das partículas de 
MgO pode ter provocado um aumento da quantidade de água adsorvida pelo MgO e, 
consequentemente, uma diminuição do espalhamento das argamassas. 

Tabela 2. Espalhamento das argamassas (mm) 

Argamassas Espalhamento 
(mm) Relação a/l  Argamassas Espalhamento 

(mm) Relação a/l 

A0 228 0,50  A5:E1 229 0,50 

A5:C30 221 0,50  A10:E1 230 0,50 
A10:C30 201 0,50  A15:E1 234 0,50 
A15:C30 217 0,51  A20:E1 241 0,50 

A20:C30 215 0,52  A25:E1 244 0,50 

A25:C30 215 0,52  A5:E2 228 0,50 

A5:C40 239 0,50  A10:E2 230 0,50 
A10:C40 225 0,50  A15:E2 231 0,50 

A15:C40 221 0,51  A20:E2 235 0,50 
A20:C40 203 0,52  A25:E2 235 0,50 

A25:C40 200 0,53  A5:A 230 0,50 
A5:E0 229 0,50  A10:A 224 0,50 

A10:E0 227 0,50  A15:A 218 0,50 

A15:E0 226 0,50  A20:A 200 0,50 

A20:E0 228 0,50  A25:A 208 0,51 

A25:E0 227 0,50     

 
 
Os resultados do ensaio de massa volúmica no estado fresco encontram-se representados na Figura 
1. Através da mesma, pode-se constatar que a massa volúmica se mantém sempre entre 2114 e 2255 
kg/m3. Nas argamassas produzidas com MgO-C30 e MgO-C40, a massa volúmica parece sofrer uma 
ligeira redução que pode ter sido originada pela maior relação água / ligante. 
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Figura 1. Variação da massa volúmica com a percentagem de MgO 

 

2.2 Ensaios no estado endurecido 

2.2.1 Resistência à compressão 

O ensaio de resistência à compressão é um dos mais importantes para caracterizar o desempenho 
mecânico de uma argamassa. Os provetes utilizados neste ensaio foram os mesmos que se utilizaram 
no ensaio de resistência à flexão, ou seja, de cada prisma ensaiado à flexão resultaram duas metades 
que foram posteriormente ensaiadas à compressão. 

Os resultados obtidos para a resistência à compressão aos 7 e 28 dias estão representados na Figura 
2. Como esperado, com o aumento da percentagem de MgO, a resistência à compressão diminuiu 
em todas as argamassas e em todas as idades. Segundo Mo et al. [2], esta redução deve-se à 
diminuição da quantidade de cimento utilizada nas argamassas, uma vez que os produtos de 
hidratação do óxido são menos resistentes do que os do cimento. Assim sendo, quanto maior for a 
quantidade de MgO utilizado, como substituição parcial de cimento, maior é a redução de resistência 
das argamassas, comparativamente à argamassa de referência. 

As argamassas mais afetadas pela introdução de MgO foram as elaboradas com MgO-C30 e MgO-
C40, com reduções de cerca de 50% aos 28 dias, aquando da introdução de 25% de MgO. Pelo 
contrário, as argamassas menos afetadas foram as produzidas com MgO-E0, MgO-E1 e MgO-E2, com 
reduções máximas de cerca de 30%, em todas as idades. 
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Figura 2. Variação da resistência à compressão aos 7 dias com o aumento da percentagem de 
MgO 

 
Figura 3. Variação da resistência à compressão aos 28 dias com o aumento da percentagem de 

MgO 

Em primeiro lugar, importa perceber que as três argamassas produzidas com o MgO proveniente de 
Espanha obtiveram resultados muito semelhantes. Estes resultados indicam que a dimensão do MgO 
utilizado não afetou de forma relevante as argamassas, no que diz respeito à sua resistência à 
compressão. 

Os melhores resultados obtidos nas argamassas com MgO proveniente de Espanha podem dever-se à 
elevada presença de SiO2 (> 5,8%) na composição destes MgO, contrariamente ao verificado nos 
MgO provenientes do Canadá (< 0,4%). A presença de SiO2 origina a ocorrência de reações 
pozolânicas com o Mg(OH)2, o que proporciona um maior desenvolvimento da resistência da pasta 
cimentícia [3]. Outro fator que poderá ter provocado uma maior redução da resistência mecânica nas 
argamassas com MgO proveniente do Canadá consiste na maior reatividade destes MgO. A elevada 
reatividade e o carácter expansivo destes MgO poderão ter originado uma expansão inicial nestas 
argamassas que, consequentemente, poderá ter resultado no aparecimento de microfissurações. 
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Refira-se também a possibilidade de a elevada reatividade dos MgO provenientes do Canadá originar 
a formação inicial de Mg(OH)2 que, ao precipitar-se na envolvente dos grãos de cimento anidro, 
dificulta a hidratação do cimento. 

 
2.2.2 Resistência à flexão 

Os resultados do ensaio de resistência à flexão aos 7 e 28 dias estão representados nas Figuras 4 e 5. 

 

Figura 4. Variação da resistência à flexão aos 7 dias com a percentagem de MgO 

 

Figura 5. Variação da resistência à flexão aos 28 dias com a percentagem de MgO 

Os resultados obtidos aos 7 dias podem ser divididos em duas tendências distintas. Nas argamassas 
produzidas com MgO-E0, MgO-E1 e MgO-E2, ocorreu um aumento da resistência à flexão entre 12 e 
19%, para taxas de MgO até 10%. Posteriormente, para taxas de substituição superiores, obteve-se 
valores próximos dos obtidos na argamassa de referência. Os aumentos de resistência observados 
nestas argamassas não seriam expectáveis, uma vez que a introdução de MgO implica a redução da 
quantidade de cimento e, consequentemente, deveria conduzir a uma redução na resistência à 
flexão, tal como sucedeu na resistência à compressão. É possível, contudo, que os produtos de 
hidratação formados nas argamassas com MgO provenientes de Espanha tenham originado uma 
melhoria da ITZ entre os agregados e a pasta que, como se sabe, é fundamental na resistência à 
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flexão. No entanto, este facto tem de ser comprovado através da realização de ensaios de 
Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV). Por sua vez, nas argamassas produzidas com MgO 
provenientes do Canadá e da Austrália, observou-se diminuições máximas entre 27% e 39%, aquando 
da substituição de 25% de cimento. 

Através da análise da Figura 5, pode-se verificar que aos 28 dias, de uma forma geral, ocorreu uma 
redução da resistência à flexão com o aumento da percentagem de MgO. Deve-se destacar que, nas 
argamassas com MgO-C30 e MgO-A, se obtiveram as maiores reduções, na ordem de 30%, enquanto 
nas argamassas com MgO-E0 se observaram as menores reduções, mantendo-se aproximadamente a 
resistência verificada na argamassa de referência. Pelas razões explicadas na análise da resistência à 
compressão, considera-se que os melhores resultados obtidos nas argamassas com MgO proveniente 
de Espanha podem dever-se à elevada presença de SiO2 (> 5,8%) na composição destes MgO e à 
menor reatividade destes MgO, comparativamente com os restantes MgO. 

 

2.2.3 Módulo de elasticidade dinâmico 

O módulo de elasticidade foi determinado seguindo um processo indireto que utiliza a frequência de 
ressonância do provete de argamassa e recorre a um software próprio. Este processo é descrito na 
norma ASTM E 1876-15 [4]. 

Os resultados obtidos através do software para o módulo de elasticidade aos 28 dias encontram-se 
representados na Figura 6. 

 
Figura 6. Variação do módulo de elasticidade com o aumento da percentagem de MgO 

Através da Figura 6, é possível observar que o módulo de elasticidade diminuiu ligeiramente com o 
aumento da percentagem de MgO, em todas as argamassas. Gonçalves et al. [5] avaliaram 
argamassas com diferentes tipos de MgO, tendo também obtido reduções ligeiras (inferiores a 10%) 
desta propriedade com a introdução de 20% de MgO. 

Nas argamassas realizadas com MgO-E0, MgO-E1 e MgO-E2, obtiveram-se reduções máximas de 8, 5 
e 8%, respetivamente. Nestas misturas, verificou-se novamente que o tempo de moagem não teve 
qualquer influência no módulo de elasticidade, tendo sido obtidos resultados aproximadamente 
iguais para as três argamassas. A maior variação aconteceu nas argamassas produzida com MgO-C30 
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e MgO-C40, em que se registaram reduções de 20%, relativamente ao A0. Por sua vez, nas 
argamassas produzidas com MgO-A, obteve-se uma redução desta propriedade de 14%, para a taxa 
de substituição de 25%. 

2.2.4 Velocidade de propagação dos ultrassons 

O ensaio dos ultrassons foi realizado nos mesmos provetes do que o ensaio de resistência à flexão 
aos 28 dias. Os resultados obtidos para a velocidade de propagação dos ultrassons aos 28 dias estão 
representados na Figura 7. 

 

Figura 7. Variação da velocidade de propagação dos ultrassons com o aumento da percentagem 
de MgO 

Na Figura 7, pode-se observar que a velocidade de propagação dos ultrassons diminuiu com o 
aumento da percentagem de MgO, o que indicia que a utilização de MgO origina a obtenção de uma 
argamassa mais porosa. Nas argamassas produzidas com MgO-E1 e MgO-E2, obteve-se uma redução 
máxima na velocidade de propagação de ultrassons de apenas 3 e 5%, respetivamente. Importa 
destacar que, relativamente a este ensaio, se obteve resultados mais favoráveis nas argamassas com 
MgO-E1 e MgO-E2 do que nas argamassas com MgO-E0, o que significa que a moagem do MgO 
proveniente de Espanha foi benéfica para esta propriedade das argamassas. Esta maior porosidade 
das argamassas com MgO-E0 poderá ser comprovada na análise à absorção de água por capilaridade. 
Refira-se também que, relativamente às argamassas com MgO-C30, MgO-C40, MgO-E0 e MgO-A, se 
obteve resultados semelhantes, com reduções máximas de 11, 12, 9 e 12%, respetivamente. 

2.2.5 Absorção de água por capilaridade 

Com o ensaio de absorção de água por capilaridade, é possível avaliar a porosidade e, por 
consequência, a durabilidade das argamassas. Os resultados obtidos para a absorção de água por 
capilaridade às 72 horas aos 28 dias de idade encontram-se representados na Figura 8. 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

0 5 10 15 20 25 30 

U
ltr

as
so

ns
 a

os
 2

8 
di

as
 (m

/s
) 

Taxa de substituição de cimento por MgO (%) 

C30 

C40 

E0 

E1 

E2 

A 

 
274 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

 

Figura 8. Variação da absorção de água por capilaridade às 72 horas com a percentagem de MgO 

De um modo geral, a absorção de água por capilaridade aumentou com o aumento da percentagem 
de utilização de MgO, o que era o esperado e está de acordo com os resultados obtidos no ensaio de 
ultrassons. Destaque-se principalmente os piores resultados obtidos nas argamassas com MgO-E0. 
Estes demonstram que, apesar de o MgO presente nestas argamassas ter originado a formação de 
produtos de hidratação de boa resistência, tal como comprovam os resultados dos ensaios 
mecânicos realizados às argamassas, a elevada dimensão (baixa superfície especifica) do MgO-E0, 
comparativamente ao cimento e aos restantes MgO, pode ter originado a produção de argamassas 
com elevada porosidade. Este aspeto pode ser comprovado pelos resultados obtidos no ensaio de 
ultrassons. 

2.2.6 Retração 

O ensaio de retração é muito importante para caracterizar a durabilidade de uma argamassa, em 
especial neste estudo em que a introdução de MgO pode conduzir a variações importantes nesta 
propriedade, nomeadamente à existência de uma redução da retração ou até mesmo à ocorrência 
de expansões iniciais. Os resultados obtidos para a retração aos 7, 28 e 91 dias estão representados 
nas Figuras 9, 10 e 11, respetivamente. 

Pela observação da Figura 10, constata-se que a retração diminui significativamente com o aumento 
da percentagem de MgO. Este resultado está de acordo com o esperado, uma vez que esta é 
exatamente uma das vantagens em utilizar MgO como substituto do cimento. Aliás, a necessidade de 
controlar a retração do betão é a razão pela qual o MgO tem sido utilizado como ligante no fabrico 
de barragens (por exemplo, na China). O aumento da redução da retração dá-se maioritariamente 
até à taxa de substituição de 15%, após a qual a retração se mantém constante. A argamassa 
produzida com MgO-E0 foi a que obteve uma menor redução, cerca de 20% aos 28 dias. Este 
resultado pode dever-se à maior dimensão e, consequentemente, menor superfície especifica deste 
MgO, comparativamente com os restantes. Por sua vez, precisamente pelas razões inversas, as 
argamassas MgO-C30, MgO-C40, MgO-A e MgO-E2 tiveram as maiores reduções, com valores 
superiores a 50%. 
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Figura 9. Variação da retração aos 7 dias com o aumento da percentagem de MgO 

 

Figura 10. Variação da retração aos 28 dias com o aumento da percentagem de MgO 

 

Figura 11. Variação da retração aos 91 dias com o aumento da percentagem de MgO 

No que diz respeito a esta propriedade, a moagem do MgO espanhol conduziu a uma diferença 
significativa nos resultados. Esta variação deve-se ao facto de a diminuição da dimensão do MgO 
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provocar um aumento da sua superfície específica e, consequentemente, originar a produção de um 
MgO mais reativo. Por sua vez, a produção de argamassas com um MgO mais reativo origina uma 
diminuição mais significativa da retração. 

 

3 CONCLUSÕES 

A presente campanha experimental serviu para avaliar a influência da substituição de parte do 
cimento por MgO. Para tal, utilizou-se MgO com diferentes reatividades e de diferentes origens. 

Pela análise dos resultados obtidos no estado fresco, tanto para a massa volúmica como para a 
consistência, pode-se concluir que a introdução de MgO não conduziu a variações significativas 
destas propriedades, mantendo-se os valores obtidos dentro dos intervalos pretendidos. 

Por outro lado, nos ensaios de resistência mecânica, obteve-se de uma forma geral perdas de 
desempenho. No ensaio de resistência à compressão, as reduções atingiram 50%, para as argamassas 
com MgO-C30 e MgO-C40, tendo-se obtido o melhor desempenho nas argamassas produzidas com 
os MgO provenientes de Espanha, onde houve reduções máximas de 30%. No que respeita ao ensaio 
de resistência à flexão aos 28 dias, foram observadas reduções máximas de cerca de 30%, relativas às 
argamassas produzidas com 25% de MgO-C30, MgO-C40 e MgO-A. Os melhores desempenhos nesta 
propriedade foram obtidos nas argamassas com MgO provenientes de Espanha, em que se obteve 
resultados semelhantes aos verificados na argamassa de referência. Refira-se que, aos 7 dias de 
idade, a maioria das argamassas produzidas com MgO possuíam resistências à flexão superiores às 
da argamassa de referência. 

Os ensaios de módulo de elasticidade e de ultrassons mostraram também uma perda de 
desempenho, embora reduzida, das argamassas aquando da introdução de MgO. No ensaio de 
módulo de elasticidade, as reduções máximas situaram-se entre 5 e 20%, que correspondem às 
argamassas com MgO-E1 e MgO-C30, respetivamente. Por sua vez, no ensaio de ultrassons, 
observou-se diminuições máximas entre 3% (argamassas com MgO-E1) e 12% (argamassas com 
MgO-C40). 

De uma forma resumida, as argamassas com MgO-C30 e MgO-C40 foram as que demonstraram ter 
um pior desempenho mecânico, enquanto o MgO-E0 foi aquele que originou argamassas com um 
melhor desempenho. 

Em relação aos ensaios de durabilidade, as perdas de desempenho foram superiores. No ensaio de 
absorção por capilaridade, obteve-se valores de absorção nas argamassas produzidas com MgO-E0 
até 84% superiores aos resultados obtidos na argamassa de referência. Contudo, nas argamassas 
com MgO-C30, MgO-C40 e MgO-A, obteve-se reduções máximas inferiores a 30%. 

No ensaio de retração aos 28 dias, a utilização de MgO-C30, MgO-C40 e MgO-E2 permitiu a redução 
da retração das argamassas em mais de 50%, enquanto a utilização de MgO-E0 apenas possibilitou a 
redução da retração das argamassas em cerca de 19%. Foi também possível concluir que o aumento 
significativo da redução da retração, com o acréscimo da taxa de introdução de MgO, ocorreu 
maioritariamente até à taxa de 15% de MgO, após a qual a retração se manteve aproximadamente 
constante. 
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Com a presente investigação, foi também possível concluir que a moagem do MgO proveniente de 
Espanha, diminuindo a sua dimensão e, consequentemente, aumentando a sua superfície específica 
e a sua reatividade, apenas produziu melhorias significativas no ensaio de absorção por capilaridade 
e no ensaio de retração. Assim, verificou-se que os ensaios mecânicos dependem mais da 
composição dos MgO utilizados nas argamassas do que da granulometria dos mesmos. 

Em suma, a introdução de MgO nas argamassas conduziu a perdas de desempenho significativas em 
termos de resistência à compressão e de absorção de água por capilaridade. Por outro lado, 
verificou-se que a introdução de MgO não afeta significativamente a resistência à flexão, o módulo 
de elasticidade e a velocidade de propagação de ultrassons. Por fim, foi possível concluir que a 
introdução de MgO em argamassas permite reduzir significativamente a retração destes materiais 
cimentícios. 
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Resumo 

O aquecimento global é causado pela quantidade crescente de gases com efeito de estufa na 
atmosfera, assumindo-se como uma das maiores ameaças ambientais a nível mundial. Assim, têm 
surgido esforços globais para a sua mitigação, nomeadamente através da redução das emissões de 
gases, particularmente do dióxido de carbono (CO2). Diversas estratégias de captura e 
armazenamento do CO2 emitido têm sido estudadas e vindo a ser implementadas. 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) são gerados em grande abundância e têm um potencial 
diversificado no sector da construção, que é a indústria que os gera e tem maior responsabilidade na 
sua gestão. Não obstante os estudos já desenvolvidos, a sua utilização em materiais de construção, 
como argamassas, é ainda limitada. Esta incorporação reduz o volume de matéria-prima natural 
utilizada nestes produtos, abrandando assim o esgotamento de recursos naturais, ao mesmo tempo 
que reduz a energia que incorporam e aumenta o seu ciclo de vida. Complementarmente, muitos 
RCD têm potencial para captação de CO2 produzido pela indústria, por processos químicos ou físicos. 

Este artigo visa apresentar os primeiros resultados de um estudo de avaliação de desempenho de 
agregados reciclados após submissão a carbonatação forçada e acelerada, com o objectivo de 
contribuir para a captação de CO2. São estudadas argamassas cimentícias fabricadas com agregados 
naturais (argamassas de referência) e com agregados reciclados antes e após carbonatação, com um 
traço volumétrico de 1: 4 (cimento: agregado). Pretende-se, desta forma, contribuir para a captação 
de parte das emissões de CO2 da indústria cimentícia Portuguesa, dotando-a de mecanismos que 
permitam torná-la mais sustentável em termos energéticos e ambientais. Adicionalmente, pretende-
se contribuir para a diminuição da extracção de recursos naturais não renováveis, na forma de 
agregados naturais, por parte do sector de construção. 

Palavras-chave: RCD; Argamassas sustentáveis; Captura e armazenamento de carbono; Agregados 
reciclados   
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1 INTRODUCÃO 
Nos últimos anos a concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera tem vindo a aumentar 
exponencialmente. A elevada concentração deste gás, bem como de outros gases com efeito de 
estufa, é responsável pelo fenómeno conhecido como aquecimento global, sendo uma das principais 
ameaças globais e urge a necessidade de medidas para o combater. 

De acordo com a Comissão Europeia, 25 a 30% dos resíduos produzidos na Europa provêm da 
indústria da construção, conhecidos por resíduos de construção e demolição (RCD). Estes encontram-
se disponíveis em grandes quantidades com baixos custos de aquisição [1, 2]. A sua incorporação em 
produtos de construção, tais como argamassas e betões, como agregados reciclados, tem um 
impacte positivo na redução da exploração de recursos naturais, nomeadamente na indústria dos 
agregados naturais, aumentando, ao mesmo tempo, o ciclo de vida destes produtos. 

A indústria cimenteira é responsável pela produção do componente mais importante do betão, que é 
um dos materiais mais utilizados no sector da construção. Estima-se, a emissão de cerca de 650 a 800 
kg de CO2 por cada tonelada de cimento produzida [3]. Estas emissões ocorrem durante todo o 
processo de fabrico do cimento, desde a extracção das matérias-primas até à sua expedição. 
Adicionalmente, existe um consumo exponencial de recursos naturais finitos e escassos com a 
correspondente repercussão sobre o ambiente. Desta forma, estes impactes têm sido alvo de 
mudanças e medidas tomadas pelo sector da construção. 

Nas argamassas cimentícias, o cimento actua como ligante sofrendo hidratação, mas também 
carbonatação, reacção na qual a cal livre reage com o dióxido de carbono formando carbonato de 
cálcio. Assim, poder-se-á assumir que qualquer material cimentício é capaz de capturar parte do CO2 
emitido durante a fase de produção de cimento [4]. 

A utilização de resíduos de construção e demolição como agregados (agregados reciclados) em 
argamassas e betões tem sido objecto de vários estudos, com resultados promissores. No entanto, 
geralmente, estes agregados reduzem o desempenho destes materiais. Diversos estudos [5–9] 
afirmam que a incorporação de agregados de RCD sujeitos a carbonatação forçada em argamassas e 
betões melhora as suas características em comparação com os não carbonatados, enquanto estes 
últimos contribuem para a captura e armazenamento de CO2 (CCS - carbon capture and storage). 

Refira-se que, nos estudos mencionados [5–9], são utilizados resíduos formulados em laboratório ou 
apenas constituídos por materiais de matriz cimentícia. Contrariamente, o presente estudo visa a 
incorporação de agregados reciclados provenientes de estações de tratamento e reciclagem. Este 
estudo integra o projecto WP10B - Forced and accelerated sequestration of CO2 by CDW to 
incorporate as aggregates in mortars and concrete - do laboratório colaborativo c5Lab (Sustainable 
Construction Materials Association), que pretende optimizar a captura de CO2 através de RCD para 
posterior incorporação como agregados em argamassas e betões, compensando parte do CO2 
emitido pela indústria cimenteira. 

Este artigo apresenta os primeiros resultados experimentais da avaliação do desempenho de 
argamassas formuladas com agregados reciclados de RCD sujeitos a carbonatação forçada e 
acelerada. 
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2 MATERIAIS E METÓDOS 

2.1 Materiais 

Um RCD comercializado por uma estação de tratamento e reciclagem portuguesa foi incorporado em 
argamassas em percentagens de substituição de agregado natural de 50 e 100%, em volume. Este 
resíduo é designado neste artigo por A-RCD. Este agregado reciclado corresponde a uma mistura de 
partículas com dimensões inferiores a 2 mm, que inclui uma quantidade de betão, produtos de 
betão, argamassa e unidades de alvenaria de betão de cerca de 42%, em massa, sendo estes os 
materiais requeridos para a carbonatação forçada e acelerada desses agregados. 

A incorporação do A-RCD em argamassas cimentícias foi realizada no seu estado natural, ou seja, não 
carbonatado, e após este ter sido submetido a carbonatação forçada numa câmara de carbonatação 
durante 5 dias a 23 °C, 60% de humidade relativa (HR) e 25% de concentração de CO2. O ligante utilizado 
na preparação das argamassas foi cimento Portland tipo CEM II/B-L 32.5 N, da empresa CIMPOR. O 
agregado natural utilizado foi uma combinação de diversas areias calibradas da Areipor - Areias 
Portuguesas. O traço volumétrico definido para estas argamassas não estruturais foi 1:4 (ligante: 
agregado). 

A curva granulométrica utlizada na formulação das argamassas foi a de A-RCD, uma vez que esta é 
considerada adequada para a formulação de argamassas. Adicionalmente, a utilização de resíduos 
sem qualquer tratamento adicional (como a alteração da sua curva granulométrica) contribui para a 
viabilidade da sua utilização por parte da indústria. Por conseguinte, foi utilizada a curva exacta deste 
agregado reciclado. Assim, a curva da argamassa de referência (REF-A), sem incorporação de RCD, foi 
adaptada à curva granulométrica de A-RCD. 

Inicialmente, para efectuar a amassadura da argamassa (realizada de acordo com a Norma Europeia 
EN 1015-2 [10]), a massa de cada material é obtida numa balança com 0,1 g de precisão. De seguida, 
os constituintes são colocados no recipiente do misturador de laboratório previamente humedecido. 
O recipiente é ligado ao misturador, que começa a trabalhar em modo automático a uma baixa 
velocidade. Durante os 30 segundos iniciais, e com o mesmo movimento, a água é vertida para 
dentro do recipiente. Após 2 minutos e meio, a misturadora é parada e as paredes do recipiente 
raspadas, de modo a que todo o material integre a mistura. Finalmente, a misturadora é iniciada 
novamente, à mesma velocidade, durante mais 30 segundos. 

 
Figura 1. Provetes de argamassa: de referência (REF-A); com 50% de A-RCD (A-50%) e com 100% de A-RCD (A-100%) 

As argamassas foram aplicadas em moldes metálicos prismáticos com 160 mm x 40 mm x 40 mm (Fig. 1) e 
os provetes mantidos em condições controladas até serem ensaiados. Nos primeiros 2 dias, os moldes 
foram mantidos a uma temperatura de 20±2 °C e uma HR de 95±5%. Posteriormente, os provetes foram 
desmoldados e mantidos nas mesmas condições durante 7 dias. Após este período, a HR foi reduzida para 
65±5% e a temperatura mantida constante. 
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2.2 Métodos 

A trabalhabilidade das argamassas foi analisada através do ensaio de consistência por mesa de 
espalhamento. Este ensaio consiste em colocar a argamassa fresca num molde troncocónico em duas 
camadas, cada uma das quais compactada com 10 pancadas. O molde é cuidadosamente removido e 
são executados 15 golpes na mesa de espalhamento a uma taxa de um golpe por segundo. 
Finalmente, com um paquímetro, mede-se o diâmetro da argamassa espalhada em duas direcções 
ortogonais. Cada resultado deste ensaio é dado pela média de duas medições realizadas na amostra 
de argamassa. 

O ensaio de massa volúmica aparente no estado fresco é realizado de acordo com a Norma Europeia 
EN 1015-6 [11]. Este consiste em colocar a argamassa fresca dentro de um recipiente cilíndrico, com 
um volume conhecido, até metade da sua capacidade. Seguidamente, este é compactado oscilando o 
recipiente em quatro direcções alternadas, deixando o recipiente de um lado apoiado, levantando o 
lado oposto até uma altura de 3 cm, deixando-o cair, e repetindo para cada uma das três direcções 
restantes. O recipiente é então cheio e compactado novamente de forma igual. O excesso de 
argamassa é removido raspando o bordo superior do contentor com uma talocha. Finalmente, todo 
o conjunto de argamassa e recipiente é pesado. O resultado deste ensaio consiste em medir a massa 
de uma amostra desta mistura, para um determinado volume, com uma certa compactação. 

O ensaio de massa volúmica no estado endurecido foi realizado de acordo com a Norma Europeia EN 
1015-10 [12]. A determinação é realizada através da medição do comprimento, altura e largura de 
cada um dos seis provetes e de uma balança de precisão de 0,001 g para determinar a sua massa. 

Para determinação do módulo de elasticidade dinâmico, foi utilizado o método de frequência por 
ressonância, com base na norma EN 14146[13] e equipamento específico. Esta norma determina a 
frequência de ressonância fundamental de um material para uma vibração induzida na sua direcção 
longitudinal. O ensaio foi realizado em seis provetes prismáticos, tendo em conta os dados geométricos e 
a massa volúmica da argamassa endurecida. O módulo de elasticidade [N/mm2) pode ser calculado por: 

𝑀𝑒 = (2 × 𝐿 × 𝑓)² ×
ρ
g

× 10−6 (1) 

Nesta equação, L é o comprimento da amostra (m), f a frequência de ressonância longitudinal (Hz), 𝜌 
a massa volúmica (N/mm³) e g a aceleração da gravidade (9.806655 m/s²). 

O módulo de elasticidade por propagação de velocidade de ultra-sons avalia a compacidade e rigidez das 
argamassas. O ensaio de velocidade de propagação ultra-sónica tem por base a norma EN 12504-4 [14], 
tendo sido efectuado aos provetes prismáticos. Assim sendo, um impulso de vibrações longitudinais é 
produzido por um transdutor electroacústico que é mantido sobre a superfície de ensaio. Este impulso 
atravessa um comprimento de percurso até um segundo transdutor, sendo convertido num sinal 
eléctrico. Desta forma, mede-se o tempo necessário para que o impulso de vibração percorra o caminho 
entre os dois transdutores. A medição da velocidade do impulso é realizada colocando os dois 
transdutores na mesma face da superfície de ensaio (método indirecto) do provete. O módulo de 
elasticidade das argamassas (GPa) pode ser calculado através de: 

𝑀𝑒 = 𝐾 × 𝑉2 × ρ × 10−6 (2) 

𝐾 =
(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)

(1 − 𝑣)
, 𝑣 = 0.2 (3) 
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Foi realizado o ensaio de resistência à flexão, com base na norma EN 1015-11 [15]. Para este ensaio, 
a máquina de tracção universal foi preparada com a introdução de uma célula de carga de 2 kN 
associada ao dispositivo de flexão em três pontos. O software do equipamento de ensaio, que 
incrementa a carga a uma velocidade de 0,2 mm/min, foi iniciado, obtendo-se um gráfico da força 
aplicada (N) em função do tempo (s), e a força máxima aplicada é registada. 

Com metade de cada provete resultante do ensaio de resistência à tracção por flexão, foi realizado o 
ensaio de resistência à compressão com base na norma EN 1015-11 [15]. De forma semelhante, o 
equipamento foi preparado com a introdução da célula de carga no dispositivo de compressão de 
prismas com 40 mm de secção. Os valores da força aplicada em função do tempo foram registados, 
bem como a força compressiva máxima que ocorre antes da rotura. A força de compressão Rc (MPa) 
é obtida através do quociente entre a força máxima (N) obtida pelo software do equipamento e a 
secção de aplicação da carga (1600 mm²). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Consistência por espalhamento 

Em argamassas não estruturais, como rebocos, a razão água/cimento (a/c) é definida tendo em conta 
a trabalhabilidade adequada requerida a estas argamassas. Os resultados da trabalhabilidade das 
argamassas, através da consistência por espalhamento, bem como a razão água / cimento, são 
apresentados na Tabela 1. Verificou-se que a incorporação do resíduo A-RCD, independentemente 
de se encontrar carbonatado ou não, aumenta a relação a/c das argamassas, para uma 
trabalhabilidade semelhante. A argamassa REF-A possui uma razão a/c de 1,03 e a A-100% uma 
relação de 1,21, registando um aumento de cerca de 17%. O incremento é tanto maior quanto maior 
for o volume de RCD incorporado. Tal pode dever-se à maior porosidade dos agregados reciclados 
(AR) em comparação com os agregados naturais. Assim, é necessário um maior volume de água para 
lubrificar estes agregados. Em termos de trabalhabilidade, ao comparar os RCD carbonatados e não 
carbonatados, não foram notadas diferenças que pudessem promover a redução de água nas 
misturas com agregados carbonatados. Esperava-se uma redução das necessidades de água com a 
carbonatação forçada destes agregados, devido à maior compacidade esperada, mas que não 
ocorreu. 

Tabela 1. Resultados de consistência por espalhamento e razão água / cimento 

Argamassa Espalhamento (mm) Razão água / cimento 

Agregados não 
carbonatados 

REF-A 162 1,03 
A-50% 162 1,06 

A-100% 161 1,21 
Agregados 

carbonatados 
AC-50% 163 1,06 

AC-100% 161 1,21 
 

3.2 Massa volúmica 

A média de três medições da massa volúmica em estado fresco e da massa volúmica aparente em estado 
endurecido, aos 14 e 28 dias, para cada argamassa produzida é apresentada na Tabela 2. Observou-se 
que as argamassas com RCD apresentam massa volúmica em estado fresco ligeiramente inferior à da REF-
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A, em cerca 7%. De 50% a 100% de RCD, a massa volúmica aparente também diminui. A carbonatação 
forçada, à semelhança do que aconteceu no ensaio de consistência, não afectou a massa volúmica. 

Tabela 2. Resultados da massa volúmica em estado fresco e endurecido 

Argamassa Massa volúmica em estado 
fresco (kg/m3) 

Massa volúmica aparente em estado 
endurecido (kg/m3) 

14 dias 28 dias 

Agregados não 
carbonatados 

REF-A 2060 1933 ± 70 1942 ± 4 
A-50% 1972 1902 ± 15 1886 ± 4 

A-100% 1917 1851 ± 50 1771 ± 10 
Agregados 

carbonatados 
AC-50% 1964 1900 ± 14 1865 ± 11 

AC-100% 1919 1796 ± 16 1802 ± 14 
 

Observa-se, da mesma forma que o verificado para a massa volúmica em estado fresco, que a massa 
volúmica aparente dos provetes em estado endurecido decresce com o incremento da quantidade 
de resíduo incorporado. Esta redução, provavelmente devida à menor massa volúmica dos agregados 
reciclados em comparação com a da areia natural, é reduzida e corresponde a 2% no caso da 
argamassa A-50% e 9% para a A-100%. 

3.3 Módulo de elasticidade dinâmico 

Na Fig. 2, é apresentado o módulo de elasticidade por frequência de ressonância das argamassas. 
Como esperado, é maior para a argamassa de referência (REF-A) e diminui com o aumento da 
quantidade de RCD incorporada. As argamassas com 50% de resíduos A-RCD (não carbonatados) 
possuem um módulo de elasticidade de cerca de 12 GPa aos 28 dias, correspondendo a uma 
diminuição de 22% em comparação com a REF-A. A argamassa com 100% de incorporação de 
resíduos apresenta um módulo de elasticidade de cerca de 8,5 GPa, sendo metade do valor obtido 
para a argamassa de referência. Comparando os agregados carbonatados e não carbonatados, nota-
se um ligeiro decréscimo quando se utilizou agregados carbonatados, com diferenças inferiores a 
12%. 

 
Figura 2. Módulo de elasticidade dinâmico das argamassas aos 14 e 28 dias 
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3.4 Módulo de elasticidade por velocidade de propagação de ultra-sons 

Na Tabela 3, é apresentado o módulo de elasticidade de cada argamassa obtido por ultra-sons. A 
tendência verificada é similar à obtida para o modelo de elasticidade dinâmico. A argamassa REF-A 
apresenta o valor mais elevado de módulo de elasticidade, em comparação com as argamassas com 50 e 
100% de agregados não carbonatados ou carbonatados. Não obstante, em oposição ao método de 
frequência de ressonância, pelo método de velocidade de propagação de ultra-sons, não é evidente a 
tendência do decréscimo do módulo de elasticidade entre argamassas com agregados carbonatados e 
não carbonatados. 

Tabela 3. Resultados do ensaio de velocidade de propagação de ultra-sons 

Argamassa Idade (dias) Velocidade (m/s) Módulo de elasticidade (GPa) 

Agregados não 
carbonatados 

REF-A 
14 

2,6 12,1 
A-50% 2,4 9,9 

A-100% 2,1 7,2 
REF-A 

28 
2,6 11,7 

A-50% 2,5 10,6 
A-100% 2,1 7,3 

Agregados 
carbonatados 

AC-50% 14 2,2 8,5 
AC-100% 2,1 7,1 
AC-50% 

28 
2,4 10,0 

AC-100% 2,2 7,7 

3.5 Resistência à tracção por flexão 

A média dos três provetes ensaiados à resistência à tracção por flexão é apresentada na Fig. 3. Nota-
se que as argamassas com 50% de A-RD (não carbonatados) apresentam uma ligeira diminuição 
quando comparadas com a argamassa REF-A: 5% aos 14 dias e 4% aos 28 dias. A argamassa com 
100% de resíduos A-RCD (não carbonatados) apresenta uma resistência à flexão de 1,71 MPa e 2,42 
MPa, correspondendo a uma diminuição de 18% e 30% aos 14 e 28 dias, respectivamente. Embora se 
tenha observado uma diminuição da resistência à tracção por flexão, os valores de resistência são 
adequados para utilizações não estruturais. Com efeito, a argamassa com 100% de resíduos possui 
uma resistência à flexão de quase 2,5 MPa aos 28 dias, sendo um valor elevado para argamassas não 
estruturais. 
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Figura 3. Resistência à tracção por flexão das argamassas aos 14 e 28 dias 

Comparando os resultados das argamassas com os agregados carbonatados e não carbonatados, à 
semelhança do módulo de elasticidade, verifica-se uma diminuição da resistência à flexão com o 
tratamento de carbonatação forçada e acelerada. Estes resultados não estão de acordo com o que 
esperado, e que constam na literatura [16, 17, 18]. Poderá supor-se que a carbonatação não 
contribuiu para melhorias na porosidade e, consequentemente, em benefícios na resistência das 
argamassas. A possibilidade de as características mecânicas poderem ser reduzidas devido a um 
contacto menos eficiente entre o ligante e os agregados carbonatados deverá ser analisada. 

3.6 Resistência à compressão 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão são apresentados na Fig. 4. Quanto aos 
agregados não carbonatados, verifica-se, aos 14 dias, uma ligeira diminuição da resistência à 
compressão: para argamassas com 50% de A-RCD, uma redução de 3% e, para a argamassa com 
100% de resíduos, uma diminuição de 22%. Aos 28 dias, a argamassa com 50% de agregados 
reciclados aumenta a resistência à compressão em cerca de 0,3 MPa, apresentando um valor de 
10,62 MPa e a argamassa com 100% de resíduos uma resistência de 9,29 MPa. À semelhança do 
obtido para a resistência à flexão, a resistência à compressão destas argamassas é elevada 
comparativamente a argamassas não estruturais habituais, com o mesmo traço ligante: agregado. A 
curva de distribuição granulométrica dos resíduos pode ser responsável por tais valores da 
resistência. Comparando os agregados não carbonatados com os carbonatados, aos 14 dias, foram 
encontradas pequenas diminuições de resistência para os agregados carbonatados, estando assim de 
acordo com os restantes ensaios. 

 
Figura 4. Resistência à compressão das argamassas aos 14 e 28 dias 

4 CONCLUSÕES 
O resíduo A-RCD foi incorporado substituindo a areia em 50% e 100% em argamassas cimentícias. Os 
resultados obtidos indicam que as argamassas com menor ou maior quantidade de substituição de 
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resíduo apresentam um bom desempenho no comportamento fresco e mecânico, embora se verifique 
uma diminuição do desempenho mecânico quando a areia é substituída por RCD. No entanto, a 
argamassa com 100% de resíduo, sem agregado natural, apresenta resistências à flexão e à compressão 
de cerca de 2,4 MPa e 9,3 MPa, respectivamente, a 28 dias, valores adequados para argamassas não 
estruturais. Assim, é possível utilizar apenas resíduos de RCD nestas argamassas obtendo resistência 
mecânica suficiente. Esta reutilização reduz o volume de resíduos enviados para aterro e o volume de 
recursos naturais explorados para utilização nas argamassas, contribuindo para diversos benefícios 
ambientais. 

Foram também analisadas argamassas com o mesmo agregado reciclado, mas pré-tratados por 
carbonatação forçada. No entanto, as melhorias no desempenho das argamassas não foram 
verificadas até à data. Pelo contrário, observou-se uma ligeira tendência de diminuição das 
características mecânicas. Vários factores poderão estar na origem destes resultados: os resíduos já 
se encontrarem parcialmente carbonatados durante o período de armazenamento (dado que se 
encontravam triturados, ao ar) e a parcela que ainda carbonatou durante a exposição ao CO2 não ser 
suficiente para fazer a diferença e melhorar as características; ou o método de carbonatação forçada 
não ser suficientemente eficiente; ou a carbonatação de RCD ter reduzido a aderência entre a matriz 
cimentícia e o agregado, afectando negativamente as características mecânicas das argamassas, em 
vez de as melhorar. Embora se tenha verificado uma diminuição de características nestas idades, é 
ainda possível que exista uma melhoria das características em idades posteriores. Na análise dos 
resultados obtidos, deve ter-se em conta que, ao longo da vida útil das estruturas onde os materiais 
cimentícios foram utilizados e, após demolição, dos respectivos resíduos depositados, ocorre 
carbonatação desses materiais, que, portanto, absorvem e fixam CO2 através dessa reacção. É 
importante estimar este nível de carbonatação e de absorção de CO2, durante a vida útil das 
construções, bem como a carbonatação adicional conferida após demolição e posterior britagem dos 
RCD até à sua utilização como agregados reciclados.  Esta quantificação da absorção total de CO2 
nestes materiais poderá compensar em parte a emissão de CO2 característica da produção do 
cimento. A carbonatação forçada para consumo de emissões produzidas na indústria deverá 
complementar todo o potencial de carbonatação existente. Estes aspectos serão analisados mais 
aprofundadamente em trabalhos futuros. Os agregados reciclados são capazes de captar CO2, para 
além dos benefícios ambientais da incorporação de resíduos, tornando estas argamassas mais 
ecológicas. 
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Resumo  

O presente trabalho focou-se na caracterização microestrutural de pastas produzidas com cimento 
reciclado termoativado (CR). Para este fim foram combinadas as técnicas de termogravimetria (TG), 
microscopia eletrónica de varrimento (MEV) e porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM) com 
testes mecânicos de resistência à flexão e à compressão. A hidratação e a evolução da 
microestrutura do CR foram acompanhadas ao longo do tempo, entre as 8 horas e os 28 dias e 
comparadas com pastas de cimento Portland tipo I (CEM I) de igual a/c ou trabalhabilidade. O CR 
demonstrou ter uma reidratação efetiva com formação das fases C-S-H, AFm e AFt. As análises de TG 
e MEV revelaram a formação de fases AFm desde as 8 horas de hidratação do CR. Até aos 3 dias, o CR 
desenvolveu maior reatividade inicial e menor porosidade grosseira do que pastas com CEM I de 
igual a/c. Aos 28 dias, a porosidade total acessível foi semelhante em pastas com CR e CEM I de igual 
composição. No entanto, o diâmetro critico das pastas com CR, entre as 8 horas e os 28 dias, 
aproximou-se do obtido em pastas de CEM I de igual trabalhabilidade. Concluiu-se que as pastas com 
CR desenvolveram duas estruturas: intrapartícula e interpartícula. A primeira é composta pelos 
produtos de hidratação internos, que se desenvolvem na porosidade interna das partículas de CR e a 
segunda composta pelos produtos de hidratação externos, formados num espaço matricial 
circundante às partículas de a/c mais reduzido, resultante da absorção de água das partículas de CR.  

Palavras-chave: Cimento Reciclado Termoativado, Termogravimetria, Microscopia Eletrónica de 
Varrimento, Porosimetria por Intrusão de Mercúrio 
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1 INTRODUÇÃO  

A recuperação da capacidade ligante de materiais cimentícios previamente hidratados por meio de 
ativação térmica tem, recentemente, vindo a ser explorada visando a produção de um novo ligante 
reciclado [1,2]. Estes cimentos reciclados termoativados (CR) são produzidos a partir de resíduos de 
materiais cimentícios com baixo teor de compostos carbonatados utilizando temperaturas de 
sinterização normalmente inferiores à etapa de descarbonatação (> 700 ºC), evitando assim emissões 
de CO2 relevantes. 

As principais dificuldades reportadas na aplicação destes novos ligantes são a elevada necessidade de 
água, que requer relações água/cimento (a/c) elevadas e a hidratação rápida, que conduz a tempos 
de presa reduzidos [1,3]. Dependendo das condições do tratamento térmico, tipo de material 
precursor e relação a/c, a resistência à compressão das pastas com CR pode variar tanto quanto 8-32 
MPa [4]. 

Um tópico que está ainda a ser investigado é a hidratação e a evolução da microestrutura destes 
novos ligantes reciclados. Nos poucos trabalhos publicados sobre o assunto, a morfologia e a 
porosidade de materiais cimentícios com CR foram avaliadas exclusivamente por análises qualitativas 
de Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV). Shui et al. [3] observaram algumas diferenças na 
morfologia dos produtos de hidratação do CR obtido com um tratamento térmico a 600 ºC. O C-S-H 
apareceu na forma de feixes finos preenchendo vazios e estruturas em forma de favo de mel na 
superfície das partículas desidratadas, ligeiramente diferente da morfologia de folha e fibra 
observada em C-S-H de pastas de cimento Portland (OPC) hidratadas. O arranjo microestrutural da 
pasta de CR era também menos denso. Além disso, imagens MEV aos 3 e 7 dias mostraram pouco 
desenvolvimento entre essas idades. Baldusco et al. [5] analisaram a microestrutura e a porosidade 
total de pastas produzidas com CR obtido de pastas de cimento com escória de alto forno tratadas a 
500 ºC, por meio de observações qualitativas em MEV e ensaios de saturação de água-vácuo, 
respetivamente. Os autores destacaram a diferente morfologia do C-S-H formado nas pastas 
recicladas quando comparada com a das pastas OPC. Além disso, as pastas recicladas apresentaram 
maior porosidade total do que as pastas OPC após 7 dias, o que foi atribuído à elevada área 
superficial e porosidade intrínseca das partículas de cimento desidratadas. 

O presente trabalho focou-se no desenvolvimento microestrutural de pastas de cimento recicladas 
entre as 8 horas e os 28 dias. Para este propósito foi realizado um estudo aprofundado combinando 
termogravimetria (TG), microscopia eletrónica de varrimento e porosimetria de intrusão de mercúrio 
(PIM) complementados com ensaios de resistência à flexão e à compressão a 1, 3, 7 e 28 dias. De 
modo a realizar uma análise comparativa foram também produzidas pastas com OPC de igual 
composição e igual trabalhabilidade. 

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1 Produção de cimento reciclado e pastas de cimento reciclado 

A pasta de origem (PO) foi produzida com cimento tipo I 42,5 R e um a/c de 0,55. Os prismas 
produzidos (150x150x300 mm) foram sujeitos a uma cura com 95% de humidade relativa (HR) 
durante 28 dias, sendo posteriormente mantidos em ambiente de laboratório durante, pelo menos, 
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4 meses. A resistência à compressão média determinada de acordo com a EN 12390-3 [6], em cubos, 
aos 28 dias foi de 41 MPa. 

Após a cura, os provetes foram britados e moídos mecanicamente até uma granulometria inferior a 
250 μm. O resíduo obtido foi então tratado termicamente num forno elétrico rotativo de eixo 
horizontal a uma temperatura máxima de 700 ºC. Esta temperatura máxima foi assim definida 
considerando trabalhos anteriores bem como os resultados obtidos no ensaio de termogravimetria 
(secção 3.1). O tratamento térmico foi composto por três patamares: aquecimento a uma taxa de 
10 ºC/min até à temperatura máxima; permanência de 3 horas a esta temperatura; e arrefecimento 
dentro do forno até temperatura ambiente. Finalmente, o CR obtido foi armazenado em contentores 
selados até à produção das pastas. 

As pastas com CR foram produzidas com consistência normal (EN 196-3 [7]) o que conduziu a um a/c 
de 0,72. Para comparação, foram produzidas pastas com cimento tipo I 42.5 R (CEM I) com 
consistência normal (a/c = 0,31) e com o mesmo a/c das pastas de CR (a/c = 0,72). Todas as pastas 
foram produzidas numa misturadora planetária durante um total de 8 minutos. 

2.2 Termogravimetria 

A análise termogravimétrica (TG) foi realizada em duas fases: antes do tratamento térmico e após a 
hidratação das pastas de CR. As amostras foram mantidas em água até ao ensaio, sendo 
posteriormente moídas de forma a passar no peneiro de 125 µm. Para o ensaio foi utilizada uma 
termobalança da Mettler Toledo, com ambiente de N2 e uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, 
desde a temperatura ambiente (25 °C) até 950 °C. Nas amostras hidratadas a água combinada foi 
calculada de acordo com a equação (1) em que WBCSH-CH corresponde à perda de massa até ao início 
da fase de descarbonatação e Ldc e Ldca correspondem à fase de descarbonatação da pasta hidratada 
e do cimento anidro, respetivamente. 

WB = WBCSH-CH+ 0.41 (Ldc - Ldca) [%] (1) 

2.3 Microscopia eletrónica de varrimento 

Para a microscopia eletrónica de varrimento (MEV) foram produzidos 3 prismas por composição 
(160x40x40 mm). Após 7 horas de cura, um dos prismas foi desmoldado e cortado em fatias de 4 
mm. Ao perfazer as 8 horas, as fatias foram colocadas em isopropanol (>90% pureza) de modo a 
parar a hidratação das amostras. O isopropanol foi trocado após 1, 3, 12 e 24 horas. Finalmente, as 
amostras foram secas em estufa a 60 ºC durante 24 horas. O mesmo procedimento foi adotado para 
as amostras recolhidas aos 1, 3 e 28 dias. 

2.4 Porosimetria por intrusão de mercúrio  

A porosidade aberta e a distribuição de tamanho de poros a diferentes idades foram determinadas 
através de porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM) com recurso a um Poremaster-60 GT – 
Quantachrome. As amostras foram sujeitas ao pré-condicionamento descrito em 2.3, sendo, no 
entanto, submetidas a uma secagem a 40 ºC em vácuo. As amostras, com cerca de 0.5-1.0 cm3, foram 
inseridas no penetrómetro e fechadas com uma tampa em aço. O penetrómetro foi primeiramente 
colocado numa câmara a baixa pressão e evacuado a uma pressão de 30 mmHg. Seguidamente o 
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penetrómetro foi preenchido com mercúrio e a pressão aumentada gradualmente até 0,35 MPa. 
Após este passo, o conjunto foi colocado numa câmara a alta pressão, onde a pressão foi aumentada 
até 410 MPa. A distribuição do tamanho de poros pode ser estimada pela equação de Washburn (2) 
sabendo o volume introduzido a cada patamar de pressão. Na equação (2), d designa o diâmetro do 
poro, γ  a tensão superficial (0.480 N/m a 20 ºC), θ o ângulo de contacto (assumido 140º [8]) e p a 
pressão do mercúrio. 

d = -
4𝛾 × cos 𝜃

𝑝
 (2) 

2.5 Resistência à flexão e à compressão 

A resistência à flexão e à compressão foram determinadas de acordo com a EN 1015-11 [9]. Para tal 
foram produzidos 12 prismas que, após 24 horas foram desmoldados e colocados numa câmara com 
95% de HR até à idade de ensaio. A cada idade foram ensaiados 3 prismas por composição. As duas 
metades resultantes do ensaio de resistência à flexão foram utilizadas para o ensaio de resistência à 
compressão. Estes ensaios foram realizados a 1, 3, 7 e 28 dias.  

3 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

3.1 Termogravimetria 

Na Figura 1 e 2 apresentam-se a as curvas termogravimétrica (TG) e respetiva derivada (DTG) para a 
pasta de cimento hidratada que deu origem ao CR, PO, assim como para as diferentes idades de 
hidratação das pastas com CR.  

  

Figura 1. TG de PO e de pastas com CR a 
diferentes idades de hidratação 

Figura 2. DTG de PO e de pastas com CR 
a diferentes idades de hidratação 

Em comparação com a pasta PO (assim como com as pastas CEM0.72 e CEM0.31), verifica-se que a 
pasta com CR apresentou menor quantidade de perda de massa abaixo de 200 ºC e sem um pico bem 
definido na DTG próximo de 105-115 ºC (Figura 2). Isto poderá ser dever-se à menor formação de 
etringite, tendo sido preferencial a reidratação de fases AFm (carbonato ou sulfato), conforme será 
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demonstrado posteriormente na análise MEV (3.3). De facto, observa-se que a partir das 8 horas as 
pastas CR apresentam picos de perda de massa próximos a 140-180 ºC e picos endotérmicos fracos 
mas amplos entre 250-300 ºC, que devem estar associados à desidratação das fases de AFm [10]. 
Deste modo, é esperado que se encontrem fases AFm em pastas CR, mesmo em idades mais jovens, 
como se poderá ver na análise MEV (3.3). 

Na Tabela 1 apresenta-se a percentagem de água combinada, WB (Equação 1), das pastas de CR e 
CEM I, a diferentes idades de hidratação.  

Tabela 1. Água combinada (WB) para as pastas de CR e CEM com a/c de 0.72 e 0.31 a diferentes 
idades. 

Pastas 
 

    WB [%]     
8 horas 14 horas 1 dia 3 dias 28 dias 

CR (a/c = 0.72) 8,7 10,6 13,0 14,8 17,8 
CEM0.72 (a/c = 0.72) 5,6 8,7 13,6 13,1 18,1 
CEM0.31 (a/c = 0.31) 7,0 10,3 11,0 11,4 16,2 

 

Conforme esperado, para todas as misturas, a WB aumentou com a idade das amostras (Tabela 1). A 
elevada WB das pastas de CR indica que a maioria dos produtos de hidratação foram recuperados, 
demonstrando assim a capacidade de reidratação do CR. Comparativamente às pastas de CEM0.72, a 
WB das pastas com CR foi superior até aos 3 dias e ligeiramente inferior aos 28 dias. Isto sugere uma 
reatividade inicial superior nas pastas com CR como reportado na literatura [2], devendo-se à 
elevada superfície especifica do CR e à elevada solubilidade dos produtos desidratados. Nas pastas 
de cimento com a/c mais reduzido (CEM0.31) a WB após 14 horas foi inferior às restantes devido à 
menor quantidade de água capilar disponível para as reações de hidratação.   

3.2 Massa volúmica e resistência à flexão e à compressão 

Na Tabela 2 apresentam-se a resistência à compressão (fcm) e a resistência à flexão (fctm), bem como 
os respetivos coeficientes de variação aos 28 dias (CV28d). 

Tabela 2. Massa volúmica aos 28 dias (ρ28d), resistência à compressão (fcm) e à flexão (fctm) 

Pasta 
  Resistência à compressão (fcm)   Resistência à flexão (fctm) 

 1d 3d 7d 28d CV28d  1d 3d 7d 28d CV28d 
  [MPa] [%]   [MPa] [%] 

CR (w/c =0,72)  4,5 13,8 15,6 18,0 5,4  1,1 2,6 3,0 3,0 6,6 
CEM0.72  7,8 14,0 19,0 26,5 5,4  1,8 3,7 3,8 4,5 16,4 
CEM0.31   58,5 57,2 71,7 80,1 4,5   7,0 8,2 9,2 11,1 3,4 

 

A resistência à compressão das pastas com CR, comparada às pastas com CEM I de igual a/c, foi 
semelhante aos 3 dias e cerca de 32% menor aos 28 dias. Este comportamento também é 
documentado por outros autores [3,5] e é atribuído a um desenvolvimento mais rápido da 
resistência mecânica em pastas com CR devido à sua maior área superficial das suas partículas. No 
entanto, a 1 dia, a resistência à compressão do CR foi 43% inferior à do CEM I com o mesmo a/c. 
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Possivelmente, a maior dimensão das partículas e a sua propensão à aglomeração contribuem para 
este comportamento [11].  

No entanto, há uma aparente contradição, uma vez que a resistência à compressão das pastas com 
CR parece ter acelerado até aos 3 dias. Isso pode ser explicado pela maior proximidade das partículas 
de CR, uma vez que absorvem parte significativa da água de mistura e outra parte é imediatamente 
consumida na hidratação da cal livre. Por outras palavras, o sistema fora das partículas tem uma 
relação a/c mais baixa e, portanto, em idades iniciais, a matriz pode ser rapidamente densificada, ou 
seja, a interligação entre os produtos de hidratação externos pode formar-se mais cedo. Por 
exemplo, negligenciando a água evaporada durante a produção da pasta e assumindo 15% de cal 
livre em peso (% em peso) de cimento reciclado (análise TG) e 30% de absorção de água pelas 
partículas de CR, o a/c disponível fora das partículas de cimento seria cerca de 0,37. Isso também 
significa que, devido à rugosidade da superfície das partículas e aglomeração das mesmas, a 
necessidade de água de CR seria cerca de 20% maior do que a de CEM I (em comparação com o a/c 
da pasta CEM0.31). 

Naturalmente, a resistência à compressão da pasta de CEM I com consistência normal (CEM0.31) foi 
muito superior à das pastas com CR. Neste caso, a resistência à compressão aos 3/28 dias das pastas 
de CR foi cerca de 75/77% inferior ao das pastas CEM0.31. A redução da resistência à compressão 
nas pastas CR foi semelhante entre 3 e 28 dias, o que pode confirmar a hipótese levantada 
anteriormente, a respeito da proximidade das partículas de cimento. Na verdade, para pastas com 
CEM I e a/c de 0,31, as partículas de cimento estão mais próximas umas das outras e o 
desenvolvimento de resistência pode ser bastante elevado em idades iniciais. 

3.3 Microscopia eletrónica de varrimento 

A Figura 3 apresenta as microscopias realizadas às pastas CEM0.72, CR e CEM0.31 às 8 horas e 1, 3 e 
28 dias. Após 8 horas de hidratação, nas pastas CEM0.72, foi possível identificar o crescimento dos 
primeiros produtos de hidratação na superfície das partículas de cimento (Figura 3a). Estes produtos 
apresentavam uma morfologia do tipo agulha divergente e estavam presentes apenas na superfície 
das partículas, sem interligações relevantes, o que resultou numa estrutura com elevada porosidade 
e fraca consolidação. Os poros capilares são grandes e altamente interconectados (Figura 3a). A esta 
idade, não foi foram encontradas fases AFt nas pastas CEM0.72.  

A pasta de CR às 8 horas apresentou uma morfologia diferente, consistindo num aglomerado de 
partículas reidratadas de CR com elevada área superficial. Conforme observado na análise de TG, 
produtos de hidratação foram desenvolvidos em toda a pasta. No entanto, os produtos de hidratação 
externos não eram abundantes ou apresentavam uma estrutura solta e desconectada. Conforme 
mostrado na Figura 3b, foi possível identificar partículas grandes e porosas com apenas alguns 
produtos de hidratação na superfície. Embora pouco abundante, foi observado o desenvolvimento 
de produtos de hidratação com uma morfologia tipo placa, provavelmente associados a fases de CH 
e AFm (Figura 3b). Em pastas de CEM I comuns, as fases AFm não se formam tão cedo. No entanto, a 
análise de TG também corrobora a possível formação de fases AFm na pasta com CR a partir das 8 
horas (3.1). O desenvolvimento de fases iniciais de AFm, ao contrário do que ocorre nas pastas CEM 
I, pode ser explicado pelos diferentes mecanismos de hidratação das pastas com CR. De facto, uma 
vez que o desenvolvimento da microestrutura das pastas com CR é baseado num processo de 
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reidratação, é provável que as fases AFm já se encontrassem formadas e prontas para desenvolver a 
sua estrutura original. Além disso, a elevada descarbonatação observada na pasta com CR, está de 
acordo com a formação das fases carbonatadas. 

 

Figura 3. Micrografias das pastas CEM0.71, CR e CEM0.31 às 8 horas e a 1, 3 e 28 dias 

Contrariamente às restantes pastas, às 8 horas, CEM0.31 apresentou uma microestrutura mais densa 
(Figura 3c), devido à sua menor relação a/c. Nestas pastas a maior proximidade entre partículas, 
permitiu uma melhor ligação entre produtos de hidratação externos, tendo sido encontrados cristais 
de CH nos espaços porosos (Figura 3c). 

Às 24 horas, a hidratação progrediu nas pastas CEM0.72 e CR, sendo que esta última desenvolveu 
uma microestrutura ligeiramente mais densa, enquanto a primeira ainda era altamente porosa. 
Devido à elevada porosidade das pastas CEM0.72, foi possível observar cristais grandes de etringite e 
CH (Figura 3d). A presença de fases AFt foi menos evidente nas pastas com CR, no entanto, foi 
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possível observar fases AFm (Figura 3e). Com a mesma idade, a estrutura da pasta CEM 0.31 
apresentava baixa porosidade, com formação de C-S-H de grande densidade (Figura 3f), o que explica 
a elevada resistência mecânica apresentada por estas pastas após um dia (Tabela 2). 

Após 3 dias, as pastas CEM0.72 mostraram uma estrutura porosa com uma grande quantidade de 
etringite entre as partículas de cimento hidratadas (Figura 3g). A presença de AFm também foi 
observada, mas com menor relevância. Foi identificado C-S-H com morfologia do tipo agulha 
divergente que, de acordo com [12], pode ser encontrado na presença de sulfatos (Figura 3g).  

As pastas CR aos 3 dias revelaram uma estrutura mais densa (Figura 3h) com a ligação progressiva 
dos produtos de hidratação externos. As partículas de CR encontravam-se cobertas com produtos de 
hidratação e os monossulfatos incorporados no C-S-H. O CH também era abundante, preenchendo a 
estrutura da pasta (Figura 3h). A microestrutura dos produtos hidratados entre as partículas de CR 
parecia mais densa do que a das pastas CEM0.72 com igual relação a/c. No entanto, a esta idade a 
resistência mecânica foi semelhante nestas misturas. Conforme discutido em 3.2, a natureza porosa 
das partículas de CR absorverá parte da água de mistura, o que reduz a relação a/c e o espaço 
disponível entre partículas de CR. Deste modo, a microestrutura formada pelos produtos de 
hidratação externa tende a ser mais densa e próxima daquela apresentada pelas pastas CEM0.31 de 
trabalhabilidade semelhante. No entanto, as partículas de CR tendem a manter a estrutura interna 
da pasta de cimento de origem após a desidratação (a/c de 0,55), portanto, a sua resistência é 
inferior à das partículas de cimento comum. Na verdade, Zhang et al. [13] mostraram que a dureza 
da partícula CR era uma ordem de magnitude menor do que a das partículas de CEM I. Isto pode ser 
suficiente para controlar o comportamento mecânico da pasta de cimento, justificando a resistência 
mecânica equivalente nas pastas CR e CEM0.72. Este fenómeno deve ser mais relevante em idades 
posteriores, em que um limite de resistência é atingido nas partículas de CR, enquanto o 
desenvolvimento de produtos de hidratação entre as partículas de cimento é aumentado 
continuamente. Portanto, em idades posteriores, espera-se que a resistência mecânica possa ser 
maior nas pastas CEM0.72 do que nas CR, conforme encontrado em 3.2. 

Após 28 dias, as pastas CEM0.72 e CR mostraram estruturas mais densas (Figura 3j,k). Grãos de 
cimento anidro ou partículas CR originais já não são facilmente identificados nesta idade. A pasta CR 
é caracterizada por uma estrutura mais refinada, com produtos de hidratação mais bem distribuídos 
e porosidade mais fina que a pasta CEM0.72. No entanto, o volume poroso total não é 
necessariamente menor na pasta CR, conforme será discutido na próxima secção. Conforme 
observado em idades anteriores, a pasta CEM 0.31 aos 28 dias apresentou uma estrutura muito 
densa com baixa porosidade capilar (Figura 3i). 

3.4 Porosimetria por intrusão de mercúrio  

As análises de PIM foram realizadas de acordo com 2.3, para cada pasta de cimento às 8 e 14 horas e 
aos 1, 3 e 28 dias. Conforme esperado, a porosidade total diminuiu progressivamente com a idade, 
independentemente do tipo de ligante e composição da pasta (Figura 4).  
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Figura 4. Porosidade total das pastas 

CR, CEM0.72 e CEM0.31 às 8 e 14 
horas e aos 1, 3 e 28 dias. 

Figura 5. Porosidade total das pastas 
CR, CEM0.72 e CEM0.31 às 8 e 14 horas 

e aos 1, 3 e 28 dias. 

A porosidade total acessível foi semelhante nas pastas CR e de CEM I de igual a/c, o que significa que, 
como para as pastas CEM I comuns, a porosidade das pastas CR é essencialmente afetada pela 
relação a/c. Portanto, a porosidade total não foi afetada pelo facto de parte da água de mistura ser 
absorvida pelas partículas de CR. De facto, o a/c e a porosidade diminuem em torno das partículas de 
CR, mas isso é compensado pela maior porosidade interna das partículas. Entre as 8 horas e os 28 
dias, a porosidade total foi semelhante nas pastas CR e CEM0.72, o que sugere que o grau de 
hidratação também deve ser equivalente em ambas as pastas. Como esperado, pastas de cimento de 
trabalhabilidade semelhante, com menor relação a/c (CEM0.31), apresentaram uma porosidade total 
muito inferior. 

Embora as pastas CR e CEM0.72 tenham porosidade total equivalente, a distribuição do tamanho dos 
poros e a microestrutura foram muito diferentes. Conforme verificado em 3.3, a microestrutura da 
pasta CR era mais refinada, estando associada a uma estrutura menos grosseira do que a das pastas 
CEM0.72. De facto, o diâmetro crítico (o ponto de inflexão da etapa de intrusão principal), que 
corresponde ao diâmetro de poro com a maior taxa de intrusão de mercúrio por variação de pressão, 
foi cerca de uma ordem de magnitude inferior ao das pastas CEM 0.72 (Figura 5). Por outro lado, a 
porosidade mais grosseira de CEM0.72 é explicada pela elevada relação a/c, que provoca um 
afastamento entre as partículas de cimento anidras ou parcialmente hidratadas. Isto ocorre 
principalmente em idades jovens, nas quais o grau de hidratação é reduzido. Além disso, a 
microestrutura das pastas CR é definida pela porosidade das partículas de CR e pela porosidade da 
pasta envolvente, que apresenta menor relação a/c, devido à água absorvida pelas partículas. 
Conforme discutido em 3.2, a relação a/c entre partículas pode ser inferior a 0,4. Isto explica o 
diâmetro crítico das pastas CR ser mais próximo do encontrado nas pastas de cimento com a/c de 
0,31 (Figura 5) e também corrobora a análise MEV em 3.3, onde foi observado que a estrutura 
externa da pasta CR é mais densa e compacta do que a da pasta CEM0.72. 

Em comparação com a pasta CEM0.72, verifica-se também que, após 3 dias, a estrutura dos poros da 
pasta CR não se altera, principalmente no que diz respeito ao diâmetro crítico (Figura 5). Uma 
possível explicação é o facto de que a estrutura porosa das pastas recicladas ser limitada pela 
estrutura de poros das partículas de origem. De facto, a estrutura interna de CR não pode ser 
alterada significativamente após a reidratação, sendo afetada pela relação a/c da pasta de origem. 
Portanto, pode-se concluir que quanto menor o a/c do betão de origem e quanto maior a finura do 
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CR, maior será o seu desempenho mecânico. Estas duas condições são essenciais para a obtenção de 
cimentos reciclados com propriedades melhoradas. A finura não só aumenta as propriedades 
cimentícias do CR, como também reduz a sua porosidade mais grosseira, permitindo obter pastas 
hidratadas com uma microestrutura refinada. 

4 CONCLUSÕES 

A resistência mecânica das pastas CR foi semelhante à das pastas de CEM I de igual a/c até aos 3 dias. 
No entanto, aos 28 dias a resistência à compressão foi 32% menor, o que poderá ser atribuído à 
menor densidade das partículas de CR e à menor formação de produtos de hidratação externos entre 
partículas. A análise PIM confirmou que a porosidade total das pastas CR foi essencialmente afetada 
pela relação a/c, sendo semelhante às pastas de CEM I de igual composição. No entanto, o diâmetro 
crítico foi uma ordem de grandeza inferior aos desta pasta, aproximando-se do das pastas de igual 
trabalhabilidade, o que indica que as pastas com CR desenvolvem uma estrutura externa mais densa 
que as pastas de CEM I de igual a/c. As pastas CR podem ser caracterizadas por uma estrutura de 
hidratação dupla: produtos de hidratação internos que se desenvolvem na porosidade das partículas 
de CR; e produtos externos que se desenvolvem na matriz circundante às partículas de CR. Nesta 
matriz circundante, o espaço disponível para os novos produtos de hidratação é menor, reduzindo a 
relação a/c e aumentando a densidade desta região. Conclui-se que será possível obter uma 
microestrutura melhorada, assim como valores de resistência à compressão mais elevados, em CR 
finamente moídos e obtidos a partir de betão de baixo a/c.  
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Objetivo
A metodologia Building Information Modelling (BIM) tem vindo, 
progressivamente, a ser introduzida na área da Arquitetura, Engenharia, 
Construção e Operação (AECO). Contudo, o sector da Engenharia de 
Estruturas tem apresentado uma maior dificuldade na sua adoção devido, 
principalmente, à limitada capacidade de interoperabilidade existente nos 
sistemas computacionais de base BIM disponíveis. Embora os avanços 
tecnológicos associados à prática BIM tenham permitido alcançar níveis 
de eficiência mais satisfatórios, são ainda observadas inúmeras lacunas 
na elaboração integrada do projeto de estruturas. Apesar de, na última 
década, os projetistas terem vindo a admitir alguma adaptação processual, 
incorporando etapas de modelação 3D, de análise de consistência 
geométrica, de transferência de dados entre sistemas, e, ainda, de 
centralização de informação gerada, nomeadamente, os relativos a 
resultados de análise, a pormenorização de armaduras e os mapas de 
quantidades de materiais, há ainda alguma resistência e desconfiança na 
adoção da metodologia.
A sessão especial proposta pretende promover e disseminar o 
conhecimento relativo à aplicação de estratégias de adoção do BIM 
no setor AECO, com ênfase para a área da Engenharia de Estruturas, 
através da apresentação de trabalhos recentes de investigação e do 
estabelecimento de estratégias de trabalho que evidenciem os benefícios 
da utilização e implementação do BIM no desenvolvimento do projeto de 
estruturas.
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Resumo 

A implementação da metodologia Building Information Modelling (BIM) apresenta benefícios na 

concepção e manipulação do projecto referente a distintas especialidades. O presente estudo é 

dirigido à análise dos processos de geração e transferência de informação, inerentes ao 

desenvolvimento do projecto de estruturas. Em relação a um caso de estudo é efectuada a modelação 

da solução estrutural e da transposição do modelo analítico para o sistema de cálculo, onde são 

obtidos os resultados de dimensionamento que permitem estabelecer a pormenorização de 

armaduras. A informação criada é transposta para o modelo BIM centralizador, mas neste processo é 

verificado um elevado número de situações de inconsistência, omissão de dados e de incorrecta 

interpretação. Embora a ferramenta modeladora utilizada admita uma elevada capacidade de 

interacção e de automatização na obtenção do desenho técnico, há um dispêndio elevado de tempo 

no ajuste correcto e tradicional da documentação gráfica do projecto. O estudo alerta para as 

limitações existentes no processo, identifica os problemas verificados na transposição de dados e 

estabelece os procedimentos de resolução e de complementaridade adequadas, de forma a obter os 

desenhos com o usual aspecto gráfico requerido nas peças desenhadas em estruturas. O presente 

trabalho contribui para esclarecer o projectista de estruturas de quais os aspectos BIM que pode 

realizar com confiança, onde o grau de interoperabilidade é eficiente, de qual o tipo de problemas que 

ainda subsistem, causando resultados incorrectos, e qual a melhor estratégia de rectificação e de 

actuação.  

Palavras-chave: BIM; Projecto de estruturas; Transposição de informação; Documentação gráfica. 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de base da metodologia Building Information Modeling (BIM) é a geração de um único 

modelo digital, que englobe toda a informação criada na elaboração das distintas disciplinas 

requeridas no projecto, construção e gestão de um edifício. Os técnicos trabalham de um modo 

colaborativo numa mesma plataforma BIM, na modelação de cada projecto e na manipulação da 

informação inserida no modelo, para a obtenção de desenhos, de tabelas de quantidades ou para 

estabelecer o planeamento da construção [1]. O modelo admite uma base de dados, de organização 

hierárquica, por especialidade e famílias de objectos, possibilitando um acesso fácil aos seus dados, 

através dos sistemas de base BIM disponíveis. Assim, o modelo BIM, único do edifício, acompanha a 

elaboração de todas as fases inerentes ao imóvel, desde a conceção à demolição [2]. A implementação 

do procedimento BIM nas empresas contribui para uma integração efetiva de toda a equipa, 

minimizando erros e atrasos e promove uma melhor comunicação entre os diferentes intervenientes, 

internos e externos ao gabinete. Contudo, a adopção desta metodologia, impõe alterações no modo 

de trabalho tradicional e requer um investimento inicial em software e em formação [3].  

A metodologia BIM assenta numa representação tridimensional (3D) da construção, o modelo BIM. O 

aspecto geométrico é a característica mais evidente do processo, no entanto, o modelo criado é 

composto por objetos paramétricos representativos de componentes construtivas, como paredes ou 

pilares, associados à sua configuração, mas também a propriedades físicas dos materiais empregues 

[4]. Deste modo, o modelo BIM representa o edifício, tanto na sua forma como no seu comportamento 

físico (resistente, acústico ou conforto), permitindo a elaboração de tarefas desenvolvidas 

normalmente sobre a documentação gráfica e escrita do projeto, como a orçamentação [5], o 

planeamento da construção [6], o estabelecimento de estratégias de manutenção ou a simulação de 

consumo energético [7]. 

O presente estudo explora a aplicação da metodologia BIM ao projeto de estruturas, demonstrada em 

relação a um caso de estudo, e por recurso a sistemas, de modelação e de cálculo, de base BIM 

disponíveis [8]. Contudo, a perspectiva principal do estudo visa o estudo da produção dos desenhos 

da documentação gráfica do projecto, quanto à sua automatização e quanto à consistência dos 

desenhos traspostos. A estrutura do texto refere, em cada item, as fases do estudo: o trabalho envolve 

o recurso a um modelador BIM, o Revit, para a geração do modelo de estruturas e a sua representação 

analítica; o modelo é transposto para o software de cálculo Robot, e é verificada a sua consistência; 

são determinadas as deformações e os esforços e avaliada a segurança da estrutura em relação aos 

estado limite último (ELU) e de serviço (ELS); são criados os desenhos de pormenorização de 

armaduras por recurso às funcionalidades do Robot; o resultado do cálculo na forma de diagramas, de 

modelos da análise dinâmica e de desenhos técnicos são transpostos para o modelo inicial, 

complementando-o com a informação pós-calculo. A análise do nível de interoperabilidade é avaliada 

em cada etapa de transposição, e as relevantes conclusões são listadas como estratégia de trabalho 

em BIM, no desenvolvimento do projecto de estruturas. 

2 MODELAÇÃO PARAMÉTRICA 

A moradia unifamiliar escolhida, localizada em Tavira, apresenta dois pisos elevados e uma cave, e a 

estrutura concebida é uma solução vigada em betão armado. O correspondente modelo BIM é gerado, 

no Revit, a partir dos desenhos do projecto de estruturas, disponibilizados em formato dwg (Figura 1). 
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São, inicialmente, definidos os elementos de apoio à modelação, como os alinhamentos ortogonais e 

os níveis dos pisos (fundações, pisos 0 e 1 e cobertura) (Fig. 1). A modelação de sapatas, lintéis, paredes 

de contenção, pilares e lajes é efectuada por selecção dos correspondentes objectos paramétricos, 

disponibilizados na biblioteca de famílias estruturais do sistema, e pelo adequado ajuste à geometria 

requerida no projecto consultado. Adicionalmente, a cada objecto foi associado o material a aplicar, e 

atribuídos os valores das propriedades mecânicas dos materiais considerados, o betão C30/37 e o aço 

A500 NR SD, nomeadamente, os referentes ao módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson e o 

peso volúmico.  

5   

Figura 1. Desenhos do projecto de estruturas e representação de alinhamentos e de pisos. 

Os objectos selecionados, como pertencem a famílias de modelação referentes à disciplina de 

estruturas, o software utilizado, o Revit, permite a discretização analítica de cada elemento, segundo 

o seu eixo (vigas e pilares) ou superfícies (lajes e paredes resistentes). Cada elemento fica associado à 

área da sua secção transversal e aos valores das inércias, características necessárias no processo de 

dimensionamento. Contudo, as sapatas, corridas ou isoladas, são idealizadas por apoios discretos, sem 

dimensões ou material atribuídos, aspecto limitativo nos processos de transposição do modelo entre 

sistemas (Fig. 2). 

 

Figura 2. Representação analítica de paredes, vigas, pilares, lajes e sapatas (Revit). 

No Revit, sobre o modelo analítico é verificada a consistência dos nós de ligação entre elementos, e 

ajustadas as incorrecções, observando em paralelo a conformidade com a concepção geométrica (Fig. 

3). Ainda, no sistema de modelação é possível selecionar as cargas a aplicar à estrutura e visualizar a 

sua distribuição. Contudo, como a acção sísmica não é correctamente comportada pelo sistema Revit, 

no âmbito do estudo, foi proposto que a aplicação da totalidade das acções e das combinações 

regulamentares, fosse efectuada apenas no sistema de cálculo, o Robot.  
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 a b c 
Figura 3. Modelo criado em Revit: geométrico (a) e analítico (b) da solução estrutural e 

representação de cargas (c). 

3 DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

De forma a poder ser dimensionada a estrutura, é efectuada a transposição do modelo criado, 

arquivado no formato de dados nativo (ficheiro rvt), para o sistema de cálculo, o Robot. No processo, 

é verificada a omissão relativa à acção sísmica e alguma incorrecção na conversão de massas, na 

excentricidade de elementos contíguos e nas propriedades mecânicas do betão C30/37. Contudo, de 

um modo geral, a geometria e os atributos paramétricos são, na sua maioria, preservados durante a 

transposição. É, assim, demonstrada que a modelação BIM baseada no conceito paramétrico de 

elaboração da solução estrutural, comporta evidentes vantagens, apoiando o engenheiro na tarefa de 

pré-dimensionamento. 

Realizada a transferência do modelo, no Robot é necessário, adicionalmente, adaptar a 

regulamentação regional transposta, referente ao Estados Unidos da América ao contexto nacional, 

identificada pelos Eurocódigos aplicáveis. Em relação às cargas transpostas, os valores e a 

nomenclatura dos casos de carga, revelam correcção, mas os fatores de segurança associados às 

combinações de carga relativos aos estados limite último (ELU) e de serviço (ELS), apresentam uma 

errónea atribuição (Tabela 1). 

Tabela 1. Combinações de carga definidas no Robot. 

 

Como ambos os sistemas, Revit e Robot, pertencem ao mesmo fabricante, a Autodesk, o ficheiro de 

dados a transferir apresenta o formato nativo, comum aos dois. Quando os sistemas de modelação e 

de cálculo são incompatíveis em termos de formatos de dados, é necessário recorrer ao padrão 

universal de intercâmbio, o formato Industry Foundation Classes (IFC) [10]. Em estudos académicos 

recentes, em que o padrão IFC foi necessariamente utilizado, o nível de interoperabilidade verificado 
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entre o Revit e distintos sistemas de cálculo como o SAP (CSI) [11], o AECOsim (Bentley) [12] ou o ETABS 

(CSI) [13], é ainda muito limitado. 

O modelo é detalhadamente verificado e corrigidas as irregularidades detectadas, sendo, se seguida, 

determinados os esforços e as deformações. Os resultados do cálculo são representados na forma de 

diagramas e de modelos estáticos e dinâmicos, base da verificação dos elementos resistentes (Fig. 4). 

 
  a 

  
 b c 

Figura 4. Resultado obtidos no Robot: diagramas de esforço em viga (a), modelo de deformação 

(b) e modos de vibração (c). 

O Robot admite um elevado nível de automatização da representação de armaduras. O sistema admite 

a geração automática de armaduras segundo a regulamentação EC2 [9], requerendo uma calibração 

prévia e a definição de parâmetros condicionantes apoiando a automatização e a otimização do 

processo (Fig. 5).  

 
 a b c 

 
 d e f 

Figura 5. Resultados obtidos no Robot: Localização de elementos no modelo (a), pormenorização 

de armaduras em viga (b), pilar (c) e sapata (d), representação de esforços em laje (e) e tabela de 

momentos e áreas de armaduras em sapata e laje (f). 
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Com base na área de armadura calculada, apresentada em tabelas, diagramas ou nota de cálculo, para 

cada elemento resistente, é possível executar a validação e o dimensionamento e, através de 

interfaces bastante intuitivas, são seleccionados os diâmetros dos varões e estabelecida a distribuição 

das armaduras. O software sugere as áreas de armadura necessárias e possibilita a visualização da 

pormenorização de armaduras adotada na forma de desenhos e de modelos 3D. Embora as sapatas 

definidas no Revit não puderam ser transpostas para o Robot, assumindo apenas apoios discretos. No 

Robot, foi necessário novamente refazer a geometria das sapatas com o objectivo de obter os 

resultados em termos de esforços e de pormenorização de armaduras.  

4 TRANSFERÊNCIA DE MODELO PÓS-CÁLCULO 

O conceito BIM considera a concentração, num único modelo, da informação criada durante a 

elaboração dos projectos de todas as especialidades, de modo a formar uma base de dados completa 

e de fácil acesso, para uma posterior consulta ou manipulação na realização de etapas assentes no 

projecto, como o desenho ou a orçamentação. 

Neste contexto, o modelo de estruturas, incrementado com a informação pós-cálculo, deve ser 

transposto do Robot para o Revit, de forma a que o modelo inicial Revit possa ser actualizado com os 

dados de dimensionamento. Apesar de os sistemas utilizados admitirem uma interoperabilidade 

baseada no mesmo formato de dados, foi efectuada uma verificação detalhada relativa à consistência 

dos dados transpostos, tendo sido identificadas algumas incorreções (Fig. 6): 

 Foi detectada uma extensão excessiva de armadura nalgumas das vigas contínuas, causada 

pela definição, no Robot, de vigas contínuas por selecção de múltiplos vãos adjacentes, 

modelados individualmente no Revit; 

 As armaduras das sapatas não são transpostas, uma vez que no modelo analítico transposto 

do Revit para o Robot, os elementos de fundação eram identificados apenas como apoios, e, 

portanto, a informação das dimensões das sapatas era omissa; 

 Em relação às armaduras das lajes, o Revit não reconhece a informação transposta, sendo 

necessário refazer a distribuição da malha de varões no Revit, contudo é possível importar os 

desenhos do Robot, em formato dwg, e sobre a representação importada, efectuar a correcta 

pormenorização de armaduras nas lajes; 

 Contudo, a maioria das armaduras dos pilares e vigas são transportas de um modo eficiente, 

apoiando o processo de produção da documentação gráfica do projecto de estruturas.  

Sobre o modelo transposto é necessário efectuar algumas rectificações, e, para tal, o Revit admite uma 

funcionalidade direccionada à pormenorização de armaduras, Revit Reinforcement Extension (Fig. 7). 

Por recurso a esta ferramenta, foram verificadas, corrigidas e complementadas as armaduras em todos 

os elementos, de forma a obter um modelo de estruturas correcto e completo. 

Adicionalmente, o Revit incorpora a funcionalidade Toolkit que permite apresentar diagramas da 

análise de esforços, a partir de dados importados do Robot. Esta extensão possibilita a centralização 

da informação de esforços no modelo, que embora não permita atualizar a análise diretamente no 

Revit, possibilita a importação dos dados actualizados no Robot e representados no Revit. Esta 

ferramenta enriquece a informação do modelo, contribuindo para a centralização da informação e 

enriquecimento do modelo BIM. 
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Figura 6. Pormenorização de armaduras visualizada no Revit. 

 

 a b c d 
Figura 7. Interfaces da funcionalidade Revit Reinforcement Extension: orientação de elementos 

(a); formas de armaduras (b); selecção de tipo de elemento (c) e aplicação de armaduras em pilar 

(d) 

 

Figura 8. Interfaces da extensão Toolkit, e o resultado de um diagrama. 

O Robot calcula todos os esforços e deformações inerentes ao dimensionamento da estrutura, e gera 

os correspondentes diagramas, notas de cálculo e modelos 3D estáticos e dinâmicos. Os resultados do 

cálculo podem ser transpostos para o Revit, mas apenas na forma de imagens digitais, ficando a 

informação gráfica de análise estrutural, armazenada no modelo centralizador. Embora as tabelas e 

os gráficos não possam ser manipulados no Revit, apenas consultados, constituem um importante 

complemento ao projecto de estruturas. Adicionalmente, o Revit permite organizar folhas de desenho 
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com plantas, cortes, alçados ou modelos 3D, permitindo a incorporação das imagens importadas do 

Robot (Fig. 9). 

 

Figura 9. Organização de folhas de desenho estabelecidas no Revit. 

O modelo de estruturas completo com a geometria da solução estrutural concebida, com as 

armaduras colocadas em todos os elementos e, ainda, com as imagens referentes ao resultado do 

dimensionamento efectuado, permite a obtenção de tabelas de quantidades de material e de 

elementos construtivos e, ainda, de diverso diversos tipos de desenhos e modelos 3D, actualizáveis 

dinamicamente. Para efeitos do cálculo da estimativa de custo e de quantidades de material, de apoio 

à orçamentação e à preparação da obra, a informação relativa ao betão e às armaduras da estrutura 

pode ser apresentada na forma de tabelas dinâmicas, devendo ser criteriosamente seleccionados os 

campos a preencher automaticamente (Tabela 2). 

Tabela 2. Tabelas de quantidades de armaduras por elemento e diâmetro. 

 

Adicionalmente, podem ser obtidos mapas de formatos de armadura (Tabela 3). Automaticamente, 

podem ser listados as configurações de cada elemento que compõem uma armadura, associada a 

cotas e ao número de elementos necessário. Os mapas são relevantes na preparação da obra e 

constituem uma informação devidamente detalha apoiando o trabalho de corte e dobragem, em 

estaleiro, ou a prefabricação de armaduras executada em fábrica, permitindo a redução do espaço 

alocado em estaleiro e o tempo de preparação e aplicação em obra. 
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Tabela 3. Mapa de armaduras. 

 

O Revit disponibiliza as tabelas criadas em formatos editáveis e com a possibilidade de serem incluídas 

nos desenhos para posterior impressão ou transferência entre parceiros. Todos estes documentos 

constituem parte do projeto de estruturas, de um modo centralizado, que é o conceito base da 

metodologia BIM.  

5 CONCLUSÕES 

O estudo foi desenvolvido numa perspectiva de analisar o nível de interoperabilidade existente entre 

os sistemas de base BIM, de modelação e de cálculo, no contexto do projecto de estruturas, tendo sido 

conduzido de modo a poder estruturar uma linha de trabalho orientadora. 

Sobre um caso de estudo, uma moradia unifamiliar, foi efectuada: a modelação da solução estrutural, 

por recurso a um sistema de uso frequente nos gabinetes de projecto, o Revit; a verificação de 

inconsistências sobre o respectivo modelo analítico; a transposição do modelo corrigido para o sistema 

de cálculo, o Robot; a aplicação de cargas e a definição de combinações de cargas para a verificação 

da estrutura aos ELU e ELS; o estabelecimento da pormenorização de armaduras no Robot; a 

actualização do modelo Revit inicial com a informação de dimensionamento; a obtenção de tabelas e 

desenhos dinâmicos. Da análise de todo o processo pode ser listada uma sequência de etapas a realizar 

no Revit e no Robot, que reflectem uma sistematização optimizada de procedimentos: 

 Gerar o modelo BIM de estruturas (Revit); 

 Transpor (Revit) e corrigir o modelo (Robot); 

 Aplicação de cargas e definição de combinações (Robot); 

 Efectuar o dimensionamento e estabelecer a pormenorização de armaduras (Robot); 

 Transferência de informação pós-cálculo (Robot) para o modelo inicial (Revit); 

 Correcção e complementaridade da pormenorização transposta (Revit); 

 Obtenção de tabelas e desenho dinâmicas e organização de folhas de desenho (Revit).  

As actividades envolvidas no projecto de estruturas, quando realizadas sobre plataformas BIM, 

requerem ainda uma atenção cuidada em relação à verificação da qualidade dos dados transferidos 
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entre fases. Contudo, o processo de modelação inicial e a posterior concentração de informação pós-

cálculo num modelo digital único, são perspectivas importantes e positivas no sentido da adopção da 

metodologia BIM no gabinete de engenharia de estruturas. 
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Resumo 

A metodologia Building Information Modelling (BIM) apoia a realização do trabalho colaborativo, 
baseado na centralização de toda a informação num modelo único e no elevado nível de 
interoperabilidade das plataformas BIM disponíveis. O presente estudo analisa o processo de 
transposição de modelos de estruturas entre os sistemas de modelação e de dimensionamento, por 
recurso a plataformas BIM. São analisadas diversas situações envolvendo as ferramentas de 
modelação ArchiCAD, Revit e AECOsim e de dimensionamento estrutural SAP, Robot e ETABS. A 
transposição de informação entre fases é apoiada no formato nativo, quando as aplicações 
pertencem à mesma casa de software, ou por recurso ao padrão universal de transferência de dados, 
o formato Industry Foundation Classes (IFC). A análise da capacidade de interoperabilidade verificada 
em cada fase de transposição de modelos, é avaliada sobre vários casos de estudo, com distinta 
volumetria e utilização. As conclusões do trabalho permitem reconhecer que a implementação do 
BIM no projecto de estruturas é positiva, pois proporciona a concentração de informação, a 
capacidade de avaliar inconsistências na sobreposição de especialidades, e a transferência de 
resultados entre etapas. Contudo, o nível de maturidade do BIM num gabinete de projecto de 
estruturas é, ainda, relativamente baixo quando comparado com outros sectores, pois há algum 
desconhecimento das reais potencialidades do BIM e como se deve actuar perante as inconsistências 
verificadas. O estudo demonstra que, apesar das limitações identificadas ao longo do 
desenvolvimento dos casos de estudo, causadas essencialmente por problemas de 
interoperabilidade, a metodologia apresenta vantagens claras no desenvolvimento do projecto. 

Palavras-chave: BIM; Projecto de estruturas; Interoperabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica aplicada ao sector da Construção, tem vindo a introduzir potencialidades na 
agilização da elaboração do projecto, no acompanhamento do processo de construção e, 
posteriormente, na gestão do edifício. Na década de 60 do século XX, surgiram as aplicações 
computacionais Computer-Aided Design (CAD), levando o desenho do estirador para o computador, 
facilitando a execução da documentação gráfica do projecto. No entanto, apesar do apoio 
reconhecido dos sistemas CAD, estes não garantem ainda uma completa eficiência, na coerência 
entre as diferentes peças desenhadas de um edifício. Apesar dos avanços da tecnologia dirigidos à 
representação gráfica, o seu princípio de funcionamento baseia-se na manipulação de entidades 
gráficas, carecendo da capacidade de arquivar e gerir a informação referente a propriedades físicas 
dos materiais no edifício. Adicionalmente, a intrínseca colaboração entre os vários técnicos 
envolvidos no desenvolvimento do projeto, requer uma ágil interação de comunicação e de 
transmissão de dados entre fases [1]. 

A ideia conceptual da criação de um modelo central, para o desenvolvimento de todo o projecto foi 
inicialmente mencionado por Eastman [2], na década de 70 do séc. XX, tendo o termo Building 
Information Modelling (BIM), começado a ser aplicado, em 1987, quando do lançamento do primeiro 
produto comercial BIM, o ArchiCAD. A metodologia BIM admite a capacidade de visualização do 
modelo tridimensional (3D) representativo do edifício, e a centralização de toda a informação 
associada ao seu projeto. O projeto BIM é elaborado numa base de colaboração entre todos os 
intervenientes da conceção de uma obra, e ao longo de todo o seu período de vida apoiando uma 
adequada análise da compatibilização entre os diferentes projetos de especialidade. 

Apesar dos benefícios que têm vindo a ser reconhecidos em relação à implementação do BIM no 
sector, a sua adopção ao nível da empresa e do gabinete de projectos, impõe desafios 
organizacionais significativos referentes à adaptação cultural interna de transferência de dados entre 
fases e de comunicação com parceiros e, ainda, a um investimento inicial significativo em tecnologia 
e formação [3]. Embora a tecnologia disponível de suporte ao BIM admita, uma abordagem bastante 
integrada da representação digital de todas as disciplinas do edifício e dos métodos que suportam o 
crescimento do modelo, durante todas as fases do seu ciclo-de-vida, ainda, há lacunas que a 
investigação se propõe tentar ultrapassar. A pesquisa aponta em duas direções principais: os 
fabricantes de software têm vindo a admitir uma incremental capacidade de funcionalidades 
integradas, referidas como extensions, add-in e plug-in, baseadas no formato nativo do sistema 
utilizado; a organização internacional BuildingSMART, que agrega empresas de diversos países e que 
é responsável pela emissão do padrão universal de transferência de dados, o formato Industry 
Foundation Classes (IFC) [4], tem vindo a apresentar versões do padrão sucessivamente mais 
eficientes. 

Contudo, o projecto de estruturas, elaborado sobre plataformas de base BIM, requer que o utilizador 
reconheça as limitações ao nível da interoperabilidade dos sistemas disponíveis, no contexto das 
operações de fluxos bidirecionais de transferência de dados entre as aplicações de modelação e de 
cálculo. O presente relatório analisa as duas perpectivas de investigação: transposição executada 
com base no formato nativo de dados; transferência com base no formato IFC. O texto descreve as 
principais fases requeridas no projecto de estruturas, evidenciando a verificação da qualidade dos 
dados transpostos, através da transferência de dados efectuada segundo os dois procedimentos. 
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2 GERAÇÃO DE MODELOS DE ESTRUTURAS 

No contexto BIM, a solução estrutural é concebida, ajustada e rectificada, na forma de um modelo 
virtual, composto por objectos paramétricos. Neste processo, os utilizadores frequentes de 
aplicações da Autodesk, admitem facilidade na manipulação do sistema Revit, por apresentar 
interfaces semelhantes ao AutoCAD. No entanto, a maioria dos fabricantes de aplicações de apoio ao 
projecto têm seguido a evolução tecnológica requerida no mercado, podendo o modelo paramétrico 
ser, por exemplo, criado por recurso aos aplicativos AECOsim (Bentley) ou ArchiCAD (Graphisoft). O 
processo de modelação é aplicado a diversas situações de casos de estudo analisados num contexto 
académico. 

A ferramenta BIM da Autodesk, o Revit, permite a definição do modelo, iniciando com a identificação 
dos alinhamentos ortogonais e as cotas dos níveis de cada piso. Os objectos paramétricos a utilizar 
na modelação, são seleccionados a partir da biblioteca de famílias da especialidade de estruturas, 
disponível no sistema [5]. Cada objecto, pertencente a famílias de pilares, vigas, paredes de suporte, 
lajes e sapatas, é seleccionado e adaptado à solução estrutural estabelecida, de acordo com a 
geometria e com o material a aplicar. As soluções analisadas são em betão armado, e o sistema 
permite atribuir aos materiais, betão e aço, os valores correspondentes às propriedades mecânicas, 
nomeadamente, o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson e o peso volúmico, dos tipos 
específicos escolhidos (Fig. 1).  

 
a b c 

Figura 1. Bases da modelação: alinhamentos (a), propriedades mecânicas (b) e segmento do 
modelo de estruturas (c). 

O edifício localizado em Lisboa, com oito pisos elevados, apresenta uma solução vigada em betão 
armado com uma distribuição regular dos elementos resistentes [6]. No contexto BIM, a primeira 
etapa consiste na criação do modelo virtual referente à solução estrutural adotada. Com base na 
informação fornecida, no formato de desenhos AutoCAD do projecto de estruturas estabelecido, é 
criado o modelo geométrico, composto por objectos paramétricos. O sistema admite a 
funcionalidade de discretização dos elementos resistentes, possibilitando a visualização do 
correspondente modelo de elementos finitos referido como o modelo analítico. Cada elemento é 
representado pelo seu eixo (vigas e pilares) ou pela sua superfície média (laje ou parede resistente) 
associado a propriedades requeridas no cálculo (áreas e inércias). O projectista deve verificar a 
consistência de todas as ligações previamente à transposição do modelo para o sistema de 
dimensionamento estrutural (Fig. 2). 
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a b c 

Figura 2. Modelo de estruturas de edifício alto criado no Revit: modelo físico (a), corte vertical (b) 
e modelo analítico (c) 

Uma moradia unifamiliar de piso térreo, localizada em Santarém, foi igualmente modelada por 
recurso ao sistema Revit [6]. A solução estrutural estabelecida foi elaborada sobre o modelo BIM de 
arquitectura, permitindo julgar da adequabilidade da estrutura no contexto arquitectónico (Fig. 3). A 
solução de pré-dimensionamento apresenta uma laje maciça fungiforme com vigas periféricas e 
pilares interiores isolados, com um sistema de fundação composta por sapatas e lintéis no contorno. 

 
a b c 

Figura 3. Modelos criados no Revit: arquitectura (a) e estruturas (físico, b, e analítico, c). 

Ainda por recurso ao mesmo sistema BIM de modelação, foram elaborados os modelos de 
arquitectura e de estruturas, referentes a uma moradia de piso térreo e elevado e cobertura 
inclinada, situada na zona transmontana do Pais (Fig. 4) [8].  

 
a b c 

Figura 4. Modelos criados no Revit: arquitectura (a) e estruturas (físico, b, e analítico, c) 

O edifício de ocupação hoteleira situada no Algarve, foi modelada por recurso ao sistema ArchiCAD 
(Graphisoft), tendo sido criados os modelos dos projectos de arquitectura e de estruturas [8]. A 
solução estabelecida consiste na disposição de lajes fungiformes, em grande parte do edifício, de 
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modo que as redes dos sistemas hidráulicos e do ar condicionado, pudessem ser posicionadas 
adequadamente, e para poder conceber a configuração orgânica considerada na arquitectura (Fig. 5). 

 
 a b 

Figura 5. Modelos criados no ArchiCAD: de arquitectura (a) e de estruturas (b). 

No processo de modelação de um edifício de apoio à área técnica de uma barragem, foi utilizado o 
sistema AECOsim Building Designer (Bentley) [8]. Como base da modelação foram importados os 
desenhos dwg e por recurso aos elementos paramétricos disponibilizados no sistema, foi criada a 
estrutura em betão armado (Fig. 6). O sistema admite, igualmente, a representação do modelo 
analítico, discretizando as vigas e os pilares, através de elementos lineares (frames), e as lajes e as 
paredes por elementos planares (shell).  

 
 a b 

Figura 6. Modelo de estrutura de edifício de apoio a barragem por recurso a AECOsim: modelo 
físico (a) e analítico (b) 

Contudo, qualquer um dos sistemas de modelação não admite nenhuma capacidade de cálculo 
estrutural. Assim, a elaboração do projecto de estrutura, requer que o modelo criado seja transposto 
para um software de dimensionamento estrutural. Esta operação é acompanhada, em cada um dos 
casos, com uma especial atenção relativamente ao nível de qualidade da consistência do modelo 
transposto.  

3 CÁLCULO ESTRUTURAL 

O modelo de estruturas criado é, então, transposto para o software de cálculo, é verificada a sua 
consistência geométrica, são aplicadas as combinações de cargas regulamentares e são 
determinadas as deformações e os esforços, de forma a avaliar a segurança da estrutura em relação 
aos estados limite último (ELU) e de serviço (ELS). Posteriormente, são produzidos os desenhos de 
pormenorização de armaduras, por recurso às funcionalidades dos sistemas de cálculo ou 
directamente nas aplicações de modelação. Os sistemas de cálculo utilizados são o SAP (CSI) [7] [9], o 
Robot (Autodesk) [6] e o ETABS (CSI) [8]. 
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3.1 Transposição de modelos 
O formato nativo de dados é utilizado apenas na transferência efectuada entre o Revit e o Robot, 
pois pertencem à mesma empresa. A transferência de dados nas restantes situações é apoiada no 
padrão IFC ou nas ligações do tipo add-in, plug-in e extensions, disponibilizadas nos sistemas, 
permitindo estabelecer algum grau de interoperabilidade. A avaliação do nível da capacidade de 
interoperabilidade existente é analisada sobre o modelo transposto:  

• Transposição Revit/Robot [6]. Os modelos criados no Revit, foram transferidos para o software 
de cálculo, e analisada a correcção de cada modelo transposto. Foi necessário efectuar algumas 
correcções, nomeadamente, os elementos de escada não são reconhecidos no sistema, tendo 
sido modelados como lajes inclinadas, e as sapatas não são transpostas tendo sido consideradas 
como apoios (Fig. 7). Como ambos os sistemas, Robot e Revit pertencem à Autodesk, é verificado 
um nível de interoperabilidade elevado, embora não totalmente isento de erros. 

 
 a b 

Figura 7. Modelos de estruturas transpostos do Revit para o Robot: edifício alto (a) e moradia de 
piso térreo (b) 

• Transposição Revit/SAP [7]. O processo de exportação do modelo para o software de cálculo 
estrutural foi realizado com base no plug-in, CSIXRevit. A informação transposta considera os 
elementos estruturais do edifício (sapatas, pilares, vigas e lajes) e, ainda, os alinhamentos (grids). 
O material, betão C30/37 e aço A500 NR SD, e correspondentes propriedades são correctamente 
identificados (Fig. 8). No entanto, foi necessário efetuar alguns ajustes, nomeadamente, em 
relação ao eixo analítico de elementos finitos lineares e as ligações rígidas estabelecidas no 
modelo Revit não são reconhecidas no SAP. A modelação efetuada no Revit é bastante intuitiva e 
as correções requeridas no SAP são mínimas. 

 
 a b 

Figura 8. Modelo Revit transposto para o SAP (a) e modelo ArchiCAD transposto para o ETABS (b). 

• Transposição ArchiCAD/ETABS [8]. O modelo criado no software ArchiCAD, foi arquivado no 
formato IFC, e, posteriormente, transposto para o aplicativo ETABS (CSI). Embora, no 
procedimento tenham sido seleccionados especificamente os tipos IfcColumns, IfcWalls ou 
IfcSlabs, o resultado de uma análise geométrica efectuada ao modelo transferido, identifica 
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alguns erros de inconsistência, nomeadamente, um elevado número de elementos adjacente 
desconectados, obrigando a uma verificação e a ajustes pontuais. Este trabalho adicional é 
demorado, mas é necessário para a obtenção de um modelo de cálculo correcto para a execução 
do dimensionamento (Fig. 8). 

• Transposição AECOsim/SAP [9]. O modelo é arquivado no formato IFC e é transferido para o 
SAP. Este sistema consegue interpretar apenas alguns dos elementos, nomeadamente, 
ifcStructuralPointConnection, ifcBeam, ifcColumn, ifcSlab, ifcStructuralCurveMember e, ainda, 
ifcStructuralSurfaceMember, não sendo reconhecidas as sapatas e as escadas. Adicionalmente, 
são coorrectamente transferidas as secções e espessuras de cada elemento. Contudo, não é 
transferida nenhuma informação relativamente a condições de fronteira ou a cargas (Fig. 9). A 
funcionalidade do SAP, merge joints, permite juntar os nós que distam um valor limite mínimo 
definido pelo utilizador, mas não verifica a ortogonalidade que os elementos devem apresentar 
entre si, conduzindo a situações incorretas. A interoperabilidade entre os dois sistemas é, ainda, 
limitada, no entanto, a possibilidade de exportar o modelo analítico a partir do modelo 
paramétrico, facilmente gerado no sistema modelador, contribui para a agilização do processo e 
ao aumento de produtividade. 

  

Figura 9. Modelo de estruturas AECOsim transposto para o SAP e retificação com merge joints. 

3.2 Verificação de segurança resistente 
Embora o Revit permita a aplicação de cargas e o estabelecimento de combinações para uma 
posterior análise de segurança aos estados limite último (ELU) e de serviço (ELS), as cargas referentes 
à acção sísmica não são correctamente transpostas assim como os coeficientes das combinações. 
Assim todas as cargas e combinações foram aplicadas em cada sistema de cálculo. Sobre o modelo 
transposto, em cada sistema de cálculo são consideradas as acções regulamentares: as cargas 
permanentes relativas ao peso próprio estrutural (PP), que é assumida de uma forma automática 
pelos sistemas de cálculo, com base no peso específico do betão armado; a acção permanente (CP) 
relativa ao revestimento, distinto por tipo de utilização, e o peso distribuído das paredes interiores; a 
ação variável (SC) considera o tipo de utilização que é distinto em cada piso ou zona; em relação à 
acção sísmica, quantificada por espectros de resposta médios definidos regulamentarmente, foi 
considerado  o coeficiente de sismicidade em função da localização de cada edifício. 

Para a determinação da deformada da estrutura foram consideradas duas combinações de ações: 
1PP+1CP e 1PP+1CP+0,4SC. Para a determinação dos esforços máximos de dimensionamento na 
estrutura foram consideradas as combinações: 1,35PP+1,35CP+1,5SC, 1PP+1CP+0,4SC+1,5SISM1 e 
1PP+1CP+0,4SC+1,5SISM2. Os resultados são obtidos na forma de diagramas e modelos 3D, de 
deformações e de esforços, e ainda de notas de cálculo, base da determinação de área de armadura 
a estabelecer para cada elemento estrutural. Os sistemas de cálculo referidos admitem uma elevada 
capacidade de automatização de desenhos. 
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3.3 Centralização de dados  
Contudo, de acordo com o conceito base da metodologia BIM, a concepção das diferentes disciplinas 
deve ser elaborada sobre um modelo único centralizador de toda a informação gerada, para uma 
posterior consulta ou manipulação. Nesse sentido, o resultado do cálculo deve ser transferido para o 
modelo BIM de estruturas inicial, actualizando a sua base de dados que deverá ser acessível aos 
técnicos envolvidos. O processo de transferência inverso apresenta, contudo, um volume bastante 
superior de incorrecções, razão frequentemente apontada para justificar a resistência da 
implementação do BIM no projecto de estruturas:  

• Transposição Robot/Revit. As armaduras podem ser pormenorizadas no sistema Robot e, 
posteriormente, serem transpostas para o modelo Revit, ou, então, podem ser transpostas 
apenas as áreas necessárias em cada elemento, e a distribuição de varões ser definida no Revit. 
Em relação a lajes, vigas e pilares, os resultados de cálculo de varões e a armação realizada no 
Robot, são correctos mas a transposição da informação da pormenorização para o Revit é ainda 
limitada: no Robot as armaduras das lajes são distribuídas automaticamente, com base nos 
valores atribuídos pelo utilizador aos parâmetros relativos ao espaçamento e aos diâmetros dos 
varões; as vigas e pilares são armadas de um modo automático, sob a indicação do espaçamento 
entre cintas ou estribos e do número de barras longitudinais a colocar em cada face, seguindo 
um processo iterativo. Contudo, quando executada a transposição do Robot para o Revit, são 
verificadas várias incorrecções: nalguns casos, as armaduras de vigas excedem o seu limite 
geométrico e os estribos são representados com alguma sobreposição; as armaduras das lajes e 
sapatas não são transferidas, sendo, apenas, possível importar os desenhos dxf/dwg da 
pormenorização efectuada no Robot e que servem de base à elaboração da pormenorização 3D 
(Fig. 10).  

 
 a b c d 

Figura 10. Incorrecções verificadas sobre o modelo transporto: armadura excede viga (a), estribos 
em pilares (b), sobreposição de estribos (c) e modelo completo (d). 

• Para a definição, no Revit, da pormenorização de armaduras a estabelecer sobre cada elemento 
resistente do modelo transposto, foi utilizada a funcionalidade Revit extensions reinforcement, 
permitindo uma intuitiva e rápida colocação dos varões das armaduras nos elementos e a 
respectiva anotação. Adicionalmente, pode ser usado o complemento AutoCAD Structural 
Detailing, vinculado ao Revit, permitindo complementar com o detalhe usualmente exigido na 
documentação gráfica do projecto (Fig. 11) [6]. Um dos aspectos da metodologia BIM é a 
capacidade de extração de diverso tipo de informação do modelo. Utilizando a capacidade do 
Revit, foram obtidas folhas de desenho, organizadas de acordo com a forma usual de 
apresentação da documentação gráfica do projeto, e de distinto tipo de tabelas referentes a 
quantidades do material, betão e aço, listadas por elementos tresistentes, pisos, volumes ou 
diâmetros de varões e de áreas de cofragem (Fig. 12). As tabelas de quantidades podem ser 
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usadas no apoio à orçamentação do projeto e os mapas de aramduras no estaleiro da obra ou na 
pré-fabricação.  

 

Figura 11. Interfaces da funcionalidade Revit extensions reinforcement. 

 

Figura 12. Folha de desenho e tabela de quantidades. 

• Transposição SAP/Revit. A distribuição de armaduras efectuada no SAP não é passível de ser 
transmitida para o Revit, devendo os desenhos produzidos no SAP ser transpostos, no formato 
dwg ou dxf, e proceder à armação de cada elemento no Revit [7]. 

• Transposição ETABS/ArchiCAD. Embora o ETABS possua uma elevada capacidade de produção 
de peças desenhadas, com a pormenorização de armaduras parametrizada com o cálculo, esta 
informação não é passível de ser exportada no formato IFC, e não admite nenhum add-in ou 
plug-in de suporte à transposição. Assim, o processo de pormenorização das armaduras foi, 
posteriormente, executado no ArchiCAD, com base no resultado do dimensionamento 
transposto. Perante as evidentes limitações, o trabalho académico foi realizado com o recurso a 
um sistema intermédio, o Revit, tendo sido estudado em pormenor os fluxos de transferência 
ArchiCAD/Revit/ETABS e ETABS/Revit/ETABS, com conclusões bastante positivas [8]. 

• Transposição SAP/AECOsim. O processo de exportação do modelo SAP, apenas com o resultado 
do cálculo, para o AECOsim é efectuado no formato IFC. O modelo é transposto 
automaticamente, resultando o modelo com a omissão dos elementos de parede resistente e 
sem a informação relativa a cargas e condições de fronteira [9]. 

4 CONCLUSÕES 

O presente estudo revela o nível de interoperabilidade existente entre os sistemas de modelação e 
de cálculo de base BIM, mais frequentemente utilizados, na elaboração do projecto de estruturas. 
Como resultados principais podem ser referidos os seguintes aspectos: 

• Há vantagens no uso de plataformas integradas Revit/Robot, pois o recurso ao formato IFC 
apresenta alguma incorrecção, no contexto das estruturas; 
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• O fluxo de dados no sentido modelação/cálculo pode ser efectuado com bastante confiança, 
enquanto que o fluxo de dados no sentido inverso é ainda pouco eficiente;  

• É adequado realizar a pormenorização de armaduras no sistema de cálculo, pois admite uma 
elevada capacidade para a produção de desenhos e modelos 3D e, posteriormente, se as 
armaduras transpostas apresentarem alguma incorrecção, são facilmente ajustadas; 

• Quando não é possível transferir a informação 3D das armaduras (lajes, escadas e sapatas) é 
permitido importar os desenhos de pormenorização, e proceder à sua redefinição no sistema 
modelador, por recurso a capacidades do tipo add-in, plug-in ou extensions. 

De um modo progressivo e com evidentes resultados positivos, a implementação do BIM tem vindo a 
ser introduzida em todas a actividades inerentes ao sector da Construção. O presente texto sintetiza 
os principais aspectos relacionados com a análise de interoperabilidade referente aos sistemas de 
base BIM, de uso mais frequente, utilizados no âmbito do projecfo de estruturas, sendo 
apresentadas as limitações encontradas, referidas as estratégias de solução e identificados os 
benefícios. As vantagens estão, essencialmente, relacionadas com a fácil modelação inicial, com 
alguma capacidade de transferência de informação pós-cálculo e, ainda, com a potencialidade das 
ferramentas BIM de obter tabelas de quantidades de material. 
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Resumo 

O Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Hidroelétrico de Kholombidzo no Malawi foi desenvolvido 

recorrendo a tecnologia BIM, inserido na estratégia de implementação dessa metodologia de trabalho 

na COBA. O projeto foi elaborado para o Ministério dos Recursos Naturais, Energia e Minas do Governo 

do Malawi tendo sido financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. 

Localizado no rio Shire, o aproveitamento é constituído por uma barragem de betão com perfil de 

gravidade, com 16,8 m de altura e 265 m de comprimento no coroamento, um circuito hidráulico com 

2,8 km de desenvolvimento e uma central hidroelétrica com uma potência instalada de 212,8 MW. 

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada uma abordagem digital, através da conceção de um 

ambiente de produção centrado no conjunto BIM como a única fonte de informação. Constituído por 

14 modelos georreferenciados, este sistema digital permitiu integrar o levantamento topográfico 

LIDAR, realizar a coordenação entre especialidades, apoiar o dimensionamento, auxiliar a análise 

financeira, estudar alternativas, e produzir de forma automatizada uma percentagem elevada dos 

documentos finais entregues ao cliente (desenhos e mapas de medições), facilitando também a 

apresentação das soluções preconizadas. Dos modelos produzidos, destaca-se o modelo de estruturas, 

composto essencialmente por elementos de betão, modelados através de técnicas diferentes 

conforme o grau de complexidade geométrico das respetivas formas. 

A rapidez e precisão com que se obteve a informação dos modelos permitiu alocar mais tempo na 

resolução dos desafios de conceção e dimensionamento do projeto. O sucesso da abordagem 

desenvolvida levou à nomeação pela Bentley Systems do projeto como um dos três finalistas da 

categoria “Power Generation” dos prémios “Year in Infrastructure 2017”, evento anual em que 

participam as grandes empresas internacionais de engenharia. Alicerçado nestes resultados, 

pretende-se prosseguir os trabalhos de implementação BIM, incrementando a capacidade atual e 

aumentando o nível de integração com os restantes sectores da empresa. 

Palavras-chave: Building Information Modeling; Digitalização; Estudo de Viabilidade 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem-se vindo a assistir a um crescimento na adoção da metodologia Building 

Information Modelling (BIM), em particular em empreendimentos residenciais e industriais. O 

conceito de BIM representa uma rutura com a metodologia tradicional de trabalho do sector e envolve 

a utilização de uma única entidade, o modelo BIM, como base de dados nuclear na gestão de todos os 

processos que se desenrolam durante o ciclo de vida da infraestrutura 

A COBA, pelos vários campos de atividade e o elevado número de valências que agrega, apresenta um 

interesse particular relativamente às metodologias BIM, sobretudo no que respeita à gestão 

centralizada da informação do projeto. Este interesse, aliado ao sucessivo aumento das exigências dos 

donos de obra na gestão da informação do projeto, desencadearam os trabalhos de implementação 

BIM na empresa. Após uma fase inicial de testes em projetos piloto e de desenvolvimento das 

capacidades BIM dos colaboradores, esta metodologia começa a ser gradualmente aplicada em 

projetos reais. O presente documento relata um dos desafios BIM da empresa, onde a metodologia foi 

largamente utilizada para a elaboração do estudo de viabilidade do aproveitamento hidroelétrico de 

Kholombidzo, localizado no Malawi.  

2 Descrição do Projeto 

Com o objetivo de capacitar a rede elétrica nacional, o governo do Malawi iniciou um programa de 

desenvolvimento de aproveitamentos hidroelétricos no país, com elevado potencial de produção 

energética. Enquadrado neste programa foi atribuído à COBA, pelo Ministério de Recursos Naturais, 

Energia e Minas, o contrato para o desenvolvimento do estudo de viabilidade do aproveitamento 

hidroelétrico de Kholombidzo. O estudo tinha os seguintes principais objetivos: 

 Desenvolvimento dos estudos hidrológicos e de produtibilidade energética para avaliação do 

potencial hidroelétrico do aproveitamento; 

 Estudo de alternativas para seleção da melhor configuração do aproveitamento; 

 Execução de programa de prospeção geológica e geotécnica para caraterização geológica da 

zona de estudo; 

 Otimização e pormenorização das várias componentes do projeto; 

 Especificação e descrição da solução otimizada do empreendimento, cálculo hidráulico, 

trabalhos de construção civil, equipamento eletromecânico e ligação à rede elétrica; 

 Documentação dos componentes principais do projeto, através de memórias descritivas, 

anexos de cálculo e peças desenhadas; 

 Elaboração do mapas de medições e estimativa orçamental da obra; 

 Programa de execução do projeto; 

 Realização do estudo de impacte ambiental e do plano de ação do reassentamento das 

populações afetadas; 

 Análise económica e financeira com determinação dos principais indicadores de avaliação do 

projeto. 

O aproveitamento hidroelétrico do Kholombidzo é condicionado pelo contexto topográfico, 

hidrológico, geotécnico e ambiental existente. Após uma análise preliminar das várias soluções 

possíveis para o empreendimento, a solução final consistiu num aproveitamento a fio de água 
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composto por duas zonas principais (Figura 1): a barragem a montante e a central hidroelétrica 

principal a jusante. A barragem de betão com perfil de gravidade, tem 16,8 m de altura e 265 m de 

comprimento no coroamento, sendo o descarregador de cheias equipado com 5 comportas radiais de 

14 m x 10 m (l x h). A albufeira tem um volume total armazenado de 26,7 hm3 e uma área inundada de 

21,7 km2 ao nível de pleno armazenamento. Para garantir a manutenção do caudal ecológico no troço 

de rio Shire entre a barragem e a restituição dos caudais turbinados pela  central principal, foi prevista 

uma segunda central, equipada com uma turbina Kaplan de 6 MW, junto do encontro esquerdo da 

barragem. A tomada de água situa-se na margem esquerda e alimenta dois túneis de secção circular 

com 3 km de comprimento e 8 m de diâmetro interno. A central hidroelétrica principal está equipada 

com 4 turbinas de eixo vertical do tipo Francis com potência unitária de 53,2 MW e caudal nominal de 

100 m3/s. A estabilidade de regulação dos grupos turbina-alternador e a proteção contra o regime 

transitório é assegurada por duas chaminés de equilíbrio, com um diâmetro interno de 38 m e uma 

altura de 38 m cada, localizadas 158 m a montante da central. 

 

Figura 1. Esquema geral do Aproveitamento Hidroelétrico de Kholombidzo 

O aproveitamento hidroelétrico tem uma queda bruta de 55 m e uma potência total instalada de 

218,8 MW (212,8 + 6). A produtibilidade média anual é de 138 MW (1212,0 GWh/ano) na central 

principal, mais 5,3 MW (46,8 GWh/ano) na central do caudal ecológico. 

3 METODOLOGIA BIM 

Para o desenvolvimento do estudo de viabilidade do aproveitamento hidroelétrico e para obter a sua 

solução otimizada, foi criado um ambiente de trabalho digital tendo por base as ferramentas da 

Bentley – AECOsim Building Designer, Generative Components, Microstation e InRoads. O objetivo 
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para esta abordagem passava por garantir a integração das várias especialidades, otimizar as várias 

componentes do projeto e definir um layout livre de conflitos entre os trabalhos de Construção Civil e 

os equipamentos  a instalar, em particular os equipamentos hidromecânicos, mecânicos e 

eletromecânicos. 

Numa primeira análise foram identificados 4 desafios principais para a implementação de uma 

metodologia BIM no projeto: 

1) As várias condicionantes Hidráulicas, Geológicas e Estruturais colocavam desafios técnicos ao 

desenvolvimento do projeto; 

2) Com uma área de implementação elevada e com várias especialidades envolvidas, vinha a ser 

produzida uma grande quantidade de informação, com desafios ao nível da modelação, 

manipulação e organização; 

3) O projeto encontrava-se na fase de estudo de viabilidade, prevendo-se um elevado número 

de iterações e comparação de soluções alternativas. Esta situação aumentava o trabalho de 

modelação e tornava necessário criar rotinas de gestão da informação que permitissem 

documentar o histórico deste processo de trabalho; 

4) As geometrias envolvidas neste tipo de empreendimentos, em particular para os elementos 

de betão, que não são comuns, são complexas na sua representação e modelação, e para as 

quais não existem objetos BIM que as representem adequadamente. 

Estabeleceram-se então três objetivos a alcançar com a utilização de uma metodologia BIM de 

trabalho: (i) obtenção de peças desenhadas, (ii) obtenção de mapas de quantidades, (iii) coordenação 

entre especialidades. Tendo em conta os aspetos referidos, foi implementado um ambiente de 

trabalho BIM composto por um total de 14 modelos tridimensionais georreferenciados. 

A zona da barragem é composta por 4 modelos diferentes: 1 modelo topográfico para quantificação e 

documentação dos movimentos de terras e 3 modelos essencialmente de betão, representativos das 

3 principais zonas: o corpo principal da barragem, a central do caudal ecológico e a tomada de água. 

Estes modelos foram elaborados com um LOD (level of development) reduzido, mas com informação 

suficiente para responder às necessidades da fase do projeto e garantir a coordenação entre 

especialidades. 

Na zona da central principal foram elaborados um total de 8 modelos correspondentes a diferentes 

zonas da construção e diferentes especialidades, sendo de destacar os modelos criados para estimativa 

do movimento de terras, para definir a modificação de geometria do canal de restituição e as 

especialidades das Estruturas e Arquitetura da Central principal. 

Para ultrapassar os desafios apresentados foi necessário articular diferentes abordagens à modelação 

conforme cada elemento em análise e as suas especificidades. 

3.1 Barragem 

A complexidade da geometria dos elementos de betão nesta zona do empreendimento e a ausência 

de objetos paramétricos adequados obrigaram a equipa de modelação a procurar formas alternativas 

de produzir o modelo BIM do corpo da barragem. Foram utilizadas as ferramentas de modelação não 

paramétricas do Microstation e a capacidade do AECOsim em associar esta geometria a um modelo 

de dados. Esta abordagem permitiu a modelação expedita dos elementos construtivos, mantendo  
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simultaneamente uma organização eficaz da informação. Foi assim possível garantir os objetivos de 

extração automatizada de desenhos e quantidades para documentar o projeto e suportar a tomada 

de decisão relativamente às opções a estudar. 

Para o betão estrutural foi particularmente importante esta possibilidade de modelação manual mas 

articulada com a base de dados que é o modelo BIM. Foi relevante a possibilidade de completar a base 

de dados, ao serem aplicadas diferentes taxas de armaduras aos vários sistemas construtivos de betão 

individualizados, e assim refinar as estimativas de custos para a obra. Este processo foi desenvolvido 

recorrendo à interatividade existente entre a base de dados BIM produzida e o Excel, que permitiu 

aplicar as diferentes taxas de armadura de forma rápida e através de uma interface gráfica 3D. 

Uma situação onde o modelo BIM foi particularmente importante, foi na definição da central do caudal 

ecológico implantada no encontro esquerdo da barragem. A área disponível para a sua implantação 

era restrita, existindo interações complexas, tanto ao nível estrutural como hidráulico entre os 

elementos circundantes (os elementos em betão que compunham a tomada de água e o corpo da 

barragem, devido às suas forma hidráulicas complexas, eram de difícil compatibilização). A utilização 

conjunta e integrada do modelo BIM entre as especialidades permitiu compreender melhor estas 

interações, contribuindo para alcançar uma solução adequada.  

 

Figura 2. Antevisão da Barragem 

Uma das desvantagens da utilização da modelação manual (por oposição à modelação por objetos) 

está no facto de, por não existir definição paramétrica, não ser possível obter uma interação 

automática entre objetos vizinhos. Isto obriga a um trabalho adicional na modelação das interações 

entre elementos, como acontece por exemplo para os elementos de betão estrutural e os 

equipamentos como as comportas.  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 329



 

Figura 3. Corte pelo descarregador em ambiente 3D 

Durante a criação do modelo da barragem, foi identificada uma situação para a qual a utilização de 

objetos paramétricos poderia ser vantajosa: a soleira descarregadora e a comporta radial. Estes 

elementos, apesar de complexos, podem ser produzidos manualmente por um modelador experiente. 

Contudo, a utilização de objetos paramétricos permite aumentar a velocidade de modelação e ainda 

estudar as interações com os objetos mecânicos de forma automática. Pretende-se, numa situação 

futura, desenvolver este tipo de objetos para incorporar no desenvolvimento do projeto dos órgãos 

hidráulicos de uma barragem. 

3.2 Central Hidroelétrica 

Devido à calendarização exigente foi necessário alcançar um compromisso na modelação, que não 

colocasse em causa os objetivos BIM para o projeto. Este compromisso resultou numa abordagem 

mista no processo de modelação da central hidroelétrica. 

Decidiu-se limitar a modelação paramétrica às especialidades de Estruturas e Arquitetura, onde as 

experiências anteriores tinham sido realizadas com elevado nível de sucesso. Por sua vez, a 

especialidade de Equipamentos foi projetada pela forma tradicional, sobre bases 2D dinâmicas obtidas 

dos modelos BIM. Estes elementos eram importados de novo para o ambiente de trabalho BIM, 

permitindo visualizar em conjunto o modelo BIM das estruturas de betão e os equipamentos. Com 

esta metodologia foram compatibilizadas as duas especialidades, tendo sido verificados e validados os 

negativos a abrir nas lajes e paredes estruturais e o posicionamento relativo dos vários equipamentos. 

Esta organização do processo viabilizou que todas as especialidades tivessem acesso direto à 

documentação mais recente do projeto, num compromisso que permitiu reduzir o esforço de 

modelação, sem descurar a coordenação geométrica entre especialidades.  

Os elementos da central foram modelados com um LOD (nível de desenvolvimento) elevado, com o 

objetivo de garantir a fiabilidade das estimativas orçamentais para os trabalhos de construção civil. 

Para os elementos de betão estrutural foi importante a capacidade de aplicar diferentes taxas de 

armaduras a sistemas construtivos de betão individualizados e assim refinar as estimativas de custos 

para a obra. Este processo foi desenvolvido recorrendo à interatividade existente entre a base de 

dados BIM produzida e o Excel, que permitiu aplicar as diferentes taxas de armadura de forma rápida 

e através de uma interface gráfica 3D.  
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Figura 4. Antevisão da Central Hidroelétrica 

No decorrer dos trabalhos foi identificado um elemento que apresentava particular potencial para ser 

produzido na forma de objeto paramétrico: a turbina do circuito hidroelétrico principal. Este elemento 

apresenta uma geometria complexa e, apesar de possível, a sua modelação manual representa um 

gasto de tempo demasiado elevado. Adicionalmente, na eventualidade de ser necessário modificar a 

geometria do elemento, dificilmente se consegue adaptar a forma 3D produzida, sendo necessário 

repetir o processo de modelação. 

As vantagens de utilização de um objeto paramétrico não se limitam à produtividade na modelação. A 

turbina é um elemento essencial na central, que condiciona de forma relevante todo o projeto, desde 

a implantação do circuito e da central, às suas dimensões, configuração, etc. Por este motivo, a 

utilização de um objeto que permita de forma rápida produzir as principais dimensões das 

componentes da turbina pretendida (incluindo câmara espiral e difusor), irá permitir estudar várias 

alternativas de layout da instalação de forma mais rápida e mais eficaz.   

Por estes motivos procedeu-se à programação de um objeto paramétrico para as turbinas do tipo 

Francis. Tradicionalmente, a geometria destes objetos é controlada por parâmetros geométricos, com 

uma correlação direta com a representação tridimensional do elemento: altura, largura, comprimento, 

etc. Para o caso de estudo, o dimensionamento do elemento é efetuado tendo por base parâmetros 

de cálculo da Hidráulica e da Mecânica, como o caudal, a queda útil, a potência e o rendimento da 

turbina. Surgiu assim uma oportunidade de aproximar o trabalho de engenharia no dimensionamento 

destes componentes, do trabalho de desenho e implantação da solução, tendo sido utilizados os 

próprios parâmetros de cálculo para comandar o comportamento geométrico do objeto.  

Importa ainda referir que os parâmetros de dimensionamento não foram suficientes para definir por 

completo a geometria do objeto. Uma vez que a geometria definitiva está dependente do respetivo 

fornecedor de equipamentos, ela não é totalmente conhecida até às etapas mais avançadas do 

projeto. Para ultrapassar esta limitação, foram identificadas as zonas onde a geometria pode sofrer 

alterações em função da solução final e foram criados parâmetros adimensionais, variando entre 0 e 

1, que permitem flexibilidade na produção da geometria, sem comprometer o rigor das restantes 

zonas. Desta forma é possível obter uma geometria muito próxima da real para as diferentes partes 
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da turbina, mantendo a flexibilidade necessária para acomodar pequenas variações em função do real 

equipamento a instalar. 

O principal problema deste tipo de abordagem é o tempo que é necessário para a programação destes 

objetos e das suas relações, com a agravante de que, o código produzido é específico àquele elemento 

e dificilmente será reaproveitado para outros objetos. Contudo, uma vez criado e validado o objeto, a 

sua utilização aumenta consideravelmente a produtividade na produção de modelos futuros. 

Esta situação é um exemplo claro dos benefícios da utilização de modelos BIM e de objetos 

paramétricos no estudo de grandes obras de infraestruturas. Com estas ferramentas é possível antever 

processos de trabalho digitais em que os objetos paramétricos são utilizados para rapidamente simular 

várias alternativas para o mesmo sistema e fazer estimativas dos respetivos custos de implementação, 

desenvolvendo e detalhando apenas aquelas que sejam mais vantajosas. 

 

Figura 5. Programação e Objeto Paramétrico da Turbina Francis 

4 CONCLUSÕES 

A utilização de uma abordagem BIM integrada facilitou todo processo de coordenação de modelos, 

permitindo aos utilizadores concentrarem esforços na modelação e no trabalho de projeto. As 

ferramentas de modelação do Microstation permitiram construir rapidamente modelos 3D das 

diferentes alternativas em estudo, mesmo quando a geometria era complexa devido às formas 

hidráulicas dos elementos de betão e às condicionantes técnicas impostas. Utilizando as plataformas 

inteligentes do AECOsim e Inroads, foi possível complementar estes modelos 3D com informação 

adicional, de forma a corresponderem a todos os objetivos BIM definidos inicialmente. Esta 

constatação vem confirmar a ideia inicial da equipa de trabalho de que, neste tipo de infraestruturas, 

com formas geométricas complexas, a aplicação de objetos paramétricos é limitada e nem sempre 

recomendável. 
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A utilização de um ambiente misto, onde a informação 2D é referenciada dentro do modelo BIM, cria 

novas oportunidades, nomeadamente na utilização mista de processos de trabalho BIM e tradicionais 

no mesmo projeto sem comprometer a integridade das soluções obtidas. Apesar de esta não ser a 

abordagem de trabalho que se pretende para o futuro, de momento permite manter a interação entre 

as várias especialidades, sem aumentar o esforço de modelação, podendo até ser um primeiro passo 

na introdução do conceito BIM a novos utilizadores. 

O ambiente de trabalho colocado em prática é relativamente complexo. Foram desenvolvidos um 

elevado número de modelos, alguns totalmente paramétricos, outros compostos essencialmente por 

elementos 3D complementados com informação adicional; diferentes especialidades foram 

desenvolvidas com diferentes níveis de detalhe; foi utilizada informação de diferentes fontes, por 

exemplo na incorporação do levantamento LIDAR no ambiente BIM; foi sobreposta informação 

bidimensional e tridimensional no mesmo ambiente para efeitos de coordenação; e foram utilizadas 

diferentes plataformas para responder aos vários desafios do projeto. A articulação de toda esta 

informação foi efetuada com sucesso, em grande parte devido ao formato de trabalho comum (.dgn) 

entre as plataformas utilizadas e ao sistema de georreferenciação que foi nuclear no processo de 

coordenação geométrica entre modelos.  

A implementação do sistema digital de trabalho teve um impacto direto na produtividade do projeto, 

no que diz respeito à obtenção de desenhos e de quantidades. A equipa de trabalho concluiu o projeto 

com um grau de confiança muito elevado relativamente aos resultados obtidos: foi possível 

documentar uma parte importante do projeto, sendo que 87% e 98% dos trabalhos de construção civil 

da barragem e da central hidroelétrica, respetivamente foram obtidos diretamente dos modelos 

produzidos. 

Durante a modelação da barragem foi identificado um elevado potencial de produtividade, na 

utilização de objetos paramétricos no descarregador de cheias da barragem (soleira descarregadora e 

comporta). Pretende-se avançar na parametrização destes elementos de forma integrada com os 

trabalhos desenvolvidos até ao momento, focado na engenharia e na conceção do projeto. O objetivo 

será o de obter objetos paramétricos inovadores, como sucedeu para a turbina, que possam ser 

utilizados em múltiplos projetos, que permitam aumentar a velocidade de modelação e contribuir para 

a integração entre o modelo da estrutura de betão e o equipamento do descarregador de cheias de 

uma barragem. 
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Resumo 

Gradualmente, algumas das empresas do setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação 

(AECO) têm vindo a implementar o BIM (Building Information Modelling), adaptando a sua forma de 

trabalhar e tentando sistematizar procedimentos. O BIM assenta num conceito de conetividade de 

objetos paramétricos com diversas dimensões, evolutivos no tempo e manipulados de forma 

colaborativa pelos diversos agentes nas diferentes fases do ciclo de vida de um empreendimento. 

Desta forma é lícito afirmar que, a panóplia de variáveis e a complexidade das ligações, não permite 

descurar a forma como se faz a implementação de uma solução BIM. Assim, torna-se evidente que a 

implementação do BIM deve ser planeada, sendo que, para responder às necessidades do 

planeamento de um determinado projeto em BIM, têm vindo a ser desenvolvidos Planos de Execução 

BIM (BIM Execution Plan - BEP). Os BEP devem estar alinhados com cada fase do projeto e definem: i) 

os objetivos estratégicos, táticos e operacionais; ii) os modos de colaboração entre os diferentes 

intervenientes; iii) a partilha de informação; iv) as funções e responsabilidades dos intervenientes; v) 

o software a ser utilizado; vi) o Level of Development (LOD); vii) o Level of Information Needed; viii) os 

procedimentos de controlo de qualidade; ix) a composição de objetos e convenções de nomenclatura, 

para um determinado empreendimento e/ou fase de empreendimento de construção. 

A presente publicação aborda a maturidade BIM e as suas políticas de difusão, e tem como objetivo 

apresentar uma proposta específica de um BEP aplicado a gabinetes de projeto de estruturas. De facto, 

a formação dos projetistas para estas metodologias, assim como a realização de um BEP, é essencial 

para apoiar todos os colaboradores da empresa, e/ou externos, envolvidos num determinado projeto. 

A realização de um BEP permite sistematizar os processos envolvidos no projeto, aumentando o nível 

de maturidade BIM da organização. 

Palavras-chave: Maturidade; Difusão; Projeto de estruturas 

  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 335

mailto:mjoaofalcao@lnec.pt
mailto:pcouto@lnec.pt


1 INTRODUÇÃO 

Portugal, como muitos países, ainda não tem a metodologia BIM implementada na grande maioria das 

suas empresas do setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO). A falta de 

normalização ao nível nacional e de guias de boas práticas são algumas das razões por que esta 

metodologia ainda não se encontra aplicada e generalizada na maior parte das empresas do setor. As 

bases da metodologia BIM ainda não surgem como uma obrigatoriedade dos projetos públicos, sendo 

apenas requisito de alguns projetos de referência. 

Gradualmente, algumas das empresas do setor têm vindo a implementar a metodologia BIM, 

adaptando a sua forma de trabalhar e tentando sistematizar procedimentos dentro das próprias 

empresas. Deste modo, a formação dos colaboradores para estas metodologias assim como a 

realização de um Plano de Execução BIM - BEP (Building Execution Plan) é essencial para apoiar todos 

os colaboradores da empresa, e/ou externos, envolvidos num determinado projeto. A realização de 

um BEP permite sistematizar os processos envolvidos no projeto, aumentando o nível de maturidade 

BIM da organização. 

2 PLANO DE EXECUÇÃO BIM (BEP) 

O Plano de Execução BIM (BEP) é um documento específico para cada projeto que define os objetivos 

e as metas a atingir, protocolos de utilização de ferramentas de modelação, processos colaborativos 

entre os participantes, entre outros aspetos essenciais à utilização correta das aplicações BIM. O BEP 

pretende centralizar a informação de todos os intervenientes do projeto, delinear os objetivos e metas 

a cumprir, assim como as diretrizes para cada uso BIM isolado e a forma como estes se encandeiam 

para formar o produto final do projeto. Define também os tipos de software a utilizar, assim como os 

tipos de peças a entregar. As datas de entrega podem também estar presentes no BEP [1-5]. 

O objetivo do BEP é essencialmente a definição e compatibilização dos contributos das várias partes 

envolvidas no desenvolvimento dos modelos durante as várias fases do projeto, sendo assim o 

documento de referência para regulação e registo das atividades relacionadas com o projeto BIM. Um 

BEP objetivo e bem estruturado, entendido por todas as entidades envolvidas no projeto, melhora o 

processo de implementação da metodologia BIM. A existência de um documento como o BEP deve 

estimular o planeamento e a comunicação entre todas as entidades envolvidas no projeto, durante 

todo o seu período de execução. Para cada projeto deve ser criado um BEP ajustado ao âmbito e 

objetivos do mesmo, assim como às capacidades das equipas integrantes [6-7]. 

Para atingir os Objetivos e Usos da aplicação da Metodologia BIM e tendo em conta os requisitos / 

indicações do Dono de Obra definidos no caderno de encargos caso se trate de um Cliente Público ou 

Privado, será necessário que se defina o BEP previamente, como é referido por diversos autores. 

Internacionalmente tem vindo a ser desenvolvidos vários planos de execução BIM, encontrando-se em 

vigor em múltiplos países, entre eles o BIM Project Execution Planning Guide da Penn University [1], o 

AEC (UK) BIM Protocol BIM Execution Plan [2], o Singapore BIM Essencial Guide For BIM Execution Plan 

[3], o MIT BIM Execution Plan [4] e o BIM Project Execution Plan Template [5]. Após uma análise 

comparativa dos referidos BEP´s , constatam-se vários aspetos que são transversais a todos eles, 

assumindo-se as seguintes informações como preponderantes a incluir num BEP [1-5]: i) 

Caracterização do projeto; ii) contacto das entidades envolvidas; iii) fases do projeto; iv) projeto BIM 
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(Contactos dos responsáveis BIM por fase de projeto, objetivos do projeto e usos BIM, funções BIM e 

responsabilidades, processo de execução do projeto BIM, estrutura do modelo BIM do projeto e 

produtos a entregar, caracterização das trocas de informação e nível de detalhe dos modelos, 

configuração dos modelos, infraestrutura tecnológica); iv) definição dos entregáveis; v) plataforma 

colaborativa para centralização da informação; vi) procedimentos de colaboração e agenda do projeto. 

Refere-se ainda que um outro documento, o “BIM Project Execution Planning Guide” da Penn State 

University, apresenta um procedimento para a criação e implementação de um BEP, composto por 4 

fases distintas: i) Identificar os objetivos e aplicações do BIM no projeto; ii) mapear processos de um 

projeto integrado BIM; iii) identificar trocas de informação; iv) definir infraestruturas de suporte à 

implementação do BIM. O “BIM Project Execution Planning Guide” da Penn State University apresenta 

no seu Anexo G, uma estrutura tipo a aplicar a um BEP. No entanto, importa referir que o modelo 

apresentado deve ser adaptado ao tipo de projeto e aos requisitos BIM que apresenta, podendo a 

informação sugerida neste anexo ser ajustada, pela adição ou remoção de capítulos [8-9].  

3 MATURIDADE BIM 

A maturidade BIM refere o grau de uso do BIM ao nível de uma organização ou de um país. Em muitos 

países, como é o caso de Portugal, esta metodologia é ainda pouco utilizada na generalidade das 

empresas do setor AECO. No entanto, existem já algumas empresas que investem nesta inovação, 

desenvolvendo ações de formação para os seus colaboradores, de forma a implementar estas novas 

tecnologias nos projetos, mesmo não sendo, por vezes, um requisito do mesmo [8]. 

A maturidade BIM traduz o nível de qualidade, repetibilidade e o grau de excelência dentro de cada 

capacidade BIM. Entende-se por capacidade BIM, os recursos, a competência e a experiência 

existentes num determinado país ou organização. Quanto maior o grau de maturidade, maior é o 

domínio da metodologia BIM. Genericamente, são considerados quatro 4 níveis de maturidade BIM 

(Figura 1): i) Nível 0, ou pré BIM; ii) Nível 1, de modelação; iii) Nível 2, de colaboração; iv) Nível 3 de 

integração. O nível 0 de maturidade BIM representa o modelo tradicional, onde não são utilizados 

sistemas de informação, em que a partilha de informação se realiza através de formatos 2D. No nível 

1, ou de modelação, começa a existir a modelação por objetos, realizada de forma bidimensional ou 

tridimensional, proporcionando um trabalho colaborativo através da partilha de informação e/ou a 

padronização de alguns elementos. Este nível de maturidade ocorre normalmente ao nível das 

especialidades, não existindo, portanto, troca de informação entre diferentes disciplinas. O nível 2 de 

maturidade, ou colaboração, permite a partilha de informação e o trabalho sobre um mesmo modelo, 

tridimensional, durante a mesma ou em diferentes fases do ciclo de vida do empreendimento. De 

modo a facilitar os processos de colaboração, a utilização do mesmo software pode ser uma condição. 

A interoperabilidade ainda não é a ideal, implicando a adoção de ficheiros IFC para o formato base na 

troca de informação. Nesta fase, o trabalho colaborativo é ainda maior do que no nível 1, existindo por 

norma uma biblioteca de elementos disponível para todas as especialidades, originando assim, no 

mesmo modelo, informação de diferentes disciplinas. O nível 3, de integração, é o nível máximo da 

maturidade BIM. Agora, existe, de forma constante e concisa, a integração completa da informação 

por parte de todos os intervenientes de todas as especialidades envoltas no ciclo de vida do projeto. 

A informação disponível deve estar constantemente atualizada e qualquer intervenção, por parte de 

qualquer especialidade, terá um efeito instantâneo no modelo comum. Ao nível 3 está associado o 

termo iBIM que refere a plena interoperabilidade de todos os sistemas de informação [9]. 
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Figura 1. Níveis de maturidade BIM [9] 

No panorama atual, considera-se que em Portugal, em gabinetes de projeto, já existem bastantes 

casos de adoção de softwares em projetos compatíveis com a metodologia BIM, trocas de modelos 

tridimensionais entre especialidades, parametrização dos modelos 3D. Face ao exposto admite-se que 

o nível de Maturidade correspondente se situa entre Nível 1 e o Nível 2 (modelação – colaboração), 

onde apenas os gabinetes de projeto que contemplam várias especialidades conseguem, por vezes, 

integrar em pleno o Nível 2. A aplicação dos conceitos BIM é ainda diminuta na maioria das empresas, 

pelo que a coordenação das diferentes especialidades é ainda um processo que consome muito tempo. 

A coordenação de diferentes especialidades entre diferentes empresas é, ainda mais, um processo 

mais complicado de gerir e manter sempre atualizado. 

4 ESTRATÉGIA, IMPLEMENTAÇÃO E POLÍTICAS DE DIFUSÃO BIM 

A adoção destes conceitos subjacentes à metodologia BIM, associados à centralização da informação 

das várias disciplinas num único modelo, pressupõe uma mudança de paradigma da indústria 

tradicional. A evolução para a indústria 4.0 implica uma mudança estratégica tanto ao nível dos 

sistemas de produção como ao nível dos modelos de negócio e implementação. As empresas, ao 

implementar estas metodologias, devem ter uma noção da evolução desta metodologia, 

acompanhando (e participando) em grupos de trabalho orientados para a evolução do conceito BIM, 

como a Comissão Técnica CT-197 (CT-197) e o Grupo de Trabalho BIM da Plataforma Tecnológica 

Portuguesa da Construção (GT-BIM). A CT-197, entidade responsável pelo desenvolvimento da 

normalização no âmbito dos sistemas de classificação, modelação da informação e processos ao longo 

do ciclo de vida dos empreendimentos de construção definiu um plano estruturado para a 

modernização da indústria.  

O cliente é um dos principais agentes da mudança. Em muitos países, é o governo o principal 

responsável pela implementação BIM através da obrigatoriedade de utilização desta metodologia em 

todas as obras públicas. Há já alguns clientes que exigem a apresentação de projetos com bases BIM, 

colocando de parte todas as entidades que não cumpram este requisito. Fatores como este incentivam 

a mudança na indústria da construção, originando a necessidade das empresas se requalificarem para 

conseguir responder aos desafios que lhes são impostos. Como mencionado anteriormente, a 
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mudança cultural e organizacional é um desafio complexo, que exige um grande investimento inicial e 

uma grande capacidade de adaptação. A adoção da metodologia BIM é antecedida por um processo 

de difusão que leva ao ponto de adoção por uma organização de determinadas ferramentas e 

processos para uma modelação colaborativa baseada em objetos. A difusão de BIM significa a 

propagação dos processos BIM num grupo específico. Após um período de planeamento e preparação 

através da difusão torna-se possível atingir uma capacidade BIM e uma determinada maturidade. É de 

referir que as evoluções indicadas terão sempre de ser precedidas de um investimento em recursos e 

formação dos recursos humanos [10-11]. 

Considera-se a existência de dois tipos de modelos de difusão da adoção de uma tecnologia e/ou 

metodologia, num âmbito mais restrito (por exemplo um grupo de utilizadores com determinadas 

características semelhantes [12]: i) o modelo epidémico; ii) o modelo probit. O Modelo epidémico 

baseia a difusão da tecnologia, no facto da população conhecer a sua existência e os seus benefícios e 

no espalhamento da sua utilização através da comunicação entre os indivíduos. O Modelo Probit 

baseia-se no efeito da tomada de decisão individual na difusão da tecnologia, decisão essa que é 

influenciada por diversos fatores: i) pelo contágio de um parceiro que já adotou a nova tecnologia; ii) 

pelo patamar social que representa a ocasião em que um individuo adota a inovação tecnológica 

quando um número suficiente de indivíduos similares também adotarem; iii) pela aprendizagem social. 

A difusão da metodologia BIM é de análise mais complexa uma vez que o BIM não é uma simples 

solução tecnológica, mas antes uma difusão combinada de novos processos, esquemas de trabalho e 

tecnologias [13]. Quando se considera um âmbito mais abrangente, por exemplo um dado mercado 

ou país, admite-se que a aplicação e difusão de BIM pode ser baseada em cinco modelos [14]: 
i) Modelo A; ii) Modelo B; iii) Modelo C; iv) Modelo D; v) Modelo E. O Modelo A clarifica como é que as 

tecnologias, processos e políticas BIM interagem com as fases de capacidade BIM, criando nove áreas 

(integração de tecnologias, integração de processos, integração de políticas, colaboração de 

tecnologias, colaboração de processos, colaboração de políticas, modelação de tecnologias, 

modelação de processos, modelação de políticas), para análise e planeamento da difusão de BIM e 

que podem ser utilizadas de forma independente ou coletiva. Este modelo permite a criação de 

classificações-alvo para uma análise comparativa do mercado. O Modelo B deriva da análise da 

maturidade dos componentes. Através deste modelo é possível medir e definir a maturidade BIM de 

organizações de grandes dimensões ou de países. Permite a análise de cada um dos componentes 

através da utilização de medidas especializadas aplicadas a esse mesmo componente. Este modelo 

permite identificar as áreas BIM com que cada interveniente vai ter de lidar (objetivos, etapas e marcos 

a atingir; defensores e condutores; estrutura regulatória; publicações notáveis; aprendizagem e 

educação; medidas e marcas de referência; partes normalizadas e entregáveis; infraestruturas 

tecnológicas). O modelo C está relacionado com as dinâmicas de difusão.  Este modelo permite analisar 

como se inicia a difusão e a partir de que intervenientes. Considera três dinâmicas de difusão: i) de 

cima para baixo (top-down); ii) de baixo para cima (bottom-up); iii) a partir do meio (middle-out). A 

primeira dinâmica caracteriza a implementação através da imposição de normativas por parte das 

autoridades, que assim influenciam as organizações do mercado a implementarem a tecnologia 

inovadora. A dinâmica de baixo para cima deriva da aprendizagem através da utilização e prática das 

tecnologias inovadoras por parte das pequenas organizações. Esta dinâmica torna mais lento o 

processo de adoção da nova tecnologia, mas torna-se mais eficaz para a adoção de novos processos 

de gestão e para lidar com eventuais resistências à mudança. A  terceira  dinâmica,  a  partir  do  meio,  
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é  caracterizada  pela  implementação  através  de  grandes organizações ou associações da indústria, 

seguindo-se a difusão para as pequenas organizações abaixo na  cadeia  de  fornecimento,  que  sofrem  

pressões  para  implementar  a  tecnologia  inovadora,  por contágio ou por imposição, para 

trabalharem com estas grandes organizações ou associações, e para as entidades   governamentais   

acima,   por   pressão   para serem   criadas   normativas   relativamente   à tecnologia inovadora [15].  

O modelo D caracteriza as políticas tomadas no sentido de promover a implementação das tecnologias 

e/ou metodologias. Identifica   três   atividades   de   implementação (comunicar, empreender   e 

monitorizar), que podem depois ter abordagens passiva, ativa ou assertiva consoante a intensidade do 

criador das políticas a estimular a adoção da tecnologia. São identificadas nove ações políticas 

(encorajar, educar, prescrever, encorajas, incentivar, forçar, observar, seguir, controlar), e 

representadas as relações entre elas, sendo que estas ações podem depois ser subdivididas em ações 

políticas menores. Este modelo pode ser utilizado para estruturar a política de intervenção ou como 

uma ferramenta de diagnóstico para comparar diferentes ações em diferentes países ou mercados. O 

modelo E caracteriza as responsabilidades na difusão dos intervenientes da indústria.  Este modelo 

identifica nove intervenientes BIM (criadores de políticas, instituições de educação, organizações de 

construção, praticantes individuais, associações da indústria, comunidades de praticantes, criadores 

da tecnologia, defensores das tecnologias, fornecedores de serviços de tecnologia) distribuídos por 

três áreas BIM (políticas, processo, tecnologia). Este modelo pode ser usado para comparar as 

atividades relativamente à difusão de BIM realizadas por um interveniente em relação a outros 

intervenientes dentro do mesmo grupo ou de outros grupos do mercado, ou   pode   ser   utilizado   

para   comparar   as   atividades   de   difusão   de   BIM   do   mesmo interveniente em diferentes países. 

Estes modelos são uma ferramenta pensada para fazer uma avaliação sólida da difusão BIM a grandes 

escalas e alicerçar o desenvolvimento de políticas específicas de adoção de BIM [14]. 

5 APLICAÇÃO AO PROJETO  

Para a definição de uma proposta de um BEP para gabinetes de projeto, descreve-se de seguida um 

caso prático da realização de um projeto de um edifício com uso habitacional. As disciplinas que 

constituirão o projeto são:  i) Arquitetura; ii) estabilidade; iii) rede de abastecimento de água (incluindo 

o AQS); iv) rede de águas residuais e pluviais; v) instalações elétricas; vi) infraestruturas de 

telecomunicações (incluindo sonorização); vii) segurança contra incêndios em edifícios; viii) segurança 

Eletrónica (CCTV, Intrusão e Controlo de Acessos); ix) climatização, ventilação e exaustão de fumos; x)  

instalação de gás; xi) instalações eletromecânicas de transporte vertical; xii) estudo de 

comportamento térmico e o estudo de condicionamento acústico. É de referir que a gestão de todas 

as disciplinas e das respetivas equipas afetas é uma tarefa bastante exigente e crescente com a 

complexidade do projeto. É de notar ainda que normalmente os Donos de obra pedem as entregas dos 

estudos de forma faseada (Estudo Prévio, Projeto Base e Projeto de Execução e já em fase de obra a 

Assistência Técnica). É de sublinhar ainda que qualquer estudo é um processo iterativo/evolutivo com 

grande gestão de informação/comunicação entre todos os intervenientes no projeto e que a interação 

entre todos estará intensamente ligada á qualidade do produto final [16-18]. Dado este cenário de 

interação entre as diversas equipas, justificam-se metodologias que minimizem os erros/omissões, 

que permitam melhorar a comunicação entre equipas de projeto, com o objetivo final de melhorar a 

qualidade, maior controlo sobre os custos futuros de construção. Como enquadramento para a adoção 

do BIM, as equipas afetas deverão ter no seu seio, elementos com formação BIM e terem metodologias 
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de trabalho compatíveis, sendo uma delas, a experiência em trabalhar numa filosofia 3d, com 

softwares que permitam a exportação de ficheiros normalizados de denominação IFC. Face ao exposto 

indicam-se as informações consideradas como fundamentais para serem incluídas no BEP [9]. 

A Informação do Projeto traduz as informações básicas de projeto, nomeadamente a identificação do 

dono de obra, o nome e localização do projeto, contratos de entrega de projetos, descrição do projeto, 

sistemas de unidades e prazos [9].  Esta informação é mencionada nos contratos e faz parte da 

informação disponibilizada no dossier de processo de concurso ou convite. Como informações 

emanada/disponibilizada pelo Dono de Obra, em que explicita os requisitos/obrigações de 

determinado concurso, podemos referir os objetivos do Projeto, as linhas gerais de conceção, os 

Programas Funcionais, as condicionantes técnicas e orçamentais, os prazos, os formatos de entrega, 

etc. Outra questão importante, será a afetação temporal de todas as equipas por disciplina e por fase 

de projeto, traduzidas num cronograma de atividades, efetuado de preferência num software 

compatível com esta tecnologia, incluindo nestas tarefas as criações dos modelos virtuais (3D) e a 

consequente exportação, normalmente em formato standard IFC. Será ainda de dar informação sobe 

os custos de realização de projeto por disciplina/fase e vários autores referem a inclusão dos custos 

(estimativa de horas) com o BEP deverão ser distribuídos por cada fase de projeto.  

Nos Membros do Projeto são identificados todos os intervenientes no projeto, tal como os respetivos 

contatos. As equipas a considerar e tendo em conta as enumeras disciplinas e a possível complexidade 

do projeto, as equipas poderão ser muito extensas, considerasse necessário identificar as equipas 

técnicas para cada disciplina e o seu coordenador técnico e o Gestor BIM de cada equipa [9].  

Nos Objetivos do Projeto são descritos os objetivos previstos no projeto e definidos pelo dono de obra. 

Tendo como objetivo final do projeto e tratando-se de um projeto de Arquitetura e Engenharia, podem 

ser propostos como objetivos gerais da implementação BIM na gestão do projeto: i) aumentar a 

qualidade do projeto (O1); ii) melhorar a colaboração entre especialidades (O2); iii) redução de erros 

do projeto (O3); iv) definir o fluxo de trabalho do projeto (O4). Para serem atingidos estes objetivos 

finais será necessário definir qual a finalidade do projeto no que concerne ao BIM, de modo a melhorar 

o planeamento, a criação do projeto, a construção e a operação do empreendimento (CIC, 2011). 

Definidos os objetivos, a equipa de projeto deve analisar quais os usos BIM que são mais adequados 

para os atingir. Assim, é importante atribuir diferentes níveis de prioridade a cada objetivo 

mencionado (Alta, Média ou Baixa). Faz-se ainda referência aos possíveis Usos por objetivo 

proposto: i) Programação. Análise do espaço, Execução do projeto (O1); ii) Planeamento de fases, 

Execução de projeto e Coordenação 3D (O2); iii) Condições de modelação existentes, Revisão do 

projeto, Coordenação 3D e Planeamento de fases (O3); iv) Planeamento de fases (O4).  

Os Usos BIM contemplam a definição de usos BIM necessários para a entrega do projeto BIM de forma 

a cumprir os requisitos definidos pelo dono de obra [9]. A definição do valor potencial do BIM no 

projeto e para os membros que o constituem é uma das etapas mais importantes no processo de 

planeamento do projeto, permitindo estabelecer as metas gerais para a implementação BIM. Desta 

forma, no BEP devem-se identificar os usos BIM apropriados tendo em conta os objetivos do projeto 

[1]. Para a determinação dos usos BIM tiveram-se por base os vinte e cinco usos BIM identificados no 

CIC [1], sendo selecionados para o presente artigo os referentes às fases de planeamento e projeto, 

não se considerando os referentes à construção e operação do edifício. Na fase de planeamento, os 

usos BIM selecionados são a “Programação”, que corresponde à avaliação da eficiência e precisão do 
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desempenho do projeto relativamente aos requisitos espaciais, e a “Análise do espaço”, que 

representa a recolha e avaliação das informações necessárias para determinar a localização ideal para 

o projeto. Relativamente à fase de projeto, os usos BIM identificados de acordo com os objetivos BIM 

foram “Execução do projeto”, “Revisão do projeto”, “Coordenação 3D”, “Planeamento de fases” e 

“Condições de modelação existentes”. O uso “Execução do projeto” remete-se para a criação do 

modelo virtual, baseado na informação dos elementos construtivos. A “Revisão do projeto” 

corresponde ao processo de análise e validação do modelo por parte dos intervenientes no projeto e 

dos responsáveis pela garantia da qualidade do projeto. O uso “Coordenação 3D” corresponde ao 

objetivo de reduzir os erros e incompatibilidades no modelo antes da fase de construção, através de 

software de clash detetion durante o processo de coordenação do projeto. O uso BIM “Condições de 

modelação existente” refere-se à criação do modelo virtual de acordo com as condições existentes. 

No caso de estudo analisado neste documento, as condições de modelação existentes correspondem 

às plantas CAD previamente fornecidas. O uso “Planeamento de fases (Modelação 4D)” traduz o 

processo no qual um modelo 4D é utilizado para planear de forma efetiva as fases do projeto ou para 

determinar a sequência construtiva e os requisitos espaciais em obra. 

Nas Responsabilidades do Projeto procede-se à atribuição das funções e responsabilidades de todos 

os intervenientes no projeto, de acordo com os usos BIM atribuídos em cada fase do projeto [9]. Cada 

BEP deve incluir as posições BIM existentes no projeto, bem como as suas responsabilidades. Para cada 

uso BIM devem associar-se as organizações e os respetivos número de membros, auxiliando a que 

cada interveniente no projeto tenha conhecimento das suas responsabilidades. É também necessário 

indicar o responsável máximo pela implementação de cada uso BIM [1]. O responsável definido pela 

implementação de cada uso BIM é Gestor BIM por se tratar do membro incumbido pela integração e 

controlo da metodologia BIM em todas as fases do ciclo de vida do projeto [19] 

BIM Design compreende a criação de um panorama geral que determina as interligações dos requisitos 

de informação com os usos BIM. Os mapas de processo criados assumem-se como a base do BEP 

devido à criação do fluxo gráfico de informações das fases do projeto [9]. O BIM Design descreve os 

procedimentos de execução de projetos BIM, através de mapas de processos [1]. Os mapas de 

processos BIM são diagramas que descrevem a forma de aplicação BIM num projeto. De acordo com 

a norma Business Process Model and Notation (BPMN) adotada pelo BIM Project Execution Planning 

Guide, a implementação dos mapas de processo deve-se dividir em dois níveis [1, 20]: i) Nível 1 – Mapa 

Geral BIM: Relação entre os usos BIM do projeto em estudo e a troca de informações que ocorrem ao 

longo do ciclo de vida do projeto; ii) Nível 2 – Mapa detalhado dos processos de uso BIM: Descrição 

dos processos de cada uso BIM para definir a sequência entre os vários processos a executar. 

Referenciação dos responsáveis por cada processo, do conteúdo das informações e das partilhas de 

informações entre processos. A criação do Mapa Geral BIM começa por adicionar cada um dos usos 

BIM definidos como mapas de processo. De seguida, devem-se ordenar cronologicamente os 

processos, identificando a fase do projeto correspondente ao processo, bem como as partes 

responsáveis por definir as informações necessárias para implementar o processo e as informações 

desenvolvidas pelo processo. Por último, o Mapa Geral BIM deve englobar as trocas e intercâmbio de 

informações referentes a cada processo ou entre processos e partes responsáveis [1]. O 

desenvolvimento dos mapas de processos para execução BIM é efetuado a partir da representação 

gráfica definida na norma BPMN [20].  
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Os intervenientes no projeto devem definir os procedimentos de colaboração a seguir durante a 

execução do projeto de forma a garantir a correta partilha de informações definidas nos mapas de 

processo [9]. O sucesso do intercâmbio de informações no projeto é dependente da capacidade de 

colaboração entre todos os intervenientes. Deste modo, devem-se definir procedimentos de reuniões 

sobre o projeto, através da identificação do tema das reuniões a realizar, da fase do projeto a que 

correspondem, da frequência com que se realizam, dos participantes e do local onde se sucedem [1]. 

Os temas definidos para o caso de estudo são a revisão dos modelos criados de cada especialidade, 

correspondentes à fase de conceção do projeto. 

Controlo de Qualidade corresponde à determinação do modelo geral para controlo de qualidade dos 

modelos BIM criados no processo colaborativo. Entre as medidas de controlo mais utilizadas estão as 

verificações visuais e de deteção de conflitos (Moreira, 2018). Para garantir a qualidade de todos os 

modelos do projeto, as equipas de projeto devem estabelecer uma estratégia geral para o efeito. Cada 

elemento BIM criado ao longo do projeto deve ser previamente planeado, tendo em consideração o 

nível de detalhe, o formato de arquivo e as possíveis atualizações. Todos as equipas que trabalham 

para o modelo BIM devem possuir um membro responsável pela coordenação do trabalho BIM que 

realizam [1]. Antes da entrega de modelos BIM, as equipas responsáveis pela sua elaboração, bem 

como todos os membros que a integram, devem efetuar verificações de controlo de qualidade do 

projeto. Para tal deve-se documentar todas as verificações efetuadas. Cada equipa envolvida no 

projeto deve designar um membro responsável, com a função de garantir a execução dos processos 

de controlo de qualidade [1]. De acordo com CIC (2011), devem-se efetuar as seguintes verificações 

para constarem no plano de controlo de qualidade:  i) Verificação visual (Garantir que não existem 

componentes no modelo não previstos e que os objetivos do projeto foram obtidos, usando um 

software de navegação); ii) Verificação de interferência (Detetar problemas no modelo criados a partir 

de incompatibilidades entre especialidades através de um software de clash detetion); iii) Verificação 

de normas (Assegurar que o modelo cumpre todas as normas definidas pela equipa de projeto); 

iv) Validação de elementos (Confirmar que os modelos criados não têm elementos imprevistos ou mal 

definidos). Em cada uma das verificações deve-se indicar as organizações ou membros responsáveis 

pela sua realização, os softwares utilizados e a frequência com que se realizam [1].  

As Infraestruturas Tecnológicas compreendem a indicação dos requisitos de software, hardware, 

licenças tecnológicas, plataformas para intercâmbio de informações e questões técnicas a definir pelos 

intervenientes no projeto [9]. De forma a apoiar o trabalho colaborativo BIM, é fundamental que as 

equipas de projeto possuam plataformas virtuais interativas que garantam a partilha de informação e 

a existência de uma base de dados comuns a todos os intervenientes no projeto [2]. Deste modo, cada 

equipa responsável pelo projeto deve definir os requisitos de hardware e de software, as plataformas 

de partilha de informações e as licenças necessárias, de forma a garantir a compatibilidade entre todos 

os modelos do projeto [1]. Relativamente aos softwares, devem-se definir quais são os necessários, 

bem como a respetiva versão, para executar cada uso BIM previsto. Também se devem estabelecer os 

formatos de arquivo para transferência de informações do projeto. Refere-se a título de exemplo 

alguns dos Softwares mais comummente utilizados, trabalhando numa filosofia 3D e permitindo a 

partilha entre especialidades (terão de ser compatíveis com formato IFC): ArchiCad e Revit Architecure 

(Arquitetura); Revit Structure e TEKLA Structures (Estruturas): ArchiCad MEP e Revit MEP 

(Especialidades). A entrega final terá de englobar todo o projeto BIM em IFC. No que diz respeito às 

infraestruturas tecnológicas para partilha de informação, o BEP deve contemplar as bases de dados e 
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as plataformas de comunicação e partilha de informações para cada uso BIM, garantindo que todos os 

intervenientes no projeto têm conhecimento dos locais de armazenamento e partilha de informações. 

Refere-se ainda plataformas tecnológicas, tendo em conta a Integração do Projeto em todas as suas 

fases do ciclo de vida: SOLIBRI – BIM Coordination e BIM 360 (plataforma da Autodesk). 

A Estrutura do Modelo contempla a definição da metodologia de gestão das informações do projeto 

durante o processo colaborativo entre os intervenientes do projeto, nomeadamente a gestão das 

plataformas de intercâmbio de informações [9]. Após a definição dos procedimentos de colaboração 

e das infraestruturas tecnológicas necessárias para a realização do projeto, o BEP deve contemplar os 

métodos de criação, organização e controlo do projeto e das respetivas plataformas de partilha de 

informações. Para tal, o CIC [1] define os seguintes tópicos: i) nomenclatura dos arquivos de 

informação; ii) descrição da organização dos modelos de informação do projeto; iii) descrição dos 

sistemas de medições. A organização dos modelos deve-se efetuar a partir de uma disposição desde o 

mais abrangente até ao mais detalhado. A metodologia adotada distribui os modelos por 

especialidades, pisos e divisões. 

A Entrega do Projeto consiste na definição da estratégia da entrega do projeto em cada fase, tal como 

do formato das informações a apresentar [9]. A implementação do BIM deve ter em conta a 

metodologia de entrega dos projetos. Em cada entrega integra os modelos BIM criados, que são 

representações digitais das características físicas e funcionais dos elementos concebidos a serem 

usados no projeto [3]. As entregas efetuadas devem cumprir todos os requisitos exigidos pelo dono do 

projeto e garantir que todos objetivos são cumpridos, bem como garantida a qualidade das 

informações criadas [1]. O BEP deve assim caracterizar o modelo do projeto a criar, a fase a que 

corresponde, a data de entrega e o formato de arquivo em que os modelos são submetidos [1]. No 

caso de estudo, considera-se que os modelos submetidos correspondem aos projetos de cada 

especialidade. Todos os modelos são desenvolvidos na fase de projeto e as datas de entrega proposta 

correspondem às datas previstas de finalização da criação de cada modelo. Os formatos de arquivo 

são em rvt, tendo em conta que todos os modelos foram desenvolvidos a partir do software Revit, com 

exceção da Arquitectura em ArchiCad (ficheiros Pln e Pla) [21]. 

Nos últimos anos, alguns gabinetes de projetos têm vindo a implementar estratégias para a abordagem 

às metodologias BIM. A implementação BIM numa determinada organização depende das atividades 

desenvolvidas para preparar a organização para essa implementação, como desenvolver a 

documentação para entrega em formato BIM e adaptar os processos de trabalho envolvidos. Essas 

estratégias de implementação passam muitas vezes pela criação de um núcleo responsável pela 

inovação ao nível do setor AECO. Os gabinetes de projeto podem implementar a metodologia BIM de 

forma gradual, explorando as ferramentas BIM em projetos de diversas escalas, e nas várias 

especialidades, até nas menos convencionais, como a geologia e a geotecnia, e em múltiplas fases de 

projeto. Outra estratégia para a implementação desta metodologia é a formação dos seus 

colaboradores, tanto engenheiros/arquitetos como desenhadores, de forma a “transformá-los” em 

auditores BIM e modeladores, respetivamente. Estas ações de formação podem ser promovidas tanto 

pelo núcleo de inovação das empresas como por entidades externas. O núcleo criado com o objetivo 

de desenvolver as competências BIM da empresa deverá criar bases BIM, através da realização de 

documentos de apoio ao desenvolvimento do projeto BIM, criação de modelos para projeto, criação 

de bibliotecas de elementos para a realização de projetos BIM, e respetiva manutenção. Para os 

projetos em que o BIM seja implementado, deve ser designado um BIM Manager. Esta entidade será 
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responsável pela coordenação BIM interna e/ou externa do projeto e terá como principal função o seu 

acompanhamento, através da elaboração do BEP, da criação de objetos específicos necessários 

durante a modelação, definição e orientação de estratégias de modelação e através do apoio aos 

diferentes modeladores. O BIM Manager deve ainda auditar modelos, metodologias e processos BIM, 

assim como ser o responsável pela criação de software que agilize o quotidiano da produção.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adoção das metodologias BIM, associados à centralização da informação das várias disciplinas num 

único modelo, pressupõe uma mudança de paradigma da indústria tradicional. A evolução para a 

indústria 4.0 implica mudanças tanto ao nível dos sistemas de produção como dos modelos de negócio. 

A Implementação da metodologia BIM em Portugal no domínio da Arquitetura, Engenharia e 

Construção será uma realidade a curto/médio prazo pelas entidades Governamentais, tendo em conta 

o reconhecimento e as mais-valias de experiências bem conseguidas em outros países do mundo, no 

entanto, para a sua correta adoção ainda existe a necessidade de regulamentação para que a sua 

difusão seja uma realidade de âmbito nacional. Ao nível das empresas de projeto, podem ser 

desenvolvidas estratégias internas para a implementação desta metodologia, como a formação dos 

colaboradores e a criação de um núcleo responsável pelo desenvolvimento das competências BIM da 

empresa. Este núcleo deve ser o responsável pela criação e manutenção dos modelos colaborativos 

BIM, assim como pelo próprio acompanhamento dos projetos. Deve estar informado sobre o assunto, 

através do acompanhamento dos grupos orientados para a evolução deste conceito. Este grupo será 

ainda responsável pela criação dos BIM Execution Plans de cada projeto com bases BIM, documento 

este que sistematiza os objetivos do projeto, protocolos de utilização de ferramentas e processos 

colaborativos entre os seus participantes. 
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Resumo  

Nas últimas décadas o transporte aéreo tem demonstrado um crescimento em consequência do 

aumento da procura em diversos países. O bom funcionamento das infraestruturas aeroportuárias é 

um dos fatores condicionantes para a eficiência e desempenho do transporte aéreo. De facto, é 

requerido que os complexos aeroportuários mantenham determinados padrões de qualidade, 

resiliência, fiabilidade, segurança e desempenho. Para a análise estrutural e estudo de eventuais 

intervenções de manutenção e reabilitação neste tipo de infraestruturas, pode-se recorrer cada vez 

mais ao Building Information Modelling (BIM).  

O BIM é uma metodologia facilitadora no setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação 

(AECO), por permitir a integração das diversas fases do ciclo de vida e o trabalho colaborativo dos 

diversos intervenientes nos diversos processos. Com vista a minimizar incompatibilidades entre os 

vários softwares que se baseiam nesta metodologia, tem vindo a ser desenvolvido um formato padrão 

e de acesso livre denominado de Industry Foundation Classes (IFC), que permite aos utilizadores o 

acesso a toda a informação sem estar limitado ao software de origem do modelo.  

O presente trabalho apresenta a definição de requisitos IFC, que permitam guardar toda a informação 

essencial para modelos BIM de elementos estruturais integrados em infraestruturas aeroportuárias, 

com uma abrangência tal que permita representar a complexidade dos processos ao longo do seu ciclo 

de vida. A proposta, baseada na análise das disposições e especificações da buildingSMART e na norma 

ISO 16739: 2013, compreende a definição dos critérios base que permitam ao IFC guardar a 

informação necessária aos modelos na sua componente estrutural. A validação da proposta é efetuada 

através de um caso de estudo pré-definido, onde é possível experimentar a sua implementação. Para 

finalizar são retiradas as devidas conclusões sobre o trabalho realizado, bem como apresentadas 

sugestões para desenvolvimentos futuros com vista à incorporação de IFC em modelos BIM. 

Palavras-chave: Modelos BIM; IFC; Infraestruturas aeroportuárias; elementos estruturais; 
pavimentos 
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1. INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas, o transporte aéreo tem demonstrado um crescimento na sua utilização, em 

consequência da procura por este meio de transporte em diversos países. Como resultado, as 

infraestruturas aeroportuárias e as indústrias associadas têm a necessidade de aumentar a eficiência, 

tanto ao nível funcional, quanto ao nível estrutural. 

As infraestruturas relacionadas com o movimento de aeronaves, nomeadamente os pavimentos das 

pistas, caminhos de circulação e plataformas de estacionamento, têm um papel importante, no 

entanto, estas perdem capacidade e qualidade ao longo do tempo de utilização [1].  

O BIM, Building Information Modelling, é uma metodologia atualmente apresentada como facilitadora 

no setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), por permitir a integração das 

diversas fases de projeto de uma estrutura (Estudo Prévio, Anteprojeto, Conceção, Construção, 

Exploração e Demolição), e o trabalho colaborativo dos diversos intervenientes no processo 

(proprietário, projetistas, fiscalização, empreiteiros, subempreiteiros e utilizadores). 

Atualmente, o BIM é baseado num modelo de registo da informação da construção numa base de 

dados estruturada por objetos, onde se registam todos os aspetos a serem preconizados na 

estruturação de um projeto, ao longo de todas as fases do seu ciclo de vida, desde a sua conceção e 

construção, passando pelo planeamento da manutenção, a reabilitação e até mesmo a demolição. 

No âmbito das infraestruturas aeroportuárias através desta metodologia poder-se-á ter um 

conhecimento rigoroso sobre o comportamento dos pavimentos ao longo da sua vida útil, pois esta 

não dependerá exclusivamente da qualidade durante a fase de construção, mas também da sua 

degradação sob as ações a que estão sujeitos e intervenções realizadas para manutenção ou expansão 

das infraestruturas. Com o BIM é possível realizar uma gestão de controlo e manutenção dos 

pavimentos, isto é, seguir a evolução da degradação através da implementação no BIM do 

levantamento sistemático da sua condição, possibilitando a tomada de medidas de manutenção e 

reabilitação mais adequadas e atempadamente. 

Neste trabalho pretende-se estudar e aplicar requisitos de interoperabilidade no âmbito da 

metodologia BIM, nomeadamente na análise dos comportamentos estruturais e gestão de possíveis 

ações de manutenção e reabilitação em pavimentos aeroportuários. A avaliação será realizada com 

base num caso de estudo, a pista de um aeroporto internacional, que permitirá definir os parâmetros 

necessários para a aplicação de normas IFC que permitam a interoperabilidade entre ferramentas 

computacionais utilizadas no âmbito da metodologia BIM. 

2. PAVIMENTOS AEROPORTUÁRIOS 

Um pavimento aeroportuário consiste num conjunto de diferentes camadas estruturais que 

distribuem as cargas aplicadas pelo solo, de modo que cada camada inferior não tenha cargas 

superiores à sua capacidade máxima. Geralmente, os pavimentos aeroportuários são classificados, 

consoante a deformabilidade e os materiais que os constituem, em três tipos de pavimentos: flexíveis, 

rígidos e semirrígidos [2].  

As características estruturais como a estabilidade, a força e a rigidez dos pavimentos permitem 

verificar se estes estão em condições de utilização por aeronaves e se apresentam um comportamento 
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estrutural homogéneo. Deste modo, a estrutura do pavimento e a sua composição são parâmetros 

que podem ser determinados através da espessura das camadas constituintes, resistência da camada 

de fundação ou de sub-base, do tráfego, da capacidade de drenagem e pelos registos de reabilitação 

e expansão. Relativamente às características geométricas do pavimento, estas podem ser avaliadas 

através de diferentes técnicas, desde realização de sondagens à rotação e poços a testes não 

destrutivos com o radar de prospeção [3], mais detalhados. Estas avaliações são necessárias para 

determinar a capacidade de carga para os diferentes tipos, pesos e volumes de tráfego de aeronaves 

[4]. O pavimento aeroportuário terá de garantir determinadas condições de segurança, económicas e 

de conforto, apelidadas de características funcionais, pois afetam diretamente o utilizador e a 

segurança da aeronave. Estas características envolvem aspetos como a regularidade longitudinal e 

transversal, o ruído, a capacidade de drenagem e o coeficiente de atrito [5]. A quantidade e o tipo de 

aeronaves que usam um aeroporto têm influência na deterioração do estado de conservação dos 

pavimentos aeroportuários. Em qualquer projeto de pavimentos aeroportuários há que ter em conta 

não só a pista como também os caminhos de circulação e as plataformas de estacionamento e outras 

instalações, de modo a que seja assegurada a segurança do tráfego através de uma rede de superfície 

operacional [4]. Por essa razão, é importante identificar as características de tráfego para uma análise 

do comportamento do pavimento [6,7]. 

Durante o período de funcionamento de um aeroporto, os pavimentos aeroportuários têm a finalidade 

de resistir às cargas impostas pelas aeronaves, de fornecer uma circulação segura, confortável e de 

estar livres de detritos e partículas que possam pôr em causa a segurança da circulação de qualquer 

aeronave. Dessa forma, qualquer pavimento aeroportuário deve aguentar o desgaste provocado pelo 

tráfego das aeronaves [7], as condições meteorológicas adversas, as ações químicas causadas pelos 

óleos e combustíveis derramados e outras influências que possam levar à deterioração dos seus 

componentes [6]. A superfície desse pavimento terá de ser plana, firme e estável, com qualidade e 

espessura de forma a assegurar o seu bom comportamento em serviço, sob as ações das cargas e 

climáticas [2]. Ao longo da vida útil de um pavimento aeroportuário são necessárias obras de 

manutenção por apresentar degradação do piso, devido a condições atmosféricas adversas, a cargas 

excessivas, a desgaste natural dos materiais que o constituem e assentamentos diferenciais nas 

camadas de fundação. Sendo assim, torna-se indispensável efetuar campanhas de avaliação periódicas 

[7] e operações de conservação e manutenção do pavimento, em conformidade com as condições 

desejadas para uma utilização adequada do mesmo, tendo por base os resultados obtidos nas 

avaliações efetuadas [5]. 

A avaliação de pavimentos pode ser feita com base na inspeção visual que consiste em deteção de 

patologias, sendo, no entanto, uma avaliação subjetiva. A metodologias de avaliação da condição do 

pavimento baseados exclusivamente na inspeção visual, nomeadamente: o Pavement Condition Index 

(PCI) e Structural Pavement Index (SCI), que são utilizados para classificar o pavimento e, deste modo, 

identificar possíveis áreas que necessitam de manutenção ou reabilitação. Os valores do PCI variam 

entre 0, para um pavimento aeroportuário sem qualquer funcionalidade, e 100, para um pavimento 

sem defeitos [2]. Uma avaliação mais precisa e fundamental na avaliação estrutural e funcional de um 

pavimento é feita através de realização de ensaios não destrutivos (END), como ensaios para 

caracterização: i) estrutural: ensaios de carga, espessura de camadas [3,7]; e ii) funcional: 

irregularidade longitudinal e transversal, profundidade de textura, coeficiente de atrito [6,7]. Entre as 

várias vantagens deste tipo de ensaios, está a possibilidade de serem realizados em continuo, como a 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 349



minimização do recurso a testes destrutivos e com impacto reduzido para o tráfego [5,7]. Com base 

nos ensaios de carga pode ser avaliada a capacidade estrutural com base na metodologia ACN (Aircraft 

Classification Number - número de classificação da aeronave) /PCN (Pavement Classification Number - 

número de classificação do pavimento) e avaliar tráfego que poderá utilizar um pavimento 

aeroportuário em condições de segurança e identificar necessidades de reabilitação estrutural [4,7]. 

3.  INTEROPERABILIDADE EM BIM 

O setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) tem procurado novos métodos de 

trabalho de forma a incrementar o nível da organização de diferentes tarefas [8,9]. Atualmente, 

existem aplicações, softwares e ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de todas as etapas 

necessárias à execução de um empreendimento, não sendo, no entanto, muitas delas, totalmente 

capazes de resolver a maior parte dos problemas resultantes da execução de uma obra [10].  

O BIM tem vindo a ganhar cada vez mais força e espaço no mercado internacional, contribuindo para 

que o setor AECO se torne mais competitivo e eficaz. No âmbito das infraestruturas aeroportuárias em 

particular, é fácil perceber que através do BIM poder-se-á ter um conhecimento rigoroso sobre o seu 

comportamento ao longo da sua vida útil, porque não irá depender, exclusivamente, da qualidade 

durante a construção, mas da sua degradação e das intervenções realizadas. Toda a informação 

enviada é recebida e entendida da mesma forma. Com esta metodologia torna-se possível realizar uma 

gestão da manutenção das infraestruturas aeroportuárias, seguindo a linha de evolução para o 

levantamento sistemático da sua degradação, o que confere uma tomada de medidas de manutenção 

e reabilitação mais adequadas, de forma atempada [11]. 

Na metodologia BIM o principal propósito é a partilha de toda a informação entre os vários 

intervenientes no projeto e serem minimizados os diversos problemas que, habitualmente, podem 

acontecer numa troca de informações. Essa partilha é classificada usando o conceito de níveis do BIM, 

que identificam a “maturidade” com que se processam as trocas de informação. [12] 

Os modelos desenvolvidos com recurso ao BIM contêm todos os dados relevantes para a conclusão do 

projeto, desde peças desenhadas de todas as especialidades de projeto, dados referentes às 

características dos materiais, respetiva produção e colocação em obra, orçamentação, manuais de 

utilização e, ainda, dados relevantes para a sua demolição no fim de vida útil [13]. A implementação 

do BIM traz benefícios a nível do aumento da qualidade do projeto, visto que permite reduzir situações 

de conflito geradas por erros e omissões, possibilita uma adequada compreensão da fase da 

construção, oferece novos serviços e novas vantagens para os clientes, motiva o trabalho colaborativo, 

permite a inovação de processos e reduz a necessidade de serem reestruturados trabalhos na fase da 

execução do projeto [14]. 

As primeiras diretrizes do BIM são emanadas na Finlândia, em 2007, através de um conjunto de normas 

responsável pela gestão dos bens de propriedades [15] (Azenha, Lino & Caires, 2015). Em Portugal, 

ainda não existe uma legislação específica para o BIM. No entanto, existem vários projetos académicos 

implementados em universidades, uma comissão técnica de normalização (CT197 BIM) que pretende 

transpor as normas europeias de BIM para a norma nacional, mas em fase de desenvolvimento e ainda 

sem resultados conclusivos [16]. 
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O termo interoperabilidade tem sido usado no setor AECO para descrever a capacidade que alguns 

programas têm para ler, gravar e comunicar informações entre si, usando os mesmos protocolos, 

através de um conjunto comum de formatos de arquivo, para troca de dados. A metodologia BIM 

pretende melhorar a partilha de informação entre os vários utilizadores, dada a quantidade de 

ferramentas existentes. Torna-se fundamental que haja a possibilidade de ser transferida informação 

entre softwares distintos. Para evitar problemas de partilha nas ferramentas BIM, a adoção de um 

formato compatível com todas as aplicações computacionais tornou-se necessária, de modo a permitir 

a passagem de informação entre programas [17]. 

O IFC é um modelo BIM para troca de informação dos projetos, associado à norma ISO 16739 e, em 

2018, à ISO 16739-1, após a sua revisão. É um modelo de dados, padronizado, que codifica de forma 

lógica dados que digam respeito à identificação, ao tipo e função do material, às suas características 

(cor e propriedades), à localização espacial e conexões entre pilares e lajes, a conceitos abstratos como 

a eficiência e os custos, a processos de instalação, operação e manutenção e, ainda, a outros 

intervenientes (proprietários, designers, empreiteiros, fornecedores, entre outros). O IFC consegue 

descrever as normas de utilização de um edifício, descrever a sua construção e operacionalidade. 

Consegue ainda definir modelos de análise estrutural mais abstratos, nomeadamente: modelos de 

análise de energia, custos de manutenção, horários de trabalho, entre outros [18]. 

A informação apresenta-se interrelacionada na estrutura do IFC, sendo o modelo BIM convertido e 

estando diretamente dependente do modo como está disposta a informação. Com o modelo IFC 

concebeu-se uma arquitetura baseada em estruturas modelares que permitem desenvolver diversas 

componentes. Todas as informações referentes às especialidades do sector da construção são 

conectadas com o IFC, numa única base de dados de texto. Assim, o principal desafio será juntar todas 

as informações sem gerar erros ou conflitos [19]. Os principais objetivos da constituição de uma 

arquitetura com o modelo IFC são: proporcionar uma estrutura base de funcionamento do mesmo; 

promover trocas de informação entre os diferentes intervenientes no processo construtivo através de 

um trabalho colaborativo; reutilizar modelos e utilizar elementos base pelos distribuidores de 

software; simplificar a manutenção de pormenores específicos; criar compatibilidade entre diferentes 

ferramentas [14]. 

Os princípios de base desta arquitetura são ilustrados na Figura 1, com a característica de que uma 

classe pode referenciar outra que esteja situada na mesma camada ou numa camada inferior, mas não 

poderá mencionar uma que seja superior. Estes modelos têm uma estrutura organizada em quatro 

níveis de camadas. A camada de recursos é a mais baixa na arquitetura da especificação IFC e inclui 

esquemas de dados que permitem a formulação de um conjunto de dados para a construção de 

modelos. A camada nuclear é a principal e engloba as funções que suportam a estrutura de base do 

modelo IFC. A camada dos elementos partilhados engloba todas as questões inerentes à 

interoperabilidade de sistemas e envolve todas as entidades referenciadas nos vários módulos da 

camada dos domínios, onde as entidades pertencentes à camada dos domínios são totalmente 

independentes e não podem ser referenciadas por outras camadas [14,19]. 
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Figura 1. Esquema da estrutura IFC [20] 

4. REQUISITOS IFC PARA MODELAÇÃO DE PAVIMENTOS AEROPORTUÁRIOS EM BIM 

Existem formatos de modelos IFC para projetos de algumas estruturas correntes, como por exemplo 

edifícios, pontes, entre outras. Recorrendo aos formatos já existentes, é possível armazenar alguns 

dados gerais que servem para qualquer projeto. Verifica-se que a maioria desses formatos divide os 

dados necessários, pelas diferentes fases de projeto, designadamente anteprojeto, projeto de 

execução, manutenção, demolição e gestão dos resíduos. 

A fase de anteprojeto ou projeto base compreende os dados referentes a definição da localização das 

infraestruturas, bem como, os parâmetros de dimensionamento das infraestruturas. Com base nos 

parâmetros e nas restrições é definido o tipo de pavimento (flexível, semirrígido, rígido), as camadas 

a considerar e respetivas características e função. 

Na fase do projeto de execução, a localização de cada camada no pavimento e a geometria do mesmo, 

são alguns dos dados gerais que têm de ser armazenados e processados corretamente pelo software 

BIM. Nesta fase, a informação referente a fase de anteprojeto é complementada, retificada e/ou 

alterada caso haja necessidade. Esta informação sobre os materiais que constituem o pavimento 

aeroportuário é muito importante, visto que, como já foi dito, este tem de ser constituído por várias 

camadas que lhe permitem ter uma boa capacidade e funcionalidade. Para tal, é necessário guardar a 

informação relativa à localização de cada camada no pavimento. Este é estudado com um todo e não 

cada camada em particular para ser determinada a funcionalidade e capacidade. Neste sentido, a 

informação referente às capacidades individuais das camadas não é relevante por si, mas permite, na 

fase do projeto, classificar o pavimento.  

Na fase da manutenção, apenas é possível, com os ensaios atualmente utilizados, conhecer as 

capacidades resistentes do pavimento como um todo e não por camada. 
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Na fase de demolição e gestão de resíduos é essencial ter acesso à informação referente à constituição 

das camadas, como os materiais, as quantidades, o método de aplicação em fase de obra, dados 

referentes às fases de manutenção, ensaios e reabilitações previamente realizadas, e as corretas 

metodologias de remoção, transporte e tratamento dos resíduos dos diferentes materiais aplicados. 

Considera-se relevante que esta fase seja definida e retificada, à medida que a constituição dos 

pavimentos sofra alterações ao longo da vida útil. 

Os requisitos principais para os IFC de pavimentos aeroportuários estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 2. Tabela de Informação em IFC nas diferentes fases de projeto. 

Categoria Item 

Fases de Projeto 

Anteprojeto 
Projeto de 
Execução 

Manutenção 
Demolição e 

Gestão de 
Resíduos 

Identificação 

ID X X X X 

Nome X X X X 

Descrição X X X X 

Elementos 

Comprimento X X X X 

Largura X X X X 

Altura X X X X 

Área X X X X 

Volume X X X X 

Localização 

Tipo de Posição X X X X 

Localização X X X X 

Restrições  X X X 

Camadas 

ID X X X X 

Altura X X X X 

Constituição X X   

Características X X   

Localização vertical X X X X 

Características 
Módulo de Elasticidade  X X  

Coeficiente de Poisson  X X  

Função Classe (CBR, E)  X X  

Custo 
Custo total  X X X 

Custo unitário  X X X 

Duração 
Tempo de serviço 

previsto 
 X X X 

Capacidade 
Cargas de projeto X X X  

Temperatura de Projeto X X X  

Ensaios 

Deflexão X X X  

Tensões X X X  

Módulo de Elasticidade X X X  

Deformações X X X  

Extensão X X X  

 

Os requisitos, para pavimentos aeroportuários, compreendem toda a informação necessária ao 

projeto, em planta: i) dimensões do pavimento; ii) espessuras das camadas que o constituem; e a sua 
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ordem. Deste modo, passa-se a elencar as informações que devem constar no projeto: i) tipo de 

material; ii) módulo de elasticidade; iii) coeficiente de poisson; iv) função da camada (estrutural e 

funcional / estrutural); v) cargas resistentes do modelo; vi) deflexões (ao nível geral); vii) tensões; viii) 

deformações; ix) extensões; x) teor em betume; xi) temperatura de projeto. 

Depois de definidos os requisitos IFC que devem ser inseridos no modelo BIM, deve-se organizar a 

informação de uma forma clara, objetiva, concisa e legível para ser lida por qualquer software, 

recorrendo a uma separação inicial da informação referente a cada elemento constituinte do modelo. 

Para proceder à sua análise, cotejada com os objetivos da investigação e com o devido enfoque teórico 

sobre o objeto de estudo e depois de várias iterações ao nível organização, cada uma amplamente 

discutida com especialistas, a informação foi agrupada em: i) identificação do objeto; ii) dimensões 

(características geométricas); iii) localização; iv) descrição das camadas constituintes do pavimento; v) 

características; vi) função; vii) custo; viii) duração; ix) capacidade. 

Os primeiros dados a serem inseridos no modelo IFC são relativos à categoria Identificação do objeto 

que agrega cinco subcategorias: i) identificação do Projeto – Ex: “Aeroporto de Faro”; ii) identificação 

da Estrutura – Ex: “Pista 22”; iii) identificação do objeto - – Ex: “Pavimento”; iv) classe do objeto – Ex: 

“Pavimento / Fundação”; v) Descrição. Nos dados de Identificação, apenas é requerido que sejam 

utilizados caracteres que sejam reconhecidos pelo software. Deve-se utilizar sempre um conjunto de 

caracteres que permitam diferenciar cada objeto do projeto, ficando ao critério do utilizador a 

identificação de objetos diferentes. Porém, o Nome do Projeto tem de ser o mesmo em todos os 

elementos que sejam inseridos no modelo BIM. Para tal, é necessário que este item seja preenchido 

automaticamente pelo software, de forma a ser registada sempre que houver qualquer alteração e 

permita a sua visualização sempre que a aplicação faça menção ao mesmo.   

Dimensões agrega dados recolhidos referentes às dimensões espaciais do elemento e foi dividida nas 

cinco subcategorias que se seguem: i) comprimento; ii) largura; iii) altura; iv) área; v) volume. As 

dimensões geométricas dos elementos devem ser inscritas com valores numéricos e a unidade de 

medida, sendo preferencialmente utilizadas as unidades de medida do sistema internacional de 

unidades. Localização agrega dados relativos à localização geográfica do projeto e sobre a localização 

relativa do elemento, perfazendo um total de quatro subcategorias que se passam a enumerar: i) 

Localização relativa do elemento nos eixos locais da estrutura; ii) localização relativa do elemento nos 

eixos locais do projeto; iii) localização geográfica do projeto; iv) restrições. Os dados referentes à 

localização geográfica do objeto que são necessários mencionar e guardar são: i) a localização a nível 

global do objeto (onde são usadas as Coordenadas GPS); ii) a localização geográfica local do objeto; iii) 

a posição altimétrica do objeto; iv) a posição do objeto em relação aos restantes elementos. Todas 

estas informações devem ser guardadas com os dados das referências utlizadas, quer sejam globais, 

locais ou específicas do objeto. 

A categoria Camadas constituintes do pavimento foi subdividida em cinco subcategorias, 

designadamente: i) identificação da camada; ii) espessura / altura; iii) localização relativa vertical da 

camada no elemento em relação à superfície; iv) material escolhido; v) características do material; vi) 

teor em betume. Características agrega toda a informação referente ao funcionamento do elemento 

como um todo e recorre a duas grandezas físicas, tais como: i) módulo de elasticidade ou módulo de 

Young; ii) coeficiente de Poisson. 
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A categoria Função recolhe a informação referente ao papel do objeto na estrutura e subdivide-se em 

três subcategorias: i) elemento estrutural; ii) camada de desgaste; iii) fundação. A categoria Custo 

agrega informação referente a cada elemento, subdividindo a informação em duas subcategorias: i) 

custo unitário; ii) custo total. A categoria Duração agrupa informação referente à previsão do tempo 

para ser efetuado o serviço, ser executada a manutenção e a fiscalização do objeto, subdividindo assim 

a informação em três subcategorias: i) tempo previsto para a execução do serviço; ii) datas previstas 

para manutenção; iii) datas para a fiscalização de cada objeto. 

A categoria Capacidade junta informação referente aos valores definidos para a carga do objeto do 

projeto numa só subcategoria: i) capacidade de carga do objeto, ii) temperatura de projeto associada. 

A categoria Ensaios agrega toda a informação referente aos tipos de ensaio realizados durante a vida 

útil da infraestrutura, os respetivos resultados, quer dados dos diferentes aparelhos de ensaio, como 

os dados de deflexões do pavimento, quer os determinados pós-ensaios como tensões, módulos de 

elasticidade, deformações e extensões. 

Torna-se necessário definir os critérios de registo dos dados, desde os de formato, como das unidades 

a serem usadas em cada um dos requisitos propostos. Para tal, urge que os dados dos objetos sejam 

registados de forma correta para não haver a sua perda, ou a sua leitura incorreta. 

5. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Os formatos de modelos IFC fazem uma distribuição dos dados necessários, pelas fases de projeto 

(anteprojeto, projeto de execução, manutenção, demolição e gestão dos resíduos da infraestrutura). 

No presente artigo, abordam-se as propriedades e informações necessárias a um projeto para 

pavimentos aeroportuários, e como esses dados serão guardados, qual a sua ordem e nomenclatura.  

O trabalho desenvolvido possibilitou o conhecimento sobre a temática Building Information Modeling 

(BIM) aplicada às infraestruturas aeroportuárias, dando enfase aos pavimentos. As informações 

recolhidas através dos ensaios juntamente com os limites estipulados e inseridos no BIM, servem de 

base ao estudo do comportamento real das estruturas, viabilizando um adequado sistema de controlo 

durante a construção, que facilita a análise dos locais onde se obteve menor resistência do pavimento, 

e desta forma prever e programar oportunamente as intervenções a efetuar. 

No referente à utilização do BIM no setor da construção, sugere-se que a sua implementação seja 

gradual e ponderada, ou seja, que se estabeleçam patamares e objetivos realistas a alcançar. Propõem-

se que sejam desenvolvidas, mais aprofundadamente, as estruturas dos IFC para infraestruturas de 

transporte, em especial no desenvolvimento da proposta aqui realizada. 
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Objetivo
A gestão dos recursos hídricos é um fator decisivo no desenvolvimento 
das sociedades, em particular no contexto das atuais preocupações 
com as alterações climáticas. Do ponto de vista da mitigação dos efeitos 
destas alterações, a construção e exploração de barragens, para além de 
contribuir para armazenar água destinada a consumo humano, irrigação 
e outras atividades industriais, é essencial para o controlo de cheias e 
para permitir a utilização, em períodos de seca, de água armazenada nos 
períodos de abundância. Por outro lado, a hidroeletricidade é uma das 
fontes de energia mais limpa, indispensável para reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa. Dada a avançada idade de muitas das 
barragens existentes, são da maior relevância os estudos de diagnóstico 
das patologias ocorrentes e posterior definição das soluções de reparação 
e de reabilitação a realizar no sentido de prolongar a sua vida útil, 
garantindo o seu adequado comportamento e desempenho.
Nesta sessão especial serão apresentadas metodologias de deteção de 
danos e estudos de avaliação do estado de deterioração de barragens de 
betão e de alvenaria e propostas de intervenção para a reabilitação das 
obras.
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Injeções de caldas cimentícias no âmbito de operações de reabilitação da 
superestrutura de barragens de betão - Parte 1: Revisão de literatura 

João Conde Silva 
LNEC, Lisboa, Portugal, jrsilva@lnec.pt 

Resumo 

As caldas de cimento são frequentemente utilizadas como material de reparação no contexto de 
operações de reabilitação de barragens de betão, designadamente para o preenchimento de fendas 
na superestrutura e de juntas de contração degradadas. 

Após uma breve introdução acerca do uso de caldas de cimento na injeção de descontinuidades no 
betão de barragens, o presente documento aborda alguns aspetos relevantes que contribuem para o 
sucesso de operações de injeção de fendas neste tipo de estruturas. 

Para o efeito, abordam-se algumas questões genéricas relativamente à avaliação estrutural de 
barragens de betão fendilhadas e referem-se algumas especificidades em função da tipologia 
estrutural, nomeadamente para barragens de gravidade, barragens em abóbada e barragens de 
contrafortes. 

Tecem-se ainda algumas considerações relativamente à avaliação da estabilidade da barragem em 
três fases da intervenção: antes, durante e após o preenchimento das fendas. Faz-se também uma 
breve alusão a trabalhos preparatórios típicos, incluindo técnicas de desobstrução de fendas e de 
perfuração de cavidades com vista a intersetar as fendas a injetar, e a metodologias comuns e 
recomendadas em operações de injeção. 

Por fim, referem-se algumas particularidades das intervenções com vista a reabilitar juntas de 
contração de barragens, descrevendo-se sucintamente um procedimento habitual para restaurar 
estes elementos construtivos com recurso a injeções de caldas cimentícias. 

Palavras-chave: Barragens de Betão; Reabilitação; Caldas Cimentícias; Fendas; Juntas 
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1 INTRODUÇÃO 

Os materiais à base de cimento estão entre os materiais mais utilizados no preenchimento de fendas 
em barragens de betão. Não obstante materiais como poliuretanos e, principalmente, resinas epóxi 
sejam frequentemente considerados como mais adequados para esses fins, várias barragens de 
betão fendilhadas melhoraram consideravelmente o seu comportamento na sequência de 
reabilitações que envolveram injeções de caldas de cimento do tipo Portland. Apesar de aspetos 
económicos e ambientais estarem entre as principais vantagens dos materiais à base de cimento, 
quando comparados com outros, algumas características técnicas das injeções deste tipo de 
materiais também são também consideradas como vantajosas em relação a alguns materiais 
poliméricos, nomeadamente a capacidade de fazer presa na presença de água, a boa adaptação às 
temperaturas típicas das construções (0-43 °C, claramente mais favorável do que a amplitude típica 
das resinas epoxídicas, 13-82 °C, resultando em elevadas viscosidades em climas frios), a boa 
compatibilidade mecânica e térmica com o betão, a baixa fluência e a inalteração da resistência ao 
longo do tempo [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Segundo Panasyuk et al. [3], fendas suficientemente abertas podem ser preenchidas com caldas de 
cimento, especialmente em estruturas maciças como barragens de gravidade. Estes autores 
consideram que esse material é eficaz em parar ou reduzir as infiltrações de água, mas geralmente 
não se deve esperar que reforce consideravelmente a zona fendilhada. Fendas em barragens são 
especialmente preocupantes, sendo que qualquer intervenção com o objetivo de restabelecer as 
distribuições iniciais de tensões deve ser analisada em detalhe, idealmente com recurso a um 
modelo matemático [2]. 

O presente artigo compila informações relevantes relativamente à utilização de caldas de cimento na 
injeção de fendas e de outras descontinuidades em barragens de betão. 

2 INJECÇÃO DE FENDAS 

A ICOLD [7] propôs o seguinte procedimento geral para operações de preenchimento de fendas em 
barragens de betão: eliminar as causas das mesmas, restabelecer as condições de projeto, remover o 
betão deteriorado e, finalmente, proteger e impermeabilizar as áreas críticas. 

A metodologia e a necessidade real de reparação devem ser minuciosamente planeadas, 
destacando-se a importância de uma viabilidade económica e de uma apreciação técnica. 
Metodologias alternativas de reparação devem também ser consideradas, após uma avaliação 
minuciosa da anomalia em si e a sua causa. Por exemplo, há que averiguar se a anomalia deve ser 
tratada como fendilhação ou como destacamento do betão. Neste último caso (por exemplo, 
fendilhação devida à corrosão do aço embebido ou a ciclos gelo-degelo, que pode resultar em perda 
de parte do betão), a substituição do betão deteriorado, ao invés do preenchimento da fenda por 
injeção, é geralmente a melhor solução. Em alguns casos, não existe necessidade de qualquer tipo de 
intervenção, nomeadamente em fendas inativas não estruturais, que podem até, eventualmente, ser 
reparadas de forma autogénea [3, 8]. 

Caso se considere que a injeção é a melhor solução, há que definir se o objetivo é apenas impedir a 
passagem da água pelas fendas ou também reforçar a zona fendilhada. As fendas no paramento de 
montante devem ser vedadas para melhorar a estanqueidade, o que reduz as infiltrações e 
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subsequentes efeitos nefastos das mesmas, podendo deste modo evitar também a propagação da 
fissuração impulsionada pela pressão hidrostática. Neste caso, deve ser injetado um material elasto-
plástico que funcione como vedante e que permita deslocamentos relativamente pequenos ou, se a 
fendilhação cobrir uma área significativa do paramento de montante, o mais adequado é 
impermeabilizar este paramento na íntegra, por exemplo com uma membrana de 
impermeabilização. Esse tipo de solução é eficaz na eliminação de infiltrações e na proteção do betão 
contra águas agressivas, a fim de evitar a sua degradação [7, 9, 10]. 

Por outro lado, se também se pretende recuperar alguma continuidade estrutural, deve ser realizada 
uma análise estrutural que inclua as diferentes etapas, designadamente os estados da barragem 
antes, durante e após a intervenção, devendo esta análise ser suportada por modelos numéricos [2, 
7]. No próximo subcapítulo (2.1 Aspetos estruturais), são apresentadas algumas considerações sobre 
este tipo de procedimento. 

A estação do ano em que a injeção ocorre é outro aspeto a ter em consideração, pois o sucesso 
destas operações depende, entre outros aspetos, das temperaturas do betão, do ar e da água 
envolvente. As condições de humidade a que a fenda está exposta e o nível da água da albufeira 
também determinam o grau de sucesso de uma injeção. De um modo geral, o preenchimento de 
fendas em barragens de betão deve começar do lado de montante, de baixo para cima, antes da 
aplicação de uma eventual membrana de impermeabilização [3, 7, 9, 11, 12]. 

2.1 Aspetos estruturais 

As fendas só devem ser tratadas após a compreensão dos seus aspetos estruturais. Idealmente, 
qualquer análise de estado e comportamento deve concentrar-se no sistema no seu todo, isto é, no 
conjunto barragem-fundação-albufeira, em vez de simplesmente no corpo da barragem. É 
importante entender a origem e o campo de tensões no ponto mais profundo da fenda, para que 
esta possa vir a ser reparada com êxito. Como o campo elástico exato é muito difícil de avaliar, é 
aconselhável usar técnicas de injeção que maximizem a resistência estrutural da fenda tratada [2, 7, 
8, 11]. 

Uma análise rigorosa de segurança estrutural de uma operação de injeção deve levar em 
consideração a resposta estrutural da barragem durante e após a injeção, bem como o seu estado 
inicial. Essas análises podem ser realizadas com base em modelos numéricos, tais como modelos de 
elementos finitos, que introduzam a geometria (localização, comprimento, profundidade e abertura) 
e a rugosidade das fendas, para analisar a estrutura fendilhada. A concentração de tensões em 
algumas áreas também deve ser analisada. Os modelos de elementos discretos são muito vantajosos 
para estas análises. A estrutura deve ser analisada antes da operação de injeção, com o objetivo de 
perceber o nível de fendilhação e as possíveis causas das fendas [2, 7]. 

Em alguns casos as fendas não têm impacte direto no comportamento estrutural da barragem, ao 
passo que outras podem comprometer a estabilidade da mesma. Outras descontinuidades, tais como 
junta de betonagem e de contração, podem também originar zonas críticas que devem ser tidas em 
consideração, principalmente quando se verificam movimentos anormais de abertura ou de 
deslizamento (Figura 1) [12]. 
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Figura 1. Anomalias típicas em barragens de gravidade: formação e abertura de fendas 
(esquerda); deslizamento através de superfícies de descontinuidade (direita) (adaptado 

de [12]) 

 

Em barragens abóbada, as fendas e outras descontinuidades indesejadas (Figura 2) são 
especialmente preocupantes, pelo que qualquer intervenção que vise a redistribuição de tensões 
deve ser analisada minuciosamente [2; 12]. 

 

 
 

Figura 2. Anomalias típicas em barragens abóbada: formação e aberturas de fendas 
(esquerda) (adaptado de [2]); abertura excessiva de juntas de contração (adaptado de [12]) 

 

Na Figura 3 representam-se algumas fendas típicas em barragens de contrafortes. Se se verificar 
progressividade na fendilhação com propensão para dividir a estrutura em duas ou mais partes, há 
que considerar o risco de colapso, pelo que a monitorização assume especial relevância e, 
eventualmente, o reforço estrutural poderá ser a solução mais favorável [12; 13]. 

 

 

Formação de fendas 
e abertura de juntas 

de betonagem 

       Deslizamento através de  

juntas de betonagem 

Abertura de juntas 
de contração 

Fendas 

362 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

 

Legenda: 

1) Fendas diagonais 

2) Fendas verticais 

3) Fendas oblíquas a jusante  

4) Fendas horizontais no paramento  

5) Deterioração devida a ação gelo-degelo  

 

Figura 3. Anomalias típicas em barragens de contrafortes: fendas comuns (esquerda) (adaptado de [13]); 
colapso estrutural com origem nas fendas dos tipos 1 e 2 (direita) (adaptado de [12]) 

 

O comportamento estrutural da barragem deve também ser estimado para a fase de injeção e para o 
período posterior. As elevadas pressões de injeção podem introduzir tensões adicionais na estrutura 
(Figura 4), aumentando o risco de abertura de fendas (hydro-jacking) e de propagação de fendas 
(hydro-fracturing). Logo, uma baixa pressão de injeção é frequentemente recomendada para a 
injeção de fendas em betão não confinado. Em condições estáticas, a pressão em qualquer ponto 
pode ser determinada a partir da densidade do fluido, sua distância vertical até superfície e a pressão 
com a qual ele é injetado. As perdas por atrito também devem ser contabilizadas [2, 7; 12]. 

 

 

Figura 4. Resposta estrutural de barragem durante a injeção de fendas (adaptado de [2]) 

 

A estabilidade deve também ser analisada durante a mudança de estado do material de injeção (de 
líquido para sólido). Por fim, deve também ser realizado um exame da resposta da barragem às 
cargas após a reparação (com o material de injeção, após o endurecimento), nomeadamente 
avaliando o potencial de propagação de fendas devido a cargas extremas e ao efeito de cunha (Figura 
5) [2, 14]. 
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O preenchimento de uma fenda pode ser muito eficaz para alguns cenários de carregamento, mas 
desfavorável para outros. Por exemplo, operações de injeção realizadas durante períodos com níveis 
da água da albufeira elevados podem ser prejudiciais à estrutura da barragem durante um eventual 
esvaziamento futuro da albufeira, e um efeito idêntico pode ocorrer com tensões pré-instaladas 
devido à injeção, se os ciclos térmicos sazonais não forem tidos em consideração [11]. Uma operação 
de preenchimento de fendas deve ser efetuada com a albufeira vazia e durante a estação em que 
estas estão na sua maior abertura, isto é, a estação fria. No entanto, caso seja inviável esvaziar a 
albufeira, pode considerar-se uma intervenção com a albufeira cheia [2, 7]. 

Quando alguém se depara com um sistema de fendas, é importante evitar que estas se unam entre 
si, formando uma só fenda maior. Nesses casos, uma das prioridades é injetar as pontas das fendas 
próximas de fendas vizinhas. Em qualquer dos casos, há que garantir uma boa adesão do material de 
preenchimento às paredes das fendas, com especial destaque para as zonas críticas, tais como as 
bordas e as extremidades das fendas. Devem também tomar-se cuidados especiais por forma a não 
obstruir cavidades de drenagem ou de alívio de pressão nem fendas que formem juntas de 
contração, pois estas devem permanecer livres para se deformar [2, 7, 11]. Por exemplo, em 
barragens de contrafortes, as fendas verticais e horizontais no contraforte (representadas, 
respetivamente, pelos números 1 e 2 na Figura 3), quando estáveis e alargadas até um certo limite 
de altura do bloco, podem não afetar a estabilidade estrutural e não requerem intervenção. Nesses 
cenários, as fendas podem abrir e fechar ciclicamente, funcionando como juntas, portanto, enchê-las 
pode ser prejudicial [7]. 

 

 
Figura 5. Propagação de fendas em barragem após operação de injeção como resultado de: sobrecarga 

extrema (esquerda); efeito de cunha (direita) (adaptado de [2]) 

 

2.2 Trabalhos preliminares 

Os trabalhos que antecedem uma operação de injeção de fendas incluem geralmente a remoção das 
camadas superficial e interna do betão degradado, assim como a limpeza e a secagem da zona de 
intervenção e zonas envolventes. Os trabalhos preparatórios de injeção de fendas envolvem também 
a perfuração de cavidades estreitas que intersetam fendas internas ou muito profundas, 
introduzindo-se o material de preenchimento através destes orifícios de injeção (Figura 4). O 
diâmetro destas aberturas, geralmente feitas por carotagem, é geralmente entre 38 e 75 mm [3, 7, 9, 
11]. 
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Este tipo de perfuração pode ser realizado por meios rotativos ou de percussão. A perfuração com 
brocas rotativas de diamante deve ser acompanhada de injeção de água, que permite a remoção das 
partículas finas que, se não forem removidas antes da introdução do material de preenchimento, 
podem bloquear pequenas fendas. A perfuração por percussão é mais barata que a perfuração 
rotativa e é preferível, caso se prescinda de carote para ensaio laboratorial. Este tipo de perfuração 
também pode ser acompanhado por injeção de água, para desobstruir e limpar as fendas [7]. 

A metodologia de preparação de injeção inclui também a limpeza do betão ao longo das fendas 
superficiais e a instalação de orifícios de ventilação com bocais para injeção ao longo da fenda para 
garantir uma boa conexão entre a fenda e o dispositivo de injeção, que devem encaixar em furos 
com uma profundidade de cerca de 50 mm. Estes orifícios de ventilação também devem ser 
instalados nas interseções de fendas e o espaçamento entre elas deve ser mais curto para fendas 
mais finas do que para fendas maiores (por exemplo, 75 mm para larguras de até 3 mm e 200 mm 
para fendas mais largas). As zonas superficiais das fendas compreendidas entre cada bocal de injeção 
devem ser seladas, por exemplo, com resina epóxi [3, 7, 9, 14]. 

A ligação da calda à face das fendas depende, naturalmente, da limpeza das mesmas. Sedimentos 
infiltrados ou produtos de reações químicas depositados nas fendas podem prejudicar a ligação. 
Portanto, o próximo passo é lavar internamente a fenda com jato de água, o que por sua vez 
também serve para testar a estanquidade da selagem. Em caso de falta de estanquidade nesta fase, 
as zonas superficiais das fendas devem ser novamente seladas e testadas [2, 3, 7, 9, 10, 11, 14]. 

3 INJEÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO 

As juntas de contração são injetadas após a conclusão da construção, durante a estação fria e, 
quando necessário, reinjetadas novamente como parte de um processo de reabilitação [1, 15, 16]. O 
principal objetivo da reabilitação das juntas de contração é restabelecer a impermeabilidade à água 
e, em alguns casos, a ligação e a resistência ao corte. A injeção de juntas é uma das principais 
técnicas atualmente usadas para reparar estes elementos construtivos. A partir do paramento da 
barragem ou da galeria, perfuram-se vários orifícios de injeção que intersetam a junta, através dos 
quais um selante apropriado é injetado (Figura 6). Entre outros materiais, caldas de cimento de 
granulometria convencional e fina têm sido utilizados com sucesso para este efeito [1, 16, 17, 18, 19, 
20]. 
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Figura 6. Ilustração de orifícios de injeção perfurados para a injeção das juntas de contração: secção vertical de 

consola (esquerda); secção horizontal de arco (direita) (adaptado de [18]) 

4 CONCLUSÕES 

Previamente a qualquer tipo de intervenção de injeção, deve ter-se em mente que injetar fendas não 
previne a causa da fendilhação em si, pelo que uma operação de injeção é normalmente utilizada em 
combinação com outros tipos de soluções de reabilitação, alguns dos quais têm como objetivo a 
eliminação ou mitigação das causas. 

Há que analisar minuciosamente a barragem deteriorada, sobretudo a componente estrutural, por 
forma a compreender a origem da fendilhação ou da degradação das juntas, assim como avaliar a 
estabilidade estrutural da barragem e o impacte que a operação de reabilitação possa vir a ter no seu 
comportamento estrutural, especialmente durante e após a injeção das descontinuidades. 

As injeções são também precedidas de trabalhos preparatórios, que são determinantes para garantir 
uma operação bem-sucedida. Entre estes, destacam-se a perfuração de orifícios de injeção e a 
desobstrução e a limpeza das fendas internas. 

Em relação à operação de injeção propriamente dita, deve-se dedicar especial atenção à seleção do 
material e à intensidade da pressão de injeção. Fatores tais como a época do ano na qual a injeção é 
realizada e o nível da água da albufeira podem ditar o sucesso ou o fiasco da operação de 
reabilitação. Em qualquer caso, deve-se garantir uma monitorização contínua da estrutura antes, 
depois e após a intervenção de reabilitação. 
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Resumo 

O tipo de fendilhação, as suas causas e a sua influência na segurança de barragens de betão, varia de 

caso para caso. 

Uma das patologias que se apresentam com maior frequência nas barragens de betão são as fendas 

de origem térmica. Em fase construtiva, as fendas de origem térmica aparecem devido aos gradientes 

de temperaturas gerados durante o arrefecimento do betão. Já em fase de exploração, podem 

aparecer fendas provocadas por fadiga térmica, dado o caracter de repetição e inversão da solicitação 

térmica climática. 

O objetivo principal deste trabalho é o diagnóstico da patologia que afeta uma barragem abóbada 

desde a formulação de hipóteses de partida até à sua constatação através de uma análise 

termomecânica pelo método dos elementos finitos. Assim, o presente artigo resume a realização das 

seguintes atividades: 1) recolha de toda a informação relevante para o estudo, incluindo as 

características do betão, o faseamento da construção da barragem e os resultados da observação; 2) 

elaboração de um modelo de elementos finitos da estrutura; e 3) simulação do comportamento 

termomecânico da obra e a sua validação por comparação com os resultados da observação. 

Especificamente, neste artigo abordam-se os estudos efetuados para corroborar que as fendas que se 

apresentam no paramento de jusante com passagem de água se originaram no paramento de 

montante devido à formação de gradientes elevados de temperatura durante o primeiro enchimento 

da albufeira. 

Palavras-chave: Barragem abóbada de betão; Fendas de origem térmica; Análise termomecânica; 
Elementos Finitos 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde 1976 o aparecimento sucessivo de fendas no paramento de jusante da barragem da Bouçã, 

algumas das quais com passagens de água, Fig. 1, tem chamado a atenção dos técnicos que 

acompanham o comportamento da obra. 

 

Figura 1. Paramento de jusante da barragem da Bouçã em dezembro de 2012 

Descartados outros cenários possíveis, relacionou-se o aparecimento destas fendas com o 

desenvolvimento de tensões de origem térmica, seja na fase construtiva, quando as fendas aparecem 

devido a gradientes de temperaturas gerados durante o arrefecimento do betão, seja na fase de 

exploração, quando podem aparecer fendas originadas por fadiga térmica, devido ao carácter cíclico 

da solicitação térmica ambiental. Nesse sentido, foi efetuado um estudo tendente à identificação da 

origem das diferentes fendas existentes no paramento de jusante da barragem que considerou o 

comportamento termomecânico da estrutura durante o período construtivo, o primeiro enchimento 

da albufeira e o período de exploração. 

Neste artigo apresentam-se os estudos que corroboraram que as fendas à cota próxima de 150,00 m 

tiveram origem no paramento de montante devido à formação de gradientes elevados de temperatura 

durante o primeiro enchimento da albufeira. 

2 MODELAÇÃO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO 

O campo térmico no corpo da barragem é governado pela equação de transmissão do calor por 

condução em regime transiente: 

𝑘∇2𝑇 +  𝐺 =  𝜌 𝑐 �̇� (1) 

onde 𝑇 é a temperatura, �̇� é a derivada de 𝑇 em relação ao tempo, 𝐺 é a quantidade de calor 

desenvolvida por unidade de volume, 𝑘 é a condutividade térmica, 𝜌 é a massa específica e 𝑐 é o calor 

específico. O campo de temperaturas que satisfaz a Eq. (1) deve satisfazer ainda as condições de 

fronteira: 

𝑇 =  �̅�         em ΓT (2) 

−(𝑘 𝛻𝑇). 𝒏 =  −𝑞𝑎 + 𝑞𝑐 + 𝑞𝑟         em Γq (3) 

e a condição inicial: 

𝑇 =  𝑇𝑜        em Ω para 𝑡 =  𝑡𝑜 (4) 
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sendo �̅� a temperatura prescrita, 𝒏 o vetor normal à superfície, 𝑞𝑎 o fluxo calorífico aplicado que em 

problemas de barragens corresponde ao fluxo de radiação solar, 𝑞𝑐 o fluxo por convecção, 𝑞𝑟 o fluxo 

por radiação e 𝑇𝑜 a temperatura no instante de tempo 𝑡𝑜. 

A modelação do calor de hidratação baseou-se na formulação de Ulm e Coussy [1], que utiliza o 

conceito da afinidade química normalizada, Ã(ξ), que caracteriza a cinética de hidratação do betão à 

escala macroscópica. Para representar esta função foi utilizada a expressão empírica apresentada por 

Cervera et al. [2]: 

�̃�(𝜉) =
𝑘𝜉

𝜂𝜉𝑜

 (
𝐴𝜉𝑜

𝑘𝜉𝜉∞
+ 𝜉) (𝜉∞ −   𝜉) exp (−�̅�

𝜉

𝜉∞
) (5) 

onde 𝑘𝜉 ,  𝐴𝜉𝑜
, 𝜂𝜉𝑜 

e �̅� são propriedades do material e 𝜉∞ é o grau de hidratação assimptótico. 

Propriedades térmicas: Estas propriedades foram determinadas tendo em conta que os componentes 

do betão contribuem na proporção em que aparecem na dosagem. Assim, a partir da composição 

média do betão de 1:0,52:1,66:6,66 (quantidades em peso de cimento, areia, brita e água) a 

condutibilidade térmica 𝑘 e o calor específico 𝑐 foram determinados aplicando a fórmula [3]: 

𝐶 =
∑ 𝑐𝑖 𝑚𝑖𝑖

∑ 𝑚𝑖𝑖
 (6) 

onde 𝐶 é a constante a determinar, 𝑐𝑖 é a mesma constante térmica de cada um dos constituintes do 

betão e 𝑚𝑖 são as quantidades de cada um dos constituintes. 

O calor de hidratação do betão foi determinado com base nos valores médios do cimento observados 

a 3, 7 e 28 dias [4] e as estimativas do aumento do calor em relação ao calor medido aos 28 dias 

referidos por Silveira [3], como se representa na Fig. 2 em que 𝐴 = 98104 kJ/m3 e 𝐵 = -65 h. 

 

Figura 2. Elevação adiabática da temperatura do betão 

Após estimar o grau de hidratação assimptótico em 𝜉∞= 0,75 e assumindo 𝐸𝑎 𝑅 =4000 K⁄  as constantes 

𝑘𝜉/𝜂𝜉𝑜 
,  𝐴𝜉𝑜

/𝑘𝜉  e �̅� utilizadas na Eq. (5) foram calculadas mediante o procedimento descrito em [5]. 

Para caracterizar o comportamento térmico do maciço rochoso de fundação foram adotados valores 

obtidos da literatura. Na Tabela 1 resumem-se as propriedades utilizadas para caracterizar o 

comportamento térmico da barragem e do maciço rochoso de fundação. 

Temperatura do ar: Para representar a variação da temperatura do ar ao longo do tempo utilizaram-

se as temperaturas médias mensais do ar medidas no local da barragem à época da construção e 

primeiro enchimento, às que se adicionou uma variação diária baseada nos registos atuais. Para a 

simulação numérica foi adotado um valor único para o coeficiente de transmissão térmica total, ℎ𝑡 = 

24 W/(m2 °C), o que era reduzido a ℎ𝑡 = 2,4 W/(m2 °C) para considerar o efeito da cofragem. 
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Tabela 1. Propriedades dos materiais utilizados no cálculo térmico 

Propriedade Valor 

Betão  

Coeficiente de condutibilidade 𝑘 [W/(m C)] 2,66 

Calor específico 𝑐 [J/(kg C)] 865 

Massa específica  [kg/m3] 2460 

Energia de ativação 𝐸𝑎 𝑅 ⁄  [K] 4000 

Afinidade química normalizada �̃�(𝜉)  

𝑘𝜉/𝜂𝜉𝑜 
[s-1] 34,17 

𝐴𝜉𝑜
/𝑘𝜉 1,34x10-2 

�̅� 6,26 

Calor latente 𝐿 [kJ/m3] 1,3x108 

Maciço rochoso  

Coeficiente de condutibilidade 𝑘 [W/(m C)] 4,91 

Calor específico 𝑐 [J/(kg C)] 715 

Massa específica  [kg/m3] 2657 

 

Radiação solar: A radiação solar foi representada mediante uma função de tipo exponencial, obtida a 

partir do gráfico apresentado por Silveira [3] para a estação meteorológica de Penhas Douradas. O 

coeficiente de absorção do betão foi considerado como sendo de 0,50. 

Temperatura da água da albufeira: A temperatura da água da albufeira foi introduzida como uma 

temperatura constante de 11 °C até 31 de dezembro de 1956, após este período considerou-se que a 

temperatura da água da albufeira estava estabilizada e respondia a uma função harmónica no tempo 

e variando com a profundidade utilizando as expressões propostas por Zhu [6]. 

Temperatura inicial do maciço rochoso: Para definir a temperatura inicial do maciço rochoso, foi 

adotado o critério de assumir um valor inicial estimado e, aplicando as condições de fronteira, realizar 

o cálculo por um certo período de tempo até o maciço atingir um comportamento em regime estável. 

Para a base do modelo foi adotada uma temperatura constante de valor igual a 12 °C. 

Sequência de betonagens: Dada a ausência de dados suficientes relativamente à subida dos betões da 

barragem, foi preciso adotar uma sequência de betonagens para simular a construção da barragem 

que permitisse a determinação das temperaturas devido ao calor de hidratação do cimento assim 

como a idade do betão a considerar no cálculo estrutural. A sequência adotada foi definida a partir dos 

dados disponíveis no relatório do LNEC de 1957 [7] referentes a: 

a. Volumes do betão; 

b. Zonas betonadas nos anos de 1954 e 1955; 

c. Data de colocação dos instrumentos embebidos no betão da barragem. 

e recorrendo a uma abordagem por tentativa e erro em que se comparavam as temperaturas 

observadas com as temperaturas calculadas até obter uma boa correspondência. 

Dado que a malha adotada só permite a simulação de camadas de betonagem com 5 m de espessura 

em vez dos 2 m realmente colocados, considerou-se que uma sequência de betonagens em que cada 

camada estivesse afastada da anterior por uma semana era suficientemente representativo. Na Fig. 3 

apresenta-se uma esquematização da sequência de betonagem finalmente adotada conjuntamente 

com os dados disponíveis no relatório do LNEC de 1957 e a comparação dos volumes de betão 
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construídos e simulados. Pode observar-se que, em geral, se conseguiu uma boa correlação. As 

maiores discrepâncias, observadas nos meses de março e abril de 1955, podem atribuir-se a volumes 

de betão correspondentes a zonas de betão não representadas no modelo. 

 

Figura 3. – Sequência de betonagens (a) construído, (b) simulado, (c) volume mensal do betão 

colocado na barragem 

A temperatura de colocação do betão foi considerada igual à temperatura do ar na hora da betonagem, 

exceto nos casos em que saía dos valores máximos e mínimos registados para o betão fresco, situações 

em que foram adotados os valores limite referidos por Pereira e Silva [4] de 23 °C ou de 6 °C, 

respetivamente. 

2.1 MODELAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO 

Durante a construção foram moldados provetes com o betão crivado que envolvia os extensómetros 

Carlson [7]. O módulo de elasticidade aos 28 dias obtido nesses ensaios teve um valor médio de 

aproximadamente 21 GPa, apresentando uma grande dispersão. Após algumas simulações com esse 

valor, foi decidido aumentá-lo em 30% de modo a obter uma melhor aproximação da resposta do 

modelo com os deslocamentos observados por método geodésico, resultando E28= 27 GPa. Este 

aumento do valor do módulo de elasticidade utilizado no cálculo baseia-se no facto do betão integral 

ser mais rígido do que o betão crivado. Para calcular a fluência básica do betão foi adotada a lei da 

dupla potência, também conhecida como lei de Bažant e Panula (BP) [8]:  

𝐽(𝑡, 𝑡′)  =  
1

𝐸𝑜
+

𝜙1

𝐸𝑜
(𝑡′−𝑚 + 𝛼)(𝑡 − 𝑡′)𝑛 (7) 

para a qual foram considerados os valores recomendados por Bažant em [9]. 

O maciço rochoso foi assumido como apresentando um material elástico linear e, seguindo os estudos 

realizados em [10], foi dividido em 3 zonas com características diferentes. 
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Relativamente às propriedades mecânicas das juntas, é de notar que foi adotada uma formulação 

baseada no método da penalidade [11] pelo que o valor atribuído às rigidezes carece de significado 

físico. Foi assumido, ainda, que as juntas não apresentavam resistência à tração (𝑓𝑡  = 0) e que a 

transmissão de tensões de corte era nula quando a junta se encontrava aberta. A Tabela 2 resume as 

propriedades adotadas no cálculo mecânico. 

Tabela 2. Propriedades dos materiais utilizados no cálculo mecânico 

Propriedade Valor 

Betão  

Lei da dupla potência  

𝐸28 [GPa] 27,00 

𝐸𝑜 𝐸28⁄   1,5 

Exponente 𝑛 0,12 

Exponente 𝑚 0,34 

Coeficiente 𝛼 0,048 

Coeficiente de Poisson  0,2 

Coeficiente de dilatação térmica linear  [1/°C] 10-5 

Peso específico   [MN/m3] 0,024 

Maciço rochoso  

𝐸 [GPa] 15,00; 5,00 ou 1,80 

Coeficiente de Poisson  0,2 

Coeficiente de dilatação térmica linear  [1/°C] 0,00 

Juntas de contração  

𝑘𝑛 = 𝑘𝑠= 𝑘𝑡 [GPa/m] 2000,00 

𝑓𝑡  0,00 

3 ANÁLISES REALIZADAS 

Nos cálculos térmicos e mecânicos foi adotada a mesma malha formada por 5200 elementos 

isoparamétricos de 20 nós, 1863 dos quais correspondem à malha da barragem, composta por 4 

elementos na espessura da abóbada, Fig. 4. Para quantificar as respostas estruturais esperadas da 

barragem foram representadas, ainda, as juntas de contração da barragem e a interface betão−rocha. 

Este último modelo comporta mais 968 elementos isoparamétricos de interface de 16 nós. Os cálculos 

foram realizados utilizando um acoplamento sequencial entre o programa de análise termoquímica 

PATQ_2 [12] e o programa de análise mecânica PAVK_2 [13]. 

 

Figura 4. Malha de elementos finitos 
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A fim de poder validar melhor as características dos materiais estimadas e as simplificações adotadas 

nos cálculos, a análise foi realizada para um período mais alargado que o período correspondente ao 

primeiro enchimento da barragem. Assim o cálculo abarcou o período compreendido entre outubro 

de 1954, correspondente ao início da construção, e dezembro de 1958, dois anos depois do fim do 

primeiro enchimento da albufeira. 

A construção da barragem decorreu desde outubro de 1954 a setembro de 1955 e já a meados de 

agosto de 1955, uma vez concluídos os trabalhos na descarga de fundo mas ainda em fase construtiva, 

deu-se início ao primeiro enchimento da albufeira, tendo-se verificado, em janeiro de 1956, o primeiro 

descarregamento. A injeção de juntas foi efetuada de forma escalonada entre maio de 1955 e março 

de 1956. Nos meses de maio e junho de 1955, com a barragem ainda em construção, efetuaram-se 

duas campanhas de injeção na zona inferior da barragem, compreendida entre as fundações e a cota 

135,00 m. A injeção da zona média, entre as cotas 135,00 m e 155,00 m e da zona superior entre a 

cota 155,00 m e o coroamento, realizou-se nas campanhas de agosto de 1955 e de fevereiro-março de 

1956. Esta última campanha de injeção correspondeu ao primeiro esvaziamento da albufeira. 

Finalmente, entre agosto e setembro de 1958 fez-se um segundo esvaziamento da albufeira com o 

intuito de realizar trabalhos de beneficiação da barragem, os quais não chegaram a concretizar-se. 

O cálculo térmico foi realizado considerando um intervalo de tempo de 1 h. Para o cálculo mecânico e 

durante a fase construtiva os intervalos de tempo foram ajustados às datas de betonagem e de 

descofragem. Assim, dada a frequência semanal adotada para as betonagens e descofragens, a camada 

betonada no tempo 𝑡𝑟 tem o seu primeiro resultado calculado à semana seguinte, tempo 𝑡𝑟+1 com as 

propriedades do material estimadas para o tempo 𝑡∗ calculado como[14]: 

𝑡∗ =  𝑡′ + √(𝑡𝑟 − 𝑡′)(𝑡𝑟+1 − 𝑡′) (8) 

onde 𝑡′ é a idade do primeiro carregamento assumida em 0,1 dia. Como a inclusão de novas camadas 

só pode ser realizada a partir do momento em que o betão começa efetivamente a ganhar rigidez, a 

idade inicial de betão utilizada foi de 1 dia, o que corresponde, na curva adiabática, ao grau de 

hidratação 𝜉 igual ao limiar de hidratação 𝜉𝑜= 0.05 [15]. Deste modo, a primeira rigidez do betão 

considerada corresponde a, aproximadamente, 2,5 dias, o que evita qualquer problema de falta de 

representatividade da lei BP em idades muito jovens (inferiores a 2 dias). 

Entre os dias 3 de setembro de 1955, assumido como fim da fase construtiva e início do primeiro 

enchimento da albufeira, e o dia 19 do mesmo mês, foram considerados intervalos de tempo mais 

pequenos (1 ou 2 dias) de modo a conseguir observar de perto o efeito da subida do nível no 

paramento de montante. A partir dali e até ao dia 30 de abril de 1956 a análise foi conduzida 

considerando intervalos de uma semana e após essa data com intervalos de duas semanas. 

A simulação do comportamento termomecânico da obra foi validada por comparação com os 

resultados da observação. A modo de exemplo apresentam-se na Fig. 5 a comparação de valores 

calculados com valores medidos com o sistema de observação da barragem em alguns pontos do bloco 

central I-J. 

Por não se ter dado tempo suficiente entre a construção da barragem e o primeiro enchimento da 

albufeira, parte do calor de hidratação estava ainda por dissipar aquando da subida do nível. Este facto 

levou a que se registasse uma descida brusca da temperatura no paramento de montante da 

barragem. 
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Figura 5. Temperatura do ar, nível e comparação dos resultados obtidos e medidos para a 

temperatura, o deslocamento e a tensão no bloco I-J 

O paramento de montante sob a ação de uma descida de temperatura experimentou uma retração à 

qual se opôs o núcleo da barragem ainda quente. Como consequência deste fenómeno e para tratar 

de manter a continuidade estrutural geraram-se tensões, resultando, assim, tensões de tração no 

paramento de montante e tensões de compressão no núcleo da barragem. 

A fim de corroborar esta hipótese, foram determinados os possíveis campos de tensões sobre o 

paramento de montante associados às diferentes fases do primeiro enchimento da albufeira. Na Fig. 

6 apresentam-se as tensões sobre o paramento de montante para duas destas fases. Como se pode 

observar na figura, à medida que a água da albufeira vai subindo, a superfície do paramento de 

montante vai experimentando tensões de tração, essencialmente no sentido do arco, imediatamente 

por baixo do nível da água, como ilustra a Fig. 6 (a). Na Fig. 6 (b) pode observar-se que a partir da cota 

155,00 m, para além das tensões no sentido do arco, desenvolveram-se, também, tensões de tração 

no sentido da consola devido ao pequeno valor das tensões de compressão devidas ao peso próprio. 

4 CONCLUSÕES 

A análise apresentada permitiu constatar a hipótese inicial que conjeturava como causa da fendilhação 

existente a jusante, o aparecimento de tensões de tração sobre o paramento de montante durante o  
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Figura 6. Campo de tensões calculado em (a) 1955/09/05 (nível da albufeira à cota 137,00 m); (b) 

1955/09/17 (nível da albufeira à cota 155,00 m) 

primeiro enchimento da albufeira. Estas tensões, unidas a um deficiente tratamento da junta de 

betonagem, deram origem a pequenas fendas a nível das juntas de betonagem. Uma vez abertas 

pequenas fendas no paramento de montante, a ação da água foi abrindo caminhos até atingir o 

paramento de jusante. Este mecanismo justificaria a presença de carbonato e de ressurgência de água 

com que se apresentam atualmente. Para além dos três fatores: tensões de tração geradas pelo 

gradiente térmico, juntas de betonagem deficientes e percolação da água, podem-se identificar, ainda, 

outros fenómenos coadjuvantes como por exemplo o choque térmico e a atividade sísmica da região. 

A combinação das juntas de contração com as juntas de betonagem fendilhadas subdivide a estrutura 

monolítica da abóbada em potenciais blocos de consola parcialmente livres capazes de transmitir 

unicamente esforços de compressão ou forças de atrito. Nesta situação, qualquer modo de rutura da 

abóbada devido ao deslizamento do bloco de consola parcialmente livre requer a abertura das juntas 

de contração. Assim, sob cargas estáticas (juntas fechadas) a existência de blocos de consola 

parcialmente livres não coloca em causa a estabilidade da barragem. 

Relativamente à resposta da barragem face a uma ação sísmica, se as aberturas das juntas de 

contração são pequenas ou moderadas, o que é expectável devido à região onde se localiza a barragem 

ter uma perigosidade sísmica baixa, o bloco de consola parcialmente livre apresenta ainda a 

possibilidade de permanecer estável devido ao atrito entre as faces das fendas combinado com o 

efeito de imbricamento que oferecem as caixas de corte (shear keys) das juntas de contração. 
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Resumo 

O controlo de segurança estrutural de barragens tem vindo a basear‐se em sofisticados métodos de 

monitorização  que  permitem  a  obtenção  contínua  de  dados  e  o  seu  acesso  remoo.  Existe  ainda 

potencial de melhoria, nomeadamente a aplicação de métodos de processamento de imagem como 

suporte às  inspeções visuais, que vêm a ser adaptados para a deteção de fendas em superfícies de 

betão. Ainda assim, o maior desafio prende‐se com a presença de elementos de confusão, tais como 

a rugosidade da superfície ou a existência de manchas de sujidade. Este artigo avalia a utilização de 

uma  rede  ResNet50  para  classificar  fendas  em  imagens  de  superfícies  de  betão,  incluindo  a  sua 

capacidade  de  generalização  para  imagens  de  uma  barragem  de  betão.  A  rede  neuronal  testada 

apresenta‐se  como  promissora  enquanto  alternativa  aos métodos  de  processamento  de  imagem 

tradicionais.  A  ResNet50  pré‐treinada  utilizada mostrou  uma  capacidade  nativa  para  extração  de 

características em imagens de fendas em superfícies de betão. A mesma assegura a classificação de 

imagens de características semelhantes aquelas usadas no treino (F1-Score = 0,99). Em imagens com 

mais elementos de confusão, nomeadamente rugosidades, a mesma rede apresenta um F1-Score de 
0,69. Fica atestada a capacidade da rede neuronal para a  tarefa em estudo, embora a mesma não 

seja  fiável  em  casos  ligeiramente  diferentes  daqueles  em  que  foi  treinado  o  classificador.  Este 

método automático  requer melhorias  relativamente à generalização do  seu domínio de aplicação, 

sem alteração do dataset de treino. 

Palavras‐chave:  Inspeção; ResNet50; redes neuronais; CNN; barragens; betão; fendas. 
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1 INTRODUÇÃO 

O  controlo  de  segurança  estrutural  de  barragens  é  uma  constante  preocupação  por  parte  das 

entidades envolvidas na sua exploração. Recentemente tem‐se assistido a um progresso significativo 

em termos de incorporação tecnológica nos planos de monitorização, particularmente em aquisição 

contínua  de  dados  e  com  acesso  remoto.  Por  outro  lado,  nas  inspeções  periódicas,  ainda  que 

suportadas em novas  tecnologias,  continua  a haver oportunidade de  incorporação de meios mais 

eficientes  e  seguros  [1,2]. Os métodos  baseados  em  imagem  constituem  uma  oportunidade  para 

gestores  de  grandes  barragens  por  serem  não‐invasivos  e  muito  flexíveis  na  sua  aplicação, 

contribuindo ativamente para  reduzir  custos associados ao  controlo de  segurança. A utilização de 

métodos  baseados  em  processamento  de  imagem  para  deteção  de  anomalias  em  elementos  de 

betão  [3,4]  ganhou  destaque  na  última  década.  O  amplo  desenvolvimento  das  redes  neuronais 

convolucionais  (CNNs) para  classificação de  imagens  tem  vindo  a  abrir novas possibilidades neste 

campo,  nomeadamente  desde  a  introdução  da  rede AlexNet  no  trabalho  de  Krizhevsky  et  al. [5]. 

Recentemente, Park et al. [6] e Deng et al. [7] desenvolveram um detetor de objetos YOLO [8] para 

detetar fendas em imagens de superfícies de betão, enquanto Salem et al. [9] se inspirou no detetor 

Mask R‐CNN [10] para criar um sistema de  inspeção  integrada de  fendas superficiais em pontes de 

betão armado, neste caso permitindo mesmo a  sua  segmentação. Ainda que os avanços  referidos 

sejam  importantes, os mesmos  incorporam obrigatoriamente um extrator de características, que é 

uma rede neuronal inteiramente convolucional. Os trabalhos de Park et al. [6], Deng et al. [7] e Salem 

et  al. [9]  fazem  uso  dos  modelos  VGG16 [11]  e  ResNet50 [12].  A  capacidade  do  extrator  de 

características para uma determinada tarefa está principalmente relacionada com a sua arquitetura, 

treino, e com o dataset. Neste sentido, diversas abordagens vêm a ser desenvolvidas com base em 

CNNs,  utilizando  diferentes  arquiteturas,  para  a  classificação  de  fendas  em  elementos  de  betão 

armado com recurso a imagem, em que se inclui a classificação de pequenos fragmentos de imagem 

em  fenda ou não‐fenda. Enquanto Cha et al. [13] apresentaram uma arquitetura própria para um 

modelo de CNN especificamente dedicado à classificação de  fendas em  imagens de betão, autores 

como  Silva  &  Lucena [14],  Kim  &  Cho [15]  e  Bai  et  al. [16]  adaptaram  arquiteturas  amplamente 

utilizadas para classificação de objetos em imagens, como a VGG16 [11], AlexNet [5] e Resnet50 [12], 

respetivamente.  Apesar  das  diferenças  substanciais  na  arquitetura  dos modelos,  em  geral  estes 

demonstram  sucesso em  termos de eficácia na  classificação de  fendas em  imagens de betão  com 

características  similares  aquelas  usadas  no  treino.  Apesar  dos  avanços  atingidos,  os  modelos 

avaliados são usualmente treinados em datasets limitados na diversidade encontrada em ambientes 

reais, nomeadamente diferentes  acabamentos das  superfícies ou  a presença de outras patologias 

inerentes às estruturas de betão e que possam constituir elementos de confusão. Este facto  leva a 

que em  cada  caso particular  surjam  situações diferentes daquelas em que o modelo  foi  treinado, 

reduzindo  substancialmente a  sua eficácia, em geral  invalidando‐os para a  tarefa em causa. Neste 

artigo pretende‐se contribuir com uma avaliação do modelo ResNet50 para classificação de  fendas 

em  imagens  de  superfícies  de  betão.  Será  feita  uma  avaliação  da  capacidade  nativa  do modelo 

ResNet50  pré‐treinado  no  dataset  ImageNet [17]  para  classificação  de  fendas  em  imagens  de 

superfícies de betão armado. Seguidamente, será avaliada a capacidade de generalização do mesmo 

modelo testando‐o em fragmentos de imagens obtidas da superfície de betão da barragem de Itaipú, 

localizada na fronteira entre o Brasil e Paraguai [3], aqui usada como caso de estudo.  
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Este artigo começa com uma introdução onde se faz um enquadramento do tema. Na Secção 2, são 

apresentados  os  dados  utilizados  e  descreve‐se  o  método  usado.  Os  resultados  obtidos  são 

apresentados  e  discutidos  na  Secção 3.  Por  fim,  na  Secção 4,  são  apresentadas  algumas 

considerações finais e indicam‐se algumas sugestões de trabalho futuro. 

2 METODOLOGIA 

O  presente  trabalho  divide‐se  em  quatro  fases  distintas:  i.  Avaliação  do  modelo  pré‐treinado 

utilizado;  ii.  Adaptação  do  modelo  para  utilização  em  classificação  de  fendas  e  re‐treino  num 

conjunto  de  fragmentos  de  imagem  selecionados  para  treino;  iii.  Treino  e  teste  do modelo  num 

conjunto de fragmentos de imagem reservados à priori para teste de referência; iv. Treino e teste do 
modelo num caso de estudo, neste caso através da sua aplicação a imagens da barragem de Itaipú. 

Os dados utilizados no treino, validação e teste de referência são disponibilizados publicamente num 

conjunto  intitulado “Concrete Crack Images for Classification” [18]. Este conjunto contempla 40 000 

fragmentos de  imagens RGB com 227 x 227 px de  resolução,  representando superfícies de betão e 

está dividido em dois conjuntos de igual número, entre casos com fenda e sem fenda. Os fragmentos 

de  imagem resultam de 258  imagens de alta‐resolução  (4023 x 3024 px) de edifícios do campus da 
Universidade Técnica do Médio Oriente, e  classificados através do método proposto por Zhang et 

al. [19].  Estas  imagens  apresentam‐se  com  pequena  variação  de  acabamento  da  superfície  e  de 

condições  de  luminosidade,  não  tendo  sido  realizada  qualquer manipulação  artificial  de  imagem, 

aparte do posterior recorte em fragmentos referido. Para efeitos de processamento este conjunto foi 

dividido em 3 sub‐conjuntos  independentes, para treino, validação e teste de referência, com 70%, 

20%  e  10 %  da  totalidade  de  fragmentos  disponíveis,  respetivamente.  A  arquitetura  do modelo 

utilizado para transferência de conhecimento é o ResNet50, suportado pela biblioteca PyTorch [20]. 

É  utilizada  uma  instância  do modelo  da  biblioteca  torchvision  com  preservação  dos  parâmetros, 

tendo sido treinado previamente no dataset ImageNet [17] com mil classes de objetos. Numa fase 

inicial é avaliado o extrator de características do modelo sobre a totalidade do dataset de referência 
utilizado.  Assim,  o  modelo  é  colocado  em  modo  de  avaliação  e  alimentado  com  os  40 000 

fragmentos  de  imagem.  São  então  intercetadas  as  ativações  resultantes  do  extrator  de 

características  para  cada  fragmento  avaliado,  similarmente  ao  procedimento  implementado  em 

Peters et al. [21]. Após a  colheita da  totalidade de ativações na  forma de um  conjunto de 40 000 

vetores com 2048 de dimensão, estes são sujeitos a redução de dimensão para R2 através do método 

t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t‐SNE) [22], para permitir uma melhor visualização e 

interpretação  dos  dados.  Desta  forma  é  possível  atestar  o  desempenho  do  classificador 

qualitativamente, por confronto com a classificação real que é conhecida à partida. Posteriormente, 

a  camada  densa  na  cabeça  da  rede  neuronal  é  personalizada  com  o  objetivo  de  fornecer  um 

resultado  binário,  representando  fenda  ou  não‐fenda.  Assim,  o  resultado  obtido  do  extrator  de 

características é mapeado linearmente para um vetor de dimensão 2 x 1, ao invés da camada original 

que mapeia  o mesmo  vetor  para  um  outro  de  dimensão  1000. Após  personalização,  o modelo  é 

treinado  no  conjunto  de  treino,  com  a  validação  feita  no  subset  de  validação.  Nesta  fase  os 
parâmetros da rede são congelados restringindo a sua atualização, exceto para a camada densa na 

cabeça  da  rede,  tirando  partido  da  transferência  de  conhecimento  correspondente.  O  treino  é 

ajustado para 100 epochs com utilização do otimizador Adam [23] com uma taxa de aprendizagem de 

0,001, sendo este atualizado a cada 10 epochs para 1/10 do seu valor anterior. Esta arquitetura tem 
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um retorno binário, o que leva à escolha da função de custo cross entropy. O conjunto de fragmentos 

de  imagens  usados  são  alvo  de  aumentação  de  dados [24].  Os  fragmentos  disponíveis  são 

manipulados  automaticamente  antes  de  qualquer  iteração.  Assim  é  possível  recriar  situações 

ligeiramente diferentes da mesma cena, aumentando artificialmente os dados de treino, bem como a 

amplitude  de  casos  cobertos  pelo  mesmo,  na  expectativa  de  dotar  o  modelo  de  uma  maior 

capacidade. Entre as  transformações aplicadas às  imagens encontram‐se  rotação aleatória  (< 45º), 

efeito  de  simetria  vertical  e  horizontal,  e  color jitter,  que  designa  a  aplicação  de  pequena 
instabilização da cor na imagem, tal como na Tabela 1. As transformações descritas ocorrem apenas 

aquando  da  fase  de  treino,  sendo  anuladas  quando  em  fase  de  validação.  É  ainda  feita  a 

normalização das  imagens  recorrendo à média e desvio padrão do dataset original  (ImageNet) em 

que o modelo foi pré‐treinado. 

Tabela 1: Transformações usadas para aumentação de dados e valores correspondentes. 

Transformação  Parâmetros 

Rotação  Aleatório até 45º

Simetria H e V 

Color jitter 
Luminosidade: 0.15

Contraste: 0.15 

Normalização 
Média: [0.485, 0.456, 0.406]

Desvio Padrão: [0.229, 0.224, 0.225] 

 

O modelo, após treino, é testado em dois subsets  independentes de  fragmentos de  imagem:  i. um 

sub‐conjunto  de  fragmentos  do  dataset  original  reservados  à  priori  para  teste.  Este  conjunto  de 
fragmentos ainda que não sejam usados para treino ou validação são de algum modo similares em 

termos das características da superfície do betão,  luminosidade, etc;  ii. um conjunto de fragmentos 

construído a partir de 3 imagens da barragem de Itaipú através do método da janela deslizante. Este 

conjunto de fragmentos de teste possibilita a utilização das mesmas métricas do teste de referência. 

Este  dataset  foi  gerado  previamente  através  do  método  de  janela  deslizante  com  tamanho  de 

50 x 50 px  com  uma  translação  igual  ao  lado  da  janela.  Para  evitar  a  existência  de  janelas  com 

pequenos segmentos de  fenda  localizados  junto dos bordos, após translação da  janela, a mesma é 

re‐centrada no seu gradiente dominante. Após recorte de todos os fragmentos da  imagem original, 

estes  são  classificados manualmente  em  fenda ou não‐fenda.  Em  ambos os  testes  são  calculadas 

métricas que possibilitem a comparação do desempenho do modelo na classificação de  fendas em 

imagens de betão. Assim recorre‐se à matriz de confusão, sendo esta suportada pelo F1-Score, dado 
pela Eq. (1). 

 

 

  (1) 

 

Os  valores  de  TP, FP, TN, FN  representam  os  números  de  verdadeiros  positivos,  falsos  positivos, 

verdadeiros  negativos  e  falsos  negativos,  respetivamente.  O  F1-Score  permite  ter  em  conta  o 

balanceamento entre falsos positivos e falsos negativos. 

F1=
TP

TP+ 1
2
(FP+FN )
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3 RESULTADOS 

O modelo ResNet50 seleccionado foi aplicado a dois datasets distintos.  Inicialmente, foi treinado e 

testado num dataset público de fragmentos de  imagens (quarenta mil) de fendas em betão. O qual 

foi dividido em 3 subsets. Assim foram reservados 70 % dos fragmentos de imagem para treino, 20 % 

para validação e 10 % para teste. Estas imagens apresentam características similares por terem sido 

todas adquiridas em edifícios do campus da METU em Ankara. Adicionalmente, o modelo foi testado 

em  3  imagens  da  barragem  de  Itaipú  adquiridas  pelos  autores  no  âmbito  de  uma  inspeção  à 

superfície de betão da barragem [3], na qual foram identificadas fendas, apresentadas de seguida na 

Fig. 1. 

              

Figura 1 – Imagens originais usadas para teste do classificador, adquiridas na barragem de Itaipú em 2015. 

3.1 Avaliação do modelo usado 

O modelo usado foi testado previamente ao treino no dataset com os fragmentos de imagem com e 

sem fenda. Desta forma o modelo Resnet50 foi carregado com pré‐treino no dataset do  ImageNet 
onde  foram  usados  um  total  de  1000  classes  de  objetos. Na  parte  do  extrator  de  características 

(feature extractor) não foi efetuada qualquer atualização de parâmetros tendo em conta o dataset 
de fendas usado neste trabalho, ainda assim o mesmo modelo foi testado para estas imagens na sua 

totalidade  (40 000  fragmentos). Este  teste  foi  intercetando as ativações  resultantes do extrator de 

características, sendo as mesmas aplanadas sem qualquer transformação. A ativação relativa a cada 

fragmento resulta assim num vetor de 2048 elementos, num total de 40 000 vetores. O conjunto de 

ativações  sofreu  redução  de  dimensionalidade  de  R2048  para  R2  através  do  algoritmo  t‐SNE [22], 

permitindo assim uma melhor visualização e interpretação dos dados. Da avaliação descrita resulta a 

Fig. 2 onde  cada ponto é  representativo de um  fragmento de  imagem e em que  a  coloração dos 

pontos  foi  feita de acordo com a sua classe conhecida a priori. O  resultado permite observar que, 

embora a rede neuronal utilizada não tivesse qualquer conhecimento prévio acerca de fendas, uma 

vez que foi treinada para outros objetos, esta permite uma separabilidade entre fenda e não fenda 

com  elevado  sucesso,  ainda  que  a  avaliação  seja  qualitativa.  Não  obstante,  esta  é  uma  forma 

simplista de representação  já que está a ser reduzido o domínio dos dados de R2048 para R2, sendo 

que no seu domínio original a separabilidade poderá ser ainda mais evidente. 
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Figura 2 – Visualização da separabilidade entre fragmentos de imagem com e sem fenda.  

3.2 Dataset de referência 

O subset de teste resulta da reserva à priori de 10 % das imagens do dataset original. Assim todos os 

4000  fragmentos  de  teste  foram  submetidos  ao modelo  para  calculo  das métricas  usadas.  Estas 

originam a matriz de confusão da Tabela 2, com valores de 1995, 1999, 5 e 1 para TN, TP, FP, FN, 
respetivamente. Com base na matriz de confusão foi calculado um F1-Score de 0,99. 

Tabela 2: Matriz de confusão para o teste nos fragmentos da imagem da barragem de Itaipú. 

  Verdade absoluta

Sem 

fenda 

Com 

fenda 

P
re
vi
sã
o
  Sem fenda  1995  5 

Com fenda  1  1999 

 

Na Fig. 3, a titulo de exemplo, é possível atestar que o modelo treinado acertou 9 em 10 deteções de 

fragmentos deste subset. São casos simples de deteção, livres de elementos de confusão, tais como 

de outras patologias, ou de outros elementos habitualmente existentes na superfície das estruturas 

de betão. A fenda é bastante pronunciada nas  imagens do dataset, o que contribui também para a 

elevada performance do modelo.  
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Figura 3 – Visualização de alguns exemplos de fragmentos de imagem do subset de teste 
juntamente com a previsão resultante do método usado. 

O resultado do modelo proposto quando testado em imagens similares aquelas em que foi treinado 

é muito satisfatório, estando em  linha com os resultados reportados por outros autores [13,14,15], 

ainda  que  utilizando modelos  diferentes.  Este  resultado  vem  também  reforçar  a  ideia  de  que  o 

extrator  de  características,  previamente  em  treinado  para  classificação  de  objetos  no  dataset 
ImageNet,  é  por  natureza  indicado  para  a  resolução  do  problema  de  classificação  de  fendas  em 

imagens de betão armado, tal como reportado na Secção 3.1. 

3.3 Teste em imagem da barragem de Itaipú 

O  mesmo  modelo  de  CNN  foi  então  usado  no  processamento  de  fragmentos  resultantes  de  3 

imagens (Fig. 1) da barragem de Itaipú, adquiridas em 2015.As mesmas imagens foram processadas 

no âmbito do trabalho desenvolvido por Valença & Júlio (2018) [3]. De forma a obter um resultado 

quantitativo, a  imagem  foi  fragmentada em pequenas  janelas quadradas com 50 px de  lado. Estes 

fragmentos de imagem foram guardados respeitando a mesma organização do dataset de referência 
em que o modelo foi treinado. De seguida os mesmos foram classificados manualmente. Na Fig. 4 é 

possível observar alguns exemplos de deteção através do modelo ResNet50, após treino da camada 

densa  anteriormente  personalizada,  preservando  o  pré‐treino  do  extrator  de  características 

previamente  realizado no  dataset  ImageNet  e  carregado diretamente  da  biblioteca  torchvision. A 
Fig. 4, ainda que exemplificativa, mostra deste logo a dificuldade do modelo em separar fragmentos 

de imagem de betão com fenda daqueles sem fenda, para o caso da imagem da barragem de Itaipú. 

A  superfície  de  betão  apresenta  uma  rugosidade mais  pronunciada,  relativamente  à  do  dataset 
utilizado  para  treino,  demonstrando  a  dificuldade  de  generalização  do modelo  usado.  Este  facto 

indicia a dificuldade, ou mesmo  impossibilidade, de deteções de fendas em casos diferentes dos de 

treino. 
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Figura 4 – Visualização de alguns exemplos de fragmentos de imagem resultantes do caso de 

teste na barragem de Itaipú, juntamente com a previsão resultante do método usado. 

Este  teste  foi  efetuado  com  as  mesmas  métricas  da  Secção 3.2.  Neste  caso  usaram‐se  243 

fragmentos com  fenda e 243 sem  fenda de  imagens da barragem de  Itaipú, sendo que os últimos 

foram  selecionados aleatoriamente. Esta escolha aleatória é necessária para garantir  correção nas 

métricas  por  existir  um  desequilíbrio  entre  amostras  com  fenda  e  sem  fenda,  243  vs.  13629, 
respetivamente. A  Tabela 3 mostra  a matriz de  confusão  com  as métricas utilizadas, que permite 

realizar uma avaliação quantitativa dos resultados. É possível observar que o modelo usado classifica 

corretamente  os  casos  de  amostra  com  fenda  (verdadeiros  positivos),  no  entanto  classifica 

incorretamente como fenda muitas amostras que não apresentam fenda (falsos positivos). 

Tabela 3 ‐ Matriz de confusão para o teste nos fragmentos da imagem da barragem de Itaipú. 

  Verdade absoluta 

Sem fenda Com fenda

P
re
vi
sã
o
  Sem fenda  25  0 

Com fenda  218  243 

Para o  teste nas  imagens  reais da barragem de  Itaipú  foi obtido um F1-Score de 0,69. Este valor é 
substancialmente inferior a 0,99, obtido para o teste de referência da Secção 3.2. O resultado obtido 

fica aquém das necessidades para a utilização normal num sistema automático de deteção de fendas 

em barragens, com superfície de betão de acabamento mais rugoso, sendo esta a generalidade das 

áreas de betão. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo ResNet50 foi selecionado para classificação de fendas em imagens de superfícies de betão 

no âmbito deste  trabalho. Para  treino  foi usado um dataset público,  sendo  seguidamente  testado 

num  subset  reservado  à priori para  teste  e  em  imagens de  superfícies de betão da barragem  de 
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Itaipú.  O  modelo  utilizado  mostrou  ser  adequado  para  classificação  de  fendas  nas  imagens  de 

superfícies de betão do dataset público. Adicionalmente, foi avaliado o extrator de características (a 

parte convolucional) da sua  instância pré‐treinada que é disponibilizada pela biblioteca torchvision, 
para a classificação de  fendas nos  fragmentos de  imagens de  teste. Esta  instância denotou grande 
capacidade  para  separação  entre  imagens  com  fenda  e  sem  fenda  no  seu  estado  nativo,  antes 

mesmo  de  ter  sido  treinado  para  o  efeito. O modelo  com  a  camada  densa  personalizada  para  a 

classificação  de  fendas,  após  treino  no  dataset  de  imagens  com  e  sem  fendas, mostrou  elevada 

capacidade na  classificação de  fendas  em  imagens de  superfície de betão,  tendo  atingido um  F1-
Score de 0,99. O teste nos fragmentos das imagens da barragem de Itaipú resultou num F1-Score de 
0,69.  Este  resultado  demonstra  que  o  modelo  treinado  não  está  capacitado  para  classificar 

corretamente  os  fragmentos  destas  imagens.  Neste  tipo  de  infraestrutura,  os  acabamentos  da 

superfície  apresentam maior  rugosidade  do  que  nas  superfícies  de  onde  resultaram  as  imagens 

usadas para treino. O facto da superfície estar completamente exposta a fatores ambientais resulta 

na  existência  de  elementos  de  confusão  adicionais  para  o  classificador,  nomeadamente  sujidade 

acumulada, marcas de cofragem ou pequenas áreas de colonização biológica. Como consequência, o 
mesmo demonstrou grande dificuldade e uma performance abaixo do  requerido para deteção de 

fendas. Assim, este modelo mostrou pouca capacidade de generalização para classificação de fendas 

em  imagens adquiridas em ambientes diferenciados em  termos de características da superfície. Os 

resultados obtidos, bem como a bibliografia existente, mostram que os modelos de classificação de 

imagem baseados em CNNs  têm potencial de aplicação para deteção de  fendas em  superfícies de 

betão. No entanto, mostram dificuldade de  classificação de  fendas em  imagens de  superfícies um 

pouco diferentes daquelas em que foram treinados, ainda que o material e o elemento a classificar 

se mantenham.  

Como  trabalho  futuro, afiguram‐se duas grandes possibilidades de abordagem. A primeira consiste 

em preparar modelos especificamente dedicados à classificação de fendas na superfície de betão de 

uma determinada estrutura, alavancando a performance do modelo à custa da restrição ao domínio 

de aplicação. A preparação de dados de treino implicará meios humanos na classificação manual dos 

mesmos numa fase  inicial e o modelo estará condicionado à ausência de trabalhos de manutenção 

durante largos períodos de tempo de modo a garantir que não é alterado substancialmente o aspeto 

daquelas  superfícies  de  betão.  A  alternativa,  passa  por  desenvolver  formas  de  generalização  do 

modelo, permitindo capacitar o mesmo para manter uma performance elevada, ainda que usado em 

diferentes  domínios  de  aplicação, mesmo  que  em  detrimento  de  alguma  quebra  de  eficácia  na 

classificação.  Esta  abordagem  inclui  várias  possibilidades,  nomeadamente  utilizando  modelos 

gerativos  de  imagens  de  fendas,  cobrindo  um  leque muito mais  alargado  de  possibilidades  em 

termos de ocorrência de fendas em superfícies de betão. Estas  imagens podem ser utilizadas numa 

fase  posterior  para  re‐treinar  o  classificador,  dotando‐o  assim  de  uma maior  capacidade.  Outra 

possibilidade inclui a adaptação de domínio, que se foca em encontrar um espaço latente em que a 

grande panóplia de hipóteses de  imagens com ocorrência de fendas em superfícies de betão possa 

coexistir [25].  Este método  passa  por  aplicar  uma  distorção  aos  dados  de  forma  a  encontrar  um 

subdomínio em que as  imagens  fonte e as  imagens alvo partilhem características. Assim é possível 

que,  apesar de  terem origem  em  ambientes  completamente distintos,  as mesmas  imagens  sejam 

comparáveis e, portanto, classificáveis automaticamente. 
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Injeções de caldas cimentícias no âmbito de operações de reabilitação da 
superestrutura de barragens de betão - Parte 2: Casos de sucesso 

João Conde Silva 

LNEC, Lisboa, Portugal, jrsilva@lnec.pt  

Resumo 

Neste documento apresentam-se alguns exemplos bem-sucedidos de reabilitação da superestrutura 

de barragens de betão que envolvem injeções de descontinuidades, tais como fendas ou juntas, com 

caldas de cimento. 

Começa-se com uma breve introdução relacionada com a injeção de descontinuidades em barragens 

de betão. Segue-se uma abordagem prática deste tema, com referências a reabilitações levadas a 

cabo nas quatro principais tipologias estruturais de barragens de betão, isto é, de gravidade, de 

contrafortes, em abóbada e de abóbadas múltiplas. 

Infiltrações substanciais foram detetadas nas três barragens de gravidade apresentadas. Na 

barragem de Isle-Maligne ocorreram infiltrações nas juntas de construção horizontais devido a 

fenómenos de lixiviação e de gelo-degelo, a deterioração da barragem de Kuromata foi sobretudo 

causada pelo envelhecimento, ao passo que a deterioração do betão da barragem de Garichte se 

deveu à fraca qualidade do betão utilizado na sua construção. 

Posteriormente, abordam-se as intervenções em três barragens de contrafortes. Antes da 

intervenção a que foi sujeita, a barragem de Big Eddy manifestava lixiviação de componentes do 

betão através de aberturas de juntas de betonagem. Pracana, por sua vez, tinha os paramentos 

degradados e fendas com origem em reações expansivas. Storfinnforsen, para além de infiltrações, 

apresentava fendas e destacamentos. 

Relativamente às barragens em abóbada e de abóbadas múltiplas, refere-se apenas um exemplo 

para cada uma destas tipologias: a barragem abóbada de Bimont e a barragem de abóbadas 

múltiplas de Daniel-Johnson, respetivamente. O betão da barragem de Bimont esteve sujeito a 

reações expansivas que resultaram na formação de fendas. A barragem de Daniel-Johnson fendilhou 

consideravelmente devido à combinação tensões de origem térmica. 

Todas as intervenções de reabilitação apresentadas combinaram injeções de caldas de cimento em 

fendas ou juntas com outras medidas, tais como betão projetado ou impermeabilização do 

paramento de montante. 

Palavras-chave: Barragens de Betão; Reabilitação; Caldas Cimentícias; Fendas; Juntas 
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1 INTRODUÇÃO 

A injeção de fendas é o procedimento mais comum para reparar barragens de betão fendilhadas, 

sendo uma solução eficaz na mitigação de infiltrações. De uma forma geral, pretende-se que as 

injeções interrompam o processo de deterioração, impedindo a penetração da água através da 

barragem e, se possível, aumentem o nível de segurança estrutural da barragem [1]. 

Não obstante, há que ter em mente que o preenchimento de fendas através de injeções não impede, 

genericamente, a causa das anomalias. Em grande parte das situações, este método de reparação 

deve ser utilizado em combinação com outros tipos de estratégias que eliminem ou mitiguem a(s) 

causa(s) da fendilhação, tendo sempre em consideração os aspetos estruturais das fendas e 

garantindo maior longevidade da barragem [2]. 

Conforme se pode constatar nos próximos capítulos, os materiais à base de cimento têm sido 

utilizados com sucesso na injeção de fendas e de juntas de contração e de betonagem em barragens 

de betão, embora outros tipos de materiais, como resinas epóxi e poliuretanos, sejam normalmente 

considerados mais adequados para estes fins [3, 4]. 

O presente documento apresenta um compêndio de exemplos de reabilitações de barragens de 

betão fendilhadas, envolvendo, entre outras metodologias, injeções de caldas cimentícias, são 

apresentados nos capítulos seguintes. Esta informação encontra-se organizada em função do tipo de 

barragem. 

2 CASOS DE SUCESSO 

2.1 Barragens de gravidade 

Expõem-se aqui três exemplos de reabilitação de barragens de gravidade em betão, designadamente 

a de Isle-Maligne, no Canadá, a de Kuromata, no Japão, e a de Garichte, na Suíça (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Barragens de gravidade de betão reparadas com injeção de calda de cimento 

Nome e tipo da 
barragem 

Ano de 
conclusão 

Altura 
(m) 

Locali-
zação 

Tipo / Causa da 
degradação 

Material de 
injeção 

Pressão 
de 

injeção 
Observações 

Refe-
rência 

Isle-Maligne, 
barragem de 

gravidade 
1926 43 

Quebe-
que, 

Canadá 

Deterioração das 
juntas de 

betonagem 

Calda de 
cimento 

microfino 

0,4 a 5,3 
MPa 

Abertura de fendas 
durante a injeção 

[5] 

Kuromata, 
barragem de 

gravidade 
1927 25 Japão 

Repasses visíveis 
no paramento de 

jusante 

Calda de 
cimento c/ 
acelerador 
de presa 

0,3 a 0,7 
MPa 

A injeção evitou uma 
maior degradação da 

barragem 
[6] 

Garichte, 
barragem de 

garvidade 
1931 42 Suíça 

Deterioração do 
betão e das 

juntas, fendas, 
infiltrações e 

lixiviação 

Calda de 
cimento e 

resina 
epóxi 

N/D 

Eficaz na redução de 
infiltrações, mas a 
lixiviação não foi 

eliminada 

[7, 8] 

N/D - informação não disponível 
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2.1.1 Barragem de Isle-Maligne 

A barragem de Isle-Maligne, cuja construção foi concluída em 1926, localiza-se na província do 

Quebeque, no Canadá, e tem cerca de 43 m de altura. As inspeções revelaram que as zonas mais 

deterioradas foram as juntas de betonagem horizontais. As principais causas da deterioração do 

betão foram lixiviação e ciclos gelo-degelo. A bem-sucedida reabilitação incluiu um extenso 

programa de injeção para selar grandes e pequenas fendas do corpo da barragem. Descontinuidades 

maiores foram injetadas com cimento Portland convencional, enquanto descontinuidades mais 

estreitas exigiram uma granulometria mais reduzida, pelo que se optou por cimento microfino. Para 

cada fase de injeção ao longo da altura da barragem, o peso do betão e as âncoras pós-tensionadas 

que resistem à pressão de injeção foram calculados para estabelecer a pressão máxima de injeção 

permitida no ponto de injeção e o volume máximo de injeção que pode ser injetado sob a pressão 

determinada. Portanto, a técnica do número de intensidade de injeção (grout intensity number, 

GIN), que estima que o dano potencial causado pela injeção está relacionado com o produto da 

pressão da injeção (bar) pelo volume injetado (litros), foi utilizada na reabilitação dessa barragem 

para impedir a abertura e a propagação de fendas. Para um valor GIN constante de 

aproximadamente 850, a pressão efetiva de injeção variou entre 0,4 e 5,3 MPa [5]. 

2.1.2 Barragem de Kuromata 

Kuromata é uma barragem de gravidade em betão, com 24,5 m de altura, cuja construção foi 

concluída em 1927, tendo sido modificada em 1981. A barragem esteve em exploração por mais de 

50 anos, período durante o qual desenvolveu uma deterioração progressiva, que se foi manifestando 

através de infiltrações consideráveis. Consequentemente, injetou-se calda de cimento no corpo da 

barragem e na fundação rochosa, para reduzir a sua permeabilidade à água, o que resultou numa 

desaceleração da deterioração da barragem. O espaçamento entre os orifícios de injeção variou 

entre 1,0 m e 1,5 m e as pressões foram ajustadas em função da profundidade (em regra: 0-20m, 0,3 

MPa; 20-30m, 0,5 MPa; >30m, 0,7 MPa). A comparação entre o fluxo de material antes e após a 

injeção (Tabela 2) indica uma melhoria considerável no desempenho da barragem [6]. 

 

Tabela 2. Resumo das quantidades de material (essencialmente água) drenado e infiltrado antes de após o 
tratamento de injeção na barragem de Kuromata (adaptado de [6]) 

Zona 
Material drenado e infiltrado 

Antes da intervenção (l/m) Após a injeção (l/m) 

Zona próxima da margem direita 352-2292 80% dos valores abaixo de 37 

Zona central 312-4308 80% dos valores abaixo de 45 

Zona próxima da margem esquerda 304-3147 89% dos valores abaixo de 40 

 

2.1.3 Barragem de Garichte 

A barragem de gravidade de Garichte, com 42 m de altura, foi concluída em 1931. Ao longo dos anos, 

verificou-se uma deterioração progressiva do betão e das juntas, formação de fendas, surgimento de 

infiltrações e lixiviação do betão. Concluiu-se que estes sintomas se deviam essencialmente à fraca 

qualidade do betão, que apresentava uma elevada porosidade devido a ter sido fabricado com 

cimento com uma granulometria relativamente elevada e com excesso de água. A barragem foi 

intervencionada algumas vezes, incluindo injeções com calda de cimento e com resina epoxídica. As 
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referidas intervenções, que se focaram essencialmente na colmatação de fendas e zonas porosas, 

ainda que não tenham eliminado as infiltrações, contribuíram para uma redução significativa das 

mesmas. Não resolveram, no entanto, o problema das lixiviações [7, 8]. 

2.2 Barragens de contrafortes 

Três barragens de contrafortes são apresentadas nesta secção, todas elas ainda em exploração, 

muitos anos após a reabilitação. Estas são as barragens de Big Eddy, no Canadá, de Pracana, em 

Portugal, e de Storfinnforsen, na Suécia (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Barragens de contrafortes de betão reparadas com injeção de calda de cimento 

Nome e tipo da 
barragem 

Ano de 
conclusão 

Altura 
(m) 

Locali-
zação 

Tipo / Causa da 
degradação 

Material de 
injeção 

Pressão 
de 

injeção 
Observações 

Refe-
rência 

Big Eddy, 
barragem de 
contrafortes 

1929 44 
Ontário, 
Canadá 

Deterioração das 
juntas de 

betonagem, 
infiltrações e 

lixiviação 

Calda de 
cimento 

Pressão 
efectiva 

+ 0,7 kPa 

Injeção bem-
sucedida, com 

redução significativa 
das infiltrações 

[9] 
 

Pracana, 
barragem de 
contrafortes 

1952 65 Portugal 

Degradação dos 
paramentos e 

fendas devido a 
reações 

expansivas 

Calda de 
cimento e 

resina 
epóxi 

N/D 

Reabilitação que 
combinou a injeção 
com a utilização de 
uma geomembrana 

[8, 10, 
11, 12] 

Storfinnforsen, 
barragem de 
contrafortes 

1954 40 Suécia 

Infiltrações e 
fendilhação 

devido a efeitos 
térmicos 

Calda de 
cimento 

N/D 

Injeção de fendas a 
jusante e aplicação de 

betão projetado no 
paramento montante 

[13, 
14] 

N/D - informação não disponível 

 

2.2.1 Barragem de Big Eddy 

A barragem de contrafortes de Big Eddy tem 44 m de altura, localiza-se no estado de Ontário, no 

Canadá, e foi concluída em 1929. Antes da reabilitação, esta barragem apresentava infiltrações nas 

juntas de betonagem horizontais. Além das ancoragens introduzidas para melhorar a estabilidade, 

várias descontinuidades no corpo da barragem foram injetadas com calda de cimento, com o 

objetivo de restabelecer a sua impermeabilidade e integridade estrutural. A pressão máxima de 

injeção foi essencialmente definida por forma a evitar a abertura de descontinuidades existentes 

(hydro-jacking) e a formação de novas fendas (hydro-fracturing). A pressão efetiva para injetar a 

calda foi calculada de acordo com a profundidade, resultando numa pressão de calda de 0,23 kPa por 

metro de betão acima da seção injetada. De uma forma geral, o programa de injeção teve sucesso no 

controlo das infiltrações [9]. 

2.2.2 Barragem de Pracana 

Pracana é uma barragem com 60 m de altura, foi construída entre 1948 e 1951 e localiza-se em 

Portugal. Pouco tempo após o enchimento da albufeira, fendas consideráveis e movimentos 

irreversíveis significativos foram detetados na barragem. Na década de 1980, foi diagnosticada a 
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reação expansiva de álcali-agregado (RAA), que progrediu de uma forma relativamente rápida devido 

às infiltrações, criando um cenário crítico em relação às condições de deslizamento ao longo de 

fendas horizontais, especialmente em caso de sismo. Em 1992 foi levada a cabo uma extensa 

reabilitação, que, para além do reforço de zonas fendilhadas através de injeções, compreendeu a 

instalação de uma geomembrana de PVC no paramento de montante para impedir a penetração de 

água que alimenta a RAA, o tratamento da fundação, a execução de uma nova cortina de 

impermeabilização, a construção de novos elementos estruturais na fundação e dois conjuntos de 

apoios de betão no paramento de jusante entre contrafortes e a construção de um novo 

descarregador e de uma nova tomada de água. Após o mapeamento e a análise das fendas em dois 

contrafortes, a reparação das fendas foi realizada através do preenchimento das fendas mais largas 

(maiores que 0,5 mm) individualmente com calda de cimento e da injeção das fendas menores com 

resina epóxi (Figura 1a). O estado de conservação mais recente de uma das zonas fendilhadas ilustra-

se na Figura 1b [8, 10, 11, 12]. 

 

 
  

a) cortes transversais com: mapeamento de todas as fendas (esquerda e centro); 
tratamento individual de fendas mais largas (direita) (adaptado de [10, 11]) 

b) atual estado de 
conservação 

Figura 1. Contrafortes da barragem de Pracana 

 

2.2.3 Barragem de Storfinnforsen 

A barragem de Storfinnforsen, na Suécia, é uma combinação de um troço de barragem em betão, de 

100 contrafortes, com uma barragem de aterro, com cerca de 40 m de altura e comprimento total de 

400 m. Esta barragem foi concluída e começou o seu período de exploração em 1954. Alguns anos 

após a sua conclusão, verificou-se o desenvolvimento de infiltrações, fendas no lado de jusante em 

alguns contrafortes, bem como destacamentos de betão no paramento de montante. 

Aparentemente, estas anomalias foram causadas por restrições de movimentos durante a fase de 

arrefecimento do betão e, posteriormente, pela formação de gelo nos paramentos. A profundidade 

dos destacamentos variou entre 5 e 20 cm, resultando na exposição da armadura de pele. As fendas 

horizontais foram encontradas a uma profundidade entre 10 e 35 m. Estas descontinuidades 

causaram infiltrações de água da albufeira e subsequente lixiviação do betão [13, 14]. 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 395



Nos anos 90 foi realizado um extenso programa de reabilitação. Os trabalhos de reparação incluíram 

a remoção do betão danificado no paramento de montante e o respetivo tratamento com betão 

projetado, bem como a injeção de fendas com calda de cimento no paramento de jusante. Para 

evitar mais formação de gelo, uma parede isoladora feita de chapas de aço e poliestireno foi 

instalada do lado de jusante, entre contrafortes, tendo a área entre o paramento e a parede 

isoladora sido aquecida com um fluxo de ar quente controlado [13]. 

Cerca de 10 anos após o programa de reabilitação descrito, foram observadas mais fendas na parede 

do contraforte. As análises mostraram que o padrão de fendilhação observado in situ foi causado por 

variações de temperatura e que a colocação da parede isoladora resultou num aumento das tensões 

de tração nos contrafortes. Deste modo, outro programa de reabilitação foi realizado para manter e 

desenvolver a segurança da barragem de Storfinnforsen, a fim de melhorar a estabilidade dos 

tirantes de ancoragem no solo, remover as paredes isoladoras aplicadas previamente e instalar novas 

paredes isoladoras mais a jusante, por forma a envolver completamente as paredes do contraforte 

[14]. 

2.3 Barragens em abóbada 

Uma descrição relativamente detalhada das operações de reabilitação da barragem abóbada de 

Bimont é apresentada nesta secção (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Barragem em abóbada reparada com injeção de calda de cimento 

Nome e tipo da 
barragem 

Ano de 
conclusão 

Altura 
(m) 

Locali-
zação 

Tipo / Causa da 
degradação 

Material de 
injeção 

Pressão 
de 

injeção 
Observações 

Refe-
rência 

Bimont, 
barragem 
abóbada 

1952 87 França 

Fendilhação e 
degradação das 

juntas de 
contração devido 

a reações 
expansivas 

Calda de 
cimento 

fendas: 
0,1 MPa 
& juntas: 
0,4 MPa 

Injeção das fendas e 
das juntas de 

contração 
[15] 

 

2.3.1 Barragem de Bimont 

A barragem abóbada de Bimont tem cerca de 87 m de altura, foi construída entre 1946 e 1951 e 

entrou em serviço pela primeira vez em 1952. Em 1960, foram encontradas fendas na secção inferior 

do paramento de montante, junto à margem direita. Nos anos seguintes, começou a surgir 

fendilhação na base das consolas da margem direita. Vários conjuntos de fendas progrediram nas 

direções horizontal, vertical e diagonal, incluindo uma distintamente visível no paramento de 

jusante, com uma largura de até 13 mm (Figura 2a). 

O aparecimento dessas fendas foi acompanhado por movimentos irreversíveis na margem direita da 

barragem. As consolas deslocaram-se para cima e inclinaram-se no sentido de montante e da 

margem esquerda, tendo-se verificado a abertura excessiva de algumas juntas de contração. As 

inspeções revelaram fendas internas nas sete consolas do lado da margem direita (Figura 2b). 
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Concluiu-se que a causa principal das referidas anomalias foi a formação de quantidades muito 

consideráveis de etringite secundária na sequência de reações sulfáticas internas (RSI) [15]. 

 

  
a) imagens aumentadas de anomalia na junta de contração (canto 

superior esquerdo) e fenda (canto inferior direito) 
b) margem direita: localização das zonas expandidas, 
das fendas, e das juntas de contração excessivamente 

abertas (tudo marcado com cor branca) 

Figura 2. Vista de jusante da barragem de Bimont (adaptado de [15]) 

 

A barragem foi recentemente submetida a obras de reabilitação, com vista a recuperar o seu 

monolitismo e assim poder suportar adequadamente a carga hidrostática. Os trabalhos de 

reabilitação consistiram principalmente na injeção de calda de cimento nas fendas e nas juntas de 

contração anormalmente abertas, bem como no reforço da estanquidade no paramento de 

montante para evitar RSI, uma vez que estas reações são alimentadas por água. Estas obras de 

reabilitação incluíram também a drenagem da fundação e a estabilização do encontro da margem 

direita, bem como uma atualização do sistema de observação da barragem [15]. 

A injeção das fendas, tanto internas como expostas, foi realizada a partir das fendas inferiores para 

cima, abrangendo troços com alturas limitadas (entre 2 a 4 m), com pressões de injeção 

continuamente monitorizadas (sempre abaixo de 0,1 MPa) para evitar abertura das 

descontinuidades existentes (hydro-jacking), propagação de fendas (hydro-fracturing) e 

destacamento de betão (entre as fendas internas e os paramentos da barragem) devido a elevadas 

pressões de injeção. Estes fenómenos foram evitados também através da instalação de ancoragens 

passivas nas consolas mais afetadas (Figura 3). Instalaram-se orifícios de ventilação no perímetro das 

zonas a tratar para garantir que a calda não chegava com pressões muito elevadas às zonas 

envolventes, que não se encontravam ancoradas [15]. 

No que respeita às juntas de contração, a injeção foi também executada no sentido ascendente. A 

perfuração para a injeção de juntas levou em consideração os limites superior e inferior dos 

compartimentos de injeção (Figura 4). Antes da injeção da junta, foi realizada uma inspeção em vídeo 

através de cada furo para identificar o nível de abertura / fecho de cada junta, tendo-se procedido 

apenas à das anormalmente abertas. As juntas foram também injetadas a uma pressão 

relativamente baixa (pressão máxima de 0,4 MPa), que resultou numa abertura máxima de junta de 

0,2 mm [15]. 
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a) vista de jusante da margem direita b) secção da consola 3 

Figura 3. Barragem de Bimont: mapeamento de fendas, pontos de ancoragem e de injeção (adaptado de [15]) 

 
 

 
 

a) vista de jusante da margem direita b) secção da consola 3 c) secção horizontal da margem direita 

Figura 4. Barragem de Bimont: perfurações (a vermelho) para a injeção das juntas de contração (adaptado de [15]) 

 

2.4 Barragens de abóbadas múltiplas 

Na presente secção apresenta-se uma descrição relativamente sucinta da operação de reabilitação 

da barragem de Daniel-Johnson, com especial ênfase para a injeção de caldas de cimento (Tabela 5). 
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Tabela 5. Barragem de abóbadas múltiplas reparada através de injeção de calda de cimento 

Nome e tipo da 
barragem 

Ano de 
conclusão 

Altura 
(m) 

Locali-
zação 

Tipo / Causa da 
degradação 

Material de 
injeção 

Pressão 
de 

injeção 
Observações 

Refe-
rência 

Daniel-Johnson, 
barragem de 

abóbadas 
múltiplas 

1970 214 
Quebe-

que, 
Canadá 

Fendilhação 
devido à 

geometria da 
estrutura e a 
variações de 
temperatura 

Calda de 
cimento 

microfino 
com 

superplasti-
ficante 

1,15 a 2 
MPa 

Injeção de fendas, 
resultando na 
eliminação das 

infiltrações 

[16, 17] 

 

 

2.4.1 Barragem de Daniel-Johnson 

A barragem de abóbadas múltiplas de Daniel-Johnson tem cerca de 214 m de altura. Esta localiza-se 

na região do Quebeque, no Canadá, tendo a sua construção sido concluída em 1968. Pouco após a 

conclusão da barragem, diferentes tipos de fendas surgiram nos paramentos de montante e de 

jusante, sobretudo um pouco acima da fundação, devido à geometria da estrutura. Estas fendas 

cortam o fundo dos arcos num plano perpendicular ao paramento de montante, afundando-se no 

sentido de jusante, em direção à fundação. Entre 1969 e 1982 foram realizadas 33 campanhas de 

injeção, durante as quais se injetaram fendas de 11 dos 13 arcos da barragem. Em alguns casos, as 

elevadas pressões de injeção e os métodos menos adequados provocaram a propagação de 

fendilhação existente e também originaram novas fendas. Em 1999 levou-se a cabo outro programa 

de injeção, que consistiu em preencher as fendas numa zona que apresentava elevados níveis de 

infiltrações. A injeção, que foi realizada com calda de cimento microfino com superplastificante, 

levou cerca de 6 dias completos para ser concluída e foi sempre feita no sentido ascendente. Uma 

análise de elementos finitos para o planeamento da operação de injeção estabeleceu que a pressão 

no ponto de injeção não deveria exceder 2,4 MPa. Os trabalhos de reabilitação foram bem-

sucedidos, pois prolongaram consideravelmente a vida útil da barragem [16, 17]. 

3 CONCLUSÕES 

Embora os materiais de injeção de base cimentícia apresentem algumas limitações técnicas quando 

comparados com outras alternativas tais como resinas epoxídicas, as vantagens económica e 

ambiental aliadas ao número considerável de reabilitações de sucesso que envolveram caldas de 

cimento para o preenchimento de descontinuidades em barragens, incluindo todas as mencionadas 

no presente documento, levam a crer que estes tipos de materiais devem ser tidos em conta como 

uma das alternativas para este tipo de intervenções, independentemente da tipologia estrutural da 

barragem. 

As injeções de calda de cimento podem (e, normalmente, devem) ser utilizadas em combinação com 

outras soluções de reparação e reforço ou mesmo com outros materiais de injeção. Em algumas das 

intervenções descritas procedeu-se paralelamente à instalação de telas de impermeabilização, à 

injeção de materiais não cimentícios e à reparação e reforço da superestrutura através de métodos 

tais como aplicação de betão projetado ou instalação de ancoragens. 
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Durante uma operação de injeção existe um risco potencial de propagação das fendas existentes e 

de formação de novas fendas, fenómenos estes que devem ser evitados através do reforço das zonas 

injetadas e da limitação das pressões de injeção, que devem ser objeto de uma análise prévia. 

Estes e outros casos de estudo devem ser tidos em consideração no planeamento de operações de 

reabilitação que envolvam metodologias semelhantes. 
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Resumo 

Este trabalho insere-se no âmbito da modelação do comportamento estrutural de barragens de betão 

e tem como objetivo a apresentação de modelos de aprendizagem automática do tipo random forest 

para a interpretação do comportamento observado de barragens de betão. 

Uma das componentes da atividade de análise e interpretação na fase exploração normal da barragem 

é realizada através da modelação do comportamento estrutural com base em métodos estatísticos. 

Estes modelos têm como objetivo identificar um padrão de comportamento (ou “assinatura”), com 

base na história de obra, o qual se traduz numa relação estatística entre as principais variáveis 

ambientais (nível da água na albufeira e variações térmicas) e o efeito do tempo e as grandezas 

observadas. Os modelos mais utilizados são do tipo Hydrostatic-Season-Time (HST) e do tipo 

Hydrostatic-Temperature-Time (HTT), ambos utilizam termos que são função do nível de água na 

albufeira (termo ℎ) e do tempo (termo 𝑡) sendo que diferem por o HST considerar o efeito da 

temperatura através de funções sinusoidais de período anual e o HTT considerar registos de 

temperaturas efetivamente medidas no corpo da barragem.  

Nesta área é comum o uso de modelos, tradicionalmente designados por modelos de interpretação 

quantitativa (IQ), usualmente obtidos a partir do método da regressão linear múltipla tendo como 

função de minimização o método dos mínimos quadrados. O desenvolvimento na área da 

aprendizagem automática tem permitido o desenvolvimento de métodos que adequados para 

problemas de natureza estatística, como são o caso dos modelos do tipo random forest (RF). No caso 

de estudo são apresentados estes dois modelos, determinados pelos dois métodos apresentados (IQ 

e RF) para descrever o comportamento observado do deslocamento radial da barragem Alto Lindoso. 

Verificou-se que os modelos RF apresentaram um bom desempenho, mesmo quando comparados com 

os modelos IQ.  

Palavras-chave: Barragens de Betão; Análise e Interpretação do Comportamento Observado; 
Controlo de Segurança Estrutural; Aprendizagem Automática; Random Forest. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento de novos métodos de aprendizagem automática, estes têm sido aplicados a 

diversos problemas em engenharia. Sendo o controlo de segurança de barragens uma atividade que 

utiliza, para uma análise expedita, modelos estatísticos para caracterização do comportamento 

estrutural, esta é uma das áreas em que estes métodos têm vindo a ser experimentados [1]. 

Esta comunicação procura dar a conhecer o método de aprendizagem random forest e a sua aplicação 

no contexto do controlo de segurança de barragens. No caso de estudo apresentado são comparados 

os desempenhos dos modelos obtidos pelo método de regressão linear múltipla (modelo IQ) e pelo 

método de aprendizagem automática (modelo RF) na previsão de deslocamentos na barragem. 

2 CONTROLO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE BETÃO 

As barragens são infraestruturas importantes para o país, dado que permitem potenciar uma gestão 

eficiente e eficaz dos recursos hídricos quer para o abastecimento de água, como para a produção de 

energia renovável ou até mesmo para a dinamização do lazer e do turismo. São obras cujo custo de 

construção é elevado e normalmente apresentam um risco potencial elevado dado que em caso de 

acidente ou incidente os danos potenciais podem ser elevados. Por isso são obras que estão sujeitas a 

processo de controlo de segurança rigoroso e continuado, regulamentado em Portugal através do 

Regulamento de Segurança de Barragens. 

O controlo de segurança estrutural de barragens engloba as atividades de monitorização, análise e 

interpretação, avaliação de segurança e apoio à decisão. Para tornar operacional as atividades de 

controlo de segurança estrutural das grandes barragens, cada barragem tem um plano de observação 

que integra um sistema de monitorização que fornece dados sobre as principais solicitações e respetiva 

resposta estrutural que são alvo de análise e interpretação [2]. Tradicionalmente, durante o período 

de exploração normal da obra, a análise e interpretação do padrão de comportamento observado é 

efetuado com recurso a métodos estatísticos. Estes modelos permitem a caracterização da resposta 

estrutural, como por exemplo os deslocamentos horizontais, através da consideração das principais 

ações a que a barragem está sujeita [3][4]. 

Em engenharia de barragens a caracterização da resposta estrutural (𝑈) é, usualmente, descrita pelo 

modelo Hydrostatic-Season-Time - HST, 𝑈𝐻𝑆𝑇(ℎ, 𝜃, 𝑡) [3]. Este modelo considera que os efeitos do nível 

𝑈ℎ(ℎ), da temperatura 𝑈𝜃(𝜃) e do tempo 𝑈𝑡(𝑡) são linearmente independentes. O modelo considera 

como termos o efeito do nível através de uma função polinomial até ao 4º grau da altura da água na 

albufeira (Eq. (1)), o efeito térmico através de funções sinusoidais de período anual (Eq. (2), 𝜃 =
2𝜋𝑡𝑑

365
 

onde 𝑡𝑑 é número de dias desde o início do ano até à observação) e o efeito do tempo através de 

funções com assimptota horizontal e/ou polinomiais (Eq. (3)) [3]. 

𝑈ℎ(ℎ) = 𝛽1 × ℎ + 𝛽2 × ℎ2 + 𝛽3 × ℎ3 + 𝛽4 × ℎ4 (1) 
 

𝑈𝜃(𝜃) = 𝛽1 × cos 𝜃 + 𝛽2 × sen 𝜃 + 𝛽3 × sen2 𝜃 (2) 
 

𝑈𝑡(𝑡) = 𝛽1 × 𝑡 + 𝛽2 × 𝑡2 + 𝛽3 × 𝑡3 + 𝛽4 × ln (1 +
𝑡

𝑐1
) +𝛽5 × 𝑒−𝑐𝑡   (3) 
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O modelo hydrostatic-temperature-time – HTT, 𝑈𝐻𝑇𝑇(ℎ, 𝑇, 𝑡), é semelhante ao modelo HST, no 

entanto os termos referentes ao efeito térmico 𝑈𝑇(𝑇) = ∑ 𝛽𝑗 × 𝑇𝑗 são função das medições dadas 

pelos termómetros da barragem em vez de funções sinusoidais [6]. 

O método mais utilizado para determinar os coeficientes do modelo é a regressão linear múltipla que 

determina os coeficientes 𝛽 de cada termo com base no método dos mínimos quadrados. Em 

engenharia de barragens são usualmente designados por modelos de interpretação quantitativa (IQ). 

3 MODELOS DE APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA 

3.1 Introdução 

A aprendizagem automática é uma área da inteligência artificial que tem por base o estudo e 

desenvolvimento de algoritmos computacionais que “aprendem” automaticamente através da 

experiência [7]. Existem duas abordagens principais de métodos de aprendizagem de dados e 

obtenção de resultados, a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não supervisionada [8] (Fig. 

1). No caso da aprendizagem supervisionada, um algoritmo cria um modelo a partir de um conjunto 

de dados constituídos por dados de entrada e respetiva saída conhecidos (conjunto de aprendizagem). 

Depois da aprendizagem ocorrer este modelo é aplicado a outro conjunto de dados de entrada 

(conjunto de previsão) e obtém-se a saída estimada de acordo com os padrões obtidos pelos dados de 

aprendizagem. Na aprendizagem não supervisionada o modelo aprende com o conjunto de dados de 

entrada enquanto os dados de saída não são conhecidos. O algoritmo aglomera os dados de entrada 

em grupos ou cria clusters de dados para os classificar/identificar e quando um novo conjunto de dados 

de entrada é fornecido o modelo procura o melhor grupo de dados a que este novo conjunto pode 

pertencer de modo a se obter a saída [9]. 

  

Figura 1. Abordagens dos métodos supervisionadas (esquerda) e não supervisionados (direita). 

As random forests são um dos métodos mais utilizados em aprendizagem automática uma vez que são 

bastante versáteis e apresentam bons resultados. No entanto, em geral não apresentam a qualidade 

de um algoritmo especializado [10]. Muito simplesmente random forest são múltiplas árvores de 

decisão de subconjuntos aleatórios dos dados de aprendizagem em que o resultado final é a 

agregação/ponderação entre essas árvores (floresta). Este é um método de aprendizagem 

supervisionada (embora existam casos que tenha sido aplicado como não supervisionado [11]) que 

tanto pode ser aplicado a problemas de classificação como a problemas de regressão. 
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3.2 Conceitos básicos de árvores de regressão 

O elemento base de uma random forest é a árvore de decisão. A árvore de decisão é uma ferramenta 

de análise de dados bastante eficiente que divide o domínio total dos dados em cada nó em dois ou 

mais grupos de dados semelhantes classificando-os por variáveis independentes [12]. 

A construção de uma árvore de decisão aplicada a problemas de regressão (árvore de regressão) 

baseia-se na divisão de um conjunto amostral (raiz) em dois segmentos (nós intermédios) 

sucessivamente até se atingir os nós terminais (folhas), tendo como referência a variável de saída e 

utilizando a informação das variáveis de entrada. Estes nós terminais formam subconjuntos 

homogéneos e independentes das variáveis de entrada relativamente à variável de saída [13]. A ligação 

entre nós é denominada ramos. Na Fig. 2 é apresentada uma árvore binária de regressão genérica e 

um possível espaço determinado para cada variável explicativa. 

  

Figura 2. Diagrama esquemático de uma árvore binária de regressão (esquerda) e exemplo de 

regiões determinadas do espaço (direita). 

As árvores de regressão utilizam algoritmos de análise estatística para realizar a divisão em cada nó 𝑡, 

em nó esquerdo 𝑡𝑒 e nó direito 𝑡𝑑 através da variância do nó 𝑡 (Eq. (4)), onde 𝑦�̅� é a média das 

observações do nó e 𝑀 o número de observações, onde se procura maximizar a Eq. (5) onde 𝑛𝑡𝑑 é o 

número de observações nó direito 𝑡𝑑 e 𝑛𝑡𝑒 é o número de observações nó esquerdo 𝑡𝑒 [14]. Outra 

possibilidade é a avaliação do grau de significância estatística de uma variável [15] através da avaliação 

da soma do quadrado das diferenças entre os valores observados e os valores expectáveis (através da 

função de previsão) em que o objetivo é avaliar os subconjuntos de modo a que os nós descendentes 

forneçam uma melhor previsão da variável do que o nó do qual surgem [12]. 

𝑉(𝑡) =
1

𝑀
∑ (𝑦𝑘 − 𝑦�̅�)2𝑀

𝑘=1   (4) 
 

𝑚𝑎𝑥(𝑉(𝑡) − (
𝑛𝑡𝑒

𝑀
𝑉(𝑡𝑒) +

𝑛𝑡𝑑

𝑀
𝑉(𝑡𝑑)))  (5) 

 

Após os subconjuntos serem criados pelos métodos indicados o erro total da árvore é calculado pela 

Eq. (6) [15]. A árvore é reduzida através de um processo de poda que origina uma árvore de regressão 

equivalente através do cálculo erro de cada subárvore (Eq. (7), onde α é um coeficiente positivo que 

prioriza árvores com menos nós terminais (menor complexidade) e 𝑛𝑡𝑘 o número de nós terminais) 

[14]. Este processo de poda é aplicado à árvore eliminando os ramos que obtêm erros equivalentes 

para o mesmo conjunto de dados e que levam a uma maior aproximação à variável de saída observada, 

mantendo apenas um destes ramos ou então esta avaliação pode ser realizada por um período de 

validação cruzada em que se testa a árvore e os ramos que apresentarem resultados equivalentes são 

podados e apenas é mantido um deles [16]. 

𝐸(𝑡) = ∑ ∑ (𝑦𝑘 − 𝑦�̅�)2𝑀
𝑘=1

𝑛𝑡𝑘
𝑡=1   (6) 
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𝑐𝛼(𝑡𝑘) = 𝐸(𝑡𝑘) + 𝛼|𝑛𝑡𝑘|  (7) 

3.3 Funcionamento do método random forest 

O método random forest de variáveis aleatórias (Fig. 3) divide o domínio em 𝑞 subdomínios (ℒ𝑛

Θ𝑞) em 

que a avaliação de cada nó da árvore desse subdomínio é avaliado com um número determinado de 

variáveis de entrada (𝑛) que se repetem em todos os nós da árvore entre as variáveis existentes (Θ′) 

que ao contrário de uma árvore de regressão apenas não é podada uma vez que a otimização não é 

necessária e em cada nó é apenas avaliada a melhor divisão entre as variáveis no subdomínio. 

Considera-se que esta aleatoriedade gerada promove a diversidade das árvores e logo um melhor 

desempenho de previsão. Os elementos que definem uma random forest de variáveis aleatórias são o 

número de árvores, o número de variáveis avaliadas em cada nó de cada árvore e o número de dados 

mínimos num nó terminal. Este é um dos métodos que mais é utilizado na iniciação á aprendizagem 

automática e quando não se sabe o que se esperar dos dados uma vez que tanto é capaz de expressar 

relações lineares como não-lineares. No entanto, no caso de as variáveis independentes e 

dependentes terem uma forte relação linear, os modelos estritamente lineares com as propriedades 

corretas apresentam melhores resultados [17]. Uma mais valia deste método é a sua capacidade de 

estimar dados em falta com algum grau de precisão [12] uma vez que utiliza os valores médios dos 

dados que estão completos para completar os dados em falta, nesse sentido também é capaz de ser 

utilizado com um conjunto muito alargado de dados. Um dos maiores problemas deste método é a sua 

incapacidade de prever para além do domínio dos dados de aprendizagem [10]. 
 

Figura 3. Diagrama esquemático de uma random forest de variáveis aleatórias [14].  

4 CASO DE ESTUDO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS 

A barragem do Alto Lindoso (Fig. 4) foi escolhida como caso de estudo, uma vez que é uma barragem 

que tem uma base de dados representativa do comportamento estrutural observado ao longo de 

vários anos.  A barragem do Alto Lindoso é uma barragem de betão do tipo arco-abobada concluída 

em 1992 [18]. A barragem está localizada no Norte de Portugal numa área de gestão dos municípios 

de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, num vale simétrico do rio Lima. Nos termos da classificação de 

risco do RSB, a barragem do Alto Lindoso foi integrada na classe I. O corpo da barragem tem 110 metros 

de altura, o coroamento encontra-se à cota de 339,0 metros e o seu comprimento é de 298 metros. 

Na zona do bloco central a espessura é de 4 metros no coroamento e de 21 metros na sua base. No 
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interior da barragem existem 3 galerias de inspeção (GV1, GV2 e GV3) ao longo da mesma e ainda uma 

galeria de drenagem junto à sua fundação. O maciço rochoso onde se encontra a fundação da 

barragem é de granito de boa qualidade, no entanto com alguma heterogeneidade. O primeiro 

enchimento da albufeira decorreu entre janeiro de 1992 e abril de 1994, data em que se atingiu o nível 

de pleno armazenamento (NPA=338,0 m). Ao longo dos anos têm sido elaborados relatórios e 

pareceres relativos ao comportamento hidráulico e estrutural da barragem e da sua fundação, que 

têm comprovado o adequado comportamento da obra [5]. 

  

Figura 4. Vista de jusante da barragem (esquerda) [19] e vista aérea da barragem e da albufeira 

(direita) do Alto Lindoso [20]. 

O sistema de observação da barragem do Alto Lindoso é composto por instrumentos (Fig. 5) que 

permitem a medição em diversos pontos da temperatura do ar, da temperatura do betão, da 

precipitação, do nível do reservatório, do caudal drenado e infiltrado, das subpressões, dos 

deslocamentos na barragem e na sua fundação, do deslocamento de juntas (movimentos relativos 

entre blocos) e fissuras, da tensão e deformação e da atividade sísmica [5]. 

Figura 5. Perfil e instrumentação da barragem no bloco 11/12. 

Neste estudo foram utilizadas as medições das principais solicitações e as principais respostas 

estruturais medidas no bloco 11/12 da barragem do Alto Lindoso, com início em janeiro de 1992 e 
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termino em janeiro de 2020, nomeadamente as referentes à altura média da água na albufeira (Fig. 

6), às temperaturas do corpo da barragem medidas pelos extensómetros de resistência elétrica G06, 

G15, G34 e pelos termómetros de resistência elétrica T31 e T49 e os deslocamentos radiais medidos 

às cota 326,5 m (próximo do coroamento) e 232,7 m (próximo da fundação da barragem) pelo método 

do fio de prumo FP3 (sentido positivo é na direção de montante), Fig. 6. Os termómetros considerados 

nos modelos são os que apresentarem maior relevância para a descrição dos deslocamentos 

observados. 

Estes dados foram divididos em período de aprendizagem (280 campanhas de observação – até abril 

de 2017) e em período de previsão (6 campanhas de observação – até janeiro de 2020). Dado que a 

frequência de medições das temperaturas é inferior que a das medições dos deslocamentos em fios 

de prumo, foram apenas consideradas para o estudo as campanhas em que existem as medições 

destas duas grandezas.  

 

Figura 6. Observações da altura média da água (ℎ) no reservatório e observações dos 

deslocamentos radiais em FP3. 

Os modelos HST e HTT, definidos com os termos apresentados na Tabela 1, foram obtidos através dos 

métodos de regressão linear múltipla (modelos IQ) e de random forest (modelos RF). Os modelos e 

métodos foram desenvolvidos na linguagem de programação R [21] e suas bibliotecas [22][23]. 

Tabela 1. – Modelos definidos para ambos os pontos. 

Modelos Variáveis independentes 

Modelo 1 (HST) 𝑘∗ ℎ4 𝑠𝑒𝑛 (𝑑) 𝑐𝑜𝑠 (𝑑)    

Modelo 2 (HTT) 𝑘∗ ℎ4 𝐺06_33575_𝑇 𝐺15_31050_𝑇 𝐺34_23550_𝑇 𝑇31_311_𝑇 𝑇49_278_𝑇 

          *No caso dos modelos random forest não existe constante. 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 409



A aplicação destes métodos para o modelo referente ao deslocamento radial em FP3-326,5m 

resultaram nas caracterizações apresentadas na Fig 7. Verifica-se que o comportamento dos modelos 

IQ e RF é similar e comparavel entre si. Os parâmetros de desempenho para o período de 

aprendizagem (Tabela 2) e para o período previsão (Tabela 3) mostraram um desempenho semelhante 

ao nível do desvio padrão dos resíduos (𝜎𝜀) e do coeficiente de determinação (𝑅2). Ao nível dos erros 

absolutos máximos e mínimos, os modelos IQ apresentaram genericamente um melhor desempenho. 

 

Figura 7. Observações e resultados dos modelos para o deslocamento radial no FP3-326,5m. 

 

Tabela 2. – Desempenho dos modelos no período de aprendizagem FP3-326,5m. 

  Modelo IQ1 Modelo RF1 Modelo IQ2 Modelo RF2 

𝜀𝑚𝑖𝑛 (mm) -3,60 -5,84 -3,21 -6,20 

𝜀𝑚𝑎𝑥 (mm) 6,33 6,32 6,78 4,98 

𝜎𝜀  (mm) 1,67 1,95 1,54 1,74 

𝑅2 - 0,93 0,90 0,94 0,93 
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Tabela 3. – Desempenho dos modelos no período de previsão FP3-326,5m. 

  Modelo IQ1 Modelo RF1 Modelo IQ2 Modelo RF2 

𝜀𝑚𝑖𝑛 (mm) -2,74 -4,84 -5,60 -5,10 

𝜀𝑚𝑎𝑥 (mm) 1,37 4,09 -0,39 4,56 

𝜎𝜀  (mm) 1,64 3,35 1,82 3,44 

𝑅2 - 0,96 0,81 0,97 0,93 

 

A aplicação destes métodos para o deslocamento radial observado em FP3-232,7m resultaram nas 

caracterizações da Fig. 8. onde pode-se verificar que o comportamento entre ambos os métodos é 

similar e comparável entre si. O desempenho dos modelos IQ e RF foram semelhantes tanto para o 

período de aprendizagem como para o período de previsão, conforme apresentados na Tabela 4 e na 

Tabela 5. 

 

Figura 8. Observações e resultados dos modelos para o deslocamento radial no FP3-232,7m. 
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Tabela 4. – Desempenho dos modelos no período de aprendizagem FP3-232,7m. 

  Modelo IQ1 Modelo RF1 Modelo IQ2 Modelo RF2 

𝜀𝑚𝑖𝑛 (mm) -1,07 -1,31 -1,55 -1,16 

𝜀𝑚𝑎𝑥 (mm) 1,20 1,14 1,48 1,59 

𝜎𝜀  (mm) 0,38 0,42 0,35 0,36 

𝑅2 - 0,34 0,25 0,45 0,44 

Tabela 5. – Desempenho dos modelos no período de previsão FP3-232,7m. 

  Modelo IQ1 Modelo RF1 Modelo IQ2 Modelo RF2 

𝜀𝑚𝑖𝑛 (mm) -0,57 -0,51 -0,34 -0,43 

𝜀𝑚𝑎𝑥 (mm) 0,30 0,43 0,46 0,19 

𝜎𝜀  (mm) 0,30 0,35 0,29 0,24 

𝑅2 - 0,53 0,40 0,62 0,69 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo a apresentação e avaliação do método de aprendizagem automática 

random forest para o desenvolvimento de modelos de interpretação do comportamento observado 

em barragens de betão. O caso de estudo consistiu no desenvolvimento de modelos do tipo HST 

(Hydrostatic-Season-Time) e HTT (Hydrostatic-Temperature-Time) para a análise e interpretação dos 

deslocamentos radiais em dois pontos do bloco central da barragem do Alto Lindoso.  Os modelos 

random forest (modelos RF) foram comparados com os modelos de regressão linear múltipla (modelos 

IQ) tradicionalmente utilizados, tendo demostrado um desempenho genericamente semelhante, 

embora os modelos RF aparentam um desempenho ligeiramente inferior. Os resultados obtidos 

permitem afirmar que o método random forest é adequado para a modelação do comportamento 

observado em barragens de betão. No entanto, é necessário o desenvolvimento de mais casos de 

estudo de forma a poder consolidar a sua utilização nas atividades de análise e interpretação do 

comportamento observado. Com base no estudo efetuado, considera-se ainda que deve ser avaliado 

o impacto da qualidade das medições nos modelos RF, já que dada a sua especificidade, podem ser 

mais sensíveis a valores anómalos do que os modelos de regressão linear múltipla. 
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Resumo 

A lixiviação das argamassas de ligação dos blocos das barragens de alvenaria de pedra é uma das 
principais causas da deterioração deste tipo de obras, pois aumenta a permeabilidade e diminui a 
resistência mecânica e a rigidez dos materiais, afetando o seu comportamento hidráulico e 
estrutural. 

Apresenta-se uma metodologia de avaliação da deterioração das alvenarias das barragens 
considerando a lixiviação das argamassas de ligação dos blocos de pedra, a partir dos resultados das 
análises expeditas das águas realizadas nas inspeções periódicas e dos resultados da observação de 
deslocamentos e de caudais infiltrados pelo corpo das obras. Considerando os caudais infiltrados, 
avalia-se a permeabilidade média das alvenarias e estimam-se as perdas de massa associadas à 
lixiviação. Com os deslocamentos observados, estimam-se os módulos de elasticidade médios das 
estruturas e estabelece-se uma correlação entre as referidas perdas de massa e a parcela dos 
deslocamentos atribuída aos efeitos do tempo. 

As análises apoiaram-se em modelos planos de percolação e estruturais, representativos do 
comportamento dos perfis transversais das obras, resolvidos pelo programa FLAC, que se baseia no 
método das diferenças finitas. Utilizaram-se como casos de estudo as quatro barragens de alvenaria 
portuguesas para as quais se dispõe dos elementos de observação requeridos, que são as barragens 
de Guilhofrei, Andorinhas, Freigil e Covão do Ferro. 

Os resultados obtidos são prometedores no que respeita à interpretação dos caudais infiltrados e 
dos deslocamentos que se verificam ao longo do tempo nas obras, considerando a deterioração 
associada à lixiviação das argamassas de ligação dos blocos das barragens de alvenaria de pedra. 

Palavras-chave: Barragens de alvenaria de pedra; Lixiviação das argamassas; Permeabilidade; 
Deterioração estrutural 
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1 INTRODUÇÃO 

As barragens de alvenaria de pedra são, em regra, estruturas antigas. O acompanhamento do 
comportamento destas obras é feito através da monitorização e de inspeções regulares, bem como 
da realização de alguns ensaios expeditos. No sentido de garantir a sua funcionalidade e segurança, 
estas estruturas são sujeitas periodicamente a obras de beneficiação e reabilitação, essencialmente 
para recuperar o seu monolitismo estrutural e a impermeabilidade que progressivamente se perdem 
por diferentes causas, em geral associadas a efeitos térmicos, ações sísmicas e, sobretudo, à 
lixiviação das argamassas que ligam os blocos de pedra [1]. Esta lixiviação provoca uma degradação 
progressiva da estrutura, refletindo-se na perda de resistência e da rigidez mecânica, pelo que afeta 
o seu comportamento estrutural e hidráulico. 

Os sistemas de observação destas obras são, em regra, relativamente limitados, mas nas barragens 
de maiores dimensões são monitorizados os deslocamentos horizontais e verticais por métodos 
geodésicos, as pressões da água nas estruturas e fundações e os caudais drenados e infiltrados. No 
que respeita a ensaios expeditos, são efetuados periodicamente análises das águas das albufeiras e 
das águas drenadas e infiltradas. Os resultados da monitorização, inspeções e ensaios permitem a 
realização do controlo da segurança e a interpretação do seu comportamento. 

Em algumas barragens portuguesas de alvenaria de pedra têm-se verificado deslocamentos 
progressivos no tempo, de assentamento do coroamento e horizontais no sentido de montante. A 
magnitude destes deslocamentos progressivos está diretamente relacionada com a altura das obras 
e com os valores dos caudais infiltrados pelo seu corpo. Para interpretar este tipo de comportamento 
desenvolveu-se uma metodologia de avaliação dos efeitos estruturais da deterioração das alvenarias 
das barragens considerando a lixiviação das argamassas de ligação dos blocos, a partir dos resultados 
da observação e das análises expeditas das águas realizadas nas inspeções periódicas. A metodologia 
envolve as seguintes etapas: i) a partir do nível médio das albufeiras e dos caudais infiltrados 
determina-se a permeabilidade média das alvenarias; ii) as perdas de massa associadas à referida 
lixiviação são estimadas a partir dos resultados das análises químicas das águas das albufeiras e das 
águas infiltradas; iii) com a parcela dos deslocamentos observados devida à pressão hidrostática 
estimam-se os módulos de elasticidade médios das estruturas; e iv) estabelece-se uma correlação 
entre as referidas perdas de massa e a parcela dos deslocamentos atribuída aos efeitos do tempo. 

As análises apoiaram-se em modelos planos de percolação e estruturais, representativos do 
comportamento dos perfis transversais das obras. Utilizaram-se como casos de estudo as quatro 
barragens de alvenaria portuguesas para as quais se dispõe dos elementos de observação 
requeridos, que são as barragens de Guilhofrei, Andorinhas, Freigil e Covão do Ferro [2]. 

2 EFEITOS DA PERCOLAÇÃO NO CORPO DAS BARRAGENS DE ALVENARIA DE PEDRA  

2.1 Aspetos gerais 

As barragens de alvenaria de pedra são constituídas, em regra, por paramentos de blocos de 
alvenaria aparelhada, ligados por argamassa, e núcleo de alvenaria irregular, com blocos a granel, 
também ligados por argamassa. Dado que a permeabilidade da matriz dos blocos de pedra é 
pequena, a percolação de água através do corpo destas obras ocorrerá, predominantemente, através 
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do seguinte conjunto de descontinuidades e singularidades: i) juntas estruturais, caso existam; ii) 
eventuais fendas nos blocos, nas argamassas e na ligação entre eles; iii) irregularidades e defeitos 
nos blocos e nas argamassas; e iv) argamassas desagregadas e/ou deterioradas. A caracterização do 
escoamento nos meios descontínuos é muito mais difícil que nos meios contínuos. Face à reduzida 
dimensão dos blocos de alvenaria quando comparada com as dimensões das obras, afigura-se como 
razoável a consideração de modelos contínuos para o estudo do escoamento através do corpo destas 
obras. Assim, nos estudos poderá ser considerada a permeabilidade de meios contínuos 
equivalentes. 

Os escoamentos nestas obras são de natureza tridimensional. Os modelos tridimensionais envolvem, 
na sua definição e análise, um grande volume de informação, designadamente na geração de dados, 
no processo de cálculo e na interpretação de resultados [3]. Atendendo à geometria da generalidade 
das barragens gravidade, os seus perfis transversais constituem os planos preferenciais de 
percolação da água, pelo que é corrente fazerem-se algumas aproximações para poderem ser usados 
modelos planos.  

Não existem elementos, obtidos em ensaios, sobre a permeabilidade da maioria das barragens de 
alvenaria de pedra portuguesas. Assim, admitir-se-á que os seus corpos podem ser caracterizados 
por valores médios globais do respetivo coeficiente de permeabilidade. Este coeficiente pode ser 
considerado como um elemento classificativo do estado de degradação das respetivas alvenarias. 

2.2 Estudo da percolação em meios contínuos 

Considere-se um meio poroso homogéneo e isotrópico, saturado de água. No caso unidirecional, a lei 
de Darcy, que rege o escoamento em regime laminar quando existe uma diferença de pressão ∆𝑝 
(em altura equivalente de água) no comprimento 𝑙, é expressa por, 

𝑣 = −𝑘 
∆𝑝
𝑙

= −𝑘 𝑖 = −𝑘 𝛻 𝑈 (1) 

em que 𝑣 é a velocidade de percolação da água (corresponde ao volume de água que passa através 
de uma secção de área unitária por unidade de tempo), 𝑘 é o coeficiente de permeabilidade do 
material saturado, 𝑖 é o gradiente hidráulico e 𝑈 é o potencial hidráulico ou cota piezométrica (cota 𝑧 
mais a pressão 𝑝 dividida pelo peso volúmico 𝛾), 

𝑈 = 𝑧 +
𝑝
𝛾

 (2) 

A permeabilidade depende apenas das propriedades do meio, isto é, da natureza, forma, dimensões 
e grau de interligação dos interstícios [3]. Pode variar no tempo devido a numerosas causas, tais 
como solicitações exteriores, colmatagem, fenómenos erosivos ou físico-químicos, entre os quais os 
de dissolução de materiais, como é o caso da lixiviação dos materiais cimentícios das argamassas das 
barragens de alvenaria, após a dissolução dos carbonatos dos ligantes. Uma das consequências da 
lixiviação destas argamassas é o aumento da permeabilidade e o consequente incremento da sua 
deterioração, designadamente em termos de depreciação das propriedades hidráulicas e mecânicas 
das alvenarias. 
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Recorre-se, em regra, a modelos numéricos para a resolução dos escoamentos em meios contínuos, 
considerando a permeabilidade e as condições de fronteira. Conhecida a geometria dos modelos e os 
caudais coletados em galerias e a jusante, é possível estimar um valor médio para o coeficiente de 
permeabilidade das alvenarias de pedra. Utilizou-se o programa FLAC [4], baseado no método das 
diferenças finitas, que tem a vantagem de resolver, com a mesma malha, os problemas da 
percolação e estrutural. 

2.3 Estimativa da deformabilidade das alvenarias a partir dos deslocamentos observados 

A separação de efeitos devidos às principais ações na resposta observada das barragens de alvenaria 
de pedra pode ser realizada utilizando técnicas de interpretação quantitativa, as quais se baseiam em 
relações semi-empíricas entre os efeitos observados e as principais ações [5]. Neste tipo de 
abordagem assumem-se, em regra, as seguintes hipóteses: i) o comportamento da obra, para as 
ações da água e para as variações sazonais de temperatura, é reversível; ii) todos os efeitos não 
reversíveis são função da variável tempo; e iii) os valores observados são a soma das parcelas 
reversível e não reversível. Para uma época de observação 𝑗 considera-se que a resposta pode ser 
representada por uma expressão genérica do tipo (3), 

𝐸𝑗(ℎ, 𝑡ʹ, 𝑡) = 𝐸ℎ(ℎ𝑗) + 𝐸𝑇(𝑡𝑗ʹ) + 𝐸𝑡(𝑡𝑗) + 𝐾 + 𝑟𝑗 = 𝐸𝑗𝑐𝑎𝑙(ℎ, 𝑡ʹ, 𝑡) + 𝑟𝑗 (3) 

onde 𝐸𝑗  representa a resposta observada na época 𝑗, ℎ é a diferença entre os níveis da água a 
montante e a jusante, 𝑡′ é o tempo (em dias) contado desde o início do ano corrente, 𝑡 é o tempo, 
também em dias, contabilizado desde o início do processo em análise, 𝐸ℎ, 𝐸𝑇 e 𝐸𝑡  são, 
respetivamente, os efeitos calculados devidos à pressão hidrostática, às ações térmicas e do tempo, 
𝐾 é uma constante, que depende dos valores dos efeitos 𝐸ℎ, 𝐸𝑇 e 𝐸𝑡  na época inicial, e 𝑟𝑗  é um 
resíduo (diferença entre o valor observado e o valor calculado 𝐸𝑗𝑐𝑎𝑙).  

Para representar o efeito da pressão hidrostática é usual considerar uma função polinomial; os 
efeitos das variações de temperatura são normalmente simulados por funções sinusoidais, sendo 
geralmente predominante a de período anual; e os efeitos do tempo são representados, em geral, 
por uma função polinomial, 

𝐸ℎ(ℎ) = �𝑎𝑖ℎ𝑖
𝑁

𝑖=1

 (4) 

𝐸𝑇(𝑡ʹ) = 𝑏1 𝑐𝑜𝑠
2𝜋𝑡ʹ
365

+ 𝑏2 𝑠𝑖𝑛
2𝜋𝑡ʹ
365

= 𝑏1 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑏2 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (5) 

𝐸𝑡(𝑡) = �𝑐𝑖

𝑀

𝑖=1

𝑡𝑖 (6) 

sendo 𝑁 e 𝑀 os graus dos polinómios relativos aos efeitos da água e do tempo, respetivamente.  

Os coeficientes 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 e 𝑐𝑖 podem ser calculados por regressão linear através do método dos mínimos 
quadrados, minimizando a soma quadrática dos resíduos, o que garante uma solução única para o 
problema. De facto, o vetor dos resíduos está associado à incerteza associada às grandezas, à falta de 
fidelidade da relação funcional, à redundância devida ao número de épocas de observação exceder 
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largamente o número de parâmetros a determinar e a erros de leitura. Admitindo que os resíduos 𝑟𝑗  
têm uma distribuição normal, ela será caracterizada por um valor médio nulo e por uma dispersão 
σ2, sendo σ o desvio padrão. 

Conhecida a parcela dos deslocamentos devida à pressão hidrostática, a utilização de um modelo 
estrutural permite estimar um valor médio para o módulo de elasticidade das alvenarias de pedra. 
Considerou-se novamente o programa FLAC [4], utilizando a malha definida para a resolução do 
problema de percolação, com base em discretizações em elementos quadriláteros com funções de 
interpolação lineares para os deslocamentos e para o potencial hidráulico. 

2.4 Quantificação simplificada da perda de massa por lixiviação das argamassas 

A determinação das características físico-químicas da água da albufeira e da água drenada pelo corpo 
e pela fundação das barragens tem vindo a ser feita pelo LNEC durante as inspeções periódicas, a 
partir de amostras colhidas para o efeito. Nas campanhas recorre-se, em geral, a uma metodologia 
simplificada para a determinação dos parâmetros físico-químicos das águas, designadamente a 
condutividade elétrica, a temperatura, o pH e o pH de saturação (pHs) após o contacto com 
carbonato de cálcio. 

A condutividade elétrica permite estimar o teor de sais dissolvidos (TSD) e inferir sobre o potencial 
agressivo das águas em termos de capacidade dissolvente. A partir de valores obtidos nas análises 
das águas de cerca de 40 barragens portuguesas, foi estabelecida a relação TSD (mg/l) = 0,72 C + 
6,07, sendo C a condutividade elétrica expressa em μS/cm [6]. Para valores de TSD ≤ 100 mg/l, as 
águas têm um elevado poder dissolvente; no caso de 100 mg/l < TSD ≤ 300 mg/l, o potencial 
agressivo é baixo; para 300 mg/l < TSD ≤ 800 mg/l, o potencial agressivo é quase nulo; e para TSD > 
800 mg/l, existe uma grande probabilidade de existência de elevados teores de iões agressivos para o 
betão [6]. 

A diferença de valores representativos de propriedades da água da albufeira e da água drenada pelo 
corpo das obras, coletada em drenos nas galerias ou a jusante, permite quantificar a mineralização 
sofrida durante a percolação pelas alvenarias, designadamente a devida à lixiviação das argamassas. 
Essa diferença, no que respeita ao TSD, permite estimar a massa lixiviada das argamassas.  

Considerando a massa total dissolvida num dado período de tempo e admitindo que a dissolução de 
sais é proporcional à velocidade (caudal por unidade de superfície), estabeleceu-se uma formulação 
para a determinação das extensões correspondentes à perda de massa por lixiviação das argamassas 
[2]. Para um período de 𝑁 anos, sendo 𝑚𝑎 a massa total lixiviada anualmente e 𝑚𝑇 a massa total da 
barragem, a extensão volumétrica média no corpo da barragem, 𝜀𝑣,𝑚𝑒𝑑, devida à perda de massa, 
pode ser estimada pela expressão, 

𝜀𝑣,𝑚𝑒𝑑 =
𝑚𝑎𝑁
𝑚𝑇

 (7) 

Admitindo que o processo é isotrópico, em cada direção a extensão média, 𝜀𝑖𝑖,𝑚𝑒𝑑, será dada por, 

𝜀𝑖𝑖,𝑚𝑒𝑑 =
𝜀𝑣,𝑚𝑒𝑑

3
 (𝑖 = 1,2,3) (8) 
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A partir do valor da extensão média global, em cada elemento 𝑗 (com área 𝐴𝑗  e velocidade de 
escoamento 𝑣𝑗) considerado na discretização plana do perfil, as extensões 𝜀𝑖𝑖(𝑗) são dadas por, 

𝜀𝑖𝑖(𝑗) = 𝑣𝑗  
∑ 𝐴𝑛𝑀
𝑛=1

∑ 𝑣𝑘 𝐴𝑘𝑀
𝑘=1

 𝜀𝑖𝑖,𝑚𝑒𝑑 (𝑖 = 1,2,3) (9) 

sendo 𝑀 o número de elementos da discretização do domínio.  

Alguns programas de análise estrutural, entre os quais se inclui o FLAC, não permitem a consideração 
direta de deformações impostas, mas permitem considerar variações de temperatura. Assim, usou-
se o artifício habitual de converter as deformações em temperaturas equivalentes, ∆𝑇(𝑗) = 𝜀𝑖𝑖  (𝑗)/𝛼 
(considerou-se um coeficiente de dilatação térmica linear α=10-5/ºC). 

Considerando a formulação anterior, desenvolveu-se um algoritmo para a obtenção das variações de 
temperatura (negativas, para simular uma diminuição de volume) em cada ponto dos perfis 
analisados, em função da velocidade de escoamento em cada zona da malha [2]. As variações de 
temperatura permitem obter os deslocamentos devidos a esta ação, utilizando o modelo estrutural 
calibrado para a ação da pressão hidrostática.   

3 APLICAÇÕES  

3.1 Características dos casos de estudo 

A metodologia desenvolvida foi aplicada na avaliação da deterioração progressiva das quatro 
barragens de alvenaria de pedra portuguesas para as quais se dispõe dos elementos de observação 
requeridos (caudais infiltrados e deslocamentos), que são as barragens de Guilhofrei, Andorinhas, 
Freigil e Covão do Ferro. Na Tabela 1 apresentam-se algumas características destas quatro obras. 

3.2 Dados e resultados da análise de um dos casos de estudo 

Apresenta-se a sequência de análise de um dos casos de estudo, relativo à barragem do Covão do 
Ferro [2], no período entre 1987 e 1993, anterior às grandes obras de reabilitação realizadas nas 
estiagens entre 2004 e 2006, que incluíram, para além de outras intervenções, a consolidação do 
corpo da barragem através de injeções de calda de cimento e a instalação de uma membrana de 
impermeabilização no paramento de montante. Na Fig. 1 apresentam-se: i) uma planta esquemática 
do corpo principal da obra, com a indicação dos dois perfis analisados (secções 1 e 2); e ii) o modelo 
plano da secção 2 no programa FLAC, para o qual se apresenta, de seguida, a referida sequência de 
cálculo. 

Na análise da percolação pelo corpo da barragem considerou-se o maciço de fundação impermeável 
e as alvenarias permeáveis. Foram consideradas as três galerias existentes na barragem (galeria alta, 
galeria geral de drenagem e galeria baixa). 

Para o período de 1987-1993 considerou-se a água a montante a uma cota média de 1575,0 m (o 
nível de pleno armazenamento da albufeira está à cota 1577,09 m). Foi ainda admitida uma pressão 
de 1 KPa no coroamento e no paramento de jusante, para simulação das condições climáticas de 
chuva e neve no local da obra. Foram considerados os caudais totais infiltrados pelo corpo da 
barragem, recolhidos a jusante pelas bicas totalizadoras, com valor médio de 703 l/min (Fig. 2), para 
todo o desenvolvimento da obra (290 m). 
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Tabela 1. Características das barragens analisadas 

Barragem Localização e algumas 
características Vista geral da obra Perfil transversal 

Guilhofrei 

Rio Ave 
(concelho de Vieira do 

Minho) 
49 m de altura 

Construção: 1938 
  

Andorinhas 

Rio Ave 
(concelho de Vieira do 

Minho) 
25 m de altura 

Construção: 1945 
  

Freigil 

Rio Cabrum 
(concelho de Cinfães) 

19,7 m de altura 
Alteamento: 1967 
Reabilitação: 1998 

  

Covão do 
Ferro 

Ribeira da Alforfa 
(serra da Estrela, 

Covilhã) 
35 m de altura 

Construção: 1935-1956 
Reabilitação: 2004-2006 

  
 

  
Figura 1. Barragem do Covão do Ferro. Localização em planta dos dois perfis transversais 

considerados nos estudos (à esquerda) e modelo plano da secção 2 no programa FLAC (à direita) 

Secção 1 
 Secção 2 
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Figura 2. Barragem do Covão do Ferro. Variação do nível da albufeira e caudais totais infiltrados 

pelo corpo da obra entre 1987 e 1993 

Na Fig. 3 apresentam-se, para a secção 2, os resultados da análise do escoamento através do corpo 
da barragem, para o período em apreço, tendo-se chegado a um valor do coeficiente médio de 
permeabilidade de 10,7x10-7 m/s para ajustar o referido caudal observado. 

 
Figura 3. Barragem do Covão do Ferro. Resultados da análise de percolação na secção 2, em 

termos de velocidades de escoamento e de pressões internas, no período de 1987 a 1993 

Considerando o valor médio da diferença do TSD da água infiltrada e da água da albufeira (57 mg/l), 
a massa dissolvida na obra, devido ao efeito da lixiviação das argamassas de ligação causada apenas 
pela passagem de água pelo corpo da barragem, é de cerca de 20900 kg/ano. Considerando um valor 
de massa volúmica de 2400 kg/m3 e tendo a barragem um volume de alvenaria próximo de 111000 
m3, a massa total da barragem é de 2,66x108 kg, pelo que se estima  que a quantidade de material 
dissolvido em cada ano pelo efeito da lixiviação das argamassas seja aproximadamente de 188 g/m3, 
que corresponde a 0,008% da massa total da barragem. 
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Apresentam-se na Fig. 4, para a mesma secção, os resultados da análise realizada para ajustar o 
módulo de elasticidade médio das alvenarias, considerando a parcela dos deslocamentos observados 
atribuída aos efeitos da pressão hidrostática. Para uma parcela de deslocamento horizontal para 
jusante de 11,6 mm, junto ao coroamento, estimou-se um valor médio do módulo de elasticidade 
das alvenarias de 2,2 GPa. A parcela de deslocamento vertical observada devida aos efeitos da 
pressão hidrostática foi de 2,5 mm (sentido ascendente), sendo o correspondente deslocamento 
calculado de 2,6 mm. 

 
Figura 4. Barragem do Covão do Ferro. Deslocamentos horizontais (a cores) e vetores dos 

deslocamentos totais devidos à pressão hidrostática na secção 2, no período de 1987 a 1993 

As extensões volumétricas médias totais obtidas foram de cerca de -400x10-6 no período de 1987 a 
1992. Na Fig. 5 apresentam-se os dados (variações de temperaturas equivalentes) e os resultados 
(deslocamentos) da análise estrutural para os efeitos da perda de massa por lixiviação das 
argamassas de ligação dos blocos de alvenaria. 

Os deslocamentos horizontais calculados foram de 1,5 mm, para montante (a parcela do valor 
observado, atribuído ao efeito do tempo, foi de 5,9 mm), ao passo que os deslocamentos verticais 
calculados foram de 4,0 mm, no sentido descendente (a parcela do valor da observação, atribuída ao 
efeito do tempo, foi de 3,1 mm, no mesmo sentido). Atendendo às várias aproximações envolvidas, 
pode considerar-se que o acordo conseguido é bom. 
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Figura 5. Barragem do Covão do Ferro. Variações de temperatura equivalentes às deformações 

correspondentes às perdas de massa estimadas por lixiviação das argamassas e vetores dos 
deslocamentos associados na secção 2, no período de 1987 a 1993 

3.3 Síntese de dados e resultados para todos os casos de estudo 

Na Tabela 2  apresenta-se uma síntese dos valores estimados para os valores médios dos coeficientes 
de permeabilidade das alvenarias das quatro barragens portuguesas estudadas (Guilhofrei, 
Andorinhas, Freigil e Covão do Ferro), através da análise da percolação com modelos numéricos 
resolvidos com o programa FLAC. Os valores variam entre 1,3x10-9 m/s, para a barragem de 
Guilhofrei, que é a menos permeável, e 1,0x10-6 m/s, para a barragem do Covão do Ferro no período 
entre 1987 e 1993, cujas alvenarias eram mais permeáveis. Entre estes dois valores existe uma razão 
de cerca de 800. No caso da barragem do Covão do Ferro estima-se que a permeabilidade das 
alvenarias do corpo da barragem tenha diminuído, após as obras de reabilitação de 2004-2006, para 
cerca de 30% do valor correspondente ao período de 1987 a 1993. 

Tabela 2. Dados e resultados da determinação do coeficiente médio de permeabilidade das 
alvenarias das quatro barragens estudadas 

Barragem 
Ano de construção 

ou de grande 
reabilitação 

Período de 
análise 

Caudal médio infiltrado 
pelo corpo da barragem 
e largura de influência 

Coeficiente médio de 
permeabilidade da estrutura 

de alvenaria (x10-9 m/s) 
Guilhofrei 1938 2004 a 2013 0,4 l/min em 60 m 1,3 

Andorinhas 1945 2004 a 2016 0,9 l/min em 50 m 27 

Freigil 1955 2005 a 2015 30 l/min em 63 m 290 

Covão do 
Ferro 

1956 1987 a 1993 703 l/min em 290 m 1000 (930 na S1 e 1070 na S2) 

2006 2006 a 2017 71 l/min em 290 m 325 (290 na S1 e 360 na S2) 

 

  FLAC (Version 7.00)

LEGEND

   10-Jan-18  21:44
  step    106579
Flow Time      1.2051E+08
Thermal Time   8.8000E+23
 -6.266E+00 <x<  3.471E+01
 -5.573E+00 <y<  3.540E+01

Temperature
       -2.50E+01
       -2.00E+01
       -1.50E+01
       -1.00E+01
       -5.00E+00
        0.00E+00

Contour interval=  5.00E+00
Displacement vectors
max vector =    4.361E-03

0  1E -2

-0.250

 0.250

 0.750

 1.250

 1.750

 2.250

 2.750

 3.250

(*10^1)

-0.250  0.250  0.750  1.250  1.750  2.250  2.750  3.250
(*10^1)

JOB TITLE : Barragem do Covao do Ferro (1987-1992, s.2) - Lixiviacao

424 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

Nos estudos realizados no âmbito do projeto de reabilitação da barragem da Póvoa (construída em 
1928), obteve-se um coeficiente de permeabilidade, através de ensaios “in situ” do tipo Lefranc, de 
cerca de 5,5x10-6 m/s [7].  

Na Fig. 6 apresentam-se os valores dos coeficientes de permeabilidade das barragens analisadas, em 
função do ano de construção das obras ou de grandes reabilitações. A figura inclui também os 
valores médios dos coeficientes de permeabilidade de doze barragens gravidade de alvenaria 
francesas, obtidos através de ensaios laboratoriais em amostras carotadas [8]. Pode notar-se que os 
valores estimados para as quatro barragens portuguesas correspondem a estruturas com 
permeabilidade de ordem de grandeza idêntica às barragens francesas menos permeáveis. A 
permeabilidade da barragem da Póvoa é a maior das obras portuguesas consideradas. 

 

 

Figura 6. Coeficientes de permeabilidade estimados para as quatro barragens de alvenaria 
estudadas e obtidos em ensaios em barragens de alvenaria francesas e na barragem da Póvoa 

Na Tabela 3 apresenta-se uma síntese dos valores estimados para o módulo de elasticidade médio 
das alvenarias das quatro barragens estudadas, considerando modelação estrutural e a parcela dos 
deslocamentos observados devida à pressão hidrostática. Os valores variam entre 17,0 GPa, para a 
barragem de Guilhofrei, que parece ser a barragem menos deteriorada, e 2,2 GPa para a barragem 
do Covão do Ferro antes da sua reabilitação. 

Tabela 3. Valores estimados para o módulo de elasticidade médio das alvenarias das barragens 
portuguesas estudadas, considerado a parcela dos deslocamentos observados devida à pressão 

hidrostática  

Barragem Ano de construção ou 
de grande reabilitação 

Período de 
análise 

Módulo de elasticidade 
(GPa) 

Guilhofrei 1938 2004 a 2013 17,0 

Andorinhas 1945 2004 a 2016 7,0 

Freigil 1955 2005 a 2015 2,5 

Covão do 
Ferro 

1956 1987 a 1993 2,2 

2006 2006 a 2017 2,3 
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Na Fig. 7 apresentam-se os valores dos módulos de elasticidade estimados para as quatro barragens 
de alvenaria de pedra portuguesas e os valores médios do módulo de elasticidade de cinco barragens 
gravidade de alvenaria francesas, obtidos através de ensaios laboratoriais de amostras carotadas [8]. 

 

 

Figura 7. Módulos de elasticidade das quatro barragens portuguesas estudadas (estimados a 
partir da análise de modelos numéricos) e de seis barragens de alvenaria francesas (obtidos em 

ensaios de amostras carotadas)  

Pode notar-se que os valores estimados do módulo de elasticidade de três barragens portuguesas 
são menores que os que foram obtidos em ensaios de amostras carotadas das barragens francesas, 
tendo apenas as barragens de Guilhofrei e Andorinhas valores da mesma ordem de grandeza dessas 
barragens. Deve referir-se, contudo, que os valores de módulos de elasticidade e de resistência 
obtidos em ensaios de provetes são, em regra, maiores que os das alvenarias estruturais das obras.  

Apresentam-se na Tabela 4 os valores médios estimados para a diferença de TSD das águas da 
albufeira e infiltradas pelas barragens, bem como a massa dissolvida anualmente por unidade de 
volume, para as quatro barragens portuguesas estudadas. 

Tabela 4. Valores estimados para a diferença de TSD das águas da albufeira e infiltradas pela 
barragem e para a massa dissolvida por efeito da lixiviação das argamassas de ligação devido 

apenas ao caudal repassado pelo corpo das obras  

Barragem 
Ano de construção 

ou de grande 
reabilitação 

Período de 
análise 

Valores médios da 
diferença de TSD da 
águas da albufeira e 

infiltradas pela barragem 

Massa dissolvida 
(valores médios anuais 

em g/m3) 

Guilhofrei 1938 2004 a 2013 205 mg/l 1 

Andorinhas 1945 2004 a 2016 152 mg/l 15 

Freigil 1955 2005 a 2015 65 mg/l 200 

Covão do 
Ferro 

1956 1987 a 1993 57 mg/l 190 

2006 2006 a 2017 54 mg/l 20 

 

Na Tabela 5 e nas Figs. 8 e 9 apresentam-se os deslocamentos devidos aos efeitos do tempo, 
observados e calculados (os valores positivos são no sentido de montante, nos deslocamentos 
radiais, e no sentido ascendente, nos deslocamentos verticais).  
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Tabela 5. Parcela dos deslocamentos observados e dos deslocamentos estimados nas quatro 
barragens portuguesas estudadas, devida aos efeitos da lixiviação das argamassas de ligação dos 

blocos de pedra das alvenarias  

Barragem Período de 
análise 

Secção 
analisada 

Deslocamentos radiais 
(mm) 

Deslocamentos verticais 
(mm) 

Observados Estimados Observados Estimados 

Guilhofrei 2004 a 2013 Central 3,1 0,1 -0,6 -0,1 

Andorinhas 2004 a 2016 Central 2,0 1,3 0,9 -1,3 

Freigil 2005 a 2015 Central 7,0 7,2 -1,6 -11,4 

Covão do 
Ferro 

1987 a 1993 
1 7,3 1,3 -2,9 -4,1 

2 5,9 1,5 -3,1 -4,0 

2006 a 2017 
1 -3,4 -0,4 -0,3 -1,0 

2 -1,4 -0,5 -0,5 -1,1 

 

No que respeita aos deslocamentos radiais, verificaram-se deslocamentos progressivos para 
montante em todas as obras, exceto na barragem do Covão do Ferro, no período após as obras de 
reabilitação de 2004-2006. Em todos os casos, os deslocamentos estimados com a modelação 
numérica foram da mesma ordem de grandeza ou menores que a parcela da observação atribuída 
aos efeitos irreversíveis. 

 Os deslocamentos verticais, estimados com os modelos numéricos e obtidos a partir dos resultados 
da observação, são de assentamento do coroamento em todos os casos, exceto na barragem de 
Andorinhas, em que a monitorização mostrou um ligeiro empolamento. A concordância entre os 
resultados da modelação e da observação é boa, exceto na barragem de Freigil. 

 

 

Figura 8. Comparação dos efeitos do tempo determinados a partir da observação com os valores 
estimados com os modelos numéricos para os efeitos da lixiviação das argamassas de ligação das 

alvenarias, nos deslocamentos radiais das quatro barragens portuguesas (deslocamentos 
positivos no sentido de montante) 
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Figura 9. Comparação dos efeitos do tempo determinados a partir da observação com os valores 
estimados com os modelos numéricos para os efeitos da lixiviação das argamassas de ligação das 

alvenarias, nos deslocamentos verticais das quatro barragens portuguesas (deslocamentos 
positivos no sentido ascendente) 

Os deslocamentos observados e calculados nas quatro barragens estudadas, apesar dos dados 
limitados de partida e das simplificações admitidas nas análises, podem ser considerados 
genericamente coerentes, pelo que a parcela progressiva de deslocamentos no tempo (radiais para 
montante e verticais de assentamento) pode ser atribuída, em boa medida, à lixiviação das 
argamassas de ligação das alvenarias, devido às infiltrações da água nas estruturas. 

4 CONCLUSÕES 

Apresentou-se uma metodologia de avaliação dos efeitos estruturais da deterioração das alvenarias 
das barragens considerando a lixiviação das argamassas de ligação dos blocos, a partir dos resultados 
da observação e das análises expeditas das águas realizadas nas inspeções periódicas. A metodologia, 
que recorre à modelação dos comportamentos hidráulico e estrutural das obras, envolve: i) a 
determinação da permeabilidade médias das alvenarias a partir do nível médio das albufeiras e dos 
caudais infiltrados; ii) a estimativa das perdas de massa associadas à referida lixiviação, a partir dos 
resultados das análises químicas das águas das albufeiras e das águas infiltradas; iii) a determinação 
dos módulos de elasticidade médios das estruturas a partir da parcela dos deslocamentos 
observados devida à pressão hidrostática; e iv) a correlação entre as referidas perdas de massa e a 
parcela dos deslocamentos atribuída aos efeitos do tempo. 

Para as barragens de Guilhofrei, Andorinhas, Freigil e Covão do Ferro, os deslocamentos estimados 
através da metodologia proposta são genericamente coerentes com os deslocamentos observados, 
mostrando a sua adequação para a análise dos efeitos estruturais da deterioração provocada pela 
lixiviação das argamassas que ligam os blocos das barragens de alvenaria de pedra. Os resultados 
obtidos são prometedores no que respeita à estimativa da perda de massa e à interpretação dos 
deslocamentos que se verificam ao longo do tempo nas obras, sendo que a deterioração das obras 
parece estar associada, em grande medida, aos caudais repassados pelas suas estruturas. 
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Analise impactos prazo-custo de trabalhos de construção civil na empreitada 
“Instalação de comportas no descarregador de cheias da Barragem de 

Pretarouca”  
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Resumo- Considerações e analise dos impactos prazo-custo dos trabalhos de construção civil 

na empreitada “Instalação de comportas no descarregador de cheias da Barragem de 

Pretarouca” 

No sector da construção civil é pouco comum a avaliação final do objecto 

construído/intervencionado numa perspetiva global de análise desde a fase de projecto, até ao 

resultado final da obra construída. A lacuna na comunicação e partilha, do que correu bem, do que 

correu mal, do que se pode melhorar é praticamente inexistente na relação dono de obra-projectistas-

fiscalização-entidade executante. Esta relação maioritariamente hierárquica, com informação por 

patamares e unidirecional, terá que mudar o seu paradigma, e começar a desenvolver-se em “mesa 

redonda” em que todos participam, partilham dificuldades/sucessos e acrescentam conhecimento. Só 

assim, em próximos projectos semelhantes não se cometerão os mesmos erros, progredindo-se na 

optimização de processos e no resultado final de excelencia. Pretende-se assim sensibilizar para uma 

cooperação efectiva entre todos os intervenientes, para que em projectos futuros se melhorem todas 

as prestações, em vez de cairmos constantemente em ciclos de aprendizagem e afinação de processos 

a cada projecto que se inicia com características semelhantes.  

O presente Artigo terá como testemunho exemplos da execução dos trabalhos de demolição e 

reconfiguração da estrutura em betão armado da empreitada “Instalação de comportas no 

descarregador de cheias da Barragem Pretarouca”. Alertando para questões que são muitas das vezes 

menosprezadas por serem dadas como adquiridas, mas que na verdade podem ter impactos profundos 

no prazo e custo da empreitada.  Pretende-se assim apontar situações que podem impreterivelmente 

ser evitadas e antecipadas, para intervenções semelhantes.   

A escolha da empreitada em causa para o presente artigo, prende-se não pela envergadura da 

mesma, mas sim por consideramos este tipo de empreitada muito relevante para fazer face aos 

desafios ambientais que se anteveem, nomeadamente os relacionados com a reserva de água. Haverá 

por isso intervenções semelhantes nos próximos anos para alargar a capacidade de reserva de muitas 

das barragens nacionais. 

Palavras-chave: Betão; Reabilitação; Barragem; Instalação Comportas; Descarregador 
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1 INTRODUÇÃO 

A albufeira de Pretarouca localiza-se no rio Balsemão no conselho de Lamego sensivelmente à 

cota altimétrica 920m, a cerca de 1km a jusante da ponte que liga as povoações de Pretarouca e de 

Dornas, e a aproximadamente 1,5 km a montante da ponte da EN2 sobre o rio Balsemão. Trata-se de 

uma barragem de betão gravidade clássica, que domina uma bacia hidrográfica 24,0 km2, criando uma 

albufeira com capacidade útil de 2 619 000 m3, destinando-se ao abastecimento urbano.  

O objectivo da empreitada em questão, visa a montagem de comportas no descarregador de 

cheias, por forma a aumentar a capacidade útil da albufeira, criando assim uma reserva 

substancialmente superior à existente, para apoio regional a situações de seca prolongada conforme 

já ocorreu num passado recente.  

Com a montagem das comportas aumentou-se a capacidade útil da albufeira em 36%, passando 

assim a sua capacidade útil para 3 570 000 m3. Um acréscimo considerável da capacidade, se 

compararmos o investimento agora feito face ao investimento inicial da construção da barragem. 

Considera-se por isso um exemplo a seguir para outros projectos nacionais este tipo de intervenção 

para fazer face às necessidades das populações e desafios ambientais que se impõe, com a 

inconstância climatérica com períodos de pluviosidade cada vez mais inconstantes e secas prolongadas 

2 Impactos no Prazo-Custo da obra, considerações de projecto face à realidade 

Nos subcapítulos que se seguem, serão retratadas situações ocorridas durante a fase de obra e 

que devem ser tidos em conta para intervenções em projectos futuros, nomeadamente em 

empreitadas de idênticas circunstâncias. Alguns dos temas poderão parecer demasiado óbvios, com 

uma fácil constatação causa-consequência, contudo continuam-se a manter e a subsistir na construção 

não se tendo muitas das vezes à partida os impactos dos mesmos, sendo muitas das vezes a causa da 

baixa eficiência e derrapagem de prazo e custos.   

2.1 Programação e planeamento de Obra em fase de projecto face à realidade 

As intervenções em empreitadas inseridas em meios fluviais ou marítimos, estão como não 

poderia deixar de ser, sujeitas aos ritmos da natureza, nomeadamente e entre outros, períodos 

sazonais de cheias/secas e marés.  

Torna-se assim fulcral as empreitadas inseridas nesse contexto, sejam previamente, ainda em 

fase de projecto pensadas, projectadas e planeadas, para temporalmente serem intervencionadas em 

determinado período sazonal favorável à execução das mesmas. Os trabalhos a desenvolver em 

determinada empreitada devem ser enquadrados na “janela” onde as tarefas a desenvolver, os 

materiais a empregar não sejam condicionados por factores naturais previsíveis e cíclicos.      

Em análise da empreitada que dá título ao presente artigo, foi feito o em fase de projecto o 
estudo da “janela” temporal onde a obra deveria ser intervencionada para evitar o risco, 
principalmente de cheias que inviabilizariam a execução dos trabalhos e até mesmo a destruição de 
trabalhos já executados. Esse período conforme descrito em memória do projecto, deveria ocorrer no 
“semestre que vai de 1 de Maio a 31 de Outubro.”. Sendo o prazo da empreitada de 6 meses, esta teria 
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então de iniciar impreterivelmente no dia 1Maio por forma a evitar os períodos de cheias que podem 
ocorrer a partir do mês de Outubro. 

Porém por questões burocráticas e de processos contratuais, a mesma só teve condições de 
iniciar no final de Agosto com a montagem de estaleiro, iniciando-se os trabalhos de demolição a 09 
de Setembro 2019, ou seja os trabalhos foram iniciados 2 meses antes do inicio dos períodos de cheias. 

O atraso em 4 meses do início da empreitada face ao período temporal em que esta se deveria 
enquadrar, afim de evitar fenómenos cíclicos sazonais, gerou que o desenvolvimento da empreitada 
ocorresse numa época desfavorável. A décalage no início da empreitada enquadrou os trabalhos a 
desenvolver numa época de elevada pluviosidade, grande probabilidade de cheias e com temperatura 
ambiente baixa que além do impacto no rendimento da mão de obra, gerou o adiamento de várias 
betonagens por não estarem garantidas as temperaturas mínimas para a execução das mesmas.  

Foram registadas 2 grandes cheias que obrigaram a suspender os trabalhos, tendo danificado 
equipamentos e materiais já aplicados. 

Figura 1 - Registo fotográfico do descarregador em intervenção antes e durante inundação 

O impacto prazo-custo na empreitada devido ao galgamento do descarregador de cheias, está 

reflectido Tabela 1. 

Tabela 1 – Impacto de prazo e custo da empreitada devido aos atrasos na consignação. 

Impacto Temporal Impacto Financeiro Directo Impacto Financeiro Indirecto 

6 semanas (25% do prazo de 

obra) 

+ 3 % do valor da empreitada 

de civil 

+5% do valor da empreitada 

de civil 

Apesar do impacto no prazo da empreitada e custos financeiros da mesma serem relevantes, a 
inundação em causa poderia ter tido proporções bem mais catastróficas se tivessem ocorrido após 
uma betonagem, que estava prevista ocorrer na semana a seguinte. Não obstante dos cenários que se 
possam construir do que poderia correr pior, deve-se retirar e reflectir sobre a ocorrência e o que 
levou à mesma. Esse tema/reflexão será tratado mais à frente no presente artigo. 

2.2 Telas Finais de suporte ao projecto e realidade 

A entrega de telas finais de uma empreitada e respectivo arquivo para consulta posterior é uma 

prática comum, fazendo mesmo parte dos artigos do mapa de quantidades a executar na empreitada. 
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Contudo nem sempre o rigor e a atenção dada a estes elementos é o devido tendendo o procedimento 

de execução de telas finais a um mero serviço administrativo a que se dá pouca relevância.  

No âmbito de reabilitação e reformulação do objecto obra, como o caso em estudo da 

reformulação do descarregador da Barragem de Pretarouca, cujo projecto assenta no 

desenvolvimento de uma solução partir das telas finais do objecto construído, detectaram-se algumas 

situações de conflito, por insuficiente informação nas telas finais e até mesmo por não inclusão das 

mesmas no processo de concurso da empreitada.  

A título de exemplo, regista-se a intersecção de uma carotagem feita em obra para passagem 

de tubagem da nova instalação e que intersectou o negativo do sistema de prumo de monitorização 

da barragem. Felizmente o sistema de prumo não foi danificado e custos associados a esta intersecção 

foram insignificantes, tendo, porém, gerado atrasos na execução dos trabalhos em questão no sentido 

de desenvolver solução a implementar que não interferisse com o sistema de prumo de monitorização 

da barragem. Nas telas finais disponibilizadas em concurso o elemento de betão perfurado para a 

carotagem era completamente maciço sem qualquer instalação no mesmo. 

Figura 2 – Carote para passagem de condutas de instalação. 

Tabela 2  – Impacto de prazo e custo da empreitada devido insuficiente/errónea informação em 

telas finais. 

Impacto Temporal Impacto Financeiro Directo Impacto Financeiro Indirecto 

1 semana (4% do prazo de 

obra) 

0,15% do valor da 

empreitada de civil 

1% do valor da empreitada 

de civil 

Relativamente a divergências nas telas finais face ao realmente implementado, registam-se 

ainda situações, de passagens hidráulicas com comprimento e implantação com desvios significativos 
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que inviabilizaram parcialmente a execução de obras acessórias à empreitada, bem como elementos 

de impermeabilização do tipo water-stop existentes na área de demolição do descarregador.  

Apesar do caso aqui exposto ter um impacto que se pode considerar pouco expressivo, uma vez 

mais se a carotagem tivesse sido feita uns centímetros mais ao lado, podia ter criado danos relevantes 

quer pela destruição do sistema de monitorização, bem como outros equipamentos electricos 

existentes na galeria devido às aguas inseridas pelo equipamento de carotagem. É por isso imperativo 

que o rigor e a validação das telas finais, deve ser uma pratica efectiva executada ao longo da 

empeitada, por forma a evitar situações como a descrita que são muito frequentes em obras de 

reabilitação.  

2.3 Necessidade de inspecções, levantamento da situação existente e actuação sobre 

patologias não detectáveis. 

Em obras de reabilitação ou reformulação do seu uso, a avaliação da situação existente e a 

identificação de patologias é fulcral, por um lado para antecipar e cabimentar custos da empreitada 

numa fase ainda de pré-concurso, e por outro lado para evitar os atrasos decorridos entre a 

constatação das anomalias e a definição da intervenção para recuperação/reabilitação da mesma.   

Assim parece-nos impreterível, promover inspecções numa fase de desenvolvimento de 

projecto, no sentido de antecipar intervenções necessárias de recuperação/reabilitação da estrutura 

existente. 

Na empreitada da reformulação do descarregador da barragem de Pretarouca detectaram-se, 3 

tipos de patologias, que estão correlacionadas umas com as outras, fissuração do betão, percolação 

de águas no interior do betão e corrosão de armaduras.  

Figura 3 – Fissuras no tardoz do descarregador e armaduras corroídas. 
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Figura 4 – Ocorrências de afloramentos de água por percolação no descarregador 

A fissuração no tardoz do paramento da barragem, era facilmente detetável quer por 

observação em época estival, dependendo da cota de água da albufeira, ou por inspecção com recurso 

a equipa de mergulhadores. A sua inspecção e acautelamento de definição para tratamento era de 

fácil definição, bem como a especulação das anomalias consequentes que as mesmas podiam gerar, 

devendo em fase de projecto ter-se definido tipologias de tratamento.  

Por questões económicas o dono de obra decidiu não intervir nas situações onde se detectou 

perculação de águas, eventualmente com a injecção de resinas para colmatar dentro do possível a a 

mesma. Optou-se, porém, pelo tratamento das fissuras que eram acessíveis e se encontravam a seco 

acima do nível da albufeira. Assim voltou-se uma vez mais a incorrer em custos não previstos na 

empreitada bem como um acréscimo de prazo da mesma. 

Figura 5 – Tratamento das fissuras no tardoz do descarregador 

Tabela 3 – Impacto de prazo e custo da empreitada decorrentes de não se acautelar inspecções 

numa fase de projecto. 

Impacto Temporal Impacto Financeiro Directo Impacto Financeiro Indirecto 

1 semana (4% do prazo de 

obra) 

0,3% do valor da empreitada 

de civil 

1% do valor da empreitada 

de civil 
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2.4 Definição de processos de demolições e analise da sua evolução na fase de obra. 

É essencial em projecto definir um plano de demolição e sequencia específico, por um lado para 

servir de plataforma igualitária para todos os concorrentes à empreitada, bem como para não se 

adoptarem metodologias que ponham em causa a estrutura, mesmo que as mesmas não sejam de 

efeito imediato mas sim a longo prazo. 

Mesmo em projeto, nem sempre são tidas em conta as novas condições estruturais que a 

demolição impõe à estrutura. Na reformulação da barragem de Pretarouca a titulo de exemplo, com a 

demolição do coroamento do descarregador o pilar central e os encontros ficaram a “descoberto” em 

mais de 2m de altura, o que por alerta da entidade executante, levou a uma reacção equipa projectista 

e Dono de Obra de limitar a passagem sobre a passagem  superior a 20ton. Esta condicionante não 

prevista em projecto, levou obviamente a limitações e a alteração da forma de gestão/execução da 

obra devido à restrição imposta ao único acesso à frente de obra e estaleiro.  

Figura 6 – Registo do pilar central do descarregador após as demolições 

Definir restrições concretas, metodologias e sequencias da demolição de elementos de betão 

armado, bem como analisar o comportamento da estrutura à medida que a demolição decorre, 

devendo-se complementar se necessário a mesma, com contenções/cimbres provisórios. Não 

negligenciar os trabalhos de demolição é imperativo para que depois em fase de obra não se entre em 

ciclos desnecessários de condicionalismos não previstos e se incorra em custos e improdutividade 

desnecessariamente. 

Tabela 4 – Impacto de prazo e custo da empreitada decorrentes de não se acautelar inspecções 

numa fase de projecto. 

Impacto Temporal Impacto Financeiro Directo Impacto Financeiro Indirecto 

2 semanas (8,3% do prazo de 

obra) 

0,6% do valor da empreitada 

de civil * 

1,6% do valor da empreitada 

de civil 

*valores estimados por iterações de transportes no período entre
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2.5 Juntas de betonagem, betão velho-betão novo 

A solução definida no projecto de intervenção da barragem de Pretarouca, para o tratamento 

das juntas de betão existente com betão novo a aplicar, preconizava a escarificação da superfície de 

betão existente e aplicação de resina epoxy de ligação. Esta metodologia é comum, contudo será mais 

indicada para ligação de secções de vigas, pilares, muros e elementos de pequena secção. 

Para o paramento do descarregador da barragem temos uma área superior a 600m2 de 

interface de betão existente a ligar com betão novo. Sendo que pelo procedimento construtivo cada 

betonagem obrigaria a barramento com resina epoxy em cerca de 40m2. Porém essa aplicação tem os 

seguintes inconvenientes: 

-A aplicação tem de ocorrer imediatamente antes da betonagem, sendo que o tempo de 

“abertura” para a reacção química depois de aplicado esta pendente da temperatura exterior. 

-A aplicação não pode ser feita em temperaturas inferiores a 5ºc, que tendo em conta que a 

empreitada ocorreu em pleno Inverno, teve de se adiar betonagens por não haver condições ao nível 

de temperatura ambiental   

-Aplicação tem de ser feita após a montagem da cofragem e armaduras, imediatamente antes 

da betonagem, em locais confinados de difícil alcance.   

Figura 7 – Aplicação de resina epoxy em junta de betonagem em local confinado 

Não obstante das dificuldades e condicionantes da aplicação deste adesivo epoxy para a 

promoção de uma ligação entre betão existente e betão novo, a sua aplicação pode levantar questões 

de prestação da obra que podem ser alterados. A aplicação do adesivo epoxy vai criar uma barreira 

impermeabilizante na nova junta de betonagem cessando por isso o caminho de águas por percolação, 

que por tal, serão obrigadas a encontrar novo “caminho” por outros interstícios do betão que até à 

data não estavam degradados, iniciando-se assim um alargamento das áreas de corrosão de 

armaduras.  

Na Tabela 5 apresentam-se os impactos prazo-custo relativos ao tratamento das juntas de 

betão, não pela aplicação do adesivo epoxy , mas sim pela sua especificidade e restrições de aplicação 

mediante a temperatura ambiente e consequente adiamento da betonagem por não se encontrarem 

reunidas condições para a aplicação do produto. É importante que em projectos desta natureza onde 
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as juntas de betão existente com betão novo, sejam criadas rubricas para executar amostras in loco e 

avaliar metedologias, mais adequados e enquadradas à empreitada.  

Tabela 5 – Impacto de prazo e custo no tratamento de juntas de betonagem 

Impacto Temporal Impacto Financeiro Directo Impacto Financeiro Indirecto 

2 semanas (8,3% do prazo de 

obra) 

irrelevante 1,6% do valor da empreitada 

de civil 

3 CONCLUSÕES 

Contabilizando todos os impactos de prazo-custo apresentados nos capítulos anteriores obtemos 

o resumo patente na Tabela 6. Constata-se assim, que, no caso em estudo e para situações que são

correntes acontecer na construção civil, se alcança uma derrapagem de prazo de 50% e um incremento 

total de custos de 14,25% do valor total da empreitada de construção civil. 

Tabela 6 – Impactos prazo-custo para os casos analisados. 

Impacto Temporal Impacto Financeiro Directo Impacto Financeiro Indirecto 

12 semanas (50% do prazo 

de obra) 

4,05 % do valor da 

empreitada de civil 

10,2% do valor da 

empreitada de civil 

Os casos apresentados no presente artigo podem facilmente ser evitados se se tomar logo a 

montantemedidas, por forma antecipar tais ocorrências, que são demasiadamente comuns na 

construção civil e reptem-se de uma forma constante, tornando a actividade com elevada 

improdutividade.  

a. Para o exposto no subcapítulo “ 2.1 Programação e planeamento de Obra em fase de projecto

face à realidade”, recomenda-se que sempre que por alguma razão os trabalhos da empreitada

não sejam enquadrados na “janela” temporal favorável para a sua realização, deverá desde

logo, tomar-se a decisão de adiar o inicio dos mesmos até um novo período onde os mesmos

possam ocorrer em condições favoráveis; ou por ventura tomar medidas mitigadoras

preventivas e de alerta. No caso em estudo, as cheias teriam sido evitadas se atempadamente

e face às previsões de períodos de chuvas, se baixasse o nível da barragem para uma cota em

que se pudessem “encaixar” todos os caudais afluentes devido ao período de precipitação

previsto.

b. Relativamente ao exposto no subcapítulo “2.2 Telas Finais de suporte ao projecto e realidade”,

para todas as questões relacionadas com telas finais, é importante que ao longo e no final de

cada obra as mesmas sejam atentamente revistas e verificados no local, no sentido de avaliar

se as mesmas estão em conformidade, além de que será sempre boa pratica para despiste de

incoerências, o projecto original faça também parte da base de estudo para determinada
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intervenção. Deve ainda salvaguardar-se em pontos fundamentais ainda em fase de projecto 

a verificação das telas finais em todas as situações que seja possivel.  

c. Do exposto no subcapítulo “2.3 Necessidade de inspecções, levantamento da situação

existente e actuação sobre patologias não detectáveis. “. É imprescindível em fase de projecto

proceder a inspecções e avaliações do estado da obra, afim de antecipar e actuar

preventivamente em anomalias e considera-las desde logo em mapa de quantidades de

projecto.

d. Para o exposto no subcapitulo “2.4 Definição de processos de demolições e analise da sua

evolução na fase de obra.” É imprescidivel que os projectos definam de uma forma rigorosa a

forma, o método e a sequencia das demolições, devendo as implicações da mesma serem

verificadas para as diferentes fases da empreitada. Deve-se desde a fase de projecto

apresentar o plano de restrições ou constrangimentos que podem ser implementados, por

forma a evitar acções reactivas de condicionalismos limitativos de acesso à obra, conforme

ocorreu na empreitada em analise.

e. Sobre o explanado no subcapítulo “2.5 Juntas de betonagem, betão velho-betão novo”, é

fulcral que sejam bem ponderados os produtos a aplicar, as suas limitações e condições de

aplicação na frente de obra. Em obras especiais é pertinente utilizar a obra como um

laboratório, devendo serem criados artigos para a execução de trechos experimentais e sua

validação, nomeadamente em situações como a analisada relativa a juntas de betão existente

com betão novo, onde se poderiam avaliar a prestação de várias formas e tipologias de juntas.
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Resumo 

O Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo localiza-se na província da Lunda-Norte em Angola, junto 

à localidade do Dundo. A sua construção data da década de 50, com entrada em serviço em 1957. 

O aproveitamento a fio de-água, utiliza as afluências em regime natural do rio Luachimo e aproveita a 

queda disponível de 18 m entre o açude e o local da restituição.  

Na presente comunicação apresentam-se os trabalhos associados à Reabilitação da Barragem de 

Luachimo inserida no  Projeto de Execução do Reforço de Potência do aproveitamento cujo objetivo 

principal é a melhoria da utilização dos recursos hídricos disponíveis. Nesta comunicação aborda-se os 

aspetos mais relevantes do diagnóstico e reabilitação assim como da fase de obra. 

A construção iniciou-se em outubro de 2016 e, antes dos condicionamentos impostos pela pandemia 

do COVID-19, estava prevista a entrada em serviço dos primeiros grupos para o final de 2020.  

A barragem consiste num açude de betão, com 12 m de largura na base e 6,5 m de altura média sobre 

o leito do rio. Dispõe de uma soleira descarregadora com comprimento total de 305 m e crista à cota 

(657,00), dois vãos principais de descarga com 9,0 m de largura cada e um vão de limpeza (descarga 

de fundo) com 4,0 m de largura, estes equipados com comportas motorizadas. 

Para além dos vãos principais do lado da margem esquerda, apenas durante o processo de construção 

das ensecadeiras foi possível baixar o nível da água na albufeira e inspecionar a estrutura do corpo da 

barragem. A inspeção revelou anomalias significativas na zona central dos descarregadores livres 

(pilares P16 a P29). As anomalias observadas consistiam em fissuras horizontais e em fissuração na 

crista de três vãos onde não foi adotada armadura. A generalidade destas fissuras parece dever-se à 

utilização de baixa quantidade de cimento e à elevada dimensão dos agregados (máximo 300 mm), à 

betonagem de grandes volumes de betão e às elevadas temperaturas induzidas pela exposição solar. 

Estas condições contribuíram provavelmente para o deficiente tratamento das juntas de construção e 

inapropriada ligação entre as camadas de betonagem aquando da construção. 

O projeto de reabilitação da barragem integrou uma primeira fase de inspeção visual, mapeamento e 

diagnóstico das diferentes zonas de anomalias e, uma segunda fase, de detalhe das soluções de 

intervenção nas diferentes zonas identificadas e de elaboração de um plano de monitorização das 

fissuras a jusante.  
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1 INTRODUÇÃO  

O Aproveitamento Hidroelétrico localiza-se na cidade do Dundo no rio Luachimo, na província da 

Lunda Norte, em Angola, a cerca de 3 km a nordeste do centro da localidade do Dundo (Figura 1). 

 

Figura 1. Localização do Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo. 

O Dono de Obra é o GAMEK, Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza, integrado no 

MINEA - Ministério de Energia e Águas de Angola, estando as empreitadas de construção civil, 

fornecimento e montagem de equipamentos a cargo do consórcio composto pelas empresas CGGC, 

ANDRITZ, EFACEC e LYON. 

Após reabilitação e reforço de potência do empreendimento haverá cerca de uma quadruplicação da 

sua capacidade de produção correspondentes aos aumentos de caudal de 60 m3/s para 240 m3/s e de 

potência instalada de 8.8 MW (4  2.2 MW) para 34 MW (4  8.5 MW). Na Figura 2 apresenta-se o 

esquema resumo do empreendimento após o reforço. 

 
1 Central existente  5 Reservatório 9 Passagem superior 1 12 Restituição 

2 Subestação 6 Canal de adução  10 Passagem superior 2 13 Barragem 

3 Câmara de carga 7 Tomada de Água  
11 

Estrada principal entre 

a barragem e o Dundo 

  

4 Central nova 8 Edifícios Técnicos   

Figura 2. Planta do Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo. Localização das principais 

estruturas 

2 CARACTERIZAÇÃO DO EXISTENTE 

A barragem consiste num açude de betão, com 12 m de largura na base e 6,5 m de altura média sobre 

o leito do rio. É constituída essencialmente por uma soleira descarregadora com comprimento total 
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de 305 m e crista à cota (657,00), por dois vãos principais de descarga com comportas do tipo “Stoney” 

de 9,0 m de largura cada e por um vão de limpeza (descarga de fundo com comporta plana do tipo 

vagão) com 4,0 m de largura, estes localizados junto ao encontro esquerdo. 

Sobre o descarregador existe uma ponte que efetua a ligação rodoviária e pedonal entre as duas 

margens do rio.  

O plano de água na albufeira varia entre o nível de pleno armazenamento à cota (657,00) e o nível de 

máxima cheia à cota (659,00). 

O projeto de Reabilitação da barragem de Lauchimo integra a zona dos descarregadores principais 

junto à margem esquerda (obra civil e eletromecânica) e o corpo da barragem com soleira  

descarregadora em superfície livre. 

3 VÃOS PRINCIPAIS DO DESCARREGADOR DE CHEIAS 

3.1 Caracterização  

Os trabalhos previstos nos vãos principais do descarregador de cheias da barragem e respetivo 

coroamento incluem os seguintes trabalhos (Figura 3): 

 Recuperação do betão dos pilares dos descarregadores principais PP1 / PP2 / PP3; 

 Muro da margem esquerda (ME) e paramentos dos muros dos pilares; 

 Recuperação das estruturas das comportas dos descarregadores (pavimento, órgãos de 

drenagem, guardas, pinturas, etc); 

 Limpeza dos pilares dos descarregadores livres P1 a P46 e recuperação dos apoios; 

 Recuperação do tabuleiro do coroamento (limpeza do pavimento, desentupimento e 

recuperação dos órgãos de drenagem, decapagem das guardas, pinturas, etc). 

  

Figura 3. Planta e Alçado do encontro Esquerdo da barragem de Luachimo. Pilares dos vãos 

principais do descarregador de cheias 

As características dos produtos e sistemas, o modo de execução e ensaios de conformidade dos 

trabalhos de proteção assim como a reparação de estruturas em betão foram condicionados aos 

requisitos da norma NP EN 1504:2006 nas diversas partes a eles respeitantes. 

Durante a fase de preparação de estaleiro, foi realizado um plano de execução da campanha de 

extração de carotes para caracterização do betão. Estes trabalhos permitiram concluir que, para além 
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dos sinais evidentes de desgaste da superfície, a estrutura não apresenta anomalias estruturais que 

colocassem a causa a sua segurança e resistência. 

 

 

 

Figura 4. Plano de Inspeção de recolha de amostras e realização dos trabalhos 

3.2 Plano dos Trabalhos de Intervenção  

Na sequência das inspeções foi realizado o mapeamento com a caracterização das zonas de 

intervenção onde foram referenciadas as soluções de reparação para cada tipo de anomalia. 

De modo geral as intervenções previstas foram as seguintes: 

 Limpeza geral a jato de água ou de areia das superfícies;  

 Recuperação das superfícies com cavidades e desgaste geral do betão; 

 Recuperação de superfícies com armadura exposta;  

 Recuperação de ranhuras e substituição de betões de 2.ª Fase; 

 Injeção de fissuras e fendas das superfícies expostas ao escoamento. 

Nas Figura 5 e 6 apresentam-se os exemplos de mapeamento com a identificação das intervenções. 

  

Figura 5. Identificação das Intervenções nos vãos principais. 
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Figura 6. Plano e Trabalhos de preparação de superfícies e trabalhos injeção nos vãos principais. 

Numa fase mais recente de obra, alguns dos trabalhos adicionais foram ainda realizados, resultantes 

de inspeção complementar localizada por forma a reparar anomalias detetadas “in situ” após picagem,  

nomeadamente, zonas localizadas com grandes cavidades e com betão sem ligante suficiente: 

 Cavidades até 100 mm – Preenchimento com camadas de argamassa de reparação com 

espessura máxima de 50 mm; 

 Cavidades superiores a 100 mm – Execução prévia de um 

rebordo de faces perpendiculares conforme apresentado na 

esquema à direita, a 50 mm em torno da cavidade com 

100 mm de profundidade, por forma a criar uma superfície 

interna de confinamento com  preenchimento recorrendo a 

microbetão de retração compensada; 
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 Cavidades - Situação de armaduras degradadas –Nestes casos singulares com quantidade 

considerável de armadura degradada previu-se a substituição de armaduras (Figura 7). 

  
Figura 7. Substituição de armaduras de pele expostas e muito degradadas. 

3.3 Testes de conformidade “in-situ”  dos materiais de reparação 

De modo a averiguar a adequabilidade dos materiais de reparação segundo as norma NP EN 1504:2006 

face às condições exigentes de alta temperatura ambiente e humidade, foram realizados ensaios 

“in situ” com diferentes espessuras de argamassas R3 e R4 com e sem suporte de colagem (Figura 8). 

Os melhores resultados de pull-off obtiveram-se para argamassas R3 e R4 com suporte de colagem. 

Foram também retiradas carotes de modo a averiguar a qualidade de execução das injeções resinosas. 

     

Figura 8. Ensaios “in situ” de adequabilidade dos materiais de reparação. 

4 CORPO DA BARRAGEM 

4.1 Caracterização da barragem  

Ao longo do seu desenvolvimento, o açude da barragem apresenta diferentes soluções do 

descarregador de cheias e respetiva solução de dissipação de energia. A partir da margem direita, do 

pilar P1 até à junta entre os pilares P28 e P29, a restituição do caudal é realizada por meio de soleira 

com bacia de dissipação de amortecimento. Do pilar P28 em diante até ao último pilar dos 

descarregadores livres a dissipação de energia da soleira é realizada em salto de ski, sendo apenas 

interrompida entre os pilares P31 e P36 por uma soleira de pendente única. 

Conforme representado na Figura 9, a zona sombreada a amarelo entre os pilares P16 e P29, 

corresponde à zona onde foram registadas as anomalias com maior relevância.   

R4 

R3 

Com primário Sem primário 

R4 R3 

Injeções 
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Figura 9. Descarregador de Cheias. Tipologia das soluções de dissipação de energia a jusante com 

a localização dos pilares 

Na Figura 10 representa-se em planta a identificação das diferentes tipologias estruturais bem como 

a identificação da localização das principais anomalias. 

 
 

Figura 10. Planta da localização das tipologias estruturais e zona das principais anomalias. 

4.2 Observações das inspeções 

4.2.1 Paramento de montante - Pilares dos descarregadores livres 

As anomalias com maior expressão foram detetadas entre os pilares P29 e P16 e referem-se a fendas 

e juntas de betonagem abertas, conforme apresentado na  Figura 11 e na Figura 12. 

Estas anomalias mais expressivas começam com maior evidência a partir da junta vertical entre os 

pilares P28 e P29 e prolongam-se com incidência similar até ao pilar P16. 

Os furos das carotagens permitiram concluir que as fendas e juntas abertas aparentes (0,5 mm a 

15 mm) tomam a forma de fissura (wk < 0.5 mm) a partir dos primeiros 15 cm junto à superfície. 

Corpo da barragem (entre PP3 e o encontro da margem direita) 

PP3 
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Figura 11. Inspeção dos furos das carotes realizadas a montante. 

De um modo geral,  as fendas percorrem as juntas de betonagem horizontais abaixo do encastramento 

dos pilares. No entanto, em alguns vãos singulares, foram detetadas fendas a cotas mais elevadas que 

inclusivamente atravessam a soleira. 

 

Figura 12. Ausência de fendas na zona de amarração das armaduras dos pilares. 

As fendas percorrem o contacto entre os inertes de grande dimensão e a pasta de cimento, daí a fenda 

ocorrer ao longo da junta de betonagem mas também abaixo ou acima desta consoante a fragilidade 

da ligação das camadas de betonagem. 

O betão apresenta agregados de grande dimensão 

(≈150 mm) e quantidade reduzida de pasta de 

cimento, a qual, por seu turno, apresenta areias 

grosseiras, tal como se constata na imagem à direita. 
 

Constatou-se ainda que esta fissuração terá ocorrido nos primeiros tempos da obra em serviço devido 

a efeitos térmicos da cura do betão e evoluído mecanicamente ao longo do tempo devido ao ajuste da 

estrutura à sua fundação quando em carga.  

 

 

                                            

P26 

 P27 

 

 

 

Fendas e juntas de betonagem 
abertas. 

 

 

P18 

 

P19 
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4.2.2 Paramento de jusante da soleira da zona do descarregador em superfície livre 

Conforme se pode observar do lado de jusante na Figura 13, mantendo-se evidentemente a solução 

de betão com agregados de grande dimensão, reduzida pasta de cimento e sem armadura junto à face, 

as juntas de betonagem encontram-se quebradas devido à concentração de tensões resultante da 

inclinação do perfil da soleira. Todas as anomalias da soleira de jusante foram registadas com o 

objetivo de serem monitorizadas ao longo do tempo. 

    

Figura 13. Ausência de fendas na zona de amarração das armaduras dos pilares. 

Os furos das carotagens permitem concluir que as fendas e juntas abertas aparentes (0,5 mm a 15mm) 

tomam a forma de fissura (wk < 0.5 mm) a partir dos primeiros 5 cm junto à superfície. 

4.2.3 Conceção e plano dos trabalhos de intervenção 

As anomalias detetadas são no geral do tipo fissuras e fendas e juntas abertas horizontais junto à 

superfície das faces aparentes, pois a partir da observação dos furos das carotes, quer a montante, 

quer a jusante, constata-se que as fendas são contínuas para o interior da massa de betão mas tendem 

a tomar a forma de fissura nos primeiros 15 cm.   

Importa registar que o efeito da abertura de fendas é mais importante a montante do que a jusante 

devido ao sentido do escoamento e respetiva intensidade da pressão hidráulica, tal como 

representado na Figura 14.  

 

Figura 14. Influência do escoamento na soleira da zona do descarregador em superfície livre 

Enquanto que a montante as fendas estão sujeitas a uma pressão hidrostática significativa e à erosão 

dinâmica direta do escoamento, a jusante estes efeitos são menos significativos.  

Juntas de betonagem 

quebradas: 

 

 

 

  

P18 

P19 P20 
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Assim, uma vez que a injeção ou selagem das fendas a jusante poderia originar fenómenos indesejáveis 

de sobrepressões em serviço a montante comprometendo o atual estado de equilíbrio do paramento 

da barragem, considerou-se que apenas as fendas observadas a montante deveriam ser seladas e 

protegidas enquanto que as fendas detetadas a jusante, por não condicionarem o funcionamento da 

obra, não necessitam de intervenção imediata.   

Por outro lado, acresce que a possibilidade de intervenção futura a jusante é sempre mais simples do 

que a montante, sendo viável na época de estio.  

Nesse sentido, a solução de intervenção de reparação das anomalias consistiu na proteção do 

paramento de montante com materiais selantes e argamassas mecânicas de proteção, incluindo as 

soleiras dos vãos com maiores anomalias e monitorização das anomalias no paramento de jusante. Na 

Figura 15 apresenta-se o esquema das soluções de proteção a montante e o mapeamento das 

intervenções no corpo da barragem. 

 

 

Figura 15. Mapeamento e Plano de Intervenção – Corpo da Barragem.  
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5 CONCLUSÕES 

Um dos aspetos fundamentais relativos à segurança da obra foi a constatação desde as primeiras 

visitas técnicas da ausência de anomalias de deformações dos seus elementos estruturais e eficiência 

de manobra dos seus órgãos a menos da degradação mecânica dos guiamentos. Em sequência, as 

campanhas de amostragem por meio da extração de carotes, assim como as visitas de inspeção visual, 

permitiram concluir que, para além dos sinais evidentes de desgaste da superfície do betão, a estrutura 

da barragem não apresenta anomalias estruturais que coloquem em causa a sua segurança e 

resistência. Não obstante, é evidente a necessidade de intervenção na obra para melhorar o seu estado 

de conservação e garantir a sua futura durabilidade. 

As fendas horizontais do corpo da barragem dever-se-ão ao facto da zona do descarregador de cheias 

em superfície livre da barragem ser constituído de um modo geral por betão em massa com agregados 

de grande dimensão (50 a 150 mm), o que associado a áreas de betonagem relativamente extensas 

em planta e às elevadas temperaturas induzidas pela exposição solar, terão originado interfaces mais 

fracas entre as camadas, em particular entre as juntas horizontais de betonagem aquando da sua 

construção. Da observação local constata-se que em geral as fendas percorrem a junta de construção 

horizontal mas, sempre que os inertes apresentavam alguma acumulação, essa fenda sobe ou desce 

percorrendo o contacto mais fraco entre inertes. Esta fissuração em planos horizontais paralelos terá 

ocorrido nos primeiros tempos da obra devido a efeitos térmicos associados à cura do betão e evoluído 

ao longo do tempo devido à elevada velocidade do escoamento ou eventual devido ao ajuste da 

estrutura à sua fundação. De todo o modo, todo este processo aparenta estar estabilizado, havendo 

que impedir a evolução da abertura destas fendas e monitorizar o comportamento da obra. 

Este processo evidencia que nos projetos de reabilitação, para além das etapas de inspeção, campanha 

de recolha de amostras e mapeamento com a proposta de soluções, devem acompanhar-se de perto 

os processos de execução em obra, pelo que se trata sempre de um processo evolutivo e de grande 

interação entre Projetista, o Empreiteiro e o Dono de Obra, que nesta obra se constatou de forma  

muito positiva.    
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Resumo  

Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma descrição geral do aproveitamento hidroelétrico 

de Balakot, abordando os desafios e soluções estruturais adotadas para o dimensionamento da 

barragem de Balakot em particular. 

Localizado no rio Kunhar, Paquistão, o aproveitamento hidroelétrico de Balakot é composto, 

essencialmente, por uma barragem de betão gravidade, um túnel de bypass de sedimentos na margem 

direita, um açude submerso imediatamente a jusante da entrada desse túnel; uma estrutura de 

tomada de água adjacente à barragem na margem esquerda; um túnel de adução à central com cerca 

de 9 km de comprimento; uma central hidroelétrica em caverna com 3 turbinas verticais do tipo 

Francis; e um túnel de restituição com cerca de 2 km. 

A barragem de gravidade de Balakot possui uma altura de 58 m; um comprimento no coroamento de 

130 m; um descarregador de cheias principal de soleira WES no corpo da barragem, e um 

descarregador inferior para descarga de sedimentos, ambos controlados por comportas segmento. 

A localização da barragem, nos Himalaias Paquistaneses, nas proximidades da falha Main Boudary 

Thrust (MBT), foi o principal condicionante para o seu dimensionamento estrutural. Para além das 

solicitações habitualmente consideradas no dimensionamento de uma barragem de gravidade em 

geral, a barragem de Balakot teve como ações de dimensionamento mais condicionantes as ações 

direta e indiretamente relacionadas com a elevada sismicidade que caracteriza toda a região dos 

Himalaias, cuja génese se deve à colisão entre as placas tectónicas Indiana e Euro-Asiática, podendo 

gerar acelerações horizontais da ordem dos 1 g.  

Às elevadas acelerações sísmicas atuantes no corpo da barragem e na massa de água, somou-se o 

potencial de instabilização sísmica das encostas da albufeira e consequente potencial de criação de 

uma onda induzida pelo escorregamento de uma massa de 300 000 m3 para a albufeira, cuja ação 

sobre a barragem foi igualmente estudada. 

Palavras-chave: Barragem; Projeto; Alta sismicidade; Sedimentos 
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1 INTRODUÇÃO  

O aproveitamento hidroelétrico de Balakot, com uma potência prevista de 300 MW, localiza-se no rio 

Kunhar, vale Kaghan, no distrito de Mansehra da província de Khyber Pakhtunkhwa, nos himalaias 

Paquistaneses. Este projeto, enquadrado no programa de transição para energias renováveis do 

Paquistão, procura melhorar a capacidade energética da região, já considerando o previsível aumento 

do consumo futuro, fazendo-o de um forma sustentável e económica e tirando partido do enorme 

potencial energético local. 

    

Figura 1.1 – Localização da barragem de Balakot 

2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO APROVEITAMENTO 

O aproveitamento hidroelétrico de Balakot é composto, essencialmente, por uma barragem de betão 

gravidade, um túnel de bypass de sedimentos na margem direita, um açude submerso imediatamente 

a jusante da entrada desse túnel; uma estrutura de tomada de água adjacente à barragem na margem 

esquerda; um túnel de adução à central e estruturas de ligação; uma central hidroelétrica em caverna; 

e um túnel de restituição. 

A barragem Balakot, do tipo betão gravidade, possui uma altura máxima de 58 m acima da fundação; 

um comprimento no coroamento de 130 m; um descarregador de cheias principal do tipo soleira WES 

no corpo da barragem, e um descarregador inferior para descarga de sedimentos, ambos controlados 

por comportas segmento. Na Figura 2.1 apresenta-se a vista de jusante (à esquerda) e de montante (à 

direita) da modelação tridimensional da implantação da barragem no vale, sendo apresentada na 

Figura 2.2 uma secção transversal da barragem por um dos vãos descarregadores. 

O túnel de bypass de sedimentos em betão armado, localizado na margem direita do rio, possui um 

comprimento de 650 m, inclinação longitudinal de 1,5% e uma secção transversal abobadada com 

7,50 m de largura e 8,00 m de altura máxima. Imediatamente a jusante da entrada do túnel existe um 

açude submerso para controlo e encaminhamento dos sedimentos para a boca do túnel. Durante a 

fase de construção o túnel de bypass de sedimentos desempenhará ainda funções de desvio provisório 

do rio. 
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Figura 2.1 – Vistas de jusante e de montante da barragem de Balakot (representação 3D). 

 

Figura 2.2 – Secção transversal da barragem por um dos vãos descarregadores. 

O sistema de adução à central hidroelétrica em caverna é composto por uma estrutura de tomada de 

água em betão armado imediatamente a montante do encontro esquerdo da barragem, com 4 vãos 

retangulares com 8,00 m de largura por 10,00 de altura, controlados por comportas, seguida de um 

túnel de adução revestido a betão armado com 9137 m de extensão, declive longitudinal de 0,56% e 

secção transversal circular com 8,00 m de diâmetro interno. A jusante do túnel de adução encontra-se 

uma chaminé de equilíbrio revestida a betão armado com 122 m de altura e diâmetro interno de 

14,50 m, sendo a ligação à central efetuada através de um poço em carga blindado com 152 m de 

extensão e secção circular com 5,60 m de diâmetro interno, seguida de uma conduta forçada com 88 

m de extensão com três braços de alimentação das turbinas com comprimentos máximos de 30 m e 

diâmetro interno de 3,20 m. 

A central hidroelétrica é composta por duas cavernas: uma principal, com aproximadamente 34 m de 

altura, 20 m de largura e 71 m de comprimento, onde se encontram as 3 turbinas de eixo vertical do 

tipo Francis; e uma caverna secundária adjacente para os geradores e subestação, com 

aproximadamente de 20 m de altura, 14 m de largura e 88 m de comprimento. Na Figura 2.3 apresenta-

se a modelação tridimensional da central hidroelétrica, com um corte na caverna principal pelo eixo 

das turbinas, sendo visível a caverna dos transformadores em vista. 
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O sistema de restituição é composto por outra chaminé de equilíbrio a jusante da central revestida a 

betão armado com 244 m de altura e 3,00 m diâmetro interno, à qual se segue um túnel de restituição 

revestido a betão armado com 1515 m de extensão, inclinação ascendente de 0,23 % e secção 

transversal circular com 8,00 m de diâmetro interno. No troço final do túnel, dá-se, ao longo de 50 m 

de declive ascendente de 15%, a transição para a secção abobadada da estrutura de saída, a qual 

possui 8 m de largura e 8 m de altura máxima. 

Este aproveitamento, com uma queda bruta de 229,00 m e queda útil de 217,60 m, terá uma potência 

instalada de 300 MW, estimando-se uma produção média anual (em 50 anos) de 1143 GWh. 

 

 

Figura 2.3 – Central hidroelétrica (representação 3D) 

3 Enquadramento regional 

A localização desta obra, na parte paquistanesa da cordilheira dos Himalaias, trouxe desafios 

acrescidos para o seu dimensionamento que importa contextualizar. 

De ocorrência pouco comum em obras deste género, quer seja pela especificidade das condições 

locais, quer pela escala a que ali se manifestam, os principais fatores diferenciadores do 

dimensionamento da barragem de Balakot têm uma génese que pode ser explicada pelo contexto 

geotectónico regional, pela orografia local, e pela elevada altitude que a bacia hidrográfica atinge. 

3.1 Contexto neotectónico 

Os Himalaias estão entre as formações montanhosas mais jovens do planeta. De acordo com a teoria 

moderna das placas tectónicas, a formação dos Himalaias resulta da colisão frontal entre a placa Indo-

Australiana e a placa Euroasiática, que conduz a uma elevação da cadeia montanhosa em cerca de 

5 mm/ano. O movimento da placa Indiana em direção à placa Euroasiática torna toda a região dos 

Himalaias extremamente ativa em termos sísmicos e geológicos, com ocorrência frequente de sismos 

de elevada magnitude.  
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Na Figura 3.1 apresenta-se um esquiço do movimento das placas tectónicas na parte norte do 

Paquistão e Cachemira, estando o local da obra em questão identificado através da estrela vermelha, 

sendo notória a sua proximidade a falhas de grande importância tais como a MBT - Main Boundary 

Thrust, com as necessárias implicações em termos de risco sísmico. 

 

Figura 3.1 - Movimento das placas tectónicas na parte norte do Paquistão e Cachemira, segundo 

Larson et al. [1]. 

3.2 Orografia local 

A orografia local é caracterizada por encostas escarpadas de grande inclinação e altura, com elevado 

potencial de instabilização superficial, sendo notórias e frequentes as “cicatrizes” de deslizamentos 

superficiais ocorridos. Na Figura 3.2 são apresentados exemplos de superfícies de deslizamento 

identificadas ao longo do mapeamento geológico da região realizado no âmbito deste projeto, 

representando-se na primeira fotografia da Figura 3.2 uma zona de escorregamentos ativa potenciada 

pela presença de várias falhas no local (delineadas a azul).  

 

Figura 3.2 – Exemplos de superfícies de deslizamento nas encostas ao longo do vale  
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3.3 Elevada altitude 

Embora a barragem de Balakot tenha o coroamento apenas à cota 1292, a sua bacia hidrográfica atinge 

cotas superiores a 4400. Consequentemente, e como representado na Figura 3.3, cerca de 80 a 90% 

da zona de montante da bacia hidrográfica da barragem de Balakot encontra-se coberta de neve 

durante os períodos de inverno (geralmente de Janeiro a Maio), com degelo quase integral nas épocas 

mais quentes. 

 

 

Figura 3.3 – Bacia hidrográfica. Zona coberta de neve nos períodos de inverno 

Estas condições particulares têm enorme influência não só no regime de cheias do rio Kunhar, como 

também na produção e transporte de sedimentos ao longo do rio. 

4 Desafios encontrados 

4.1 Alta sismicidade 

A localização desta obra numa região tão significativamente ativa em termos sísmicos foi o principal 

desafio no seu dimensionamento. Como se verá, a atividade sísmica local influenciou direta e 

indiretamente as verificações de segurança e os cenários de estudo mais condicionantes para a 

barragem, conduzindo a metodologias de cálculo que diferem das abordagens mais clássicas de 

dimensionamento de grandes barragens.  

Assim, para a definição dos parâmetros sísmicos de dimensionamento, foi realizado, no âmbito deste 

projeto, um estudo de avaliação do risco sísmico. Esse estudo, partindo da definição do modelo sismo-

tectónico local que correlaciona a série histórica de registos sísmicos com as principais entidades 

sismogénicas da região, seguindo a abordagem das zonas de geração sísmica, conduziu à definição dos 

parâmetros sísmicos de acordo com a consideração conjunta de métodos probabilísticos e 

determinísticos. 

Como resultado desse estudo, e seguindo as recomendações do Bulletin 148  da ICOLD [2], obteve-se 

um valor de aceleração horizontal de pico de 0,90 g para o SEE (do inglês Safety Evaluation Earthquake) 

o qual, dada a importância desta barragem, foi considerado igual ao MCE (Maximum Credible 
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Earthquake). Este valor corresponde, segundo os métodos probabilísticos, a um evento sísmico com 

um período de retorno de 10 000 anos. 

Com base nas acelerações obtidas foi efetuada a análise de estabilidade da barragem pelos métodos 

clássicos, isto é, através da definição de coeficientes de segurança ao deslizamento e derrubamento, 

com valores mínimos admissíveis a ser respeitados. Contudo, e embora a barragem tenha revelado um 

comportamento adequado para os cenários estáticos, a aplicação do método clássico para aferir o seu 

comportamento para os cenários pseudo-estáticos revelou-se desajustada dada a significância das 

acelerações sísmicas a que estará sujeita. Com efeito, segundo a FEMA [3], “o coeficiente de segurança 

ao deslizamento requerido pelo método pseudo-estático (i.e. >1.0-1.5 em todos os instantes) poderá 

não ser atingível para forças sísmicas mais elevadas, representativas de eventos sísmicos de 

intensidade moderada a alta”.  

Para dar resposta à limitação encontrada no método clássico para a avaliação do cenário sísmico da 

barragem de Balakot, recorreu-se ao método dos deslocamentos permanentes. Com efeito, dada a 

natureza extrema da ocorrência do SEE, o valor de pico extremamente elevado da aceleração sísmica 

a ele associado, e a expectável e aceitável ocorrência de danos para esse cenário (desde que garantida 

a não libertação descontrolada de água), o método dos deslocamentos permanentes afigurou-se o 

mais adequado para a verificação da barragem ao cenário sísmico. 

Segundo este método, quando o coeficiente de segurança ao deslizamento se torna inferior à unidade, 

o deslizamento poderá ocorrer durante o período de tempo em que os valores da aceleração sísmica 

excedem o valor da aceleração crítica de equilíbrio. De acordo com a teoria de Newmark [4], a 

aceleração crítica de equilíbrio é a aceleração sísmica teórica para a qual uma determinada estrutura 

possui um coeficiente de segurança ao deslizamento unitário, podendo ser facilmente determinada 

através da aplicação do método pseudo-estático. Assim, o método dos deslocamentos permanentes 

consiste basicamente na determinação dos referidos deslocamentos através da dupla integração (a 

aceleração é a derivada de segunda ordem do deslocamento em relação ao tempo) da diferença entre 

a aceleração aplicada e a aceleração crítica de equilíbrio em relação ao tempo. 

Para se obviar, durante a fase de projeto para concurso a que esta comunicação se reporta, à 

indisponibilidade dos histogramas da aceleração sísmica necessários ao processo de dupla integração 

das diferenças (obrigatórios na fase de projeto de execução), recorreu-se à metodologia simplificada 

apresentada pela USACE [5]. Esta metodologia permite, através da definição de relações adimensionais 

para os deslocamentos, obter uma estimativa conservativa do somatório dos deslocamentos 

permanentes em função de variáveis conhecidas, tais como, entre outras, a aceleração horizontal de 

pico e a aceleração crítica de equilíbrio. Com esse método obteve-se, para o cenário SEE, 

deslocamentos permanentes variáveis entre 0,68 m a 1,02 m, consoante a zona e altura do bloco da 

barragem em análise, considerando-se que, dada a espessura dos blocos, deslocamentos diferenciais 

entre blocos contíguos com essa ordem de grandeza garantiam o requisito de não libertação 

descontrolada de água. 

Em fase de projeto de execução deverão, contudo, ser realizados estudos sísmicos tridimensionais em 

regime não-linear com aplicação de histogramas de aceleração, gerados artificialmente para simulação 

da ação sísmica de projeto, de modo a se avaliar de forma mais precisa o comportamento 

tridimensional da barragem em cenário sísmico. 
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4.2 Estabilidade das encostas 

As características orográficas e geológicas da região, associadas à assinalável atividade sísmica que a 

caracteriza, fazem da problemática relativa à estabilidade das encostas da albufeira uma 

condicionante de projeto particularmente relevante.  

Com efeito, tal como identificado nas visitas realizadas ao local e no mapeamento de deslizamentos 

que tem sido feito na região (ver Figura 4.1), existe um grande potencial de instabilização superficial 

em toda a região.  

 

Figura 4.1 – Mapeamento dos deslizamentos de terras nas encostas do rio Kunhar (segundo 

Basharat et al. [6]). 

 

A criação de uma albufeira nestas condições obriga, por isso, à avaliação dos efeitos que um eventual 

deslizamento de terras para dentro dela possa causar. Nesse contexto, foi efetuado um cuidado 

mapeamento das encostas, por forma a identificar as zonas de deslizamento potencial mais 

condicionantes, resultando desse procedimento, a identificação de uma massa potencialmente 

instável com um volume estimado de 300 000 m3. 

Para a verificação dos efeitos sobre a estabilidade da barragem resultantes da criação de uma onda de 

albufeira induzida pelo escorregamento potencial dessa massa, foi seguida a metodologia de 

Heller et al [7] (Figura 4.2) que permite estimar a propagação da onda e a sua altura no contacto com 

a barragem. Foram realizadas análises de sensibilidade com variação da velocidade de impacto, ângulo 

de propagação e volume da massa, tendo-se obtido uma altura máxima de onda com 5,5 m acima do 

nível de pleno armazenamento. 

 

Zona da albufeira 
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Figura 4.2 – Definição dos parâmetros governadores das ondas induzidas por deslizamentos de 

terras (adaptado de Heller et al. [7]) 

Tendo em conta a comprovada correlação entre a ocorrência de deslizamentos superficiais e a 

ocorrência de eventos sísmicos na região, a análise de estabilidade da barragem para este cenário de 

onda induzida foi realizado considerando um estado da barragem pós-SEE. Isto é, considera-se que 

aquando do impacto da onda gerada pelo deslizamento de terras, já a barragem sofreu os danos e 

deslocamentos impostos pela prévia ocorrência do SEE. Dado que é espectável que os deslocamentos 

da barragem durante a ocorrência do SEE induzam danos ao nível da fundação, não sendo 

inclusivamente compatíveis com a existência de um sistema de drenagem da fundação perfeitamente 

operacional, tal verificação considerou uma barragem sem redução da subpressão na fundação e com 

um ângulo de atrito na interface betão/fundação reduzido. 

4.3 Gestão de sedimentos 

A gestão de sedimentos na albufeira da barragem de Balakot representou outro dos grandes desafios 

de projeto. Com efeito, as características geológicas da região, associadas à grande área da bacia 

hidrográfica submetida a um regime de  gelo-degelo, contribuem para uma produção de sedimentos 

acima da média e um regime de transporte de sedimentos naturalmente inconstante, e agravado pela 

imprevisível ocorrência de deslizamentos superficiais das encostas para a albufeira. 

Como resultado, a abordagem clássica de gestão de sedimentos não é aplicável, sob risco da vida útil 

da albufeira ser de apenas 9 anos devido ao seu assoreamento. 

Assim, foram modeladas várias condições de produção e transporte de sedimentos e definido um 

plano de descargas necessário à sua gestão. Por forma a melhorar a eficiência dessas descargas de 

sedimentos, foi preconizado um túnel bypass de sedimentos e a barragem foi dotada de um 

descarregador inferior, ambos controlados por comportas. 

Em termos de cálculo estrutural, considerou-se, conservativamente, que a gestão de sedimentos pode 

não ser devidamente executada, ocorrendo um nível de sedimentos na albufeira que induz um impulso 

em repouso sobre a barragem. 
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5 CONCLUSÕES 

O projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Balakot revestiu-se de importantes desafios técnicos, 

de conceção e dimensionamento, especialmente motivados pelo contexto regional da obra. A 

interligação, coordenação e cooperação das diversas especialidades envolvidas no projeto revelou-se 

crucial para o desenvolvimento harmonioso e integrado do trabalho. 

Com esta comunicação pretendeu-se apresentar as principais características da obra e dar a conhecer 

as soluções técnicas e de dimensionamento adotadas para dar resposta às condições particularmente 

desafiantes que uma barragem nos Himalaias acarreta. 

A título informativo, refira-se que a obra já foi adjudicada pela PEDO – Pakhtunkhwa Energy 

Development Organization à construtura chinesa CGG – China Gezhouba Group, em regime de 

conceção-construção, contando com o apoio do ADB – Asian Development Bank.  
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Resumo 

Esta comunicação tem como objetivo a descrição dos principais aspetos de conceção estrutural e de 

construção do Descarregador de Cheias Complementar da Barragem de Caniçada. 

O descarregador de cheias complementar, localizado na margem esquerda, junto ao encontro da 

barragem, é constituído, fundamentalmente, por uma zona de aproximação do escoamento, uma 

estrutura de entrada, um trecho de ligação em túnel e uma estrutura terminal. A capacidade máxima 

de vazão deste descarregador é de cerca de 2062 m3/s. 

A estrutura de entrada do descarregador é do tipo frontal constituída por duas portadas iguais, cada 

uma com 8,75 m largura e altura máxima de 23,75 m, separadas por um septo com forma 

hidrodinâmica em planta. Em cada uma das portadas, a soleira tem perfil do tipo WES com o 

paramento de montante inclinado e a crista localizada à cota (138,50). Como órgão de obturação das 

portadas, adotaram-se comportas do tipo segmento, manobradas por servomotores. 

À estrutura de entrada segue-se um túnel revestido a betão armado com secção transversal variável 

composta por dois vãos com altura máxima de 11,77 m (12 m na projeção do arco interior da abóbada 

com o eixo vertical) e largura máxima de 5,50 m; separados por um septo vertical, com 

desenvolvimento retilíneo em planta e comprimento de aproximadamente 200 m. 

A parte final do descarregador, na continuação do túnel, é constituída por um canal com dois vãos de 

largura variável em planta, altura máxima de 19,5 m e cerca de 60 m de desenvolvimento, que 

terminam desencontrados em planta com uma estrutura em “salto de ski”.  

Pretende-se apresentar uma descrição do projeto desenvolvido, abordando as soluções estruturais 

adotadas para a estrutura de entrada, túnel e estrutura de saída, os constrangimentos encontrados 

durante a execução e ainda a compatibilização de todas as especialidades envolvidas. 

Palavras-chave: Descarregador Complementar; Barragem; Caniçada; Túnel; Projeto; Execução  
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1 INTRODUÇÃO  

Em cumprimento da legislação nacional em vigor, designadamente do Regulamento de Segurança de 

Barragens (RSB) [1], foram elaborados estudos com o objetivo de verificar e/ou rever os critérios de 

projeto dos órgãos de segurança da barragem de Caniçada. Esses estudos [2] incluíram, 

genericamente: a revisão do estudo das cheias e a fixação da nova cheia de projeto para a barragem; 

a análise da adequação dos órgãos de descarga, incluindo a avaliação das condições em termos de 

funcionamento hidráulico das obras e da operacionalidade dos equipamentos instalados face à nova 

cheia de projeto; e a proposta de medidas estruturais e não estruturais necessárias à respetiva 

adaptação às condições do RSB [1].  

Nesses estudos [2], concluiu-se que a capacidade de descarga do descarregador de cheias existente 

seria insuficiente para garantir a não excedência do Nível de Máxima Cheia (NMC) da barragem, 

situado à cota (153,00), tendo-se, inclusivamente, concluído que, para determinadas condições, o nível 

da albufeira poderá ultrapassar a cota de topo da guarda do coroamento da barragem. 

Consequentemente, foi decidida a construção de um novo descarregador de cheias, o qual se designou 

como descarregador de cheias complementar da barragem de Caniçada. 

O descarregador de cheias complementar da barragem de Caniçada é constituído por uma solução em 

túnel escavado na encosta junto ao encontro da margem esquerda. As obras do descarregador 

compreendem, genericamente: uma estrutura de entrada do tipo frontal implantada a montante do 

encontro esquerdo da barragem; um troço em túnel, localizado sob o encontro esquerdo da barragem 

com uma extensão de aproximadamente 200 m; e uma estrutura terminal em trampolim. Para que a 

construção do descarregador de cheias complementar condicionasse o mínimo possível a exploração 

da albufeira de Caniçada, foi construída uma ensecadeira de montante, que assegura a proteção dos 

trabalhos na zona de entrada do descarregador. 

Na Figura 1 apresenta-se uma vista geral do descarregador de cheias complementar de Caniçada, com 

a estrutura de entrada (em cima), e estrutura de saída (vista de montante e jusante) em baixo. 

 

  

Figura 1 – Vista geral do descarregador 

 

466 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Pretende-se, com este artigo, apresentar uma descrição do projeto desenvolvido, abordando as 

soluções estruturais adotadas para a estrutura de entrada, túnel e estrutura de saída, os 

constrangimentos encontrados durante a sua execução e ainda a compatibilização de todas as 

especialidades envolvidas. 

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA  

A – Localização 

O aproveitamento hidroelétrico de Caniçada, explorado pela EDP Produção e incluído no Sistema 

Hidroelétrico Cávado-Rabagão-Homem, entrou em funcionamento em 1955. Localiza-se no rio 

Cávado, a 15 km a jusante da barragem de Salamonde, no concelho de Terras do Bouro, perto da 

localidade de Paradela, no Concelho de Vieira do Minho, a cerca de 45 km da cidade de Braga. 

B – Barragem existente 

A barragem de Caniçada é de betão, do tipo abóbada de dupla curvatura, com 76 m de altura máxima 

acima da fundação e coroamento com 196 m de desenvolvimento total à cota (153,50). A albufeira 

tem uma capacidade total de cerca de 153 hm3 ao nível de pleno armazenamento (NPA) situado à cota 

(152,50). A área inundada para o NPA é de 522 ha. 

C – Descarregador de cheias existente 

Os órgãos de segurança da barragem de Caniçada originalmente previstos são constituídos por um 

descarregador de cheias e uma descarga de fundo. 

O descarregador de cheias encontra-se implantado na parte central do corpo da barragem, próximo 

do coroamento, e é constituído por quatro orifícios retangulares equipados com comportas Stoney. A 

capacidade máxima de vazão do descarregador é de cerca de 1700 m3/s para o nível de máxima cheia 

(NMC) definido no projeto original, situado à cota (153,00). 

D – Descarregador de cheias complementar 

O descarregador de cheias complementar da barragem de Caniçada, constituído por uma solução em 

túnel escavado na encosta junto ao encontro esquerdo da barragem de Caniçada tem uma capacidade 

máxima de vazão de 2062 m3/s, para o novo NMC estipulado à cota (152,83).  

Em termos genéricos, o descarregador complementar pode ser subdividido em três estruturas 

distintas, nomeadamente, e de montante para jusante: uma estrutura de entrada do tipo frontal, 

localizada na margem esquerda, a montante da zona do encontro esquerdo da barragem, 

caracterizada por uma soleira WES equipada com duas comportas de segmento; um túnel com 

desenvolvimento sob o encontro direito da barragem, de geometria variável e cerca de 200 m de 

extensão; e uma estrutura de saída em canal, com cerca de 56 m de extensão e zona terminal em 

trampolim. 

Na zona de aproximação do escoamento previu-se a escavação de uma plataforma horizontal, situada 

à cota (131,50), de modo a criar condições de alimentação adequadas para o descarregador 

complementar. 
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3 CONCEPÇÃO GERAL DO DESCARREGADOR 

3.1 Modelo físico reduzido 

No âmbito do projeto do descarregador de cheias complementar da barragem de Caniçada foram 

efetuados ensaios em modelo físico reduzido (Figura 2) no Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC). Esses ensaios tiveram como objetivos principais a verificação do funcionamento hidráulico do 

descarregador e a afinação das respetivas formas. 

 

  

Figura 2 – Modelo físico reduzido do descarregador complementar da Caniçada (LNEC). 

Os ensaios do descarregador em modelo reduzido, que abrangeram a análise de todos os elementos 

que o constituem (estrutura de entrada, túnel e estrutura de saída) permitiram, entre outros, avaliar 

os seguintes aspetos: 

 adequação das formas hidráulicas propostas para a estrutura de entrada (muros-guia, pilar 

central e escavação da plataforma de entrada) e sua eventual afinação; 

 estabelecimento de curvas de vazão, para vários graus de abertura simultânea das comportas 

de segmento e para a abertura não simétrica das comportas; 

 verificação das condições de escoamento ao longo do túnel; 

 afinação da forma do trampolim, tendo em vista obter a máxima dispersão do jato e uma zona 

de impacto adequada, para a gama de caudais ensaiada; 

 determinação das pressões hidrodinâmicas máximas estabelecidas nos muros laterais da 

estrutura de saída. 
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3.2 Estrutura de entrada 

A estrutura de entrada do descarregador complementar é do tipo frontal, constituída por dois vão 

iguais, com 8,75 m de largura cada um, separados por um pilar com forma hidrodinâmica em planta. 

Em cada um dos vãos, a soleira tem perfil do tipo WES com o paramento de montante inclinado a 1:1,5 

(H:V), caracterizada por uma carga de dimensionamento de 12,50 m e crista à cota (138,50). Como 

órgãos de obturação dos dois vãos, adotaram-se comportas do tipo segmento, manobradas por 

servomotores, com um curso útil de aproximadamente 6 m.  

Os muros laterais da estrutura são convergentes e possuem, no tardoz, uma altura máxima de cerca 

de 13,75 m acima da cota (141,50), com 1,50 m de espessura no topo, e inclinação a 1:10 (H:V) no 

tardoz. A altura máxima dos muros na zona do escoamento é de 23,75 m. O septo central tem uma 

altura em relação à soleira variável entre 16,75 e 23,75 m. 

Em termos volumétricos, a estrutura de entrada possui cerca de 17500 m3 de betão. Na Figura 3 

apresenta-se a geometria da estrutura de entrada em corte transversal, corte longitudinal e planta.  

 

 

Figura 3 – Estrutura de entrada. Geometria. Corte transversal, corte longitudinal e planta 

Para o dimensionamento da estrutura de entrada foram desenvolvidos modelos tridimensionais de 

elementos finitos de laje, de modo a identificar os caminhos de carga e as zonas condicionantes, em 

função das cargas atuantes (variáveis em altura), da geometria e rigidez das secções (também variáveis 

em altura), e das restrições ao movimento causadas pela soleira de altura variável e a viga de apoio 

das comportas de serviço na entrada para o túnel. 

Através desses modelos foi possível identificar um comportamento de consola na parte superior dos 

muros laterais e o septo central (encastrados no enchimento de betão no tardoz e na soleira do 
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descarregador, respetivamente); e um comportamento misto na parte inferior dos muros e septo 

central, com concentração de tensões importantes junto à crista da soleira. A título de exemplo, faz-

se, na Figura 4, a representação de diagramas de momentos fletores nas paredes obtidos no referido 

modelo. 

 

Figura 4 – Estrutura de entrada. Modelo de elementos finitos. 

Diagramas de momentos fletores (M11 e M22). 

Dadas as características geométricas da estrutura de entrada, com elementos de espessura 

considerável e zonas de betão em massa, foi igualmente efetuado um estudo dos fenómenos da 

fendilhação por retração, com especial enfoque nos efeitos das variações térmicas das secções 

robustas de betão armado com restrições ao deslocamento. Esse estudo, realizado com base na 

literatura especializada, [4] e [5], conduziu à adoção de soluções de armaduras horizontais com áreas 

de aço bastante superiores às advenientes do cálculo meramente estrutural, e da ordem de grandeza 

das áreas de aço a adotar na direção vertical.  

A construção da estrutura de entrada iniciou-se com os trabalhos de escavação ao abrigo da 

ensecadeira, entretanto finalizada. A escavação para acesso ao emboquilhamento montante do túnel 

do descarregador implicou trabalhos de contenção de taludes de grande expressão, em consequência 

da geometria da encosta da margem esquerda, bastante alta, ingreme e pontuada por uma edificação 

a manter no topo (Figura 5). 

Em termos construtivos, a exiguidade do espaço disponível, condicionado pela ensecadeira, e a 

geometria hidrodinâmica da estrutura, representaram um grau de dificuldade acrescido, em especial 

no que diz respeito ao paramento jusante da soleira, de elevada inclinação. (Figura 6). 

No âmbito da compatibilização das várias especialidades envolvidas neste projeto, refira-se a 

coordenação entre os projetos de equipamentos e de engenharia civil, crucial para a correta instalação 

das comportas. Para o efeito, foram definidas em projeto e em obra as zonas de instalação dos 

equipamentos, com definição de diferentes fases de betonagem. 
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Figura 6 – Estrutura de entrada. Betonagem da soleira e septo. 

3.3 Túnel 

À estrutura de entrada do descarregador de cheias complementar segue-se um túnel revestido a 

betão, com secção transversal variável, cuja soleira se desenvolve desde a cota (134,30) até à cota 

(98,35), numa extensão de aproximadamente 200 m. 

Em perfil, o túnel apresenta dois trechos retos com declives de 77 e 10,3%, concordantes por uma 

curva circular com 50 m de raio. Em planta, o traçado do túnel apresenta um eixo retilíneo. Em toda a 

extensão do túnel, a secção transversal é dividida ao meio por um septo situado no prolongamento do 

pilar que separa os dois vãos da estrutura de entrada.  

O troço inicial em secção variável, que faz a transição entre a estrutura de entrada e a secção corrente 

do túnel, desenvolve-se ao longo de aproximadamente 54 m. A secção ao longo do comprimento do 

emboquilhamento montante e zona de transição possui, transversalmente, dois vãos com altura 

máxima de 12 m e largura variável, separados por um septo vertical de betão armado.  

Após o troço inicial em secção variável, o túnel desenvolve-se ao longo de aproximadamente 143 m 

com secção constante, até à estrutura de saída, englobando o emboquilhamento jusante. A secção 

Figura 5 – Estrutura de entrada. Avanço dos trabalhos de escavação e contenção de taludes. 
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corrente do túnel caracteriza-se por possuir, transversalmente, dois vãos iguais, cada um com uma 

altura máxima de 11,77 m (12 m na projeção do arco interior da abóbada com o eixo vertical) e uma 

largura máxima de 5,50 m, separados por um septo vertical de betão armado. A espessura do 

revestimento definitivo de betão armado nos hasteais, soleira e septo é de 1,00 m. O troço de túnel 

em secção corrente apresenta um desenvolvimento retilíneo em quer em planta como em perfil 

longitudinal. 

No total, o túnel representa um volume de betão de aproximadamente 15000 m3. Na Figura 7 

apresenta-se o perfil longitudinal, a planta e os perfis transversais do túnel. 

 

 

   

Figura 7 – Túnel. Geometria. Planta, perfil longitudinal e perfis transversais. 

O dimensionamento do troço em túnel do descarregador complementar foi feito para duas fases 

distintas – a fase de sustimento primário, em que importava garantir a segurança do túnel durante a 

fase de construção; e a fase definitiva, correspondente à situação de serviço a longo prazo. Para a fase 

de sustimento primário foram previstas diferentes soluções baseadas na aplicação de perfilados 

metálicos (cambotas) ou pregagens em conjunto com betão projetado reforçado com fibras metálicas, 
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cuja aplicação era dependente da realidade geológico-geotécnica encontrada no local aquando da 

escavação. Para a fase definitiva foi adotado um revestimento interior em betão armado. 

Para a escavação do túnel foram igualmente preconizadas duas fases de escavação em termos de 

secção transversal: a primeira correspondente à escavação da abóboda (com recurso a eventuais drifts 

laterais, em função da realidade geológico-geotécnica encontrada); e a segunda à escavação da 

restante secção transversal. 

De modo a aferir o comportamento do maciço rochoso face ao processo de escavação e aplicação do 

suporte primário e definitivo no túnel, procedeu-se à modelação pelo Método dos Elementos Finitos. 

Para o efeito recorreu-se ao programa de cálculo PHASE, que permite fazer análises em estado plano 

de deformação. Na Figura 8 faz-se, a título de exemplo, a representação do campo de deslocamentos 

do sustimento primário obtido pelo modelo, para duas fases de escavação preconizadas. Através dos 

resultados provenientes desses modelos foi possível dimensionar estruturalmente todos os 

componentes do túnel, nas duas fases de dimensionamento referidas. 

 

Figura 8 – Túnel. Modelo de elementos finitos. Campos de deslocamentos. 1ª fase de escavação 

(esquerda), 2ª fase de escavação (direita). 

Em termos longitudinais, a escavação fez-se de jusante para montante, com início na estrutura de saída 

e fim na estrutura de entrada. A cada avanço na escavação seguia-se a aplicação do sustimento 

primário. Na Figura 9 é possível observar a primeira fase de escavação correspondente à escavação da 

abóbada, e a segunda fase de escavação já com a secção transversal completa. 

Com a escavação do túnel finalizada, deu-se início à segunda fase de construção, correspondente à 

execução do revestimento definitivo em betão armado. Esta segunda fase, também executada de 

jusante para montante, foi, por sua vez, dividida em três sub-fases: construção da soleira, construção 

dos hasteais e construção da abóboda. Na Figura 10 apresenta-se fotografias correspondentes às três 

fases da construção do revestimento definitivo mencionadas, por ordem de execução (betonagem da 

soleira, dos hasteais e da cúpula), apresentando-se igualmente, na última fotografia, o aspeto final do 

túnel. 
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Figura 9 – Túnel. 1ª fase de escavação (esquerda) e 2ª fase de escavação (direita) 

  

   
Figura 10 – Túnel. Construção do revestimento definitivo. 

Refira-se que, mais uma vez, a geometria das peças representou um desafio em termos construtivos, 

em especial no que diz respeito à abóboda do túnel, onde a já difícil execução da malha de armaduras 

de flexão é, nessa zona, agravada pela necessidade de aplicação de armaduras de esforço transverso. 

474 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



3.4 Estrutura de saída 

Tendo em vista a dissipação da energia do escoamento descarregado, optou-se por uma solução de 

dissipação de energia no ar e, fundamentalmente, por impacto no leito do rio, dadas as boas 

características do terreno na zona de incidência do jato. Assim, a parte final do descarregador, a céu 

aberto, é constituída por um troço em canal com cerca de 56 m de extensão, que termina com uma 

estrutura em trampolim, também esta dividida por um septo. 

O traçado em planta é composto por um troço inicial reto com cerca de 30 m de comprimento, segundo 

a direção da tangente ao eixo do túnel, e por um troço final com estreitamento dos vãos em curva 

orientada para a encosta esquerda (para direcionar os jatos para o leito do rio), com raio de curvatura 

ao eixo dos vãos de 76 m. Os dois vãos terminam de forma desencontrada em planta, apresentando o 

vão esquerdo um desenvolvimento superior ao vão direito em cerca de 7 m.  

Em perfil, os dois vãos apresentam um trainel inicial descendente com 10,3% de inclinação e 

aproximadamente 34 m de comprimento. Na zona final da estrutura de saída do descarregador 

localiza-se uma curva côncava em perfil, com raios de curvatura de 48,68 m e 39,00 m para os vãos 

esquerdo e direito, respetivamente.  

A secção transversal do canal é constante durante o troço inicial reto em planta, sendo composta, em 

traços gerais, por dois vãos com 5,50 m de largura e 12,00 m de altura, materializados por muros 

laterais de largura variável em altura, com 0,80 m de largura no topo e cerca de 2,70 m na base, e por 

um septo central com largura constante de 1,00m. Nos primeiros 10 m de desenvolvimento da 

estrutura de saída dá-se a transição geométrica entre o alinhamento inclinado dos hasteais do túnel e 

os muros verticais da estrutura de saída. A partir da zona curva em planta dá-se um estreitamento 

gradual dos vãos, que terminam com uma largura de aproximadamente 3,5 m, acompanhado pela 

subida da laje de soleira e aumento da altura dos muros e septo central. 

O enchimento no tardoz dos muros é feito, nos troços iniciais, entre os muros e o talude escavado com 

declive 4/1 (V/H), até uma altura de 1,5 m abaixo do topo dos muros. No caso do muro esquerdo este 

enchimento é levado de forma constante até ao fim da estrutura de saída, apresentando, na superfície 

superior, uma pendente com 10,3% de inclinação de montante para jusante. O enchimento no tardoz 

do muro direito tem altura variável, condicionada pelas cotas do terreno natural, significativamente 

mais baixas. 

A estrutura, com aproximadamente 11000 m3 de betão, é composta por 5 blocos com extensão 

variável entre 10 e 16,36 m, separados por juntas de dilatação. Na Figura 11 apresenta-se a definição 

geométrica da estrutura de saída. 

O dimensionamento estrutural desta estrutura teve por base os resultados dos ensaios laboratoriais 

em modelo físico reduzido elaborados pelo LNEC, através dos quais foi afinada a definição de formas 

dos vários componentes do descarregador. Nesse modelo foram introduzidas tomadas de pressão ao 

longo da estrutura de saída e medidas as pressões hidrodinâmicas do escoamento na soleira e muros 

para vários cenários de estudo. Na Figura 12 apresenta-se imagens do modelo físico reduzido, sendo 

possível identificar as tomadas de pressão nos muros.  
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Figura 11 – Estrutura de saída. Geometria em planta, secção constante e perfil longitudinal. 

  
Figura 12 - Estrutura de saída. Modelo físico reduzido (LNEC). Tomadas de pressão. 

Na Figura 13 é feita a representação da localização das tomadas de pressão e apresentado o traçado 

da curva de vazão obtido por ensaio para um determinado caudal. 

A medição destas pressões foi de extrema importância para o dimensionamento e avaliação da 

estabilidade estrutural, na medida em que os valores obtidos são significativamente superiores aos 

que se obteriam da consideração simplificada de pressões hidrostáticas. A título de exemplo, atente-

se à Tabela 1 no qual é possível comparar os valores máximos de pressão medidos nas tomadas de 

pressão 3 e 10 com os valores de pressão hidrostática correspondente à consideração simplificada de 

um nível de água no topo dos muros. 

476 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
Figura 13 - Estrutura de saída. Localização das células de pressão no modelo físico reduzido 

(LNEC). Muros esquerdo e direito. 

Tabela 1. Estrutura de saída. Pressões máximas medidas no modelo físico reduzido 

Tomadas de pressão Pressão máxima medida (m) 

Tomada 3D 18,99 (15,28*) 

Tomada 5D 19,51 (15,47*) 

* os valores entre parênteses correspondem às pressões 
hidrostáticas que se obteriam da consideração simplificada de um 
nível de água no topo dos muros. 

 

Do ponto de vista da execução houve necessidade de adaptação da fundação da estrutura às reais 

condições geotécnicas encontradas em obra, o que conduziu ao afundamento das cotas inicialmente 

previstas. Na Figura 14 é possível observar, à esquerda, uma vista de jusante da escavação para 

fundação da estrutura de saída e, à direita, uma vista de montante da obra já finalizada. 

  
Figura 14 - Estrutura de saída. Escavação e obra finalizada. 

4 CONCLUSÕES 

O projeto do descarregador de cheias complementar da barragem de Caniçada revestiu-se 

importantes desafios técnicos, quer em termos de conceção e dimensionamento, quer em termos 

construtivos, englobado diversas especialidades técnicas cuja interligação e coordenação se revelou 

crucial para o correto desenvolvimento dos trabalhos. Com esta comunicação pretendeu-se 

apresentar as principais características da obra e dar a conhecer as soluções técnico-construtivas 

adotadas para a construção de uma obra de grande importância no âmbito de segurança de barragens. 
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A título informativo, refira-se que o descarregador de cheias complementar da barragem de Caniçada 

já se encontra em serviço (Figura 15), tendo sido alvo de ensaios de receção por parte de APA – Agência 

Portuguesa do Ambiente em 10 de fevereiro de 2020. 

 

Figura 15 – Descarregador de cheias complementar da barragem de Caniçada em serviço. 
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Resumo  

A barragem de Djorf Torba (Argélia) consiste numa barragem de betão do tipo arco-gravidade com 

uma altura máxima de 37 m e um comprimento de 762 m.  

A barragem foi originalmente projetada com funções de controlo de cheias e de irrigação das áreas 

agrícolas de Abadla, sendo desde 1985 utilizada também para o abastecimento de água às cidades de 

Kenadsa e Béchar. A obra, finalizada em 1968, teve um primeiro enchimento bastante longo (o NPA 

foi apenas atingido em 1975), tendo sido desde logo identificados graves problemas relacionados com 

as deficientes condições de fundação e com o subdimensionamento do descarregador de cheias. 

Entre 1983 e 1986 foram realizados trabalhos de reabilitação da bacia de dissipação do descarregador 

de cheias, tendo o NPA da barragem sido reduzido em 2 m, como medida de precaução, por motivos 

de segurança. 

Este artigo tem como objetivos apresentar os resultados dos estudos de especialidade e de diagnóstico 

relativos à avaliação da segurança da barragem realizados recentemente, bem como a descrição e 

dimensionamento das soluções de reabilitação e reforço estrutural preconizadas para a barragem, 

fundação e órgãos hidráulicos. 

Os trabalhos de reabilitação incluem a construção de um descarregador complementar com soleira 

em labirinto, dimensionado para um caudal de 6 292 m3/s; o reforço e prolongamento do tratamento 

de impermeabilização da fundação da barragem por injeção de caldas de cimento; o reforço da 

estabilidade dos blocos da barragem nas margens esquerda e direita; a substituição dos equipamentos 

hidromecânicos e elétricos e a reformulação do sistema de observação da barragem. 

Estes estudos foram realizados pela AQUALOGUS para a ANBT (Agence Nationale des Barrages et 

Transferts) no âmbito dos “Estudos de especialidade para a reabilitação e reforço da barragem de Djorf 

Torba na província de Bechar”. 

Palavras-chave: Barragem; Reabilitação; Descarregador de cheias; 
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1 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO  

A barragem de Djorf Torba (Figura 1.1), localizada no Oued Guir, na província de Béchar (Argélia), 

concluída em 1968, foi originalmente projetada com funções de controlo de cheias e de irrigação das 

áreas agrícolas de Abadla, sendo desde 1985 utilizada também para o abastecimento de água às 

cidades de Kenadsa e Béchar. 

 

        

Figura 1.1 – Localização e vista de jusante da barragem de Djorf Torba 

 

A barragem de Djorf Torba consiste numa barragem de betão do tipo arco-gravidade com uma altura 

máxima de 37 m e um comprimento do coroamento de 762 m, composta por 51 blocos separados por 

juntas. O descarregador de cheias, localizado nos blocos centrais da barragem, é composto por 

8 soleiras livres do tipo Creager com cristas definidas em dois níveis distintos – as duas soleiras centrais 

à cota 699,00 e as restantes soleiras à cota 701,50; possuindo uma capacidade de vazão de 1 630 m3/s 

para a albufeira à cota 704,50, com bacia de dissipação por fixação do ressalto de soleira à cota 673,00. 

Inseridas nos blocos do descarregador de cheias existem ainda 7 descargas de fundo controladas por 

comportas de segmento com dimensões 1,8 m x 1,25 m.  

A obra, finalizada em 1968, teve um primeiro enchimento bastante longo (o NPA foi apenas atingido 

em 1975), tendo sido desde logo identificados graves problemas relacionados com as deficientes 

condições de fundação e com a insuficiente capacidade de vazão do descarregador de cheias. Com 

efeito, foram identificadas zonas de passagem de água pela fundação em ambas as margens com 

caudais significativos (atingindo, na margem direita, valores da ordem dos 1 000 l/s), evidenciando-se 

problemas de percolação pela fundação e de estabilidade global de alguns blocos da barragem, 

potenciados pelas subpressões significativas ao nível da fundação. Adicionalmente, e após revisão do 

estudo de cheias, verificou-se igualmente que a capacidade de vazão do descarregador de cheias era 

insuficiente para fazer face a uma cheia com um período de retorno acima de 500 anos. 

Consequentemente, ao longo dos anos seguintes e numa tentativa de mitigação e/ou correção dos 

problemas identificados, foram realizados diversos estudos e trabalhos de especialidade que 

compreenderam, entre outros, a reabilitação do sistema de drenagem da fundação, a construção de 

um aterro estabilizador no paramento jusante da barragem na margem esquerda e o alteamento e 

pregagem dos muros da bacia de dissipação. Este processo culminou, no entanto, em 1985, com a 

Argélia 

Béchar 
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redução preventiva do Nível de Pleno Armazenamento da barragem em 2 m por motivos de segurança 

(da cota 699,00 para a cota 697,00). 

2 ESTUDOS DE DIAGNÓSTICO DA BARRAGEM  

A pedido da ANBT – Agence National de Barrages et Transfers da Argélia, entidade responsável pela 

gestão e exploração da barragem de Djorf Torba, foram desenvolvidos, pela AQUALOGUS, estudos de 

diagnóstico e especialidade com o intuito de aferir as reais condições de segurança da barragem de 

Djorf Torba na sua configuração atual, para, partindo deles, projetar soluções de reabilitação e reforço 

que permitam a sua melhoria [1]. 

Dada a especificidade dos problemas identificados, e muito embora várias campanhas de investigação 

geológico-geotécnicas tenham sido realizadas ao longo dos anos (na fase de projeto, na fase de 

construção e mais tarde na fase de exploração), foi realizada em 2018, no âmbito dos estudos de 

diagnóstico, uma campanha de investigação geológico-geotécnica complementar. Esta campanha, que 

incluiu a realização de 15 sondagens, 17 perfis sísmicos e 25 perfis geoelétricos, permitiu 

complementar a informação existente, confirmar que as condições de fundação dos blocos da 

barragem não são uniformes, com blocos fundados em estratos de caraterísticas significativamente 

dispares, e definir as características geotécnicas relevantes de cada um dos estratos interessados, 

necessárias para as verificações de segurança subsequentes. 

Foi igualmente realizada a revisão dos estudos hidrológicos para definição das novas cheias de projeto 

e dos estudos de amortecimentos de cheias para determinação dos níveis de água na albufeira em 

função do NPA considerado, do período de retorno da cheia e da capacidade de vazão do 

descarregador de cheias. 

Com base nas informações obtidas foram realizados estudos de estabilidade para aferição das reais 

condições de segurança da barragem na sua configuração atual. Para esse efeito foram estudadas 

quatro secções da barragem consideradas como representativas das diferentes condições existentes 

ao longo da barragem (Figura 2.1), quer seja em termos da geometria dos blocos, quer seja em relação 

às suas condições de fundação. As quatro secções estudadas, representativas das condições dos blocos 

a cotas baixas da margem direita (ex: bloco 18), na zona central do descarregador (ex: bloco 24); dos 

blocos a cotas baixas da margem esquerda (ex: bloco 32) e dos blocos a cotas altas da margem 

esquerda (ex: bloco 37) foram analisadas, para os cenários de verificação, relativamente aos 

fenómenos de perda de equilíbrio por deslizamento e derrubamento, sendo igualmente avaliadas as 

tensões na fundação.  

Os cenários de verificação considerados compreenderam os cenários de Exploração Normal; o cenário 

de Cheias para o período de retorno de 500 anos (o descarregador de cheias existente não possui 

capacidade de vazão que permita fazer face a eventos com períodos de retorno superiores); os 

cenários Sísmicos para os períodos de retorno de 1000 e 2000 anos; e o cenário Acidental que 

considera a inoperacionalidade do sistema de drenagem da fundação. Dada a existência de um NPA 

original à cota 699,00 e um NPA rebaixado (desde 1985) à cota 697,00, foram ainda considerados, para 

efeitos de verificação, dois cenários de exploração normal correspondentes a essas duas situações.  
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Figura 2.1 – Estudos de diagnóstico. Seções de cálculo representativas. 

 

Todos os cenários de verificação foram alvo de uma discretização considerável que resultou da 

necessidade de integração das incertezas de algumas variáveis na aferição das condições de segurança 

da barragem. Com efeito, devido a incertezas identificadas na definição das ações da subpressão na 

fundação e dos níveis de sedimentação junto à barragem, pela ocorrência de medições contraditórias, 

todos os cenários de verificação considerados foram divididos em subcenários que representam a 

variação dessas ações. A Figura 2.2 representa esquematicamente o conjunto de cenários e 

subcenários de verificação considerados na análise de cada uma das seções em estudo. 

A verificação de segurança da barragem de Djorf Torba na sua configuração atual para todos os 

cenários e subcenários considerados revelou-se de enorme importância, tendo permitido a 

identificação das zonas e cenários críticos da barragem. 

Com efeito, e embora os resultados das análises de estabilidade revelem que a barragem é estável 

para os cenários de Exploração Normal e de Acidente, foi identificado um comportamento deficitário 

da barragem em termos de deslizamento face ao cenário de Cheia e aos cenários Sísmicos.  

Relativamente ao cenário de Cheia, os problemas de deslizamento identificados são particularmente 

preocupantes tendo em conta a sua ocorrência generalizada ao longo da barragem - foram obtidos 

coeficientes de segurança ao deslizamento inferiores aos mínimos admissíveis em todas as secções de 

cálculo e para todos os subcenários de Cheia considerados. Esta preocupante conclusão é ainda 

agravada pelo facto da avaliação de segurança realizada ter tido por base um evento de cheia com um 

período de retorno relativamente pequeno para uma obra deste género. Quanto aos cenários 

Sísmicos, os problemas de estabilidade ao deslizamento mais condicionantes ocorreram para os blocos 

mais altos, isto é, para os blocos centrais do descarregador de cheias e os blocos da margem esquerda 

baixa. 
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Figura 2.2 – Estudos de diagnóstico. Cenários e subcenários de verificação. 

 

Na Tabela 2.1 apresenta-se os coeficientes de segurança obtidos para verificação de segurança ao 

deslizamento das quatro secções em estudos e para todos os cenários e subcenários considerados. 

 

 

Tabela 2.1 – Estudos de diagnóstico. Coeficientes de segurança ao deslizamento (FSdeslizamento). 

Cenário 
FSdeslizamento 

Bloco 18 Bloco 24 Bloco 32 Bloco 37 

Expl. Normal (697,00) – Sed. (682,00) – Red. 2/3 2,92 2,07 2,18 3,37 

Expl. Normal (697,00) – Sed. (682,00) – Red. 1/2 2,79 1,91 2,07 3,27 

Expl. Normal (697,00) – Sed. (685,90) – Red. 2/3 2,81 1,97 2,07 3,31 

Expl. Normal (697,00) – Sed. (685,90) – Red. 1/2 2,69 1,81 1,97 3,21 

Expl. Normal (699,00) – Sed. (682,00) – Red. 2/3 2,29 1,78 1,81 2,56 

Expl. Normal (699,00) – Sed. (682,00) – Red. 1/2 2,18 1,62 1,71 2,47 

Expl. Normal (699,00) – Sed. (685,90) – Red. 2/3 2,22 1,70 1,74 2,52 

Expl. Normal (699,00) – Sed. (685,90) – Red. 1/2 2,11 1,55 1,64 2,43 

Cheia 500 – Sed. (682,00) – Red. 2/3 1,09 1,18 1,04 1,13 

Cheia 500 – Sed. (682,00) – Red.1/2 1,01 1,12 0,95 1,06 

Cheia 500 – Sed. (685,90) – Red. 2/3 1,07 1,14 1,01 1,12 

Cheia 500 – Sed.  (685,90) – Red.1/2 0,99 1,09 0,93 1,06 

Sismo 1000 (697,00) – Sed.(682,00) – Red.2/3 1,68 1,27 1,32 1,73 

Sismo 1000 (697,00) – Sed.(682,00) – Red.1/2 1,60 1,16 1,25 1,67 
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Cenário 
FSdeslizamento 

Bloco 18 Bloco 24 Bloco 32 Bloco 37 

Sismo 1000 (697,00) – Sed.(685,90) – Red.2/3 1,62 1,20 1,25 1,7 

Sismo 1000 (697,00) – Sed.(685,90) – Red.1/2 1,54 1,10 1,19 1,64 

Sismo 1000 (699,00) – Sed.(682,00) – Red.2/3 1,40 1,12 1,14 1,44 

Sismo 1000 (699,00) – Sed.(682,00) – Red.1/2 1,33 1,02 1,07 1,38 

Sismo 1000 (699,00) – Sed.(685,90) – Red.2/3 1,36 1,07 1,09 1,42 

Sismo 1000 (699,00) – Sed.(685,90) – Red.1/2 1,29 0,97 1,03 1,36 

Sismo 2000 (697,00) – Sed.(682,00) – Red.2/3 1,55 1,18 1,22 1,58 

Sismo 2000 (697,00) – Sed.(682,00) – Red.1/2 1,48 1,07 1,16 1,53 

Sismo 2000 (697,00) – Sed.(685,90) – Red.2/3 1,50 1,12 1,16 1,56 

Sismo 2000 (697,00) – Sed.(685,90) – Red.1/2 1,43 1,02 1,10 1,50 

Sismo 2000 (699,00) – Sed.(682,00) – Red.2/3 1,30 1,05 1,06 1,32 

Sismo 2000 (699,00) – Sed.(682,00) – Red.1/2 1,23 0,95 1,00 1,27 

Sismo 2000 (699,00) – Sed.(685,90) – Red.2/3 1,26 1,00 1,02 1,31 

Sismo 2000 (699,00) – Sed.(685,90) – Red.1/2 1,20 0,90 0,96 1,26 

Acidente (697,00) – Sed. (682,00) – Red. 0   2,46 1,49 1,78 3,00 

Acidente (697,00) – Sed. (685,90) – Red. 0 2,37 1,42 1,69 2,95 

Acidente (699,00) – Sed. (682,00) – Red. 0 1,88 1,24 1,44 2,23 

Acidente (699,00) – Sed. (685,90) – Red. 0 1,82 1,18 1,39 2,20 

3 SOLUÇÃO DE REABILITAÇÃO E REFORÇO 

Tendo por base as conclusões dos estudos de diagnóstico realizados, e sendo delas evidente a 

necessidade de reabilitação e reforço da barragem para melhoria das suas condições de segurança, foi 

elaborado um plano de ação composto por um conjunto de intervenções que, procurando dar resposta 

a cada um dos principais problemas identificados, contribui para a melhoria generalizada do 

comportamento da barragem.  

Genericamente, o plano de intervenções compreende a construção de um descarregador de cheias 

complementar, a reabilitação da cortina de impermeabilização e sistema de drenagem da fundação, a 

dragagem dos sedimentos acumulados na albufeira, e a construção de aterros estabilizadores 

complementares (Figura 3.1). 

Nos pontos seguintes faz-se a apresentação das soluções de reabilitação e reforço preconizados, com 

explicitação das suas características principais e das vantagens delas advenientes. 
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Figura 3.1 – Principais intervenções de reabilitação e reforço na barragem 

 

3.1 Descarregador de cheias complementar 

A principal intervenção preconizada consiste na construção de um descarregador de cheias 

complementar. Com efeito, os problemas de estabilidade generalizados identificados para o cenário 

de Cheia e a capacidade de vazão insuficiente do descarregador de cheias existente, conduziram 

necessariamente a esta solução.  

Para determinação da tipologia e características do descarregador a construir, foi realizada uma análise 

técnico-económica de três alternativas, todas localizadas na zona alta da margem direita. Essas 

alternativas representaram variantes quer da tipologia do descarregador (descarregador com soleira  

em labirinto, descarregador com soleira frontal livre e descarregador controlado por comportas de 

segmento) quer da cota do NPA a estabelecer para a exploração normal da albufeira. A este respeito 

refira-se que embora houvesse grande interesse por parte da entidade gestora da barragem em definir 

um NPA superior à cota original de projeto (699,00) para aumento do volume armazenado (o que 

implicaria o alteamento da barragem), os cálculos de estabilidade adicionais realizados para esse efeito 

demonstraram que tal não seria técnica e economicamente viável. Como resultado, na análise técnico-

económica das três alternativas de descarregador de cheias realizada foram apenas considerados dois 

cenários relativamente à cota do NPA – manutenção do NPA atual à cota 697,00 e reposição do NPA 

original de projeto à cota 699,00. 

A solução escolhida para o descarregador de cheias complementar consiste numa solução em labirinto, 

com uma altura de 6,50 m e comprimento efetivo de descarga de aproximadamente 497 m, com 

reposição do NPA à cota original de projeto (699,00). Embora mais onerosa no que diz respeito aos 

trabalhos de escavação e betonagem, esta solução revelou-se preferível para o dono de obra devido à 

sua maior simplicidade e ausência de equipamentos hidromecânicos. O descarregador de cheia 
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complementar apresenta uma capacidade de vazão de 5 258 m3/s para a albufeira à cota 704,50, 

correspondente à cheia com período de retorno de 1000 anos (o que representa mais do triplo da 

vazão do descarregador de cheias existente), e uma capacidade de vazão de 6 292 m3/s para a cheia 

de verificação, contribuindo fortemente para a melhoria das condições de segurança da barragem. 

3.2 Reabilitação da cortina de impermeabilização e sistema de drenagem da fundação 

A reabilitação da cortina de impermeabilização da fundação foi preconizada para três zonas distintas - 

na zona do novo descarregador de cheias complementar; na margem direita baixa; e na margem 

direita alta – perfazendo um total de 410 m de furos de injeção, realizados, sempre que possível, 

através da galeria de drenagem existente na barragem. Com comprimentos de injeção variáveis entre 

10 e 20 m, o esquema de injeções compreende a realização de furos primários, secundários, terciários 

e quaternários, espaçados de 6 m, 6 m, 3 m e 1,5 m, respetivamente. 

Quanto ao sistema de drenagem da fundação previu-se a reabilitação dos furos de drenagem sob a 

barragem, de pendor vertical e inclinados para jusante e montante, bem como a materialização de 

uma vala drenante no pé do aterro estabilizador localizado na margem direita. 

Para além das vantagens que esta solução acarreta em termos operacionais e de segurança geotécnica, 

a sua implementação contribui igualmente para a melhoria das condições de segurança relativamente 

aos menanismos de deslizamento e derrubamento para todos os cenários de análise. Com efeito, as 

subpressões na fundação são um dos principais fatores perniciosos para a estabilidade das barragens 

de gravidade, tomando no caso de Djorf Torba em particular contornos mais críticos por se terem 

observado leituras dos piezómetros inconsistentes e superiores às expectáveis, sugerindo eventuais 

problemas de percolação preferencial na fundação. Como indicado, esta foi uma das motivações que 

conduziu à análise de subcenários com variação da ação da subpressão durante a fase de diagnóstico, 

tendo-se verificado a obtenção de coeficientes de segurança inferiores para os subcenários com 

valores subpressão mais elevada. Com a reabilitação da cortina de injeções e sistema de drenagem da 

fundação conseguir-se-á melhorar a segurança da barragem através da redução de uma das principais 

ações instabilizantes. 

3.3 Dragagem dos sedimentos acumulados na albufeira 

Foi prevista, no âmbito do plano de reabilitação da barragem de Djorf Torba, a dragagem dos 

sedimentos acumulados na albufeira. Estes trabalhos, que visam aumentar o volume de água útil da 

albufeira, contribuem igualmente para a melhoria das condições de segurança da barragem por terem 

um efeito redutor das ações instabilizantes. Como observado na fase de estudos de diagnóstico, onde 

se fez variar esse nível ao longo dos subcenários considerados, a níveis de assoreamento mais elevados 

correspondem coeficientes de segurança mais reduzidos. Assim, esta intervenção contribui 

positivamente para a segurança da barragem, devendo ser realizada regularmente durante a 

exploração futura. 

3.4 Aterros estabilizadores complementares 

Com o intuito de melhorar as condições de segurança ao deslizamento dos blocos da barragem mais 

altos (localizados nas margem direita baixa e margem esquerda baixa) foi ainda preconizada a 
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materialização de dois aterros estabilizadores complementares a jusante daqueles. Estes aterros, cuja 

solução já se encontra implantada na margem esquerda alta da barragem, funcionam como medida 

adicional para reforço da estabilidade ao deslizamento, tendo sido igualmente prevista a construção 

de muros de betão para a sua proteção relativamente aos níveis de água a jusante durante eventos de 

cheias. 

3.5 Verificação de segurança 

Tendo por base as intervenções preconizadas apresentadas, foram refeitas as verificações de 

segurança para as secções de estudo e para os cenários de verificação considerados. Relativamente 

aos cálculos efetuados na fase de diagnóstico, refira-se a introdução dos cenários de Cheia para 

períodos de retorno de 1000, 2000 e 5000 anos, agora viáveis devido ao descarregador de cheias 

complementar; e a eliminação dos subcenários de variação da subpressão na fundação e do nível de 

sedimentos na albufeira por se considerar que as intervenções propostas permitem a definição 

concreta dessas grandezas. 

Na Tabela 3.1 apresenta-se os coeficientes de segurança ao deslizamento das secções em estudo 

considerando os efeitos das medidas de reforço e reabilitação preconizados. 

 

Tabela 3.1 – Solução final. Coeficientes de segurança ao deslizamento (FSdeslizamento). 

Cenário 
FSdeslizamento 

Bloco 18 Bloco 24 Bloco 32 Bloco 37 

Expl. Normal (699,00)  2,50 1,91 2,13 2,56 

Cheia 1000 1,42 1,51 1,35 1,37 

Cheia 2000  1,32 1,46 1,27 1,26 

Cheia 5000 1,20 1,39 1,18 1,13 

Sismo 1000 (699,00)  1,50 1,21 1,31 1,44 

Sismo 2000 (699,00) 1,40 1,13 1,22 1,32 

Acidente (699,00) 2,09 1,33 1,76 2,23 

 

4 CONCLUSÕES 

O projeto de reabilitação e reforço da barragem de Djorf Torba revestiu-se de importantes desafios 

técnicos, de conceção e dimensionamento, especialmente motivados pelas particularidades da obra 

existente e das patologias nela identificadas. Os estudos de diagnóstico realizados e os subsequentes 

estudos de reabilitação e reforço contaram com a participação de diversas especialidades, tendo a 

coordenação e interligação dos respetivos contributos revelado ser um aspeto crucial para o correto 

desenvolvimento dos trabalhos. Destaque-se a melhoria das condições de segurança da barragem em 

relação ao deslizamento para cenários sísmicos e de cheias obtida através das intervenções de reforço 

e reabilitação preconizadas em projeto. 
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Com este artigo pretendeu-se apresentar as principais características da obra e dar a conhecer as 

soluções técnicas adotadas para dar resposta às patologias reconhecidas. 
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Avaliação da probabilidade de fendilhação devido à ação térmica anual. 
Aplicação à barragem de Alqueva 
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Resumo 

As barragens são estruturas com grande risco associado, devido principalmente aos seus danos 

potenciais. Em geral, o projeto de uma barragem de betão assenta no pressuposto da definição de 

uma forma que garanta um estado de tensão sem trações ou com trações reduzidas. A definição a 

ação térmica está frequentemente associada às variações de temperatura entre os cenários de verão 

e de inverno. Apesar disso, diversas variáveis têm influência no desenvolvimento de tensões de tração 

devido a ações térmicas em uma barragem, por exemplo, as dosagens de cimento através da geração 

de calor em cada colocação, os processos construtivos que determinam a temperatura de colocação e 

a dissipação de calor ao longo do tempo e, por conseguinte, o desenvolvimento de tensões iniciais, o 

arrefecimento forçado usado para injetar juntas de construção e as condições ambientais locais. 

Este estudo apresenta uma metodologia para avaliar a probabilidade de fissuração do betão de uma 

barragem de betão, considerando o efeito das variações anuais de temperatura. Com base nas 

temperaturas observadas no interior do betão ao longo dos anos, foi possível reproduzir uma série de 

registos do estado térmico da barragem, considerando a aleatoriedade associada à variação térmica 

anual. Recorrendo a um modelo de elementos finitos do sistema barragem-fundação, obteve-se o 

campo de tensões considerando a variabilidade da ação térmica anual, desde uma época de referência 

(injeção das juntas de contração). 

Com os resultados dos ensaios laboratoriais do betão é possível definir a distribuição que representa 

a resistência à tração do betão que, quando comparada com a distribuição de tensões calculada, 

permite o cálculo da probabilidade de fendilhação devido a esta ação específica. 

Apresenta-se também uma aplicação desta metodologia à barragem de Alqueva, recorrendo às 

temperaturas observadas durante um período de 10 anos e aos resultados dos ensaios laboratoriais 

do betão obtidos durante a construção. 

Palavras-chave: Barragem de betão; Ação térmica anual; Variabilidade da ação térmica; 
Probabilidade de fendilhação 
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1 METODOLOGIA 

1.1 Abordagem para a determinação da probabilidade de fendilhação em barragens 

devida à ação térmica anual 

A primeira parte da metodologia consiste na extrapolação dos registos de temperatura em 

determinados pontos da estrutura para os nós de uma malha de elementos finitos. Esta extrapolação 

permite ter uma aproximação dos valores médios de temperatura nos pontos da malha e, através de 

cálculo estrutural, uma estimativa dos valores médios das tensões nos pontos de Gauss de cada 

elemento finito para essa ação específica. Ao introduzir a variabilidade destas temperaturas ao longo 

do tempo, é possível também inferir sobre a função distribuição das tensões e a probabilidade de 

ocorrência de tensões de tração. A partir da análise das séries temporais resulta uma estimativa do 

valor médio da temperatura e a respetiva aleatoriedade, através do desvio padrão dos resíduos. O 

desvio padrão permite obter uma série de valores de temperatura gerados aleatoriamente ao longo 

do tempo e, por sua vez, as tensões a partir das variações de temperatura entre duas épocas. 

Do ponto de vista da resistência, a caracterização estatística da resistência à tração é feita a partir dos 

resultados de ensaios à flexão obtidos em laboratório. A avaliação da probabilidade de fendilhação é 

obtida a partir da comparação direta da função distribuição de tensões calculada e a distribuição da 

resistência à tração. A Fig. 1 apresenta um esquema ilustrativo da abordagem adotada para a 

determinação da probabilidade de fendilhação associada à variabilidade das ações térmicas anuais. 

 

Figura 1. Esquema ilustrativo da abordagem adotada para a determinação da probabilidade de 

fendilhação associada à variabilidade das ações térmicas anuais 
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Determinação das tensões totais 

incluindo a variabilidade da ação 

térmica anual

Ajuste das tensões totais a uma 

distribuição normal, E

Resultados de 

resistência à 

compressão, fc

Resultados de 

resistência à tração 

por flexão, ft,flex

Correlação estatística entre 

os resultados fc e ft,flex

Ajuste dos resultados 

fc a uma distribuição 

normal

Cálculo de uma 

distribuição para ft,flex* a 

partir da correlação 

estatística

Ajuste dos resultados ft,flex

a uma distribuição normal

Cálculo da distribuição 

combinada da resistência 

à tração por flexão, R

Cálculo da distribuição R-E

Cálculo da probabilidade de 

fendilhação PR-E(R-E<0)

T fc ft,flex

Determinação 

da probabilidade de 

fendilhação
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1.2 Aplicação da metodologia à barragem de Alqueva 

A barragem de Alqueva está implantada no rio Guadiana, criando uma albufeira de cerca de 4150 

milhões de metros cúbicos de água. A barragem, constituída por uma abóbada espessa de dupla 

curvatura e dois encontros artificiais, tem uma altura máxima de 96 m acima da fundação e um 

desenvolvimento de 348 m ao nível do coroamento (cota 154,0 m). 

A construção da obra teve início em finais de 1997, com a execução das escavações. O corpo da 

barragem foi betonado entre maio de 1998 e dezembro de 2001. O primeiro enchimento iniciou-se 

em fevereiro de 2002, mas o nível de pleno armazenamento (NPA), à cota 152,00 m, só foi atingido 

em janeiro de 2010. 

Neste trabalho uma das hipóteses adotadas foi a consideração da instalação instantânea do estado de 

tensão devido à totalidade do peso próprio e tomando o modelo estrutural sem juntas de contração. 

Este tipo de consideração constitui uma das limitações da análise uma vez que ignora o processo 

construtivo. 

O estudo considerou dois cenários: o caso “albufeira cheia” com o nível a montante à cota 148,0m 

(caso corrente) e o caso “albufeira vazia” tomando o nível a montante o nível mínimo de exploração 

(NME), à cota 135,0m. No caso da barragem de Alqueva, o cenário de “albufeira cheia” pode-se 

considerar adequada à realidade dado que, a partir de 2004 a cota da albufeira a montante manteve-

se por volta dos 148,0 m. 

Adicionalmente, considerou-se o efeito da refrigeração através da variação de temperatura entre o 

momento de finalização da refrigeração (a partir do qual se fez a injeção das juntas e em que a 

estrutura é considerada contínua) e um mês de janeiro “médio” (tendo em conta os registos de 

10 anos).  

O estado de tensão inicial foi determinado somando linearmente aos efeitos do peso próprio, do nível 

a montante e das variações de temperatura desde a refrigeração. O estado de tensão final, 

corresponde à soma das tensões iniciais e das tensões devidas à componente de variabilidade dada 

apenas pela parcela devida à ação térmica anual, obtida a partir dos registos de observação. 

1.3 Descrição do modelo numérico de elementos finitos 

A análise estrutural da barragem foi realizada utilizando um programa de cálculo automático, baseado 

no método dos elementos finitos, desenvolvido no LNEC, que permite a consideração de elementos 

finitos de volume tridimensionais isoparamétricos do segundo grau com 20 nós. 

Considerou-se um comportamento elástico linear isotrópico para os materiais do maciço rochoso de 

fundação e para o betão. O modelo estrutural foi considerado contínuo, não tendo sido representadas 

as juntas de contração da barragem nem as descontinuidades do maciço rochoso (foram considerados 

os valores dos módulos de deformabilidade ajustados aos resultados das observações [1], admitindo 

a hipótese de modelo contínuo equivalente). 

O modelo estrutural tridimensional é representativo do conjunto barragem-fundação, tomando como 

hipótese simplificativa de continuidade entre o betão e o maciço de fundação. No zonamento da 

barragem foi considerado o mesmo tipo de betão com as propriedades indicadas na Fig. 2. A fundação 

foi dividida em três zonas com diferentes deformabilidades: a margem esquerda, a falha 22 e a 
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margem direita/fundo do vale. No que diz respeito às condições de fronteira, os deslocamentos dos 

nós extremos da fundação foram considerados nulos. 

 
Figura 2. Malha de elementos finitos da barragem de Alqueva e do maciço de fundação e 

respetivas propriedades mecânicas 

2 DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO INICIAL E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DA 

AÇÃO TÉRMICA ANUAL 

2.1 Distribuição espacial das temperaturas observadas 

A distribuição espacial do campo térmico é dada pelo registo desde 2002 até 2012 das temperaturas 

observadas em determinados pontos da barragem. O registo de temperaturas é feito através de 

termómetros e extensómetros embebidos em determinados locais da estrutura [2]. 

As variações de temperatura consideradas no modelo de elementos finitos foram estimadas a partir 

das temperaturas observadas em termómetros e extensómetros de resistência elétrica embebidos no 

corpo da barragem tendo em consideração o fluxo térmico predominante no sentido radial e 

recorrendo a um método de interpolação na espessura da barragem e ao longo de planos de referência 

(folhetos) [3]. 

A análise das temperaturas observadas consistiu, numa primeira fase, em agrupar os instrumentos que 

medem temperatura no betão em diferentes seções térmicas para caracterizar o perfil térmico ao 

longo do tempo. De seguida, para cada data em análise, interpolaram-se os valores de temperatura ao 

longo da espessura da barragem. Tendo em consideração que a malha de elementos finitos é 

constituída por 9 folhetos na espessura da barragem, para cada um dos folhetos foram determinadas 

as temperaturas nos nós da malha de elementos finitos em função da distância entre o nó e cada uma 

das seções térmicas. 

2.2 Determinação do estado térmico e do estado de tensão iniciais 

Tomando como data de referência março de 2002, data de finalização da refrigeração e da injeção de 

juntas de dilatação, ou seja, momento a partir do qual a estrutura responde como um sistema 

estrutural contínuo, calculou-se a variação do estado térmico entre a data de referência e as épocas 

de janeiro de cada ano, por forma a obter um estado térmico médio no início de cada ano. 

Margem direita e fundo do vale 
E=20 GPa; ν=0,2; α=0 /⁰C 

Falha 22 
E=10 GPa; ν=0,2; α=0 /⁰C 
 

Margem esquerda 
E=15 GPa; ν=0,2; α=0 /⁰C 

Betão da barragem 
E=30 GPa; ν=0,2; α=1 × 10-5/⁰C 
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Verifica-se que a variação do estado térmico desde o período de referência consiste num aquecimento 

generalizado, em especial, no interior da abóbada. De facto, a refrigeração da barragem de Alqueva 

resultou num estado térmico com temperaturas médias por volta dos 10 ○C, no interior da barragem. 

Deste modo, a diferença registada entre essa data e um mês de janeiro “médio”, consiste num 

aquecimento e, consequentemente, num estado de compressão generalizado (após a injeção das 

juntas de dilatação). No entanto, verifica-se também que o efeito da refrigeração apesar de 

contemplar toda a barragem tem menor efeito nos paramentos onde a temperatura observada 

continuou próxima da temperatura ambiente durante a refrigeração, superior à temperatura no 

interior da barragem. A consequência deste facto resulta num diferencial térmico entre o interior e os 

paramentos. Em termos de tensões iniciais, verifica-se que, como consequência dessa diferença, 

geram-se trações significativas nos paramentos de montante e de jusante (Fig. 3). 

Assim, considerou-se que o estado de tensão inicial corresponde ao somatório das tensões obtidas 

devido ao peso próprio ao efeito do nível da albufeira e à distribuição do estado térmico resultante 

das variações de temperatura registadas entre março de 2002 e a média registada em vários meses de 

janeiro. 

 

 

Figura 3. Distribuição das tensões principais nos paramentos de montante e jusante devidas à 

variação de temperatura desde a data de referência 

2.3 Estado térmico anual e variabilidade da ação térmica 

Após a distribuição espacial das temperaturas observadas pela malha de elementos finitos é possível 

aproximar as temperaturas ao longo do tempo por uma expressão representativa de variações de 

temperatura no interior da barragem decorrentes da dissipação de calor resultante do processo de 

hidratação, da refrigeração e do efeito da onda térmica anual da temperatura exterior. O valor médio 

da temperatura pode ser obtido a partir de uma regressão linear múltipla que se ajusta aos resultados 

obtidos para o período em análise e permite estimar a variabilidade de ano para ano, através das 

funções sinusoidais (Eq. (1)). A parcela logarítmica permite ter em consideração outros efeitos 

térmicos, nomeadamente o efeito pós-refrigeração em que se demorou anos a atingir uma situação 

de equilíbrio térmico, em regime estável ao longo do tempo. 
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Em que Ti corresponde à temperatura estimada para o nó i, s é o número de dias desde o primeiro dia 

do ano, t-t0 é o tempo decorrido desde o início dos registos. Os coeficientes a1,i, a2,i, ci e ki 
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correspondem àqueles que minimizam o somatório da raiz quadrada da diferença entre cada uma das 

observações e a aproximação obtida, isto é, os resíduos. 

A partir da regressão linear múltipla é possível estimar a variabilidade da temperatura através da 

determinação do desvio padrão dos resíduos, i, para cada nó da malha de elementos finitos. 

Verificou-se que a diferença de dispersão dos valores de temperatura observada entre o paramento 

de montante e jusante, onde a amplitude térmica é bastante mais significativa, e a diferença entre a 

dispersão de temperaturas entre o encontro da margem esquerda e a margem direita, onde a existe 

maior incidência solar. 

Para a modelação numérica da variabilidade temporal das temperaturas observadas no interior da 

barragem de Alqueva foi adotado o método da transformada de Fourier rápida que, para cada nó da 

malha de elementos finitos e tendo em consideração o desvio padrão estimado anteriormente, 

permite obter uma série de valores aleatórios, mas autocorrelacionados no tempo. 

O método da transformada de Fourier rápida permite construir uma sequência de valores aleatórios 

associados a um espectro de energia da função aleatória obtido a partir do modelo de covariância 

[4; 5; 6]. A Fig. 4 apresenta um exemplo desta abordagem para um nó da malha, sendo que, no gráfico, 

representam-se os pontos referentes às observações, a linha preta ao ajuste dos valores médios ao 

longo do tempo, as linhas a verde representam as várias realizações (N) ao longo do tempo e as linhas 

a vermelho são os limites máximos e mínimos dessas realizações. 

 

Figura 4. Ilustração da variabilidade associada à ação térmica num ponto da barragem obtida 

recorrendo a 500 realizações (N) 

Através do modelo de elementos finitos referido anteriormente foi possível calcular as tensões 

principais nos paramentos para cada realização. Na Fig. 5 apresentam-se dois casos que evidenciam, 

sob os alçados planificados, a dispersão das tensões devidas à variabilidade térmica entre março e 

abril. 
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Figura 5. Exemplos da distribuição das tensões principais nos paramentos de montante e jusante 

para duas realizações distintas (esq. e dir.) correspondentes a uma variação de temperatura 

entre março e abril 

3 CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DA RESISTÊNCIA À TRACÇÃO 

3.1 Aspetos gerais 

No caso de barragens de betão é comum a utilização de diferentes tipos de betão a utilizar em zonas 

específicas da estrutura. Os dois tipos de betão mais relevantes correspondem ao betão utilizado nos 

paramentos de montante e de jusante e o betão colocado no interior da barragem. Dado que as 

maiores tensões de tração ocorrem junto aos paramentos, será este o tipo de betão utilizado neste 

estudo. O betão utilizado nos paramentos tem uma maior dosagem de cimento para conferir maior 

resistência nas zonas mais solicitadas em termos de tensões. No caso da barragem de Alqueva, o betão 

dos paramentos é composto por uma dosagem de cimento de 240 kg/m3 e dimensão máxima do 

agregado igual a 75 mm. 

3.2 Correlação entre os resultados de resistência à compressão e resistência à tração 

A caracterização estatística da resistência à tração baseou-se nos resultados dos ensaios de 

determinação da resistência à flexão em vigas e nos resultados dos ensaios de determinação da 

resistência à compressão em cubos. 

Uma vez que os ensaios de determinação da resistência à flexão fazem-se, usualmente, em menor 

número recorreu-se à correlação entre a resistência à tração e a resistência à compressão para contar 

com maior base estatística. Assim, considerou-se que a relação entre a resistência à tração do betão, 

fT, e a resistência à compressão, fC, medida em cubos segue a função apresentada na Eq. (2) [7], em 

que K e β são coeficientes a ajustar. Com base nos resultados laboratoriais ajustou-se a Eq. (2) através 

de regressão não linear por forma a obter os coeficientes K e β que minimizam o somatório da raiz 

quadrada dos desvios entre os resultados experimentais e a função ajustada. A regressão não linear 

apresenta uma distribuição de resíduos com média nula e desvio padrão igual a 353 kPa. 

26,126,1
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TTCTC

f
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3.3 Ajuste dos resultados de resistência à tração a uma distribuição estatística 

O tratamento estatístico dos resultados laboratoriais consiste na determinação dos parâmetros da 

distribuição que caracterizam a probabilidade de ocorrência de cada valor de resistência à tração do 

betão. Devido ao facto de os resultados de resistência à tração utilizados serem calculados a partir dos 

resultados de resistência à compressão através da Eq. (2) decidiu-se incorporar esse efeito nos valores 

da função a ajustar, através da consideração da distribuição dos resíduos da correlação (Tabela 1). 

Tabela 1. Cálculo das distribuições da resistência à tração do betão dos paramentos da barragem 

Distribuição da amostra 
Distribuição dos resíduos 

da regressão linear da 
correlação 

Distribuição final 

fnormal (µ, )= 
fnormal(4627; 549) 

fnormal(0; 353) 
fnormal(4627; (3532+5492)1/2) = 

fnormal(4627; 653) 

4 DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE DE FENDILHAÇÃO 

De seguida apresentam-se os resultados globais dos cálculos de determinação das tensões, 

considerando, como referido, o efeito do peso próprio, o efeito do nível da albufeira, o efeito da 

variação de temperatura entre o momento de refrigeração e um mês de janeiro “médio” e o efeito das 

variações de temperatura entre cada mês do ano, incluindo a variabilidade térmica em cada nó da 

malha de elementos finitos. Verifica-se que existem zonas da barragem, nomeadamente a envolvente 

das descargas de fundo e meio-fundo, em que se desenvolvem trações elevadas (Fig. 6). O restante 

paramento de jusante e o pé de montante estão sujeitos, por sua vez, a níveis de tração inferiores, 

mas com desvios padrão significativamente superiores (Fig. 6). 

   

Figura 6. Distribuição da média (esq.) e desvio padrão (dir.) das tensões principais máximas em 

cada elemento para as variações de temperatura geradas aleatoriamente entre janeiro e 

fevereiro, considerando o cenário “albufeira cheia” 

A rotura ocorre, em termos médios, quando a resistência (R) é inferior à ação (E). Neste caso, a 

probabilidade de ocorrência de fendilhação é calculada a partir da distribuição de R-E para R-E<0, ou 

seja, PR-E(R-E<0). Os resultados apresentados na Tabela 2 dizem respeito aos elementos que, em geral, 

apresentam valores máximos de tensão principal superiores, para o cenário de “albufeira cheia”. 
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A Fig. 7 mostra a evolução ao longo do ano das probabilidades de fendilhação em alguns elementos 

da malha (Elem. 190 – Pé de montante, Elem. 290 – Descarga de meio-fundo, Elem. 95 –Paramento de 

jusante, Elem. 135 – Descarga de meio-fundo). 

Tabela 2. Resultados do cálculo da probabilidade de fendilhação para o cenário “albufeira cheia” 

Cenário Elem. Mês 
µ (E) 
(kPa) 

σ(E) 
(kPa) 

µ (R) 
(kPa) 

σ(R) 
(kPa) 

µ (R-E) 
(kPa) 

σ(R-E) 
(kPa) 

PR-E(R-E)<0 

Albufeira cheia 

Elem. 190 – Pé 
de montante 

jan. 1634 31 

4627 653 

2999 644 1.60x10-6 

fev. 1608 31 3017 641 1.25x10-6 

mar. 1572 31 3096 647 8.44x10-7 

abr. 1494 31 3096 640 6.53x10-7 

mai. 1414 30 3213 637 2.30x10-7 

jun. 1352 31 3255 648 2.50x10-7 

jul. 1319 32 3291 649 2.02x10-7 

ago. 1330 30 3269 654 2.89x10-7 

set. 1384 33 3249 632 1.34x10-7 

out. 1456 32 3169 658 7.45x10-7 

nov. 1538 31 3082 649 1.00x10-6 

dez. 1601 32 3008 663 2.84x10-6 

Elem. 290 – 
Descarga de 
meio-fundo 

jan. 2706 35 1872 688 3.27x10-3 

fev. 2627 34 1998 643 9.52x10-4 

mar. 2551 34 2076 629 4.80x10-4 

abr. 2484 36 2147 660 5.72x10-4 

mai. 2449 37 2166 653 4.52x10-4 

jun. 2461 36 2137 625 3.15x10-4 

jul. 2508 37 2144 645 4.45x10-4 

ago. 2588 36 2057 654 8.27x10-4 

set. 2668 35 1949 656 1.48x10-3 

out. 2737 38 1890 634 1.44x10-3 

nov. 2764 36 1876 644 1.78x10-3 

dez. 2762 34 1903 634 1.34x10-3 

 

Figura 7. Evolução ao longo do ano da probabilidade de fendilhação (PR-E(R-E)<0) para alguns 

elementos da malha 

Verifica-se que, em geral, existem dois conjuntos de valores de probabilidade de fendilhação no caso 

da barragem de Alqueva. O primeiro, com valores de probabilidade de ocorrência bastante elevados 

(1x10-3) ocorre em zonas muito particulares da obra, em singularidades da estrutura como é o caso 

das descargas de fundo. O segundo conjunto diz respeito a zonas mais distribuídas, com maior 
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incidência ao longo da estrutura, mas valores absolutos inferiores e com probabilidades de ocorrência 

dentro dos valores expectáveis para o caso de rotura, isto é, inferiores a 1x10-6. 

5 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta uma metodologia para a determinação da probabilidade de fendilhação do 

betão de uma barragem devido à variabilidade térmica anual, obtida de registos de temperatura no 

interior da barragem. Apresenta-se também a aplicação desta metodologia a um caso de estudo, a 

barragem de Alqueva. 

Tendo em consideração, por um lado, as distribuições dos efeitos das ações predominantes, 

nomeadamente o peso próprio, do nível de água a montante, das variações de temperatura deste o 

momento da refrigeração e das variações de temperatura anuais, e, por outro lado, a distribuição da 

resistência à tração foi possível determinar, para cada zona da barragem, a probabilidade de 

fendilhação da estrutura. Este tipo de análise pode ser útil para identificar as zonas mais vulneráveis 

em termos estruturais e de durabilidade. 
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Resumo 

O controlo de segurança de grandes barragens é baseado na monitorização do comportamento ao 
longo do tempo e na comparação entre o comportamento previsto e o observado. Os modelos mais 
usados para previsão do comportamento de barragens são os modelos de elementos finitos e para a 
interpretação dos dados observados  são os modelos de  separação de efeitos do  tipo Hydrostatic‐

Seasonal‐Time. Estes modelos permitem  separar os efeitos das principais ações: efeito elástico da 
pressão hidrostática (H), efeitos sazonais devido às variações de temperatura (S) e efeitos do tempo 
(T).  Embora  os  modelos  HST  facilitem  a  compreensão  do  comportamento  das  barragens  e  a 
calibração de modelos numéricos, eles não permitem identificar comportamentos patológicos como 
os associados às reações expansivas. Em muitas barragens de betão atualmente em serviço ocorrem 
reações expansivas, que, nos casos mais gravosos podem levar ao descomissionamento das obras. 

Neste  trabalho  é  apresentado  um  modelo  de  separação  de  efeitos  híbrido  do  tipo  HSCT‐FE, 
desenvolvido  no  LNEC‐DBB,  que  permite  obter  separadamente  o  efeito  elástico  da  pressão 
hidrostática  (H),  o  efeito  sazonal  devido  às  variações  de  temperatura  ambiente  (S),  o  efeito  de 
fluência devido à pressão hidrostática  (C) e outros efeitos no  tempo  (T), como por ex. o efeito da 
fluência devida ao peso próprio e o efeito das expansões. 

Considera‐se como caso de estudo a barragem do Cabril, uma barragem abóbada de dupla curvatura 
com  132 m  de  altura máxima. Nesta  barragem,  com  fendilhação  horizontal  na  zona  superior,  foi 
identificado um processo expansivo  com base na  análise da evolução das extensões medidas nos 
extensómetros corretores e com base em exsudações de gel visíveis na galeria do coroamento. Os 
modelos  híbridos  HSCT‐FE  propostos  mostram‐se  capazes  de  separar  o  efeito  das  reações 
expansivas,  apresentando  uma  evolução  quantitativa  coerente  com  os  valores  de  expansões 
observadas nos extensómetros corretores colocados no corpo da barragem. 

Palavras‐chave:  Barragens de betão; Modelos HSCT‐FE; Efeito das reações expansivas; Efeitos da 
fluência; Efeitos sazonais   
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1 INTRODUÇÃO 

O controlo da segurança de barragens baseia‐se na monitorização da resposta das obras ao longo do 
tempo  e  na  comparação  entre  resultados  observados  e  previstos  através  de modelos  numéricos. 
Geralmente são utilizados modelos semi‐estatísticos na análise direta dos dados observados do tipo 
HST  (Hydrostatic‐Seasonal‐Time). Os Modelos de Elementos Finitos  (MEF), baseados nos princípios 
físicos  da  mecânica  estrutural  são  geralmente  usados  para  simular  e  prever  o  comportamento 
estrutural das barragens. 

Para a  identificação de comportamento  fora do normal derivado de efeitos patológicos, como por 
exemplo,  devido  ao  efeito  das  reações  expansivas  do  betão,  é  necessário  o  uso  de  modelos  de 
separação de efeitos robustos, capazes de distinguir normais efeitos do tempo, relacionados com a 
viscoelasticidade, de outros efeitos do tempo, por exemplo, relacionados com as expansões. 

Neste estudo é proposto um modelo híbrido HSCT‐FEM aplicado ao caso de estudo da barragem do 
Cabril. 

2 MODELOS DE SEPARAÇÃO DE EFEITOS HÍBRIDOS DO TIPO HSCT‐FEM 

O objetivo principal dos modelos de separação de efeitos é o de isolar o efeito de cada solicitação na 
estrutura, permitindo assim isolar eventuais comportamentos anómalos ou patológicos. 

Os modelos de separação de efeitos adotados são do  tipo HSCT  (Hydrostatic‐Seasonal‐Creep‐other 

Time effects) e  incluem a possibilidade de utilização  integrada de resultados de MEF. Com este tipo 
de modelos é possível a distinção entre o efeito estrutural da  fluência  [1‐3] e os outros efeitos do 
tempo [4]. 

Consequentemente, o modelo de regressão adotado é do seguinte tipo. 

           exp, , ,PH VT PH PP
ar e e ar F Fu h T t u h u T u h t u t u t k        (1) 

A  Tabela  1  apresenta  as  funções  de  ajuste  associadas  a  cada  uma  das  parcelas  da  equação  de 
regressão. 

Como  referido, com estes modelos HSCT é possível  separar os efeitos do  tempo numa parcela de 
fluência associada à PH, numa parcela de fluência associada ao PP, e numa parcela referente a outros 
efeitos do tempo, como por exemplo: expansões, movimentos de fundação, etc. Para isolar o efeito 
da  fluência é  importante distinguir a  fluência do PP da  fluência da PH, para o que é útil estimar a 
componente elástica da resposta para estas duas ações, o que pode ser efetuado com base no MEF. 

Tal como é apresentado na Tabela 1, são usadas funções exponenciais para representar a resposta 
elástica da estrutura à PH. Alternativamente, quando necessário, podem ser utilizados resultados do 
MEF para definir as funções que melhor representam a resposta elástica às variações da PH (no lado 
esquerdo da Figura 5 é possível comparar o resultado da resposta elástica obtida através da função 
exponencial apresentada na Tabela 1 com o resultado obtido através do MEF). 

O efeito de fluência do nível é calculado através da aplicação de coeficientes de fluência aos valores 
do  deslocamento  elástico  calculados  para  incrementos mensais  da  altura  de  água  e  efetuando  a 
respetiva sobreposição (Equação 2) 
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Tabela 1 – Funções de ajuste utilizadas em cada uma das parcelas da equação de regressão. 

Parcela  Efeito  Função de ajuste 

 PH
eu h  

Elástico da 
pressão 

hidrostática 
1 , 15 35f

h
c

fa e c   
 
   

  
(alternativamente, o valor de a pode 

ser calculado pelo MEF) 

 VT
e aru T  Temperatura  arbT  ou 1 2

2 2
cos sin

365, 25 365, 25
,

t t
b b

 
   

   
   

  0 365,25 diast   [5] 

 ,PH
Fu h t  

Fluência da 
pressão 

hidrostática 
( ) PH

et u   

 PP
Fu t  

Fluência do 
peso próprio    PP

et u  

 expu t  Expansões   1
ntc e    onde ( 1)n

hst n n   , 3, 258n   e 8000  diasn

hst   

(hs – half swelling) 

k  
Termo 

independente 
- 

 

O efeito da temperatura pode ser simulado com base nos valores da temperatura do ar registados no 
local da obra  (é usual aplicar em  seguida um desfasamento em dias correspondente ao  tempo de 
resposta da barragem  à  variação da  temperatura do  ar) ou  com base em  funções harmónicas de 
período anual e/ou semestral. 

O efeito de fluência do peso próprio corresponde a uma resposta diferida da barragem à ação do PP. 
O PP é uma força constante, com o sentido da gravidade, aplicada à estrutura, provocando um efeito 
de fluência que pode ser estimado com base nos deslocamentos elásticos previstos pelo MEF para a 
ação do PP, com base no coeficiente de fluência estimado a partir da função de fluência e tendo em 
conta a idade média do betão da obra.  

A função de ajuste associada ao deslocamento provocado pelas ações expansivas é apresentada na 
Tabela 1, com o desenvolvimento ao longo do tempo constante na Figura 4 descrito pelo traço a cor 
vermelha. A curva resultante é do tipo sigmóide, ou seja, aumenta lentamente ao longo do tempo e 
quando  atinge metade  do  seu  deslocamento muda  de  curvatura  (ponto  de  inflexão),  passando  a 
tender  para  a  estabilização  [7].  Alternativamente,  o  efeito  das  reações  expansivas  pode  ser 
representado  através  de  uma  função  polinomial.  O  tipo  de  função  admitida  dependerá  da  que 
melhor se ajustar aos dados observados. 

 

 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 503



 
 

 

 

O termo independente k é introduzido para ter em conta que a observação inicial, na primeira época 
do período em análise, pode assumir um valor qualquer, que é “absorvido” pelo termo independente 
k. Os  valores  das  épocas  subsequentes  são  valores  que  traduzem  variações  relativamente  a  esse 
valor inicial, o qual, como se referiu influencia, diretamente o valor da constante k. 

Com esta formulação, com os dados de observação, com um MEF e com o recurso ao Método dos 
Mínimos Quadrados (MMQ) obtém‐se uma curva ajustada às observações efetuadas. Salienta‐se que 
antes de aplicar o MMQ é subtraído ao valor dos deslocamentos observados, a parcela de  fluência 
afeta ao peso próprio. 

Para se obterem bons resultados, em termos da separação de efeitos, é conveniente ter observações 
em quantidade, obtidas com base em medições de qualidade e bem distribuídas ao longo do tempo 
por forma a ter valores observados em todas as épocas do ano e para valores das cotas de água bem 
representativos de todos os patamares de enchimento. 

3 ANÁLISE  DO  COMPORTAMENTO  DA  BARRAGEM  DO  CABRIL  USANDO  MODELOS 

HSCT‐FEM 

A barragem do Cabril, usada como caso de estudo,  foi construída na década de 50 e é a mais alta 
barragem  abóbada  em  Portugal.  Localizada  no  rio  Zêzere,  é  uma  barragem  abóbada,  de  dupla 
curvatura, com 132 m de altura máxima. O coroamento, à cota de 297 m, tem um desenvolvimento 
de cerca de 300 m. A espessura da consola central varia entre os 19 m na base e os 4,5 m pouco 
abaixo do coroamento. A transição da estrutura para a fundação foi concebida de forma a manter a 
abóbada simétrica. A barragem está fundada num maciço granítico de boa qualidade. Relativamente 
à albufeira, o nível da mesma varia entre a cota 240 m (nível mínimo de exploração) e o nível máximo 
de  armazenamento  à  cota  de  294 m  (o  nível máximo  de  cheia  situa‐se  aos  296,3 m). Durante  o 
primeiro enchimento da albufeira, ocorreu fendilhação horizontal na zona superior numa faixa entre 
as cotas 280 e 290 m. Na década de 90 foi detetado o desenvolvimento de um processo expansivo. A 
geometria da barragem do Cabril é apresentada na Figura 1 (vista, alçado e planta). 

 

Figura 1. Barragem do Cabril. Vista de jusante, alçado e planta 

MD                                                                                              
ME 
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Para uso dos modelos híbridos HSCT‐FEM, são necessários os resultados de um MEF, em particular, 
são resultados dos efeitos elásticos do Peso Próprio (PP) e da Pressão Hidrostática (PH). A estimativa 
dos efeitos de fluência é executada através da aplicação, às componentes elásticas do deslocamento, 
dos coeficientes de fluência [6]. Os resultados do MEF são comparados com resultados dos modelos 
de separação de efeitos. 

Na Figura 2 apresenta‐se o modelo de elementos finitos adotado, no qual se consideram elementos 
isoparamétricos de 20 pontos nodais. 

Um dos principais objetivos deste  trabalho é  analisar os  resultados observados  com  vista  a obter 
uma  separação  de  efeitos  adequada,  que  permita,  nomeadamente,  identificar  separadamente  o 
efeito das expansões. A verificação da coerência deste efeito das expansões resultante dos modelos 
híbridos HSCT‐FEM é efetuada através da comparação com resultados do MEF. A ação expansiva é 
calculada para o todo o período de vida da obra, desde a fase de primeiro enchimento até à presente 
data,  tendo  e  conta  os  dados  dos  extensómetros  corretores.  O  MEF  foi  usado  para  calcular  as 
histórias térmicas e higrométricas, no corpo da barragem (considerando as variações de temperatura 
de humidade nos paramentos de montante e jusante e as equações que governam os fluxos de calor 
e humidade no betão), e, com o conhecimento das variáveis que governam a cinética das  reações 
expansivas,  foi  calculado o  campo de expansões acumuladas ao  longo de  toda a vida da obra. Na 
Figura 3, do  lado direito,  é  apresentado o  campo de  expansões  acumuladas  calculado  através do 
MEF, enquanto do lado esquerdo da figura, são apresentados os valores das expansões acumuladas 
medidas nos extensómetros corretores instalados no corpo da barragem. 

 

Figura 2. Modelo de EF3D da barragem do Cabril 

 

Na Figura 3, mostra‐se que o campo de expansões considerado no modelo de EF é coerente com os 
valores das extensões medidas nos extensómetros  corretores. Os  valores obtidos  através do MEF 
para  o  paramento  de  montante  são  maioritariamente  superiores  aos  obtidos  no  paramento  de 
jusante, tal como foi medido nos extensómetros corretores. 

Neste estudo analisa‐se a história dos deslocamentos horizontais medidos através de triangulação e 
a história dos deslocamentos verticais medidos no coroamento, por nivelamento de precisão. 

E =25 GPa, =0.2 

E =25 GPa, =0.2 
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Após  terem  sido  testadas múltiplas variantes dos modelos de  regressão, o modelo HSCT‐FEM que 
apresentou o melhor ajustamento global, envolvendo todos os pontos da barragem observados, tem 
as seguintes características:  (i) para a estimativa do efeito elástico da PH  foram consideradas duas 
funções exponenciais com valores de cf iguais a 20 e 25 quando considerados deslocamentos radiais 
e valores de 15 e 20 quando considerados deslocamentos verticais, o parâmetro a é fixo previamente 
de forma a ser ajustado aos resultados do MEF; (ii) o efeito da temperatura foi estimado através das 
temperaturas  médias  diárias  do  ar  observadas,  considerando  um  desfasamento  de  22  dias  para 
reproduzir a propagação do calor no  interior do betão;  (iii) o efeito de  fluência da PH é estimado 
através dos  coeficientes de  fluência aplicados à  resposta elástica, para a discretização mensal em 
patamares constantes, e considerando um betão com uma lei de fluência de Bazant e Panula [6] com 
E0=38 GPa, φ1=3,  β=0,05, m=0,4  e  n=0,25,  correspondendo  à  fluência  de  um  betão  afetado  pelo 
efeito das reações expansivas, que é, neste caso, cerca do dobro da fluência  inicialmente estimada 
para  o  betão  intacto  (existem  evidências  da  ocorrência  de  expansões,  visíveis  à  vista  desarmada 
através de exudações de gel nas galerias de  inspeção superiores);  (iv) o efeito de  fluência do PP é 
estimado  através  dos  mesmos  coeficientes  de  fluência  aplicados  aos  deslocamentos  elásticos 
determinados através do MEF para a ação do PP;  (v) o efeito do  tempo associado às expansões é 
dado  através  de  uma  curva  em  forma  de  sigmóide  considerando  um  tempo  de  half‐swelling  de 
15.000 dias (cerca de 40 anos). 

 

Figura 3. Valores acumulados de expansões desde 1982 até à presente data. Resultados dos 
extensómetros corretores instalados no corpo da barragem 

A Figura 4 apresenta os resultados dos modelos HSCT‐FEM para o deslocamento radial na marca de 
triangulação  localizada  no  topo  da  consola  central.  Desta  análise  é  possível  verificar  o  bom 
ajustamento obtido entre o modelo estatístico (HSCT‐FEM) e o modelo numérico (MEF) para o efeito 
elástico da PH e para o efeito da temperatura (gráficos superior esquerdo e direito, respetivamente, 
da figura). No gráfico referente ao efeito elástico da PH, com o aumento do nível da albufeira, há um 
aumento do deslocamento radial, com um valor máximo aproximado de cerca de 40 mm. No gráfico 
referente ao efeito da temperatura, o deslocamento anual máximo para o arrefecimento do inverno 
é de aproximadamente 10 mm no sentido de jusante, enquanto que, para o aquecimento do verão 
este  valor  máximo  cifra‐se  em  cerca  de  7,5  mm  no  sentido  oposto,  para  o  período  de  tempo 
considerado  na  análise.  Naturalmente,  o  efeito  da  temperatura  segue  um  comportamento 
harmónico. 
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No gráfico central de  separação de efeitos da Figura 4 é observável, ao  longo do  tempo, um bom 
ajustamento entre a aproximação obtida por aplicação dos MMQ e as observações. A componente 
de fluência do PP apresenta para o período em análise um valor acumulado negligenciável (no início 
do período da análise o PP  já está  instalado na estrutura à cerca de 30 anos, portanto, num betão 
com esta  idade, esta variação devido ao efeito de fluência também era esperada). Relativamente à 
componente elástica da PH, a mesma segue a variação do nível da albufeira com deslocamentos no 
sentido de jusante. 

A variação da componente de fluência da PH apresenta, tal como esperado, um aumento ao longo do 
tempo até ao valor máximo de cerca de 30 mm no sentido de jusante. O efeito das expansões está 
direcionado para montante com um valor máximo acumulado de aproximadamente 20 mm para o 
período de 1980 até 2018. 

Na figura 5 apresentam‐se os resultados da análise da história do deslocamento vertical no topo da 
consola central utilizando o presente modelo de separação de efeitos do  tipo HSCT‐FEM. Como se 
pode  verificar  é  claramente  identificada  uma  parcela  de  empolamento  progressivo  associada  às 
expansões e duas componentes de fluência em sentidos opostos: uma de assentamento progressivo 
associada ao peso próprio e uma de empolamento associada à pressão hidrostática. 

 

Figura 4. Resultados da separação de efeitos do tipo HSCT‐FEM: análise da história do 
deslocamento radial medido por triangulação na marca posicionada no bloco KL à cota 295 m 

   

Efeito da temperatura Efeito elástico da Pressão Hidrostática 

Deslocamento radial. Efeitos ao longo do tempo 
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Figura 5. Resultados da separação de efeitos do tipo HSCT‐FEM: análise da história do 
deslocamento vertical no centro do coroamento. 

 

Na  Figura  6  analisam‐se  os  deslocamentos  devidos  às  expansões  (1982‐2018)  comparando  os 
resultados da separação de efeitos (modelo HSCT‐FEM) com os resultados numéricos obtidos com o 
modelo de EF3D. Na Figura 6a comparam‐se os resultados referentes aos deslocamentos radiais e na 
Figura 6b comparam‐se os resultados referentes aos deslocamentos verticais. Como se pode verificar 
obtém‐se um bom acordo entre os  resultados do modelo de  separação de efeitos e os  resultados 
numéricos do modelo de EF, tanto para a componente radial como para a componente vertical dos 
deslocamentos, o que é um bom indicador da adequabilidade de ambos os modelos. 

 

a) 

b) 

Deslocamento vertical. Efeitos ao longo do tempo 

Efeito elástico da Pressão Hidrostática Efeito da 

Nível da albufeira e temperatura do ar 
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Figura 1. Efeito das expansões. Comparação dos resultados dos modelos HSCT‐FEM com o MEF. 
(a) Deslocamentos radiais. (b) Deslocamentos verticais. Resultados do programa DamSafe3.0 

Na Figura 6 é possível ver que, devido às expansões  (1982‐2018), ocorrem maiores deslocamentos 
radiais  junto  ao  coroamento,  na  direção  de montante,  com  valores máximos  no  topo  da  consola 
central,  e  decrescendo  tanto  na  direção  dos  encontros  como  na  direção  do  pé  de  barragem. Os 
deslocamentos verticais também apresentam valores máximos no topo da consola central. De forma 
geral  pode‐se  verificar  que  existe  um  bom  ajuste  global  entre  os  deslocamentos  calculados  e 
identificados por  separação de efeitos. Por exemplo, no  topo da  consola  central, o deslocamento 
radial  obtido  por  separação  de  efeitos,  através  dos  modelos  HSCT‐FEM,  é  de  cerca  de  18  mm, 
idêntico  ao  valor  obtido  através  do MEF,  na mesma  localização.  Similarmente,  os  deslocamentos 
verticais obtidos por ambos os modelos, na mesma localização, são de aproximadamente 11 mm. 

4 CONCLUSÕES 

A metodologia apresentada, usando modelos híbridos de  separação de efeitos do  tipo HSCT‐FEM, 
aplicada  à  análise dos deslocamentos observados na barragem do Cabril, permitiu  verificar que o 
campo de deslocamentos devido à ação expansiva  (1982‐2018) obtido por  separação de efeitos é 
coerente  com  o  respetivo  campo  de  deslocamentos  calculado  numericamente  com  o modelo  de 
EF3D  da  barragem,  quer  em  termos  das  componentes  radiais  quer  em  termos  das  componentes 
verticais. O bom acordo obtido exigiu que, no modelo de separação de efeitos, fossem consideradas 
separadamente  as  parcelas  de  fluência  do  peso  próprio  e  da  pressão  hidrostática  e  que  fosse 
utilizada uma função de fluência corrigida, maior do que a inicialmente prevista para o betão intacto. 
Ou seja,  foi necessário considerar que, sendo o betão afetado por  reações expansivas, a  respetiva 
fluência é cerca do dobro da inicialmente estimada para o betão intacto.  

No  modelo  de  EF  foi  considerada  uma  ação  expansiva  coerente  com  os  valores  das  extensões 
medidas  nos  extensómetros  corretores.  Os  valores  da  referida  ação  expansiva  foram  calculados 
numericamente tendo em conta as variações térmicas e higrométricas no corpo da obra e com base 
em  valores  estimados  para  principais  variáveis  que  governam  a  cinética  das  reações  expansivas, 
recorrendo às histórias das extensões medidas nos corretores. 
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Metodologia para interpolação em todo o domínio de grandezas 
monitorizadas num número discreto de pontos de barragens de betão 

utilizando malhas de elementos finitos 
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Resumo 

No tratamento de resultados da monitorização, no âmbito da análise e interpretação do 
comportamento observado, com vista ao controlo da segurança de barragens, depara-se, com 
frequência, com o problema da interpolação de grandezas observadas num número discreto de 
pontos para a totalidade do domínio em estudo. As grandezas podem ser escalares ou vetoriais e o 
domínio pode ser restrito a zonas localizadas ou dizer respeito às estruturas completas e suas 
fundações.  

Dado que as aplicações disponíveis consideram critérios idênticos de interpolação em todas as 
direções, desenvolveu-se uma metodologia de interpolação das grandezas conhecidas num número 
discreto de pontos para o domínio em estudo, baseada na distância entre pontos, recorrendo a 
malhas de elementos finitos. Esta metodologia  permite ter em consideração a anisotropia da 
distribuição espacial das grandezas físicas, pelo que se pode adaptar melhor às características 
específicas das obras. São detalhadas as hipóteses simplificativas do método, bem como os principais 
passos dos algoritmos de cálculo desenvolvidos.  

Apresentam-se aplicações do método a casos de estudo típicos de engenharia de barragens de 
betão, relativos à interpolação das temperaturas observadas num número reduzido de dispositivos 
de monitorização em barragens abóbada e gravidade. Os resultados obtidos permitiram a utilização 
direta dos espalhamentos nas análises estruturais para interpretação do comportamento observado 
das barragens durante o primeiro enchimento das respetivas albufeiras. 

Palavras-chave: Barragens de betão; Elementos finitos; Resultados da observação; Interpolação 
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1 INTRODUÇÃO 

Os resultados da monitorização, respeitantes a grandezas relacionadas com as ações e os seus 
efeitos, em pontos de amostragem do comportamento das barragens onde foram instalados os 
dispositivos de observação, são obtidos a partir dos respetivos dados, que são as leituras realizadas 
nesses dispositivos. Na análise e interpretação do comportamento das obras interessa, em muitos 
casos, interpolar para todo o corpo das barragens os valores das grandezas nesse número discreto de 
pontos. São exemplo disto algumas grandezas escalares, designadamente a temperatura, a 
humidade interna e a expansão livre, mas também grandezas vetoriais e tensoriais, tais como 
deslocamentos, extensões e tensões. 

Não existe um método universal por interpolar valores conhecidos em pontos discretos. Existem 
diferentes métodos, que apresentam vantagens e desvantagens, consoante o tipo de problema. Os 
métodos mais conhecidos e usados são os seguintes: interpolação polinomial, triangulação de 
Delaunay com interpolação linear ou tipo “spline”, vizinhança próxima, vizinhança natural, distância 
inversa ponderada, método de Kriging, funções de base radial, funções poli-harmónicas, método de 
Shepard simplificado, polinómios locais e curvatura mínima [1,2,3]. 

A escolha do método de interpolação de valores discretos para um domínio contínuo depende de 
fatores relacionados com a amostragem, designadamente a sua representatividade, homogeneidade, 
distribuição espacial e dimensão. Estas características da amostragem estão interligadas, sendo que 
quando são adequadas é possível, em regra, realizar com qualidade a interpolação no domínio 
contínuo. Em termos genéricos, pode dizer-se que a qualidade da interpolação será tanto melhor 
quanto maior for o número de pontos de amostragem e mais regular for o seu espaçamento [4]. 

No caso das barragens de betão, os dispositivos dos sistemas de observação estão geralmente 
localizados em pontos estratégicos de amostragem, mas as áreas e volumes que cobrem são 
frequentemente pequenos face à dimensão do corpo das obras. Assim, é necessário dispor de 
metodologias eficientes para a interpolação dos resultados da observação. Sendo o método dos 
elementos finitos o mais utilizado para analisar o comportamento deste tipo de estruturas, as malhas 
correspondentes, como representações geométricas dos meios contínuos, constituem um adequado 
suporte para a realização das interpolações espaciais. 

Existem vários aplicações para realizar a interpolação de grandezas nos pontos do domínio. Contudo, 
neste tipo de interpolações não existem, em geral, direções privilegiadas, sendo todas consideradas 
equitativamente. 

No caso das barragens abóbada, a direção montante-jusante corresponde, em regra, a uma direção 
principal (fluxos térmicos e higrométricos, deformação, tensão, etc.), pelo que há vantagens em 
considerá-la como tal no processo de interpolação. Nas barragens gravidade, o comportamento é 
ditado, em regra, pelo que ocorre nos planos correspondentes aos perfis das obras. Nessas 
condições, em regra há vantagem em dividir o problema de interpolação neste tipo de estruturas em 
duas etapas, designadamente: i) nas barragens abóbada, primeiro na direção normal à espessura e 
depois nas outras duas direções; e ii) nas barragens gravidade, em primeiro lugar nos perfis 
transversais e de seguida segundo o eixo das obras. 

Com base em relações geométricas simples, propõe-se um método geral de interpolação para o 
contínuo de grandezas conhecidas num número limitado de pontos, com implementação numérica 
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considerando o suporte geométrico proporcionado pelas malhas de elementos finitos. Este tipo de 
interpolações pode ser usada, com facilidade, nas análises do comportamento das obras. A 
metodologia desenvolvida foi aplicada à interpolação de temperaturas no corpo de duas obras, a 
barragem abóbada do Baixo Sabor e a barragem gravidade do Feiticeiro. 

2 FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO DE INTERPOLAÇÃO  

2.1 Formulação geral do método 

Considere-se o caso geral de um domínio finito onde os valores das grandezas  𝐺(𝑘) ( 𝑘 = 1, … ,𝑁) 
são conhecidas num número discreto de pontos 𝑁. O valor  𝐺(𝑖), interpolado para o ponto 𝑖, 
localizado no subdomínio convexo definido pelos 𝑁 pontos, pode ser obtido através do método 
ponderado de distância inversa (Fig. 1), a partir da distância 𝑑(𝑖, 𝑘) entre os pontos 𝑖 e 𝑘, dada pela 
expressão (1),  

𝑑(𝑖, 𝑘) = ���𝑥𝑗𝑘 − 𝑥𝑗𝑖�
2

3

𝑗=1

 (1) 

onde 𝑥𝑗𝑖  e 𝑥𝑗𝑘 (𝑗 = 1,2,3) são as coordenadas cartesianas que definem a localização dos pontos 𝑖 e 𝑘, 
respetivamente. 

 
Figura 1. Definição geométrica dos pontos utilizados na interpolação de grandezas num domínio 

finito 

Considerando que a influência de 𝐺(𝑘) no valor de 𝐺(𝑖) é inversamente proporcional à distância 
entre os pontos 𝑖 e 𝑘, 𝑑(𝑖, 𝑘), a contribuição de 𝐺(𝑘) no valor de 𝐺(𝑖) é quantificada pelo coeficiente 
𝑐(𝑖, 𝑘), dado pelo expressão, 

𝑐(𝑖, 𝑘) =
1/𝑑(𝑖, 𝑘)

∑ 1/𝑑(𝑖, 𝑙)𝑁
𝑙=1

 (2) 

O valor interpolado 𝐺(𝑖) é obtido, nestas condições, pela expressão (3), 
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𝐺(𝑖) = �𝐺(𝑘) 𝑐(𝑖, 𝑘)
𝑁

𝑘=1

 (3) 

A soma dos contributos 𝑐(𝑖, 𝑘) (𝑘 = 1, … ,𝑁) será unitária. Pode ser vantajoso considerar, para cada 
ponto de interpolação, apenas um subconjunto dos pontos 𝑁, se tal for conveniente para o 
problema físico em apreço. Para aumentar a influência dos pontos de amostragem mais próximos, o  
coeficiente 𝑐(𝑖, 𝑘) pode ser calculado considerando as distâncias elevadas a um expoente 𝑚 > 1. Se 
as grandezas 𝐺(𝑘) forem conhecidas com diferentes graus de fiabilidade, caracterizados pelos pesos 
𝑤(𝑘), o coeficiente 𝑐(𝑖, 𝑘) é dado pelo expressão, 

𝑐(𝑖, 𝑘) =
𝑤(𝑘)/(𝑑(𝑖, 𝑘))𝑚

∑ 𝑤(𝑙)/(𝑑(𝑖, 𝑙))𝑚𝑁
𝑙=1

 (4) 

sendo o expoente 𝑚 escolhido em função do tipo de interpolação a realizar. 

Esta formulação corresponde ao método da distância inversa ponderada. Trata-se de um 
procedimento de interpolação com um algoritmo de cálculo simples e rápido, que considera as 
características de proximidade e de mudança gradual de tendência [1,5]. Caso se pretenda, permite a 
consideração de expoentes 𝑚 diferentes em função da sequência escolhida de interpolação. 

A interpolação junto às fronteiras pode ser resolvida, na maior parte dos casos de engenharia de 
barragens, com aproximação suficiente, considerando condições de fronteiras baseadas na física do 
problema. 

A interpolação de grandezas vetoriais e tensoriais pode ser feita usando a mesma metodologia, 
desde que os valores a interpolar sejam referenciados a eixos locais idênticos. 

2.2 Implementação computacional do método 

A formulação apresentada deu origem a um algoritmo numérico, usando como suporte geométrico 
as malhas de elementos finitos (tipo cubo de 20 nós), elaboradas no âmbito dos estudos de análise e 
interpretação do comportamento das obras [6]. São consideradas as coordenadas dos instrumentos 
de medição da grandeza em análise e os valores aí monitorizados, para cada época de observação. 
Podem ser atribuídos pesos aos valores observados, em função da confiança neles depositada (um 
valor nulo desse peso corresponde a descartar o valor observado). 

No caso das barragens abóbada, assumindo que as grandezas em análise têm a direção 
montante-jusante como dominante, o algoritmo faz o processamento da interpolação em duas 
etapas (Fig. 2). A primeira etapa considera a direção dominante, passando dos valores medidos nos 
instrumentos de cada perfil para pontos correspondentes, nesse perfil, aos folhetos a considerar na 
segunda etapa. Na segunda etapa as grandezas são interpoladas por camadas (folhetos), em 
superfície. Nesta segunda varredura espacial são considerados os nós dos vértices e a meio das 
arestas dos hexaedros, fazendo-se o espalhamento para todos os nós da malha de elementos finitos. 
O procedimento numérico para espalhar os valores da monitorização pelos nós da malha de 
elementos finitos pode ser resumido da seguinte forma: i) atribuição de valores nos perfis escolhidos; 
ii) interpolação em alinhamentos montante-jusante, nos nós de vértice mais próximos de cada perfil; 
e iii) interpolação por camadas com base nos resultados obtidos na interpolação na espessura. Este 
processo de dupla iteração pode ser feito em elementos estruturais com um número diferente de 
elementos finitos na espessura. 
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Figura 2. Interpolação de grandezas em barragens abóbada, considerando uma primeira etapa na 

direção montante-jusante e uma segunda etapa nas outras duas direções 

No caso das barragens gravidade, a primeira etapa de interpolação é feita no plano dos perfis, 
seguindo-se uma segunda etapa segundo o eixo da obra.   

Podem ser considerados dois expoentes 𝑚 distintos, um em cada etapa. Em melhorias futuras, 
pretende-se que esses dois expoentes possam ser determinados automaticamente em cada época 
de cálculo, usando uma técnica de validação cruzada para otimizar a influência das distâncias. 

3 APLICAÇÕES 

3.1 Casos de estudo 

A metodologia desenvolvida foi aplicada a dois casos de estudo, relativos às barragens do Baixo 
Sabor e Feiticeiro (Fig. 3), que integram o Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS), 
localizado no trecho inferior do rio Sabor, já perto da confluência com o rio Douro.  

  
Figura 3. Vistas das barragens do Baixo Sabor (à esquerda) e do Feiticeiro (à direita) após o 

primeiro enchimento das respetivas albufeiras 

As centrais das duas barragens são dotadas de sistemas reversíveis em turbinamento-bombagem, 
por forma a ser possível bombar água do rio Douro, a partir da albufeira da Valeira, para a grande 
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albufeira de armazenamento do Baixo Sabor (1095 hm3 de volume total), usando o escalão 
intermédio do Feiticeiro. A barragem do Baixo Sabor é uma abóbada de dupla curvatura com uma 
altura máxima acima da fundação de 123,00 m, um coroamento de 6,00 m de espessura e 505 m de 
desenvolvimento, à cota 236,00 m. A barragem do Feiticeiro é uma barragem gravidade com uma 
altura máxima de 45,00 m e um coroamento reto de cerca de 315 m, à cota 138,00 m. O projeto das 
obras do AHBS foi elaborado pela EDP, tendo a COBA dado apoio no projeto de execução da central 
do Feiticeiro. A construção das duas barragens terminou em 2014. 

As duas barragens têm vários dispositivos de observação de temperaturas (termómetros, 
extensómetros e medidores de movimentos de juntas), instalados em perfis montante-jusante [7,8]. 
O comportamento das obras é fortemente influenciado pelas variações de temperatura de período 
anual que ocorrem nas suas estruturas. Assim, as variações de temperatura determinadas a partir da 
interpolação das temperaturas observadas foram utilizadas na análise e interpretação do 
comportamento durante o primeiro enchimento das respetivas albufeiras e nos seus períodos iniciais 
de exploração. Considerando ainda a evolução da pressão hidrostática no paramento de montante e 
comportas, as propriedades do maciço rochoso de fundação e o comportamento viscoelástico do 
betão, foi possível obter excelentes ajustes entre resultados da observação e da modelação, como 
adiante se constatará. 

3.2 Interpolação de temperaturas na barragem do Baixo Sabor 

Existem cerca de 480 instrumentos de medição da temperatura no corpo da barragem, incluindo nos 
seus paramentos. Na interpolação de temperaturas foram utilizados todos os termómetros (52), 
distribuídos em 17 secções, e os medidores de junta mais próximos dessas secções (Fig. 4). 

 
Figura 4. Barragem do Baixo Sabor. Localização das 17 secções de termómetros e dos medidores 

de movimentos de juntas de resistência elétrica utilizadas na interpolação de temperaturas 

O estudo realizado cobriu o período compreendido entre dezembro de 2013 e o final de janeiro de 
2017, durante o qual foram realizadas 126 campanhas de observação. Para corrigir os picos de 
temperatura nos paramentos expostos ao ar devidos aos efeitos da radiação, foi considerada a 
temperatura do ar (medida na estação meteorológica). 

Na Fig. 5 apresentam-se vistas da malha de elementos finitos utilizada para realizar a interpolação 
das temperaturas observadas. A geometria das estruturas salientes do descarregador de superfície 
foi explicitamente representada. A malha tem um total de 6115 pontos nodais e 1067 elementos 
finitos do tipo cubo, isoparamétricos de 20 nós (909 e 158 elementos para representar o corpo da 
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barragem e as estruturas do descarregador, respetivamente). A discretização em espessura 
considerou 3 e 4 elementos finitos na abóbada e no descarregador, respetivamente. 

Perspetiva de jusante Perspetiva de montante 

  
Figura 5. Barragem do Baixo Sabor. Vistas da malha de elementos finitos da estrutura 

Após a realização de um estudo de sensibilidade relativamente aos expoentes a considerar nas duas 
etapas de interpolação considerando o método da distância inversa ponderada, adotou-se um valor 
idêntico de 3,2 nas duas etapas, em todas as épocas de observação. 

Relativamente às condições de fronteira, consideraram-se as seguintes: i) no coroamento, a 
temperatura média diária no dia da época de cálculo; e ii) na interface barragem-fundação, as 
temperaturas calculadas nos pontos centrais foram truncadas para ter em consideração o efeito da 
invariância da temperatura no maciço rochoso da fundação. 

Na Fig. 6 apresentam-se as isotérmicas no corpo da barragem obtidas a partir de valores observados 
nos termómetros e medidores de movimentos de juntas selecionados, no final do primeiro 
enchimento da albufeira (final de abril de 2016). Pode referir-se, genericamente, que: i) as 
temperaturas observadas junto aos paramentos apresentam uma razoável simetria em relação ao 
bloco central; e ii) as temperaturas no núcleo da barragem têm um natural desfasamento 
relativamente aos paramentos. 

Na Fig. 7 mostra-se a comparação entre deslocamentos horizontais (radiais e tangenciais) calculados 
com o modelo de elementos finitos e os deslocamentos horizontais medidos na base superior do fio 
de prumo do bloco central, entre o início de julho de 2014 e o final de janeiro de 2017. A 
concordância obtida foi excelente. Nos outros pontos de medição de deslocamentos também se 
obtiveram bons acordos com os deslocamentos calculados com o modelo numérico [9]. 
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Temperaturas observadas 
no bloco 18-19 

Isotérmicas correspondentes às 
temperaturas observadas no bloco 18-19  

   
 

Isotérmicas correspondentes às temperaturas observadas no paramento de montante 

 
Figura 6. Barragem do Baixo Sabor. Temperaturas observadas na consola central em 

termómetros e medidores das movimentos de juntas no final do primeiro enchimento da 
albufeira (29 de abril de 2016) e resultados da interpolação realizada nessa data. 
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Figura 7. Barragem do Baixo Sabor. Deslocamentos horizontais observados e calculados no ponto 
correspondente à base de leitura do fio de prumo central junto ao coroamento 

3.3 Interpolação de temperaturas na barragem do Feiticeiro 

Existem 73 termómetros localizados em 3 blocos da zona central, dispostos em 13 perfis 
montante-jusante. Como há 4 termómetros avariados, os resultados obtidos nos restantes 69 foram 
usados na interpolação de temperaturas (Fig. 8). 

 

Figura 8. Barragem do Feiticeiro. Localização dos 3 blocos dotados de termómetros utilizados na 
interpolação de temperaturas 
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O estudo cobriu um período de cerca de 5 anos, relativo ao primeiro enchimento da albufeira 
(outubro de 2014 e fevereiro de 2015) e primeiro período de exploração (até dezembro de 2019). 
Neste período foram realizadas 170 campanhas de observação de temperaturas. Não tendo havido 
uma regularidade temporal nestas campanhas, foi implementado um procedimento de cálculo com o 
propósito de realizar a análise com um intervalo constante de 15 dias no tempo, o que deu origem a 
137 épocas de cálculo. Os picos de temperatura nos paramentos expostos ao ar, devidos aos efeitos 
da radiação, foram corrigidos considerando a temperatura do ar (medida na estação meteorológica). 

Na Fig. 9 apresentam-se vistas da malha de elementos finitos utilizada para realizar a interpolação 
das temperaturas observadas. A malha do corpo da barragem tem 3292 elementos finitos do tipo 
cubo, isoparamétricos de 20 nós. 

Perspetiva de jusante Perspetiva de montante 

  
Figura 9. Barragem do Feiticeiro. Vistas da malha de elementos finitos da estrutura 

Adotaram-se, tal como na barragem do Baixo Sabor, valores idênticos de 3,2 para os expoentes das 
duas etapas de interpolação através do método da distância inversa ponderada, em todas as épocas 
de observação. 

Consideraram-se as seguintes condições de fronteira: i) nas superfícies em contacto com o ar, a 
temperatura média diária no dia da época de cálculo; e ii) na interface barragem-fundação, as 
temperaturas calculadas nos pontos centrais foram truncadas para ter em consideração que as 
variações de temperatura no maciço rochoso da fundação são muito pequenas. 

Na Fig. 10 apresentam-se as isotérmicas no corpo da barragem obtidas a partir de valores 
observados nos termómetros em meados de janeiro de 2016, já depois de concluído o primeiro 
enchimento da albufeira (final de fevereiro de 2015). Pode referir-se, genericamente, que as 
temperaturas do núcleo da obra apresentam um natural desfasamento relativamente aos 
paramentos. 

Na Fig. 11 comparam-se os deslocamentos horizontais (montante-jusante e margem esquerda – 
margem direita), calculados com o modelo de elementos finitos, e os deslocamentos horizontais 
medidos na base superior do fio de prumo do bloco central do descarregador, entre o início de 
outubro de 2014 e meados de dezembro de 2019. A concordância obtida foi boa (nos primeiros 
meses de 2015 houve descontinuidades na medição de deslocamentos devido a razões 
operacionais). Nos outros pontos de medição de deslocamentos também se obtiveram bons acordos 
com os deslocamentos calculados com o modelo numérico. 
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Temperaturas observadas 
no bloco central 11-12 

Isotérmicas correspondentes às temperaturas 
observadas no bloco central 11-12 

 

 

 
Isotérmicas correspondentes às temperaturas observadas nos paramentos da barragem 

 

 

Figura 10. Barragem do Feiticeiro. Temperaturas observadas nos termómetros do bloco central 
11-12 em meados de janeiro de 2016 e resultados da interpolação realizada nessa época 

 

Figura 11. Barragem do Feiticeiro. Deslocamentos horizontais observados e calculados no ponto 
correspondente à base de leitura do fio de prumo central junto ao coroamento 
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4 CONCLUSÕES 

O método de interpolação apresentado foi usado para espalhar em domínios contínuos finitos, 
representados por malhas de elementos finitos, as grandezas observadas num número discreto de 
pontos. Os resultados obtidos, nos dois casos de estudo apresentados, mostram que o método foi 
muito útil na interpolação de temperaturas, no âmbito da análise e interpretação do comportamento 
de barragens do Baixo Sabor e do Feiticeiro. A adequada interpolação das temperaturas observadas 
permitiu a obtenção de bons acordos entre os deslocamentos observados e calculados durante o 
primeiro enchimento da albufeira e a etapa inicial de exploração das duas obras. 

A metodologia desenvolvida pode ser aplicada na interpolação de outras grandezas observadas em 
barragens de betão, escalares e vetoriais, como a humidade interna, danos, deformações e tensões.  
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Análise e interpretação do comportamento observado da barragem de Ermi-
da após o início do primeiro enchimento da albufeira 
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Resumo 

A barragem de Ermida, uma estrutura de gravidade de betão convencional, de perfil triangular e reti-
líneo, com uma altura máxima acima da fundação de cerca de 35 m, foi construída no rio Vouga, no 
concelho de Sever do Vouga, entre 2012 e 2015, para regular os caudais provenientes da central 
hidroelétrica da barragem de Ribeiradio, situada no mesmo rio, a montante, e para produção de 
energia, numa central própria, integrada nos blocos da margem direita. 

A barragem dispõe de um sistema de observação que permite a medição de deslocamentos absolu-
tos e relativos, de temperaturas no interior do betão e de subpressões e caudais drenados na funda-
ção. 

De acordo com o estipulado no Regulamento de Segurança de Barragens e nos respetivos documen-
tos de apoio, o acompanhamento da obra durante o primeiro enchimento da albufeira foi objeto de 
um plano de observação específico que definia as observações e os procedimentos a adotar para o 
controlo de segurança e a interpretação do comportamento durante esse importante período da 
vida da obra. 

Nesta comunicação apresentam-se os aspetos relevantes da análise e interpretação do comporta-
mento térmico e estrutural da barragem de Ermida após o início do primeiro enchimento da albufei-
ra, utilizando modelos do conjunto barragem-fundação em duas secções da estrutura, analisados 
pelo método dos elementos finitos. Neste trabalho incluem-se apenas aspetos relacionados com a 
evolução do campo de deslocamentos, tendo sido considerados os efeitos associados à evolução do 
nível da água na albufeira e às variações de temperatura do ar e da água da albufeira e foi tido em 
consideração o comportamento viscoelástico do betão. 

Os resultados numéricos são comparados com os resultados da observação contínua da obra, apre-
sentando uma boa concordância. 

Palavras-chave: Barragem de Ermida; Primeiro enchimento da albufeira; Observação; Método dos 
elementos finitos; Comportamento térmico; Comportamento estrutural 
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1 INTRODUÇÃO 

O primeiro enchimento da albufeira é uma importante fase da vida das barragens, na medida em que 
constitui um primeiro ensaio de carga da barragem, razão pela qual se justifica uma particular aten-
ção sobre o controlo de segurança estrutural da obra, incluindo a elaboração de um plano de obser-
vação específico para este período da vida das obras. Nesta fase, a avaliação da segurança efetua-se 
fundamentalmente através da comparação dos resultados da observação com os correspondentes 
resultados de modelos numéricos representativos das grandezas mais importantes e da verificação 
de que as tensões calculadas são compatíveis com as resistências mecânicas dos materiais. 

Como o primeiro enchimento da albufeira de Ermida decorreu durante um período de elevados cau-
dais afluentes, sem possibilidades de um efetivo controlo da subida da água, a análise do comporta-
mento da obra incluiu um período de tempo mais alargado, que permite caracterizar os efeitos das 
variações do nível da albufeira e das ações ambientais no comportamento estrutural da obra. 

Neste trabalho apresentam-se os principais resultados da análise e interpretação dos deslocamentos 
observados e do estado de tensão na barragem de Ermida durante o primeiro enchimento da sua 
albufeira. Após uma breve descrição da obra, do sistema de observação e do plano de primeiro 
enchimento da albufeira, apresentam-se os modelos térmicos e estruturais que apoiaram o controlo 
de segurança da obra, bem como os respetivos resultados e a sua comparação com a observação. Os 
bons resultados obtidos nessa comparação permitem validar o comportamento da obra, os resulta-
dos da observação e a representatividade dos modelos utilizados. 

Embora não constem deste trabalho, os resultados da observação das restantes grandezas, nomea-
damente das referentes aos movimentos de junta e ao comportamento hidromecânico da fundação, 
não registaram anomalias importantes, permitindo concluir que a barragem de Ermida demonstrou 
durante este período um comportamento estrutural adequado. 

2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

2.1 Barragem e fundação 

O aproveitamento de Ermida, situado nas proximidades da povoação de Pessegueiro do Vouga, no 
concelho de Sever do Vouga, distrito de Aveiro, inclui uma barragem de gravidade, de betão, e uma 
central hidroelétrica integrada nos blocos da margem direita [1] (Fig. 1). 

A albufeira, tem um volume total de 3,86 hm3, com a água à cota do nível de pleno armazenamento 
(NPA= 44,0 m), sendo o nível de máxima cheia (NMC) à cota 53,0 m. Junto ao encontro direito exis-
tem duas tomadas de água, à cota 31,0 m, que alimentam os dois grupos instalados na central. 

A barragem é do tipo gravidade de betão convencional, de perfil triangular e eixo retilíneo, e tem 
uma altura máxima acima da fundação de 35,0 m. O coroamento, à cota 55,0 m, tem 175,1 m de 
desenvolvimento e é interrompido por um descarregador de cheias, não controlado. Este descarre-
gador, com crista à cota 44,0 m, tem 55,0 m de desenvolvimento e uma capacidade de escoamento, 
à cota do NMC, de 3250 m3/s, e termina numa bacia de dissipação por ressalto, com 25,0 m de com-
primento. A obra dispõe ainda de uma descarga de fundo, de secção circular, com 1,5 m de diâmetro 
e uma capacidade de escoamento de 20 m3/s, para a albufeira à cota do NPA. 
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Figura 1. Vista aérea da barragem de Ermida 

O corpo da barragem, constituído por 12 blocos, separados por juntas de contração verticais, é atra-
vessado por 3 galerias (Fig. 2). O betão do núcleo da barragem, da classe C16/20, é constituído por 
agregados de origem granítica, com dimensão máxima de 63 mm, e por um ligante composto por 
115 g/m3 de cimento e 115 kg/m3 de cinzas volantes [1]. 

 

Figura 2. Sistema de observação de deslocamentos na barragem de Ermida 

O maciço de fundação é constituído fundamentalmente por formações de micaxistos, com intercala-
ções de fácies grauvacóides, quartzíticas e de intrusões aplíticas, que podem ter espessuras que 
variam entre poucos centímetros e poucos metros [2]. Para além e tratamentos específicos e locali-
zados nos blocos da margem direita, o tratamento da fundação incluiu a furação e injeção com caldas 
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cimentícias de duas cortinas de contenção e de uma cortina de impermeabilização e a furação de 
uma cortina de drenagem. Na fundação dos blocos 3 a 8 observaram-se diversos acidentes geológi-
cos que necessitaram de tratamentos específicos e que levaram ao espessamento desses blocos para 
montante [1]. 

Considerando as suas características e tendo em conta que o número de habitantes na zona inundá-
vel é superior a 75, a barragem foi incluída na classe de risco I do Regulamento de Segurança de Bar-
ragens [3]. 

3 PLANO DE OBSERVAÇÃO E PLANO DE PRIMEIRO ENCHIMENTO 

O plano de observação [4] prevê a monitorização de: i) nível da água na albufeira, num limnímetro e 
em escalas de nível a montante e a jusante; ii) temperatura ambiente, numa estação meteorológica 
situada junto à barragem de Ribeiradio; iii) temperatura no betão, com termómetros de resistência 
elétrica embebidos; iv) deslocamentos horizontais, em dois fios de prumo e verticais, em dez exten-
sómetros de varas e em duas linhas de nivelamento (Fig. 2); v) movimentos de juntas, em bases tri-
dimensionais colocadas nos hasteais das galerias e no coroamento; vi) subpressões em piezómetros 
na fundação; e vii) caudais drenados e infiltrados em drenos e bicas. 

O plano de primeiro enchimento da albufeira (PPEA) da barragem de Ermida [5] determinou um pro-
grama de subida do nível da água na albufeira com 4 patamares de observação (Fig. 3), definindo 
ainda que, uma vez que o descarregador de cheias não é controlado, a obra poderia entrar em explo-
ração após o patamar P2 e que o patamar P3 poderia ser simulado com o nível da água à cota 50,00 
m.  

 

Figura 3. Representação no perfil da barragem das cotas dos patamares de observação e campa-
nhas de observação durante o primeiro enchimento da albufeira 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO OBSERVADO COM MODELOS 
TÉRMICOS E ESTRUTURAIS 

4.1 Considerações gerais 

As betonagens no corpo da barragem decorreram entre novembro de 2012 e outubro de 2014, 
período durante o qual ocorreram algumas cheias que originaram galgamentos das zonas de traba-
lho. O primeiro enchimento iniciou-se a 15 de outubro de 2014, data em que se realizou a inspeção 
prévia prevista no RSB. O enchimento decorreu durante um período de grande pluviosidade, não 
tendo sido sempre possível evitar algumas subidas não controladas do nível da albufeira. Na Fig. 4 
apresenta-se a evolução do nível da água na albufeira e indicam-se as datas e os níveis nos patama-
res de observação. 

 

Figura 4. Evolução do nível da água na albufeira e datas dos patamares de observação 

Os resultados da observação durante o período em análise demonstram um comportamento ade-
quado, de acordo com o normal em obras deste tipo e dimensão e com as previsões da fase de proje-
to, tendo os resultados observados nos blocos 8.2 e 3, onde estão instalados os fios de prumo, sido 
interpretados com o apoio de modelos numéricos, baseados no método dos elementos finitos, 
desenvolvidos e calibrados para representar o seu comportamento térmico e estrutural [6].  

O bloco 8.2, onde está instalado o fio de prumo FP2 e alguns dos termómetros de resistência elétrica, 
foi representado por uma malha de elementos finitos tridimensionais do tipo cubo, isoparamétricos 
do segundo grau, com 20 pontos nodais, constituída por 1287 pontos nodais e 155 elementos, dos 
quais 81 estão no corpo da barragem e 74 na fundação (Fig. 5 (a)). O modelo tem um desenvolvimen-
to de 1 m na direção normal ao perfil. Para representar o estado plano de deformação foram restrin-
gidos os deslocamentos transversais nas duas superfícies de fronteira normais ao perfil e os deslo-
camentos normais às superfícies inferiores e às superfícies que limitam o modelo na direção do eixo 
do rio. 

O bloco 3, onde está instalado o fio de prumo FP1, tem uma geometria relativamente complexa, com 
destaque para a variação de secção na direção transversal e para a existência de uma abertura, com 
dimensões consideráveis, usada para a colocação de comportas nos circuitos das tomadas de água, 
que afetam o seu comportamento térmico. Neste sentido, o bloco foi representado integralmente, 
considerando também uma malha de elementos finitos do segundo grau de 20 pontos nodais, consti-
tuída por 4949 nós e 912 elementos, 468 dos quais estão no corpo da barragem e 444 na fundação 
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(Fig. 5 (b)). Foram usadas quatro fiadas de elementos ao longo do desenvolvimento do bloco, identi-
ficadas com as letras A a D na Fig. 5 (b), cujos perfis se apresentam na Fig. 6. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 5. Malhas de elementos finitos: (a) do bloco 8.2 e (b) do bloco 3  

 

Figura 6. Perfis da malha de elementos finitos do bloco 3 

4.2 Modelação térmica 

A análise térmica dos blocos foi realizada com um programa baseado no método dos elementos fini-
tos, desenvolvido no LNEC [7]. Foram considerados os efeitos das variações da temperatura do ar e 
da água da albufeira e da radiação solar, admitindo-se que, à data do início do primeiro enchimento, 
os efeitos relacionados com a libertação do calor de hidratação já não seriam significativos. Para ter 
em conta o efeito da radiação solar, foi adotada uma discretização horária no domínio do tempo. 

As ações térmicas foram representadas através de ondas de período anual, com a forma da equação 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑚 + 𝑆𝑎 cos �
2𝜋

365
(𝑡 − 𝜙)� (1) 

onde 𝑇𝑚 corresponde ao valor da temperatura média anual, 𝑆𝑎 representa a semi-amplitude e 𝜙 é o 
número de dias entre o início do ano e a data em que se verifica a temperatura máxima anual. 

A onda térmica relativa à temperatura do ar, representada graficamente na Fig. 7 (a), foi ajustada às 
temperaturas observadas na estação meteorológica da barragem de Ribeiradio, situada cerca de 5 
km a nordeste e a uma cota aproximadamente 50 m superior. Relativamente à temperatura da água 
da albufeira foram definidas três ondas de período anual, cujos parâmetros (Fig. 7 (b)) foram estima-
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dos a partir das temperaturas observadas nos termómetros instalados no paramento de montante 
dos blocos 6 (T5 e T13) e 8.2 (T1 e T9). 

Nas superfícies em contacto com o ar foram consideradas condições de transferência de calor por 
convecção (condições de Neumann), bem como os efeitos da transmissão de calor por radiação 
solar. Aos pontos nodais das superfícies em contacto com a água foram impostas temperaturas (con-
dições de fronteira de Dirichlet) correspondentes à temperatura da água. 

(a) 

 

(b) 
 

Ondas térmicas anuais da temperatura da 
água 

Profundidade 
(m) 

𝑇𝑚 
(0C) 

𝑆𝑎 
(0C) 

𝜙 
(dias) 

0 15,1 5,1 224,3 

8 13,8 4,3 235,3 

14 13,7 3,5 254,8 

Figura 7. Ondas térmicas anuais consideradas no cálculo térmico: (a) representação gráfica da 
onda térmica do ar e (b) parâmetros das ondas térmicas da água (à direita) 

A difusibilidade do betão dominante foi estimada a partir da média ponderada dos valores da mesma 
grandeza nos seus constituintes, tendo sido obtido o valor de 0,13 m2dia−1, e as propriedades tér-
micas do maciço de fundação foram consideradas iguais às do betão.  

4.3 Modelação estrutural 

A análise estrutural ao longo do tempo foi realizada utilizando um programa de cálculo automático, 
baseado no método dos elementos finitos, desenvolvido no LNEC [8]. Foram considerados os efeitos 
da evolução do nível da água na albufeira e das variações de temperatura determinadas no modelo 
térmico, tendo sido considerada uma discretização semanal no domínio do tempo. Para analisar o 
estado de tensão, foram também considerados os efeitos do peso próprio, aplicado instantaneamen-
te no início do primeiro enchimento. 

O comportamento do betão ao longo do tempo foi representado por um modelo viscoelástico linear 
com maturação, tendo a lei de fluência de Bazant e Panula (Eq. 2) sido estimada a partir dos resulta-
dos dos ensaios de determinação da resistência à compressão e do módulo de elasticidade realizados 
na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Para o coeficiente de Poisson do betão 
foi usado um valor de 0,2. 

𝐽(𝑡, 𝑡0) =
1

49,3
�1 + 3,365�𝑡0

−0,350 + 0,05�(𝑡 − 𝑡0)0,127� (2) 

Na Fig. 8 (a) representa-se graficamente a evolução estimada do módulo de elasticidade e os resulta-
dos dos ensaios para determinação do módulo de elasticidade em compressão realizados na FEUP e, 
na Fig. 8 (b), representa-se a função de fluência para três idades de carga (𝑡0). 
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O maciço rochoso de fundação foi considerado como um meio contínuo, homogéneo e isotrópico, 
com um comportamento elástico linear, com um módulo de elasticidade de 20 GPa e um coeficiente 
de Poisson igual a 0,2. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 8. (a) Evolução estimada do módulo de elasticidade e resultados dos ensaios laboratoriais 
e (b) função de fluência de Bazant e Panula, representada para três idades de carga  

4.4 Comportamento térmico e estrutural do bloco 8.2 

Na Fig. 9 representam-se as isotérmicas correspondentes às temperaturas calculadas em duas datas 
representativas de épocas quentes (2016-08-28) e frias (2017-02-12). Em épocas quentes as tempe-
raturas são naturalmente mais elevadas junto ao paramento de jusante, ao coroamento e às zonas 
emersas do paramento de montante e mais próximas do valor médio das temperaturas no interior 
do bloco. Pelo contrário, em épocas frias o núcleo do bloco mantém temperaturas relativamente 
elevadas, enquanto que nas superfícies expostas as temperaturas são mais reduzidas. 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 9. Isotérmicas no bloco 8.2 correspondentes a uma época quente em 2016-08-28 (a) e a 

uma época fria em 2017-02-12 (b) 

A comparação das temperaturas calculadas e observadas nos pontos em que existem termómetros à 
cota 41 m (Fig. 10) é globalmente boa, verificando-se que as amplitudes térmicas são superiores nos 
instrumentos junto dos paramentos e menores nos localizados no interior do betão. O fluxo de calor 
correspondente à radiação solar contribui significativamente para que a temperatura média junto do 
paramento de jusante seja superior, em cerca de 5 ºC, à temperatura média do paramento de mon-

ºC 
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tante e para que junto do paramento de jusante exista uma banda de variação diária da temperatura 
significativa. 

 

 
Figura 10. Temperaturas calculadas e observadas nos termómetros do bloco 8.2, à cota 41 m 

Os deslocamentos axiais calculados e observados na base superior do fio de prumo, colocada à cota 
54,88 m, apresentam uma evolução semelhante (Fig. 11), verificando-se apenas ligeiras diferenças 
até meados de 2016, período durante o qual a curva calculada se situa mais a jusante do que a 
observada, podendo esse afastamento estar relacionado com algum ajuste local na fundação, que 
não é possível representar no modelo. Na representação separada das várias parcelas da resposta 
calculada verifica-se que a ação dominante no comportamento da obra é a devida às variações de 
temperatura. 

 

Figura 11. Deslocamentos axiais calculados e observados na base superior do fio de prumo FP2 (bloco 
8.2), à cota 54,88 m e representação separada das várias parcelas da resposta calculada 
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Na Fig. 12 (a) apresentam-se as tensões principais devidas à ação combinada do peso próprio e da 
água à cota do NPA, que não incluem praticamente trações, sendo as máximas compressões da 
ordem de 0,8 MPa, no pé de montante.Na Fig. 12 (b) representam-se as tensões principais entre uma 
época fria (31-01-2018) e uma quente (11-07-2018), que corresponde a um aquecimento da obra. As 
tensões, de compressão junto aos paramentos e de tração no núcleo do bloco, apresentam valores 
máximos de cerca de 2,5 MPa e de 1,5 MPa, respetivamente. Como as tensões devidas às ações tér-
micas são mais importantes do que as restantes, a escala das tensões na Fig. 12 (b) é diferente da uti-
lizada na figura Fig. 12 (a), para permitir a visualização adequada do campo de tensões nos dois 
casos. 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 12. Tensões principais no bloco 8.2 devido: (a) à ação combinada do peso próprio e da 

água na albufeira à cota do NPA e (b) a um aquecimento (inverno->verão) da estrutura 

4.5 Comportamento térmico e estrutural do bloco 3 

Na Fig. 13 representam-se as isotérmicas em duas datas representativas de épocas quente (2016-08-
30) e fria (2017-02-13). Embora neste bloco não existam termómetros no betão que permitam verifi-
car os resultados do modelo térmico, os resultados obtidos são plausíveis, verificando-se que, devido 
à grande espessura do bloco, as temperaturas no núcleo variam pouco, enquanto que nas zonas 
superficiais as variações térmicas são significativas, acompanhando as ondas térmicas do ar e da 
água na albufeira (coroamento, paramentos de montante e jusante e abertura para instalação das 
comportas). 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 13. Isotérmicas no bloco 3 correspondentes a uma época quente (a) e a uma época fria (b)  

Na Fig. 14 representam-se os valores dos deslocamentos axiais observados e calculados na base de 
coordinómetro do fio de prumo FP1 à cota 54,96 m, entre o início do primeiro enchimento e o final 
de 2019, incluindo a representação separada das várias parcelas da resposta calculada. Apesar de a 
amplitude da curva calculada ser um pouco inferior à observada, o acerto é razoável. Tal como no 
bloco 8.2, os efeitos devidos às variações de temperatura são dominantes no comportamento deste 
bloco. 

 

Figura 14. Deslocamentos axiais calculados e observados na base superior do fio de prumo FP1 
(bloco 3), à cota 54,96 m, e representação separada das várias parcelas da resposta calculada 

Na Fig. 14 (a) apresentam-se, para o perfil B do bloco 3, as tensões principais devidas à ação combi-
nada do peso próprio do betão e da água à cota do NPA. Observa-se um estado generalizado de 
compressão com valores máximos de cerca de 1,2 MPa, no pé de jusante da barragem. Na Fig. 14 (b) 
representam-se as tensões principais devidas às variações de temperatura entre 31 de janeiro e 11 
de julho de 2018, correspondentes a um aquecimento. Verifica-se que ocorrem tensões de tração 
junto dos paramentos, do coroamento e da abertura (zonas em que as variações térmicas são mais 
acentuadas), enquanto no interior do bloco, com variações térmicas menores, as tensões são de 
compressão. As trações máximas (cerca de 2,6 MPa) ocorrem no perfil B, a jusante. 

ºC 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 15. Tensões principais no perfil B do bloco 3 devido: (a) à ação combinada do peso próprio 
e da água na albufeira à cota do NPA e (b) a um aquecimento (inverno->verão) do bloco 

5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresenta-se um resumo dos resultados obtidos na análise e interpretação dos deslo-
camentos axiais da barragem de Ermida durante o primeiro enchimento da sua albufeira e nos meses 
seguintes, com o apoio de modelos numéricos, baseados no método dos elementos finitos, repre-
sentativos do comportamento térmico e estrutural de dois blocos da estrutura. 

No que se refere à modelação do comportamento, realça-se a importância de uma representação 
adequada dos blocos, nomeadamente no que se refere à sua geometria, às condições de fronteira 
nos cálculos térmicos e estruturais e às ações consideradas. No caso apresentado, o bloco 8.2 pode 
ser representado apenas por uma fiada de elementos, ao passo que o bloco 3, geometricamente 
mais complexo, exigiu a representação de todo o bloco. Por outro lado, a consideração dos efeitos da 
radiação solar foi determinante na interpretação do comportamento térmico da estrutura. 

De uma forma geral, obteve-se um bom acordo entre os resultados calculados e observados, ates-
tando o comportamento adequado da estrutura e a representatividade quer dos modelos elaborados 
quer dos resultados da observação obtidos. As tensões calculadas são compatíveis com a resistência 
mecânica dos betões, havendo apenas a referir a obtenção, em algumas situações, de tensões de 
tração com valores ligeiramente inferiores à resistência à tração estimada para o betão (3,0 MPa), 
pelo que não se pode excluir, completamente, o risco de fendilhação em zonas localizadas da obra. 
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Resumo 

As barragens de Ferradosa e Olgas, localizadas no Alto Douro, nos concelhos de Freixo de Espada à 
Cinta e Moncorvo, respetivamente, foram construídas entre 2007 e 2009. São estruturas gravidade 
de betão com cerca de 30 m de altura. A água das respetivas albufeiras destina-se ao abastecimento 
público, sendo exploradas pela empresa Águas do Norte, do grupo Águas de Portugal, com o apoio 
do LNEC nos aspetos relacionados com a segurança estrutural. 

Na comunicação apresentam-se os aspetos relevantes da análise e interpretação do comportamento 
observado das barragens durante o primeiro enchimento da albufeira e os primeiros 10 anos de 
exploração. 

Na análise estrutural consideraram-se modelos planos de elementos finitos das barragens e 
respetivas fundações, o comportamento viscoelástico dos materiais, a variação das ações da água e 
as variações térmicas no betão das obras. 

Os resultados numéricos são comparados com os resultados da observação contínua das obras, 
apresentando uma boa concordância. 

Palavras-chave: Barragem da Ferradosa; Barragem de Olgas; Primeiro enchimento da albufeira; 
Primeiro período de exploração; Observação; Método dos elementos finitos 
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1 CARACTERÍSTICAS DAS BARRAGENS DA FERRADOSA E OLGAS 

As barragens de Ferradosa e Olgas, localizadas no Alto Douro, nos concelhos de Freixo de Espada à 
Cinta e Torre de Moncorvo, respetivamente, foram construídas entre 2007 e 2009. A água das 
respetivas albufeiras destina-se ao abastecimento público, sendo exploradas pela empresa Águas do 
Norte,  do grupo Águas de Portugal. 

As duas barragens são de betão, do tipo gravidade (Fig. 1). Têm características estruturais muito 
semelhantes, tendo sido projetadas pelo gabinete CENOR (Ferradosa em 2005 e Olgas em 2006) 
[1,2]. Têm eixo com uma ligeira curvatura em planta (raio de 200 m) e os paramentos de jusante e de 
montante são inclinados, com jorramentos de 0,80:1 (H:V) e 0,10:1 (H:V), respetivamente. As juntas 
de contração, verticais, são endentadas. 

As barragens têm descarregadores de cheias de conceção similar, do tipo Creager, inscritos na zona 
central, com dois vãos desprovidos de comportas. A soleira de descarga é em degraus, sobre o 
paramento de jusante, terminando em bacia de dissipação com revestimento de betão. 

Barragem da Ferradosa (foto de março de 2010) Barragem de Olgas (foto de janeiro de 2010) 

  
Figura 1. Vistas de jusante das barragens da Ferradosa e Olgas, após o primeiro enchimento das 

respetivas albufeiras, com os descarregadores em funcionamento 

A barragem da Ferradosa, na ribeira com esse nome, tem 34,40 m de altura e coroamento com 121 
m de desenvolvimento, à cota teórica de 531,50 m. É formada por 9 blocos (Fig. 2). O volume de 
betão da barragem é de cerca de 34200 m3. O maciço rochoso de fundação é constituído por xistos 
ardosíferos. A construção foi realizada, entre 2006 e 2008, pela empresa Mota-Engil. 

A barragem de Olgas, na ribeira do Arroio (junto à confluência da ribeira de Olgas), tem 35,75 m de 
altura e coroamento com 122,5 de desenvolvimento, à cota teórica de 385,00 m. É formada por 10 
blocos (Fig. 3). O volume de betão da barragem é de cerca de 30300 m3. O maciço rochoso de 
fundação é constituído por uma alternância de camadas de filitos (xistos) e de metagrauvaques. A 
construção foi realizada, entre finais de 2006 e o início de 2009, pelo consórcio Conduril - Ramalho 
Rosa Cobetar. 

Os sistemas de observação instalados nas barragens permitem a monitorização de: i) nível da água 
na albufeira; ii) temperatura e humidade relativa do ar; iii) deslocamentos horizontais na zona 
central, com fios de prumo; iv) deslocamentos verticais (nivelamento do coroamento e 
extensómetros de fundação); v) movimentos das juntas entre blocos, em bases tridimensionais; e vi) 
subpressões, em piezómetros de câmara única. Os caudais drenados e infiltrados são quantificados 
em drenos da fundação e bicas totalizadoras [3,4]. 
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Figura 2. Barragem da Ferradosa. Alçado planificado de jusante e corte transversal pelo 

descarregador de superfície 

 
Figura 3. Barragem de Olgas. Alçado planificado de jusante e corte transversal pelo 

descarregador de superfície 
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2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO OBSERVADO  

2.1 Modelos de elementos finitos 

A interpretação do comportamento observado das barragens foi realizada com o apoio de modelos 
numéricos de elementos finitos do conjunto barragem-fundação [5,6], tanto na vertente térmica 
como na estrutural.  

Tendo em conta que a curvatura das barragens em planta é pequena e que as ações têm efeitos 
predominantes no plano do perfil, a análise estrutural foi realizada considerando os modelos em 
estado plano de deformação do troço central das obras, tendo o pilar do descarregador de superfície 
sido considerado em estado plano de tensão. A análise térmica foi também realizada no plano do 
perfil da obra, considerando os gradientes térmicos na direção montante-jusante. 

Na Fig. 4 apresentam-se perspetivas das malhas de elementos finitos utilizadas nas análises térmicas 
e estruturais. As discretizações foram realizadas considerando elementos finitos tridimensionais do 
tipo cubo, isoparamétricos do segundo grau, com 20 pontos nodais nos vértices e a meio das arestas. 
A malha da barragem da Ferradosa é constituída por 2052 pontos nodais e 262 elementos finitos, 
sendo 117 relativos ao perfil gravidade, 17 do pilar do descarregador e 128 do maciço de fundação. 
No caso da barragem de Olgas, a malha é formada por 1726 pontos nodais e 219 elementos finitos, 
sendo 99 do perfil gravidade, 15 do pilar do descarregador e 105 do maciço de fundação. 

Barragem da Ferradosa Barragem de Olgas 

  
Figura 4. Barragens da Ferradosa e de Olgas. Perspetiva das malhas de elementos finitos 
(elementos da fundação a castanho, elementos do perfil gravidade a cinzento escuro e 

elementos do pilar do descarregador a cinzento claro) 

2.1.1 Modelação térmica 

Os modelos térmicos foram analisados em regime transiente, tendo sido utilizado um programa de 
análise térmica desenvolvido no LNEC [7], baseado no método de elementos finitos, que permitiu 
obter a distribuição de temperaturas no corpo das barragens, ao longo do tempo, de acordo com a 
discretização quinzenal adotada.  
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As ações térmicas foram representadas no modelo através de funções harmónicas de período anual, 
com a forma da equação (1), tendo os parâmetros das curvas sido ajustados, através do método dos 
mínimos quadrados, a partir das temperaturas observadas no local das obras. 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑚 + 𝑆𝑎 cos �
2𝜋

365
(𝑡 − 𝜙)� (1) 

Na equação anterior 𝑇𝑚 representa a temperatura média anual, 𝑡 é o tempo em dias decorrido 
desde o início do ano e 𝑆𝑎 e 𝜙 são, respetivamente, a semi-amplitude e o número de dias após o 
início do ano até à data correspondente ao máximo da temperatura anual. 

Na Fig. 5 apresentam-se as curvas obtidas para a temperatura do ar e da água a 10 m de 
profundidade, verificando-se que na barragem de Olgas, que está implantada a uma cota inferior, as 
temperaturas médias e as semi-amplitudes são ligeiramente superiores. 

 

 

Barragem Meio 𝑇𝑚 (0C) 𝑆𝑎 (0C) 𝜙 (dias) 

Olgas 
Ar 15,1 9,4 206,7 

Água 
(10 m) 14,0 6,0 155,0 

Ferradosa 
Ar 13,9 9,2 206,1 

Água  
(10 m) 11,5 5,9 200,0 

Figura 5. Ondas térmicas anuais consideradas no cálculo térmico, para o ar e para a água a 10 m 
de profundidade 

Nas superfícies exteriores das barragens em contacto com o ar foram consideradas transferências de 
calor sob a forma de convecção (condições de Neumann), enquanto que aos pontos nodais das 
superfícies em contacto com a água foi atribuída diretamente a temperatura da água (condições de 
fronteira de Dirichlet). 

A estimativa da difusibilidade térmica do betão foi feita a partir da média ponderada dos valores de 
referência da mesma grandeza para os seus constituintes, tendo sido obtido o valor de 0,13 m2dia−1 
para os betões das duas barragens. O coeficiente de convecção foi considerado igual a 25 W/(m2K).  

2.1.2 Modelação estrutural 

Para garantir as condições de estado plano de deformação do corpo das barragens e das respetivas 
fundações, foram impedidos os deslocamentos normais nas duas superfícies verticais de fronteira, 
paralelas ao perfil das barragens. O pilar do descarregador foi deixado livre, para simular o estado 
plano de tensão. Nas restantes fronteiras planas, que limitam lateralmente e inferiormente os 
modelos, foram impostos deslocamentos nulos na direção normal às duas fronteiras verticais 
perpendiculares aos perfis das barragens e nas três direções na fronteira horizontal inferior. 
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Os modelos estruturais foram resolvidos com um programa de cálculo automático desenvolvido no 
LNEC [8], tendo sido consideradas na análise ao longo do tempo as ações correspondentes ao peso 
próprio do betão, à pressão hidrostática sobre os paramentos de montante, de acordo com nível de 
água nas albufeiras (Figs 8 e 11), e as distribuições de temperatura no corpo das barragens, 
calculadas com os modelos térmicos.  

Para ter em consideração os efeitos diferidos do betão foi usado um modelo constitutivo 
viscoelástico, considerando a lei de fluência de Bazant e Panula [9],  

𝐽(𝑡, 𝑡0) =
1
𝐸0

(1 + 𝜑1(𝑡0−𝑚 + 𝛼)(𝑡 − 𝑡0)𝑛)                    (𝐺𝑃𝑎−1) (1) 

em que 𝑡0 representa o tempo de aplicação das cargas e 𝐸0,𝜑1,𝑚,𝛼 e 𝑛 são parâmetros 
dependentes das características intrínsecas do betão (Tabela 1), que foram estimados a partir do 
valor da resistência à compressão dos betões [4,5]. Para o coeficiente de Poisson foi usado um valor 
0,2 para o betão de ambas as barragens. 

Tabela 1. Parâmetros da função de fluência de Bazant e Panula  

Barragem 𝐸0 𝜑1 𝛼 𝑚 𝑛 

Ferradosa 45 4,2 0,04 0,39 0,12 

Olgas 55 2,9 0,05 0,33 0,13 

 

Na Fig. 6 representa-se graficamente as funções de fluência para duas idades de carga (6 meses e 5 
anos), a evolução do módulo de elasticidade estimada e os resultados dos ensaios para determinação 
do módulo de elasticidade em compressão realizados no LNEC, verificando-se que o betão aplicado 
na barragem de Olgas é mais rígido do que o usado na barragem da Ferradosa. 

Os maciços rochosos de fundação das barragens foram considerados homogéneos e isotrópicos, com 
comportamento elástico linear caracterizado pelo módulo de elasticidade estático Ef = 20 GPa e pelo 
coeficiente de Poisson νf = 0,2. 

 

Figura 6. Evolução estimada dos módulos de elasticidade e resultados dos ensaios laboratoriais 
(à esquerda) e funções de fluência de Bazant e Panula (à direita) 
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2.2 Resultados da análise da barragem da Ferradosa 

2.2.1 Análise térmica 

A distribuição de temperatura no corpo da barragem foi calculada quinzenalmente desde julho de 
2008 a junho de 2018. Na Fig. 7 apresentam-se as distribuições de temperatura obtidas em épocas 
fria e quente, a 15 de janeiro e 15 de julho de 2017, respetivamente. 

Verifica-se, genericamente, que as zonas próximas do núcleo da barragem, devido à sua inércia 
térmica, têm temperaturas que variam pouco ao longo do tempo, sendo próximas da temperatura 
média anual do ar (13,9 ºC), enquanto que as zonas mais próximas dos paramentos sofrem grandes 
gradientes térmicos ao longo do ano, acompanhando as ondas térmicas do ar e da água. O 
paramento de montante, estando submerso durante a maior parte do ano, sofre variações de 
temperatura menos acentuadas que o de jusante. 

  

Figura 7. Barragem da Ferradosa. Distribuição de temperaturas no perfil da barragem em 15 de 
janeiro de 2017 (à esquerda) e em 15 de julho de 2017 (à direita) 

2.2.2 Análise estrutural 

Na Fig. 8 apresentam-se a evolução do nível da albufeira e os deslocamentos horizontais na direção 
montante-jusante, calculados e observados, no ponto correspondente à fixação do fio de prumo à 
cota 531,00 m, entre meados de agosto de 2008, data de entrada em funcionamento do fio de 
prumo, e maio de 2018, fazendo-se também a representação separada dos vários efeitos.  

Verifica-se que existe, globalmente, um bom ajuste entre os valores observados e calculados, sendo 
que em algumas épocas os valores calculados são ligeiramente inferiores aos observados. Esta 
diferença pode dever-se à ocorrência, em alguns períodos de tempo, de temperaturas maiores no 
verão e menores no inverno do que as simuladas pelas ondas térmicas anuais do ar e da água.  

Os deslocamentos devidos às variações térmicas são a parcela dominante, com uma amplitude de 
cerca de 4,8 mm, seguida dos efeitos elásticos devidos à pressão hidrostática, com cerca de 1,0 mm 
de deslocamento para jusante, em situação de albufeira cheia, sendo a resposta diferida de menor 
valor, cerca de 0,33 mm no final de maio de 2018. 
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Figura 8. Barragem da Ferradosa. Deslocamentos horizontais calculados e observados na direção 
montante-jusante no ponto correspondente à fixação do fio de prumo direito à cota 531,00 m 

Na Fig. 9 representam-se as tensões principais na barragem devidas às ações do peso próprio do 
betão, pressão hidrostática (h=528,50 m) e às variações de temperatura anuais máximas positivas. 
Refere-se que a componente devida às variações térmicas é dominante. 

Verifica-se que os paramentos se encontram comprimidos e o núcleo tracionado. No núcleo as 
tensões de tração máximas são aproximadamente verticais, com valores de cerca 1,7 MPa, enquanto 
junto aos paramentos as tensões de compressão são aproximadamente paralelas aos paramentos, 
com valores máximos de 4,8 MPa e 3,0 MPa junto ao pé de jusante e de montante, respetivamente. 
Na direção do desenvolvimento da obra (perpendicularmente ao perfil da barragem) geram-se 
tensões de compressão horizontais, uma vez que os deslocamentos estão impedidos nesta direção, 
que têm valores significativos juntos aos paramentos, tendo valores máximos de cerca de 5,2 MPa 
junto ao pé de jusante e também junto à superfície do descarregador (a magnitude das tensões 
perpendiculares ao plano do perfil é representada, esquematicamente, pelo tamanho dos círculos).  
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Figura 9. Barragem da Ferradosa. Tensões principais devidas às ações do peso próprio do betão, 
pressão hidrostática (h=528,50 m) e às variações de temperatura anuais máximas positivas 

2.3 Resultados da análise da barragem de Olgas 

2.3.1 Análise térmica 

Na Fig. 10 apresentam-se as distribuições de temperatura obtidas em épocas fria e quente, em 15 de 
janeiro de 2017 e 15 de julho de 2017, respetivamente. 

Tal como no caso da barragem da Ferradosa, verifica-se que as temperaturas do núcleo da barragem 
variam pouco ao longo do tempo, sendo próximas da temperatura média anual do ar (15,1 ºC), 
enquanto que juntos dos paramentos os gradientes térmicos são significativos, acompanhando as 
ondas térmicas do ar e da água.  

  
Figura 10. Barragem da Olgas. Distribuição de temperaturas no perfil da barragem em 15 de 

janeiro de 2017 (à esquerda) e em 15 de julho de 2017 (à direita) 
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2.3.2 Análise estrutural 

Na Fig. 11 representam-se os deslocamentos radiais observados e calculados no ponto 
correspondente à fixação do fio de prumo à cota 385,50 m, entre fevereiro de 2009, data de entrada 
em funcionamento do fio de prumo, e outubro de 2018, fazendo-se também a representação 
separada dos vários efeitos e do nível de água da albufeira.  

A comparação entre os valores calculados com o modelo e os observados na obra mostra uma boa 
concordância, sendo os deslocamentos devidos às variações térmicas a parcela dominante, com uma 
amplitude de cerca de 5,2 mm, seguida dos efeitos elásticos devidos à pressão hidrostática, com 
cerca de 0,6 mm de deslocamento para jusante, em situação de albufeira cheia. A resposta diferida é 
de cerca de 0,20 mm, no final de outubro de 2018.  

 

 
Figura 11. Barragem de Olgas. Deslocamentos horizontais calculados e observados na direção 
montante-jusante no ponto correspondente à fixação do fio de prumo direito à cota 385,50 m 

Na Fig. 12 representam-se as tensões principais na barragem devidas às ações do peso próprio do 
betão, pressão hidrostática (h=381,55 m) e variações de temperatura anuais máximas positivas.  
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No núcleo as tensões de tração máximas calculadas são aproximadamente verticais, com valores de 
cerca 2,0 MPa, enquanto junto aos paramentos as tensões de compressão são aproximadamente 
paralelas aos paramentos, com valores máximos de 5,3 MPa e 2,9 MPa junto ao pé de jusante e de 
montante, respetivamente. Na direção do desenvolvimento da obra existem tensões de compressão 
horizontais que têm valores significativos juntos aos paramentos, sendo máximas junto ao pé de 
jusante e também junto à superfície do descarregador, com valores de cerca de 6,4 MPa.  

 

Figura 12. Tensões principais no perfil da barragem devidas às ações do peso próprio do betão, 
pressão hidrostática (h=381,55 m) e às variações de temperatura anuais máximas positivas 

3 CONCLUSÕES 

As barragens da Ferradosa e Olgas têm vindo a ser exploradas pelo dono de obra, a empresa Águas 
do Norte, com o apoio do LNEC nos aspetos relacionados com a segurança estrutural. 

Os resultados da observação das duas barragens, durante o primeiro enchimento da albufeira e nos 
dez anos seguintes de exploração, interpretados com apoio em modelos matemáticos desenvolvidos 
e calibrados para o efeito, permitiram concluir que o comportamento das obras foi globalmente 
satisfatório, existindo uma boa concordância entre grandezas observadas nas obras e calculadas com 
os modelos. 

Devido às semelhanças geométricas e estruturais das barragens e das principais ações, o 
comportamento das duas obras é, qualitativamente e quantitativamente, muito semelhante, sendo 
condicionado, essencialmente, pelas ações térmicas ambientais, tanto em termos dos campos de 
deslocamentos como dos campos de tensões. 

Os deslocamentos observados e calculados no topo dos pilares dos descarregadores têm amplitudes 
da ordem de 5 mm em ambas as barragens. A parcela devida à pressão hidrostática é menor na 
barragem da Olgas (cerca de 0,6 mm) do que na barragem da Ferradosa (cerca de 1,0 mm), o que se 
deve, em grande parte, à maior rigidez do betão da barragem de Olgas. Pela mesma razão, os valores 
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das tensões máximas de compressão são maiores na barragem de Olgas (6,4 MPa) que na barragem 
da Ferradosa (5,2 MPa). Estas tensões são cerca de um quinto da resistência dos betões à 
compressão (cerca de 36 MPa e 25 MPa, aos 90 dias de idade, nas barragens de Olgas e Ferradosa, 
respetivamente) [5,6]. 
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Resumo 

A barragem da Bemposta, no  trecho  internacional do  rio Douro,  foi construída entre 1960 e 1964. 
Destina‐se à produção de energia, permitindo ainda alguma  regularização de  caudais. Trata‐se de 
uma barragem em arco‐gravidade de betão, aligeirada com um grande vazamento junto à fundação. 
É definida em planta por arcos circulares e tem cerca de 87 m de altura máxima acima da fundação. 
O  betão  da  barragem  está  afetado  por  reações  expansivas,  do  tipo  álcalis‐sílica,  de  moderada 
magnitude, pelo que os seus efeitos estruturais aparentes são pouco significativos. 

Para interpretação do comportamento observado da barragem e dos efeitos das reações expansivas, 
foi  elaborado  um  modelo  estrutural  que  considerou  a  evolução  no  tempo  das  principais  ações 
(pressão  hidrostática,  variações  de  temperatura  e  expansões)  e  das  propriedades  do  betão.  As 
variações de temperatura no corpo da barragem foram calculadas com um modelo térmico que teve 
em consideração as temperaturas do ar e da água nas superfícies exteriores da barragem e os efeitos 
da  radiação  solar.  O  modelo  estrutural  foi  analisado  em  regime  viscoelástico,  para  ter  em 
consideração a fluência e a relaxação do betão.  

Foi  obtido  um  ajuste  notável  entre  os  resultados  da  observação  e  das  modelações  térmica  e 
estrutural.  Os  resultados  evidenciam  que  os  efeitos  das  expansões  são  já  dominantes  no 
comportamento da obra, em termos de deslocamentos horizontais e verticais e de tensões.  

Palavras‐chave:  Barragem da Bemposta; Reações expansivas; Fluência e relaxação; Modelos 
estrutural e térmico 
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1 INTRODUÇÃO 

A barragem da Bemposta é uma estrutura do tipo arco‐gravidade, vazada nos blocos centrais (Fig. 1). 
Está localizada no trecho intermédio do troço internacional do rio Douro, a jusante da barragem de 
Picote e a montante da barragem espanhola de Aldeadavila. Tem 87 m de altura e está fundada num 
maciço rochoso constituído por granitos e migmatitos. A barragem foi concluída em 1964, tendo sido 
utilizados agregados graníticos no fabrico do betão. A pintura dos blocos e das estruturas de betão 
da margem  direita,  a  jusante,  foi  realizada  no  âmbito  da  intervenção  arquitetónica  nas  obras  de 
reforço de potência do aproveitamento hidroelétrico, terminadas em 2011.  

Figura 1. Vista de jusante e corte pela consola central da barragem da Bemposta 

A obra tem tido um acompanhamento regular pelo LNEC. Os resultados da observação mostram um 
comportamento muito  influenciado,  nas  últimas  décadas,  pelos  efeitos  de  reações  expansivas  do 
betão, do tipo álcalis‐sílica, que ainda são de moderada magnitude. 

No  âmbito  de  uma  dissertação  de mestrado,  foi  realizado  recentemente  um  estudo  de  análise  e 
interpretação  do  comportamento  observado  da  barragem  [1].  Pretendeu‐se  conhecer  melhor  os 
efeitos da ação expansiva, incluindo os campos de tensões na obra. As variações de temperatura no 
corpo  da  barragem  foram  calculadas  com  um  modelo  térmico  que  teve  em  consideração  as 
temperaturas do ar e da água nas superfícies exteriores da barragem e os efeitos da radiação solar. O 
modelo  estrutural  considerou  a  evolução  no  tempo  das  principais  ações  (pressão  hidrostática, 
variações  de  temperatura  e  expansões)  e  das  propriedades  do  betão,  tendo  sido  analisado  em 
regime  viscoelástico,  para  ter  em  consideração  a  fluência  e  a  relaxação  do  betão.  As  expansões 
foram  estimadas  a  partir  dos  resultados  da  observação,  considerando  os  efeitos  térmicos  no 
desenvolvimento da cinética das reações químicas. 

2 EVIDÊNCIAS DOS EFEITOS DAS EXPANSÕES DO BETÃO 

As evidências dos  fenómenos expansivos  foram  identificadas na década de 1990, cerca de 30 anos 
após a construção, através da observação de deslocamentos progressivos, verticais para cima (Figs 2 
e 11) e radiais para montante (Fig. 12), bem como de deslizamentos verticais nas juntas de contração 
(ao  nível  do  coroamento),  fecho  dos  vãos  laterais  do  descarregador  de  superfície  (Fig.  3)  e 
incremento  das  extensões  medidas  em  alguns  extensómetros  corretores.  Existem  também 
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superfícies deterioradas de betão nas galerias e fendilhação difusa em zonas específicas das galerias 
e dos paramentos, de expressão moderada (Fig. 4). 

No que respeita aos deslocamentos verticais do coroamento, a taxa de variação nos últimos 20 anos 
é praticamente constante, sendo de cerca de 0,6 mm/ano na zona central da barragem  (Fig. 2). As 
extensões verticais médias, acumuladas desde 1977, são de cerca de 250x10‐6.  

 

Figura 2. Deslocamentos verticais do coroamento observados por nivelamento geométrico de 
precisão, entre 1983 e 2019 (deslocamentos positivos para cima) 

Verificam‐se  deslocamentos  radiais  progressivos  para  montante,  na  zona  superior  central  da 
barragem,  observados  por  triangulação  geodésica  e  nos  fios  de  prumo,  com  valores  de  cerca  de 
25 mm, a que corresponde uma  taxa de variação praticamente constante nas últimas décadas, de 
cerca de 0,8 mm/ano (Fig. 12). O fecho dos vãos laterais do descarregador de superfície é superior a 
15 mm  (Fig.  3). Valores desta ordem de  grandeza não  causarão problemas de movimentação das 
comportas, mas podem provocar a deterioração precoce dos sistemas de estanqueidade caso sejam 
operadas com regularidade na época das chuvas. 

Nos  extensómetros  corretores  da  obra,  os  valores  observados  das  extensões  livres  do  betão  são 
homotéticos com a onda térmica anual (variações anuais máximas da ordem de 200x10‐6), apenas se 
registando  em  alguns  deles  uma  tendência  evolutiva  no  tempo.  As  duas  células  tensométricas 
verticais  em  funcionamento  (C2  e C4, na  zona  central,  a meia  altura do  vazamento) não  indicam 
variações de tensões no tempo. 

 

 

 

Margem direita                                                                                                                                                 Margem esquerda 
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Figura 3. Deslocamentos tangenciais observados por triangulação geodésica junto ao coroamento 
(cota 402,00 m), entre 1983 e 2019 (deslocamentos positivos no sentido da margem esquerda) 

Figura 4. Fendilhação difusa no topo do encontro da margem direita (à esquerda) e na face da 
margem direita do pilar 1D, a montante (à direita) (fotografias de junho de 2019) 
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3 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO AO LONGO DO TEMPO 

3.1 Evolução do nível da água na albufeira  

Na Fig. 5 representa‐se a evolução do nível de água na albufeira entre 1963 e 2020. Os abaixamentos 
realizados em 2010 e 2011 estiveram relacionados com as obras de reforço de potência da central. 

 

Figura 5. Evolução do nível da água na albufeira entre 1963 e 2020 

3.2 Malha de elementos finitos 

Na Fig. 6 apresenta‐se a malha de elementos finitos do conjunto barragem‐fundação. A malha tem 
8300  elementos  e  31181  pontos  nodais,  dos  quais  2235  são  elementos  hexaedros  de  27  pontos 
nodais (barragem e comportas) e 6065 são tetraedros (fundação) de 10 pontos nodais. As comportas 
foram consideradas de forma simplificada, apenas para facilitar a aplicação da pressão hidrostática. 

 
Figura 6. Malha de elementos finitos utilizada na análise e interpretação do comportamento 

térmico e estrutural da barragem 

3.3 Modelação térmica 

A  partir  das  temperaturas  observadas  no  ar  e  na  água  da  albufeira  a  diferentes  cotas,  foram 
ajustadas, através do método dos mínimos quadrados, funções harmónicas de período anual, com a 
forma, 
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	cos
2
365

  (1) 

em que   é a temperatura média anual,   é o tempo em dias decorrido desde o início do ano e   e 
  são,  respetivamente,  a  semi‐amplitude  e  o  número  de  dias  após  o  início  do  ano  até  à  data 

correspondente ao máximo da  temperatura anual. Na Fig. 7 apresentam‐se os  resultados obtidos, 
verificando‐se que na água a temperatura média e a semi‐amplitude diminuem em profundidade. 

 

Meio   (0C)   (0C)   (dias) 

Ar  15,0  8,6  208 

Água (cota 400 m)  14,8  8,4  222 

Água (cota 385 m)  13,8  7,0  230 

Água (cota 357 m)  12,3  5,5  235 

Água (cota 342 m)  12,1  1,2  261 
 

Figura 7. Representação gráfica da evolução da temperatura da água em profundidade 
(à esquerda) e valores dos parâmetros das funções harmónicas representativas das temperaturas 

do ar e da água da albufeira a diferentes cotas (à direita) 

A distribuição das temperaturas no corpo da barragem, entre novembro de 1963 e abril de 2020, foi 
obtida  com  o  auxílio  de  um  programa  de  análise  térmica  desenvolvido  no  LNEC  [2],  baseado  no 
método de elementos finitos, tendo sido adotada uma discretização horária no domínio do tempo, 
para ter em conta os efeitos da radiação solar. Nas superfícies exteriores da barragem em contacto 
com  o  ar  foram  consideradas  transferências  de  calor  sob  a  forma  de  convecção  (condições  de 
Neumann), enquanto que aos pontos nodais das superfícies em contacto com a água  foi atribuída 
diretamente  a  temperatura  da  água  (condições  de  fronteira  de  Dirichlet).  Não  havendo  ensaios 
específicos, foram considerados, para o betão, uma condutividade térmica k=2,6 Wm‐1K‐1, um calor 
específico               c=920 J/(kg K), um coeficiente de convecção hc=25 W/(m2K) e um coeficiente de 
absorção a=0,65, que são valores habitualmente usados para betões de barragens. 

Na Fig. 8 são apresentados, em alçado de jusante e corte, os resultados obtidos no cálculo térmico da 
barragem, numa época  fria  (29 de dezembro de 2019). Como esperado, as  temperaturas são mais 
elevadas  no  núcleo  e  mais  reduzidas  junto  aos  paramentos,  verificando‐se  ainda  que  as 
temperaturas  no  lado  da margem  direita  são maiores  que  no  lado  da margem  esquerda,  porque 
sofre maior influência da radiação solar.  

Na Fig. 9 faz‐se a comparação entre as temperaturas calculados e os valores observados nos pares 
termoelétricos embebidos no corpo da barragem, à cota 385,0 m, no bloco 6E, ordenados de jusante 
para montante. Verifica‐se que os valores calculados se ajustam bem aos valores observados. Devido 
à temperatura média da água ser inferior à temperatura média do ar, acrescida da radiação solar, a 
temperatura  média  do  paramento  de  jusante  é  cerca  de  5ºC  superior  à  temperatura  média  do 
paramento de montante. 
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Margem Direita                                                                                               Margem Esquerda 

 

Figura 8. Distribuição das temperaturas calculadas no corpo da barragem em 29 de dezembro de 
2019: vista de jusante e corte pelo bloco 1D 

 

Figura 9. Comparação entre as temperaturas calculadas e observadas em pares termoelétricos à 
cota 385,0 m, no bloco 6E, ordenados de jusante para montante 
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3.4 Estimativa das expansões livres 

As expansões  livres  ,  no corpo da barragem  foram  calculadas  tendo em  conta o efeito da 
temperatura  , de acordo com a seguinte equação, 

, 	 ,   (2) 

em  que    é  a  temperatura  e  	 é  a  expansão  para  a  temperatura  de  referência  . 
Admitiu‐se que a evolução no tempo das expansões  livres tem a forma tradicional de um sigmóide 
[3], considerando que a longo prazo será de 600x10‐6 em toda a barragem. 

Na Fig. 7 apresenta‐se o zonamento e as curvas das expansões livres do betão, para a temperatura de 
referência  14,5	º .  Estes  valores  foram  estimados  a  partir  das  extensões  medidas  nos 
extensómetros  corretores  (influenciadas  pelas  condições  de  humidade  interna,  que  ditou  o 
zonamento considerado) e dos resultados da observação de deslocamentos horizontais e verticais da 
barragem. 

 

Figura 10. Zonamento e curvas de evolução no tempo das expansões livres do betão para a 
temperatura de referência  14,5	º  

3.5 Modelação estrutural 

No  modelo  estrutural  foram  considerados,  para  o  betão,  um  coeficiente  de  Poisson  de  0,2  e  a 
seguinte lei de fluência de Bazant e Panula, em que  	representa a idade de aplicação das cargas, 

, 	
1

43,3
1 4,5	 , 0,05 ,   (3) 

O  maciço  rochoso  de  fundação  foi  considerado  homogéneo  e  isotrópico,  com  comportamento 
independente  do  tempo  caracterizado  por  um  módulo  de  deformabilidade  de  15  GPa  e  um 
coeficiente de Poisson de 0,2.  

Para coeficiente de dilatação térmica linear do betão foi adotado o valor de 1,2×10‐5  ‐1. 

O  modelo  estrutural  foi  resolvido  através  de  um  programa  de  cálculo  automático  que  está  em 
desenvolvimento  no  LNEC,  a  partir  de  outros  anteriores  [4,5].  Na  análise  estrutural  ao  longo  do 
tempo  foram  consideradas  as  ações  correspondentes  ao  peso  próprio  do  betão,  à  pressão 
hidrostática  sobre o paramento de montante, às variações de  temperatura no corpo da barragem 
(calculadas  com  o  modelo  térmico)  e  às  expansões.  Foi  considerada  uma  discretização  semanal 
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destas  ações  no  tempo.  As  expansões  estruturais  foram  calculadas,  a  partir  das  expansões  livres 
estimadas, considerando o efeito de confinamento proporcionado pelas tensões de compressão, de 
acordo  com  a  função  exponencial  de  Larive  [3],  sendo  a  anisotropia  do  processo  considerada 
admitindo independência de comportamento nas três direções. 

Nas Figs 11 e 12 apresentam‐se, respetivamente, os deslocamentos verticais observados através de 
nivelamentos  geométricos  de  precisão  no  topo  do  pilar  do  bloco  1E  e  os  deslocamentos  radiais 
observados no  fio de prumo e por  triangulação geodésica no  trecho superior do pilar do bloco 1E, 
fazendo‐se  a  comparação  com  os  correspondentes  deslocamentos  calculados  entre  1963  e  2020. 
Pode verificar‐se, em ambos os casos, o bom acordo conseguido. 

 

Figura 11. Deslocamentos verticais observados e calculados no topo do pilar do bloco 1E, entre 
1963 e 2020 
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Figura 12. Deslocamentos radiais observados e calculados no trecho superior do pilar do bloco 
1E, entre 1963 e 2019 

Nas Figs 13 e 14 apresentam‐se, respetivamente, as tensões principais nos paramentos de montante 
e jusante devidas à ação conjunta do peso próprio do betão, pressão hidrostática no paramento de 
montante e expansões, em 2020, e apenas devidas às expansões,  também em 2020. O estado de 
tensão  nos  paramentos,  para  o  conjunto  das  ações,  é,  na  generalidade,  de  compressão.  No 
paramento de montante as compressões máximas localizam‐se ao longo da inserção da barragem na 
fundação,  atingindo  valores  de  cerca  de  10 MPa  na  zona  do  encontro  direito. No  paramento  de 
jusante as compressões máximas são cerca de 6 MPa,  tanto no encontro do  lado direito como no 
encontro do lado esquerdo. Relativamente às tensões de tração, verifica‐se que as mais significativas 
são aproximadamente verticais e ocorrem próximo dos encontros,  sendo de  cerca de 2,7 MPa no 
encontro do lado da margem esquerda, a jusante. Devido apenas às expansões, o estado de tensão é 
também de um modo geral de compressão, mas existem trações no trecho inferior do paramento de 
jusante e nos encontros perpendiculares à inserção, que ascendem a 3,6 MPa nos encontros. 
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Figura 13. Tensões principais nos paramentos da barragem devidas ao peso próprio do betão, 
pressão hidrostática no paramento de montante e expansões do betão, em 2020 

 

 
Figura 14. Tensões principais nos paramentos da barragem devidas às expansões do betão, em 2020 
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4 CONCLUSÕES 

Os efeitos das expansões no comportamento da barragem da Bemposta foram interpretados com o 
apoio de modelos de elementos finitos, nas vertentes térmica e estrutural. A comparação entre os 
valores calculados com os modelos e os observados na obra mostrou uma boa concordância, tanto 
para as temperaturas do betão como para os deslocamentos da estrutura. 

As  expansões,  devidas  a  reações  álcalis‐sílica,  são  ainda  moderadas,  pelo  que  os  seus  efeitos 
aparentes  são  pouco  expressivos  (aparecimento  de  produtos  da  reação  e  fendilhação  difusa  em 
zonas  localizadas). Contudo, confirmou‐se que o comportamento da obra é muito  influenciado pela 
ação expansiva, tanto em termos de deslocamentos como de tensões.  

Os  campos  de  tensões  na  barragem  são  qualitativamente  semelhantes  aos  que  ocorrem  nas 
barragens  abóbada,  sendo  caracterizados  por  elevadas  tensões  de  compressão  ao  longo  da 
superfície de  inserção na  fundação,  junto do paramento de montante, com direção normal a essa 
superfície,  exceto  nos  arcos  superiores,  onde  essas  tensões  rodam  no  sentido  da  inclinação  da 
superfície  de  inserção.  A  jusante,  as  expansões  provocam  trações  com  direção  perpendicular  à 
inserção, que estão total ou parcialmente compensadas pelas compressões devidas ao peso próprio 
do betão e à pressão hidrostática, exceto no trecho superior, junto aos encontros. 

As  tensões  de  compressão  máximas  calculadas  são  cerca  de  10  MPa,  correspondendo  a  valores 
admissíveis, tendo em conta que a resistência média estimada para o betão é de cerca de 30 MPa. As 
tensões de tração máximas são cerca de 2,7 MPa, pelo que não se pode excluir que possa ocorrer, no 
futuro, alguma fendilhação estrutural, em zonas muito localizadas, caso as taxas de desenvolvimento 
das expansões se mantenham. 
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Resumo 

Em barragens de betão, a determinação do estado de tensão num dado ponto a partir das extensões 
observadas  através  de  grupos  de  extensómetros  elétricos  requer  uma  boa  caraterização  dos 
parâmetros viscoelásticos do betão. Neste trabalho apresenta‐se uma metodologia de separação de 
efeitos para  interpretação de extensões observadas ao  longo do  tempo com vista à determinação 
das correspondentes tensões  instaladas, separando o efeito pressão hidrostática de outros efeitos, 
nomeadamente  do  efeito  elástico  das  variações  de  temperatura  anuais  e  do  efeito  associado  à 
progressão das expansões ao longo do tempo. Esta metodologia foi aplicada na análise dos dados de 
alguns grupos de extensómetros da barragem do Cahora Bassa  (em Moçambique), uma barragem 
abóbada de dupla curvatura com 170 m de altura. Após implementação computacional (em MATLAB) 
a referida metodologia é aplicada na análise dos dados de alguns grupos de extensómetros planos. 
São  estimadas  as  tensões  principais  e  respetivas  direções  para  a  ação  da  pressão  hidrostática  e 
efetua‐se a comparação com as tensões principais calculadas numericamente por intermédio de um 
modelo  de  elementos  finitos  tridimensionais  (EF3D). Analisa‐se  igualmente  a  parcela  das  tensões 
associada às variações de temperatura assim como a parcela das tensões associadas à progressão do 
processo  expansivo,  tendo  em  conta  a  relaxação,  comparando  com  os  correspondentes  valores 
calculados com o modelo EF3D. 

Palavras‐chave:  Barragens de betão; Extensões e tensões; Modelos de separação de efeitos; 
Expansão do betão; Fluência e relaxação; Modelos de elementos finitos 
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1 INTRODUÇÃO 

No  âmbito  das  atividades  de  controlo  da  segurança  de  barragens  de  betão  são  observadas 
correntemente diversas grandezas sendo as extensões, observadas em grupos de extensómetros, as 
que apresentam maiores dificuldades de análise devido ao seu carácter tensorial e à forma como são 
influenciadas  pela  viscoelasticidade  do  betão.  Nas  grandes  barragens  de  betão  as  extensões  são 
medidas  em  vários  grupos  de  extensómetros  [1]  (unidimensionais,  bidimensionais  ou 
tridimensionais),  distribuídos  pelo  corpo  das  obras,  com  o  objetivo  de  caracterizar  os  campos  de 
deformações  e  de  tensões  que  se  instalam  nas  barragens  ao  longo  da  sua  vida. A  análise  destas 
grandezas ao longo do tempo exige a utilização de modelos estatísticos de separação de efeitos que 
permitam considerar coerentemente o seu carácter tensorial e a influência dos efeitos viscoelásticos 
característicos do betão, nomeadamente:  fluência  sob  forças aplicadas, como é o caso da pressão 
hidrostática, e relaxação sob deformações  impostas, como é o caso, por ex., das expansões. Neste 
trabalho  utiliza‐se  um  modelo  de  separação  de  efeitos  desenvolvido  com  o  objetivo  de  analisar 
histórias  de  extensões  observadas  em  barragens  de  betão  com  vista  à  respetiva  conversão  em 
tensões [2,3,4]. Este modelo, que requer o prévio conhecimento da função de fluência do betão, é 
aplicado na análise das extensões observadas na barragem de Cahora Bassa. As  tensões obtidas a 
partir da interpretação quantitativa das histórias das extensões observadas, são comparadas com as 
tensões determinadas numericamente pelo método dos elementos  finitos, admitindo que o betão 
tem um comportamento viscoelástico. 

2 MODELOS HSCT PARA ANÁLISE DE EXTENSÕES E DETERMINAÇÃO DE TENSÕES 

Para analisar a evolução das tensões entre épocas afastadas no tempo, tendo em conta que a parcela 
diferida  das  extensões  devidas  à  pressão  hidrostática  não  provoca  aumento  de  tensões  e  que  as 
deformações  impostas  provocam  tensões  que  ficam  sujeitas  a  relaxação,  foi  desenvolvida  uma 
metodologia que se apresenta de seguida. 

A  hipótese  fundamental  do  modelo  adotado  para  interpretação  quantitativa  de  extensões  e 
conversão em tensões, consiste em admitir que a história de extensões observadas  ( )t  pode 
ser  decomposta  numa  parcela  devida  a  forças  aplicadas  (impulso  hidrostático)   H t( ) e  noutra 
devida  a  deformações  impostas   D t( )   [2,3].  A  parcela   H t( )   pode  decompor‐se  ainda  numa 
parcela elástica   e

H t( )  e numa parcela diferida   f
H t( ) . A parcela  D t( )  inclui as extensões devidas 

às restrições estruturais  Dr t( )  e as medidas no corretor   0 ( )t .   Como esta parcela   0 ( )t  pode 
ser medida usando extensómetros corretores é adequado escrever a equação de separação de 
efeitos na forma seguinte 

0 H H Dr
e f(t) (t) (t) (t) (t)                     (1) 

As  tensões  correspondentes  à  parcela    Dr Dt t t( ) ( ) ( )  0   relaxam  ao  longo  do  tempo 
enquanto as tensões associadas à parcela elástica   e

H ( )t  não relaxam e mantêm a sua dependência 
exclusiva  das  ações,  não  dependendo  do  tempo;  a  parcela  diferida   f

H ( )t   não  origina  tensões. 
Assim,  obtida  a  decomposição  anterior,  a  história  de  tensões  relativa  ao  período  de  exploração 
normal, para estados tridimensionais de tensão, é dada, por 
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0

t
H 1 D 0
e

t ' t

(t) (t) R(t, t ') d( (t ') (t '))



  D C               (2) 

em que  D é a usual matriz de elasticidade, C D E 1  sendo E o módulo de elasticidade do material 
e  R t t( , ' )  é a função de relaxação [5]. É ainda de referir que a parcela   Dr t( )  pode ser decomposta 
numa parcela sinusoidal  S

Dr t( )  (associada, p.ex., a variações termo‐higrométricas sazonais) e numa 
parcela  não‐sinusoidal   NS

Dr t( )   (associada,  p.ex.,  a  expansões,  movimentos  de  fundação,  a 
redistribuições  devidas  a  uma  eventual  heterogeneidade  das  características  viscoelásticas  ou  ao 
efeito das ações anteriores ao início do período em análise). 

Com  base  nas  técnicas  de  separação  de  efeitos  usadas  habitualmente  (que  admitem,  por 
simplificação, que as parcelas elástica e de fluência devidas ao nível da água são independentes) não 
é possível  separar  adequadamente  as parcelas   f

H ( )t   e   NS
Dr t( )     relacionadas  com os  efeitos de 

tempo.  Para  conseguir  uma  separação  adequada  destas  parcelas  pode  ser  usada  a  formulação 
proposta em 2,3 que parte do conhecimento físico da correlação entre as parcelas elástica   e

H t( )  e 
diferida   f

H t( )  e permite separar a fluência dos restantes efeitos do tempo. Esta técnica recorre à 
discretização  do  nível  da  água  em  patamares  de  carga  constantes  e  à  aplicação  do  princípio  da 
sobreposição  dos  efeitos  para  obter  a  resposta  diferida  como  o  somatório  das  respostas 
correspondentes  aos  diversos  patamares  usando  o  coeficiente  de  fluência  ( , ' )t t .  Assim  pode 
obter‐se uma equação de separação de efeitos como a seguinte 

0

t
0 4 4 4

F I
t ' t

(t) (t) a h (t) (t, t ') h (t ') h (t ') bT ct k


 
            

 
          (3) 

ou, para estados planos de tensão (grupos de extensómetros planos, colocados junto às faces) 

 
11 11 12 1 1 1

22 1 2 3 21 22 2 2 2

12 33 3 3 3

(t) I (t) I (t) 0 b c k

(t) a a a I (t) I (t) 0 b T c .t k

(t) 0 0 I (t) b c k

         
                      
                  

       (4) 

 
0

4 t
4 4

11 22 F I
t ' t

h (t)
I I (t, t ') h (t ') h (t ')

E(t) 

 
     

 
  ,  12 21 11I I I    ,  33 11I (t) 2(1 )I      (5) 

Assim,  com  as  hipóteses  adotadas  é  estabelecido  um  sistema  de  3 N  equações  (se  existirem N 
épocas de observação) e 12  incógnitas. Após a  resolução deste  sistema de equações pelo MMQ é 

necessário discretizar a parcela calculada  Dr t( )  para obter finalmente a história de tensões 

0

0

0

t
Dr
11

t ' tT 1

11 1 t
4 Dr

22 2 22
t ' t

12 3 t
Dr
12

t ' t

R(t, t ') (t ')

(t) a 1 0

(t) a h (t) 1 0 R(t, t ') (t ')

(t) a 0 0 2(1 )

R(t, t ') (t ')

D







 
 

                                        
 
  







       (6) 
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3 BARRAGEM DE CAHORA BASSA. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DE DESLOCAMENTOS 

3.1 Características da barragem 

A barragem de Cahora Bassa  (Fig.1),  localizada perto de Songo, no  rio Zambeze,  foi construída no 
final de 1974. É uma barragem  abóbada de dupla  curvatura  com 170 m de  altura,  assente numa 
fundação granítica de muito boa qualidade. O coroamento, à cota 331 m, tem um comprimento da 
ordem de 300 m. A secção central tem 23 m de largura na base e 4 m de largura no coroamento. Na 
década de 1980, foi detetado um processo expansivo. Numa inspeção visual, em meados de 2017 foi 
registado o estado do coroamento que se apresenta na Fig.1b a qual mostra um padrão de fissuração 
tipo  “craquelet”  característico  de  obras  com  expansões.  Neste  caso  é  interessante  notar  que  a 
fissuração  é mais  acentuada na  faixa de montante devido  à  geometria da  zona  superior da obra, 
caracterizada por um coroamento vazado a jusante, até meia espessura. 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 1. Barragem de Cahora Bassa. a) Vista da barragem; b) Fissuração no coroamento; c) Fase 
de construção. d) Geometria da obra: alçado, consola central e planta. 

Na figura 2a apresentam‐se as extensões livres medidas em todos os corretores sendo de notar um 
aumento  progressivo  entre  1975  e  2021  com  valores  totais  acumulados  variando  entre  300e‐6  e 
1000e‐6. Na  figura 2b apresentam‐se os deslocamentos verticais observados entre galerias com os 
extensómetros de varas instalados em 2006. Pode‐se constatar que os valores acumulados ao longo 
do tempo indicam valores de expansão significativamente mais acentuados na zona superior da obra. 

FINAL DA CONSTRUÇÃO: 1975 
IDADE ATUAL DA OBRA: 46 ANOS
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Na  Fig.3  apresenta‐se  o  MEF  utilizado  no  apoio  à  interpretação  dos  resultados  da  análise  das 
extensões  observadas  recorrendo  ao  modelo  de  separação  de  efeitos  apresentado;  apresenta‐se 
também a função de fluência adotada [6] e o campo de expansões considerado, o qual foi calibrado 
por  forma  a  simular  a  evolução  observada  da  parcela  dos  deslocamentos  devidos  às  expansões 
(obtida por separação de efeitos com base num modelo do tipo HSCT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 ‐ Caracterização da ação expansiva. Extensões medidas em alguns extensómetros 
corretores e calculadas a partir de extensómetros de varas 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelo de EF3D. Ação expansiva calibrada para simular os deslocamentos observados 

Deslocamentos verticais entre galerias

2006                                   2010                                            2015 

(b) 

(a) 

E = 40 GPa 
 = 0,2 

E0=50   1=3.0   =0.042    m=0.34    n=0.18 
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3.2 Análise de deslocamentos horizontais e verticais 

Na figura 4 mostra‐se que o deslocamento no topo da secção central (componente radial e vertical) 
devido ao efeito das expansões entre 1975 e 2017 (valores  identificados com o modelo HSCT atrás 
referido)  é  coerente  com  o  desenvolvimento  de  um  processo  expansivo,  apresentando  valores 
acumulados para montante e para cima, da ordem de 55 mm e 45 mm, respetivamente. Na figura 5 
mostra‐se  que,  nos  vários  pontos  observados,  os  deslocamentos  radiais  para  montante  (fios  de 
prumo)  e  verticais  para  cima  (nivelamento,  no  coroamento),  acumulados  devido  ao  efeito  das 
expansões até 2017 (valores identificados com o modelo HSCT atrás referido) são coerentes com os 
calculados numericamente com o MEF de referência admitindo valores das expansões da ordem de 
metade dos valores registados nos extensómetros corretores (em “cones” livres, de betão crivado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Deslocamento radial e vertical no topo da secção central. Análise por separação de 
efeitos com um modelo HSCT. 
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Efeito das expansões 1975‐2017. Comparação de resultados do MSE e do MEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  ‐ Deslocamentos  radiais  (fios de prumo) e verticais  (nivelamento). Efeito das expansões 1975‐2017 
estimado com base num modelo de separação de efeitos HSCT e comparação com valores previstos pelo MEF. 

4 ANÁLISE DE EXTENSÕES E CONVERSÃO EM TENSÕES 

Na figura 6 apresenta‐se o resultado da aplicação ao grupo de extensómetros plano 20J (paramento 
de  jusante) do modelo de separação de efeitos adotado para análise de extensões e conversão em 
tensões.  Como  referido,  este  modelo  de  separação  de  efeitos  permite  ter  em  conta  o  carácter 
tensorial  das  tensões  e  das  extensões  e  permite  considerar  o  efeito  de  relaxação  de  tensões 
associadas à expansão e o aumento das extensões devido ao efeito de fluência associada à pressão 
hidrostática. Quanto  à  parcela  elástica devida  à  pressão hidrostática  foi  identificada, neste ponto 
(grupo  20J),  uma  tensão  11  de  compressão,  aproximadamente  horizontal,  e  uma  tensão  22  de 
tração,  aproximadamente  vertical.  Relativamente  à  parcela  de  tensões  devida  à  expansão  foram 
identificadas, no período em análise, tensões acumuladas de compressão da ordem de 3,5 MPa na 
horizontal e 2 MPa na vertical. 

0        15       29        44        59        73  0       10        19        29        39        49  
Deslocamento radial (mm) Deslocamento vertical (mm) 

67 mm 
48 mm 

MSE

MEF
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Figura 6. Grupo 20 (Jusante). Modelo de separação de efeitos considerando o carácter tensorial 
das tensões e extensões e a viscoelasticidade.  

Na figura 7 comparam‐se as tensões calculadas numericamente na secção central através do modelo 
de EF3D  (MEF)  com as  identificadas a partir dos dados da observação nos grupos 20J, 22M e 62J 
recorrendo ao modelo de separação de efeitos atrás referido, sendo notório o bom acordo entre os 
resultados do MEF e os do modelo de separação de efeitos. 

Na figura 8 mostram‐se as tensões identificadas por separação de efeitos no grupo 62J. Neste ponto 
o modelo de separação de efeitos aponta para a existência de tensões de compressão acumuladas 
devidas à expansão no período em análise (1975‐2021), da ordem de 14 MPa na direção horizontal e 
de 9 MPa na direção vertical, o que é coerente com os resultados do MEF também apresentados na 
mesma figura. 
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Figura 7. Tensões na secção central devidas à pressão hidrostática. Comparação entre resultados 
do modelo de separação de efeitos e resultados calculados com o MEF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Evolução das tensões devidas à ação expansiva num ponto da zona central inferior, a 
jusante: zona em compressão devida às expansões. Comparação entre resultados do modelo de 

separação de efeitos e resultados calculados com o MEF.  
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5 CONCLUSÕES 

Com a formulação apresentada para análise por separação de efeitos das extensões observadas em 
barragens de betão mostrou‐se, com o exemplo da barragem de Cahora Bassa, que é possível obter a 
separação de efeitos das  tensões a partir das extensões observadas nos grupos de extensómetros, 
tendo em conta o carácter tensorial das tensões e das deformações e a viscoelasticidade do betão. 
Em  particular, os  resultados da  comparação  entre  resultados do modelo de  separação de  efeitos 
(MSE)  e  resultados numéricos de  um modelo de  EF, mostraram que,  como o   MSE  adotado:  i)  é 
possível  avaliar  o  efeito  diferido  da  fluência  associada  à  pressão  hidrostática  ao  nível  das 
componentes  de  deformação  e  assim  calcular  as  correspondentes  tensões  elásticas  instantâneas 
após a separação da parcela diferida das deformações que, como se sabe, não origina tensões; e ii) é 
possível determinar as componentes de tensão associadas aos efeitos das principais ações, como a 
PH e as VT, e, em particular, é possível determinar a parcela das tensões devidas às expansões tendo 
em conta o efeito de relaxação. 

A  adequabilidade  do  modelo  de  separação  de  efeitos  adotado  neste  trabalho  para  análise  de 
extensões e tensões, confirmada no caso da aplicação à análise do campo de tensões da barragem 
do Cahora Bassa, deve  continuar a  ser verificada através da aplicação a outras obras pelo que  foi 
desenvolvido  um  novo  módulo  computacional,  em  MATLAB,  que  permite  uma  fácil  utilização  do 
modelo proposto, com várias saídas gráficas, entre as quais se destacam as que permitem visualizar a 
comparação das tensões determinadas através do modelo de separação de efeitos com as calculadas 
através de modelos de EF3D. 
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Objetivo
A verificação da segurança de grandes barragens de betão localizadas 
em zonas sísmicas requer o desenvolvimento de modelos numéricos 
complexos que necessariamente deverão ser validados e calibrados 
a partir de resultados experimentais da observação do comportamento 
dinâmico real da estrutura, nomeadamente, através da monitorização 
em contínuo sob excitação ambiente/operacional e sísmica, e através da 
execução de ensaios específicos de determinação do comportamento 
dinâmico.
Nesta sessão, são apresentados alguns estudos sobre a observação 
e análise do comportamento dinâmico de grandes barragens de betão, 
com os quais se procura evidenciar a importância da utilização conjunta 
de métodos numéricos e experimentais de monitorização continua 
destas obras. É evidenciado ainda a importância do desenvolvimento de 
aplicações de análise automática dos valores observados dos sistemas 
de monitorização em continuo, como uma ferramenta muito importante no 
apoio à avaliação da segurança estrutural de barragens de betão.
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Resumo 

Neste trabalho apresenta-se um estudo sobre o comportamento sísmico não-linear de uma grande 
barragem abóbada. Mostram-se os principais resultados obtidos para uma combinação de ações 
incluindo o peso próprio, a pressão hidrostática (albufeira cheia), e a ação sísmica, definida por um 
acelerograma com aceleração de pico de 0,6g aplicado na direção montante-jusante. O objetivo é 
analisar a influência do comportamento não-linear das juntas de contração na resposta estrutural 
sob sismos de grande intensidade, e avaliar a ocorrência de danos no betão. 

Os cálculos numéricos são realizados com o programa de elementos finitos 3D DamDySSA4.0, 
desenvolvido no LNEC para análise dinâmica de barragens de betão, e que inclui um módulo para 
análise sísmica não-linear. O comportamento dinâmico do sistema barragem-fundação-albufeira é 
simulado com um modelo acoplado em deslocamentos e pressões, que permite considerar a 
interação dinâmica água-estrutura e a hipótese de amortecimento generalizado (não-proporcional). 
O comportamento da fundação é simulado de forma eficiente recorrendo a uma técnica de 
subestruturação. A resposta sísmica não-linear é calculada por integração numérica ao longo do 
tempo, com base no método de Newmark e usando um método iterativo de redistribuição de 
tensões, tendo em conta: i) o comportamento não-linear do betão, com base num modelo de dano 
isotrópico com enfraquecimento e duas variáveis de dano independentes (d+ e d-); e ii) os 
movimentos de abertura/fecho e deslizamento de juntas e fendas, usando um modelo baseado no 
critério de Mohr-Coulomb e em leis deslocamento-tensão adequadas. 

Com este trabalho mostram-se as potencialidades do programa DamDySSA4.0 para efetuar estudos 
de previsão do comportamento sísmico não-linear de barragens de betão e para apoiar estudos de 
verificação da segurança sísmica. 

Palavras-chave: Barragens abóbada; Análise sísmica não-linear; Modelo de dano para o betão; 
Movimentos de juntas; Sistema barragem-fundação-albufeira 
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1 INTRODUÇÃO 

As grandes barragens de betão são infraestruturas que desempenham um papel chave na gestão dos 
recursos hídricos, contribuindo de forma decisiva para abastecimento de água, produção de energia, 
irrigação, e controlo de cheias. Sendo estruturas de elevado risco potencial, deve ser garantida a sua 
segurança para cenários correntes e excecionais, sob ações estáticas e ações dinâmicas, e em 
particular ações sísmicas. Portanto, é fundamental acompanhar o comportamento dinâmico das 
grandes barragens de betão de forma contínua, tendo em vista a deteção de eventuais processos de 
deterioração evolutiva, para um efetivo controlo da integridade estrutural, e a monitorização do 
comportamento sísmico [1], bem como analisar a resposta estrutural para sismos de grande 
intensidade, com o objetivo de avaliar o seu desempenho e apoiar a verificação da segurança sísmica 
[2]. Neste contexto, destaca-se a necessidade de investir não só em sistemas para monitorização 
dinâmica em contínuo, sob excitação ambiente/operacional e durante eventos sísmicos, mas 
também em avançados modelos de elementos finitos, para simulação do comportamento dinâmico 
dos sistemas barragem-fundação-albufeira, envolvendo a variação das ações estáticas e dinâmicas 
[3]. 

A modelação numérica do comportamento dinâmico de barragens de betão é uma área na qual tem 
sido desenvolvido um significativo trabalho de investigação, levando ao desenvolvimento de vários 
modelos baseados no Método dos Elementos Finitos (MEF) [4]. Em relação à modelação da albufeira 
e da interação dinâmica barragem-água, podem ser utilizados a) modelos clássicos de massas de 
água associadas, formulados em deslocamentos, nos quais se usa a solução de Westergaard [5] para 
calcular massas de água equivalentes à pressão hidrodinâmica, ou b) modelos acoplados, 
habitualmente formulados em deslocamentos (barragem-fundação) e em pressões ou potenciais de 
velocidade (albufeira), que consideram a interação sólido-fluído e a propagação de ondas de pressão 
na albufeira [4,6]. Quanto à modelação da fundação, podem utilizar-se a) modelos baseados na 
hipótese de fundação sem massa [7,8], assumindo que a barragem é suportada por um bloco de 
fundação elástico, com apoios rígidos na base, ou b) modelos de fundação com massa, que permitem 
considerar a dissipação de energia por radiação e a propagação de ondas no bloco de fundação [9], 
e.g. integrando elementos de fronteira [9] ou usando fronteiras viscoelásticas nos limites da 
fundação [10]. 

No que diz respeito ao comportamento sísmico de barragens abóbada, a análise da resposta pode 
ser efetuada em regime linear, considerando comportamento elástico linear no betão e juntas 
fechadas. Esta é uma abordagem válida para sismos de pequena intensidade, os quais são 
frequentemente medidos em obras com sistemas de monitorização em contínuo [11], e que induzem 
vibrações de amplitudes reduzidas no corpo da barragem. No entanto, sismos de maior intensidade 
podem originar movimentos oscilatórios significativos que resultam na abertura das juntas de 
contração verticais [7,12], e consequentemente, na libertação de tensões segundo os arcos na zona 
superior. Simultaneamente, podem surgir tensões elevadas, superiores à resistência do betão, 
provocando danos à tração e/ou à compressão [13,14]. Assim, na análise da resposta de barragens 
abóbada sob sismos de grande intensidade são necessários modelos constitutivos adequados, 
idealmente considerando tanto os movimentos das juntas como eventuais roturas no betão. 

Com vista a contribuir para o conhecimento nesta área, apresenta-se neste trabalho um estudo 
sobre o comportamento sísmico não-linear da barragem do Cabril (132 m de altura), Portugal. 
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2 PROGRAMA UTILIZADO: DamDySSA4.0  

Neste trabalho utilizou-se o programa de elementos finitos 3D DamDySSA4.0, desenvolvido para 
análise dinâmica de barragens de betão (Fig. 1). Este programa inclui três módulos, nomeadamente 
para (i) análise modal complexa; (ii) análise sísmica em regime linear; e (iii) análise sísmica não-linear. 

O comportamento dinâmico do sistema barragem-fundação-albufeira é simulado com base num 
modelo acoplado [4,6], usando uma formulação de elementos finitos em deslocamentos, no domínio 
sólido (barragem-fundação), e em pressões hidrodinâmicas, no domínio fluido (albufeira). 
Consideram-se condições de fronteira específicas nas diferentes superfícies envolventes do sistema 
para simular a interação dinâmica barragem-albufeira, a pressão nula na superfície da albufeira e a 
propagação das ondas de pressão na água ao longo da albufeira, com radiação na fronteira água-
água. Além disso, utiliza-se o método de subestruturação [8] para calcular separadamente o bloco de 
fundação como uma subestrutura elástica e sem massa, cuja contribuição em termos de rigidez e 
amortecimento é introduzida diretamente nos nós da interface barragem-fundação. Com este 
método, os cálculos dinâmicos ao longo do tempo são efetuados envolvendo apenas a barragem, 
apoiada elasticamente, e a albufeira, o que permite aumentar significativamente a eficiência 
computacional. O input sísmico (acelerogramas) é aplicado na base da barragem, admitindo-se uma 
distribuição uniforme ao longo da superfície de inserção. 

O módulo para análise sísmica não-linear foi desenvolvido para efetuar estudos de previsão do 
comportamento de barragens sob sismos de grande intensidade e para apoiar estudos de verificação 
da segurança sísmica ao colapso. Este módulo permite efetuar o cálculo sísmico do sistema 
barragem-fundação-albufeira com amortecimento não-proporcional, através da combinação de uma 
formulação acoplada para integração numérica no domínio do tempo, baseada no método de 
Newmark, e de uma técnica de redistribuição de tensões, que permite simular a resposta estrutural 
não-linear. Consideram-se os movimentos de abertura/fecho e deslizamento das juntas, usando um 
modelo constitutivo não-linear baseado no critério de rotura de Mohr-Coulomb e em leis de tensão-
deslocamento adequadas [12], e o comportamento não-linear do betão até à rotura, com base num 
modelo de dano isotrópico com enfraquecimento, com duas variáveis de dano independentes [15]: 
d+, dano à tração, e d-, dano à compressão. 

3 CASO DE ESTUDO: BARRAGEM DO CABRIL 

O caso de estudo escolhido para este trabalho é a barragem do Cabril (Fig.2), a mais alta barragem 
em Portugal, em funcionamento desde 1954 no Rio Zêzere. Esta é uma barragem abóbada de dupla 
curvatura, com 132 m de altura, e um coroamento com um desenvolvimento de 290 m. Na zona 
central, a espessura máxima é de 20 m, junto à base, e a mínima é de 4 m, a cerca de 7 m abaixo do 
nível do coroamento. A barragem foi construída sobre um maciço granítico de boa qualidade, e 
eleva-se a uma cota máxima de 297 m. 

Durante o primeiro enchimento da albufeira surgiram fendas horizontais na zona superior da 
barragem (280-285 m), as quais são atualmente visíveis no paramento de jusante. De acordo com 
vários estudos computacionais, esta fendilhação é devida a efeitos estruturais associados à maior 
espessura adotada para a zona do coroamento e não põe em causa o bom comportamento global da 
obra. No final da década de 1990 foram detetadas reações expansivas no betão, de reduzida 
amplitude. 
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Sistema barragem-fundação-albufeira 

Modelo de elementos finitos e formulação para cálculo dinâmico 

 

Modelo de dano isotrópico de duas variáveis independentes (d+ e d-) 

 

Juntas – lei de Mohr-Couloumb 

Figura 1. DamDySSA4.0. Modelo do sistema barragem-fundação-albufeira, formulação de 
elementos finitos para cálculo dinâmico, e modelos constitutivos (betão e juntas). 
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Figura 2. Caso de estudo: barragem do Cabril, Portugal 

Os cálculos para simulação da resposta sísmica da barragem do Cabril foram efetuados com o 
programa DamDySSA, utilizando o modelo de elementos finitos do sistema barragem-fundação-
albufeira apresentado na Fig. 3. A malha de elementos finitos tem um total de 19219 nós e 2914 
elementos, incluindo 909 na barragem, 1515 na albufeira, e 490 na fundação. Além disso, foram 
introduzidas no modelo as juntas verticais na barragem, a superfície na interface barragem-
fundação, e ainda uma fenda horizontal, que representa de forma simplificada a zona fendilhada 
existente no corpo da obra entre as cotas 280 m e 285 m, resultando num total de 924 elementos de 
junta. 

O betão da barragem e a rocha da fundação são considerados materiais isotrópicos, com módulo de 
elasticidade E = 25 GPa e coeficiente de Poisson v = 0,2, enquanto a água na albufeira é assumida 
como um fluido compressível, com uma velocidade de propagação das ondas de pressão cw = 1440 
m/s. Para análise sísmica não-linear, considera-se um coeficiente de amortecimento de cerca de 10% 
na banda de frequências dos primeiros modos de vibração (entre os 2 e os 3 Hz). As propriedades e 
parâmetros aqui utilizados foram previamente testados e calibrados em estudos anteriores, 
mediante a comparação de resultados numéricos com resultados de monitorização da barragem do 
Cabril [3,12]. 

No que diz respeito ao comportamento não-linear do betão, considera-se resistência à tração 
MPa= 3tf  e resistência à compressão MPa= −30cf .  Quanto ao comportamento não-linear das 

juntas: (i) nas juntas verticais, assume-se coesão nula, para permitir movimentos de abertura sob 
tensões normais de tração, e um ângulo de atrito de 30º, com vista a simular de forma simplificada o 
efeito das caixas de corte; (ii) na interface barragem-fundação consideram-se valores elevados de 
coesão e ângulo de atrito, para ter em conta o efeito de encaixe da barragem na rocha; e (iii) a fenda 
horizontal é modelada também com uma rigidez mais elevada que a das juntas verticais, para limitar 
os movimentos de abertura.  

A resposta sísmica não-linear é analisada para a de ações envolvendo o peso próprio (PP), a pressão 
hidrostática (PH) para a condição de albufeira cheia (água à cota 297 m), e a ação sísmica (Sismo), 
que atua na direção montante-jusante. Em relação ao input sísmico, utiliza-se um acelerograma 
gerado a partir de um espetro de resposta regulamentar, com duração de 10 s gerado e aceleração 
de pico de 0,6g, o qual é aplicado ao nível da superfície de inserção da barragem (considera-se a 
hipótese de aceleração uniforme ao longo da inserção).  
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Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 577



Modelo de EF do sistema barragem-fundação-albufeira  

 Juntas 

 

Lei constitutiva do betão 

Acelerograma sísmico (input) 

 

Figura 3. Modelo do sistema barragem-fundação albufeira utilizado para análise sísmica não-
linear da barragem do Cabril. Propriedades das juntas, lei constitutiva do betão, e input sísmico. 

4 APLICAÇÃO: ANÁLISE DA RESPOSTA SÍSMICA NÃO-LINEAR DA BARRAGEM DO CABRIL 

Nesta secção apresentam-se os principais resultados do estudo do comportamento sísmico não-
linear da barragem do Cabril, para a combinação de ações PP+PH297+Sismo. A resposta sísmica não-
linear, calculada com o modelo da Fig. 3, é comparada com a resposta sísmica linear, obtida 
utilizando um modelo sem juntas na barragem nem danos no betão, com o objetivo de avaliar a 
influência dos movimentos das juntas no comportamento estrutura. Esta análise foca-se nos 
instantes em que a barragem se deforma para montante, tendo em conta que, no caso do cálculo 
não-linear, é nesse momento que ocorrem as aberturas de juntas mais significativas (quando a 
barragem se deforma para jusante a barragem fica globalmente comprimida e as juntas fecham). Por 
fim, avalia-se a distribuição dos danos à tração, tendo em conta as tensões instaladas.  

Quanto à resposta sísmica em regime linear, verifica-se que os deslocamentos máximos na direção 
de montante (≈ 75 mm) ocorrem na zona central, junto ao coroamento (Fig. 4). Neste instante, as 
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trações máximas surgem no topo das consolas centrais na direção dos arcos, a montante (8 MPa). No 
paramento de jusante ocorrem também trações elevadas, entre os 3 e os 4,9 MPa. Junto à base das 
consolas laterais mais baixas, a montante, ocorrem trações de cerca de 4 MPa. 

 

Resposta sísmica linear: PP+PH297+Sismo(0,6g) 

Instante de maior deslocamento sísmico para montante  

Figura 4. Resposta sísmica linear da barragem do Cabril. 

Quanto à resposta sísmica não-linear (Fig. 5 e Fig. 6), calculada considerando os movimentos das 
juntas e o dano no betão, verifica-se que os maiores deslocamentos para montante são da ordem de 
164 mm e ocorrem ao longo da zona superior das consolas mais altas da barragem, em particular no 
topo das consolas laterais, onde se observam as maiores aberturas de juntas (≈ 10 mm) e 
deslizamentos tangenciais (≈ 20 mm). Em relação aos campos de tensões, é possível notar que, 
quando a barragem se deforma para montante, a abertura das juntas de contração verticais origina a 
libertação das tensões de tração segundo os arcos na zona superior junto ao coroamento. 
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Consequentemente, surgem tensões verticais segundo as consolas, nomeadamente trações, a 
jusante, e compressões, a montante. Assim, surgem danos à tração significativos ao longo de toda a 
inserção junto à base da barragem e ao longo da altura de várias das consolas laterais, a montante, e 
ao longo da zona superior das consolas mais altas e de praticamente toda a altura das consolas mais 
baixas, a jusante. Em várias zonas os danos à tração atingem mesmo valores unitários (d+=100%), em 
pontos onde ocorre a rotura (naturalmente, nas zonas onde surgem os danos mais elevados não são 
representadas as tensões). Para o acelerograma considerado, com aceleração de pico da ordem de 
0,6g, verifica-se que não ocorrem quaisquer danos à compressão. 

Resposta sísmica linear: PP+PH297+Sismo(0,6g) 

Instante de maior deslocamento sísmico para montante, com abertura de juntas verticais 

Figura 5. Resposta sísmica não-linear da barragem do Cabril. 

Resposta sísmica não-linear: PP+PH297+Sismo(0,6g)  

580 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Danos à tração (d+) 

Figura 5. Resposta sísmica não-linear da barragem do Cabril. Danos à tração. 

5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho focou-se no estudo do comportamento sísmico não-linear da barragem do 
Cabril, uma barragem abóbada de dupla curvatura com 132 m de altura. Os cálculos foram realizados 
utilizando o programa DamDySSA, desenvolvido para análise do comportamento dinâmico de 
barragens de betão. Em particular, usou-se o módulo para análise sísmica não-linear, simulando 
movimentos de juntas e danos no betão. Considerou-se neste estudo uma combinação de ações 
envolvendo o peso-próprio, a pressão hidrostática (albufeira cheia), e uma ação sísmica representada 
por um acelerograma aplicado na direção montante-jusante, com aceleração de pico de 0,6g. 

Os resultados apresentaram permitiram mostrar que o comportamento estrutural de barragens 
abóbada é claramente influenciado pelos movimentos das juntas de contração verticais. No caso da 
barragem do Cabril, verificou-se que a abertura das juntas provocou a libertação das trações 
segundos os arcos junto ao coroamento, e, consequentemente, o aumento das trações verticais 
segundo as consolas, a jusante, e ao longo da inserção, a montante. 

Do ponto de vista da performance sísmica, pode-se afirmar que a barragem do Cabril apresenta uma 
boa capacidade resistente a sismos de grande intensidade. Apesar dos danos à tração cobrirem 
grande parte do paramento de jusante, e em algumas zonas se propagarem através da espessura das 
consolas, situação que poderia comprometer a integridade estrutural da barragem e exigir 
intervenções de reparação, não seria expectável que esta situação causasse o colapso global da 
barragem. 

Por fim, este trabalho permitiu demonstrar as potencialidades do programa DamDySSA4.0 para 
efetuar estudos de previsão do comportamento sísmico não-linear de barragens de betão e para 
apoiar estudos de verificação da segurança sísmica. 

  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 581



AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) o financiamento do trabalho de 
investigação através da bolsa de doutoramento SFRH/BD/116417/2016.  

REFERÊNCIAS 

[1] ICOLD (2016). Bulletin 148: Selecting seismic parameters for large dams – Guidelines. 

[2] ICOLD (2018). Bulletin 158: Dam surveillance guide. 

[3] Oliveira, S., Alegre, A., Carvalho, E., Mendes, P., Proença, J. (2021). Seismic and Structural Health 
Monitoring Systems For Large Dams: Theoretical, Computational and Practical Innovations. 
Bulletin of Earthquake Engineering, (preprint). 

[4] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., Zhu, J. Z. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and 
Fundamentals (7th ed.). Elsevier Butterworth-Heinemann. 

[5] Westergaard, H. M. (1933). Water pressures on dams during earthquakes. Transactions (ASCE), 
98, pp. 418–472. 

[6] Zienkiewicz, O. C., Bettess, P. (1978). Fluid-structure dynamic interaction and wave forces. An 
introduction to numerical treatment. International Journal on Numerical Methods in 
Engineering, 13, pp. 1–16. 

[7] Clough, R. W. (1980). Non-linear mechanisms in the seismic response of arch dams. 
International Research Conference on Earthquake Engineering, Skopje, Yugoslavia. 

[8] Fok, K. L., Chopra, A. K. (1986). Earthquake analysis of arch dams including dam-water 
interaction, reservoir boundary absorption and foundation flexibility. Earthquake Engineering 
and Structural Dynamics, 14, pp. 155–184. 

[9] Chopra, A. K., Tan, H. (1992). Modelling dam-foundation interaction in analysis of arch dams. 
10th World Conference on Earthquake Engineering, Madrid, Spain. 

[10] Zhang, C., Pan, J., Wang, J.-T. (2009). Influence of seismic input mechanisms and radiation 
damping on arch dam response. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(9), pp. 1282–
1293. 

[11] Fenves, G. L., Mojtahedi, S., Reimer, R. B. (1992). Effect of contraction joints on earthquake 
response of an arch dam. Journal of Structural Engineering (ASCE), 118, pp. 1039–1055. 

[12] Alegre, A., Carvalho, E., Matsinhe, B., Mendes, P., Oliveira, S., Proença, J. (2019). Monitoring 
vibrations in large dams. HYDRO 2019 - Concept to Closure: Practical Steps, Porto, Portugal. 

[13] Cervera, M., Oliver, J., & Faria, R. (1995). Seismic evaluation of concrete dams via continuum 
damage models. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 24(9), pp. 1225–1245.  

[14] Faria, R., Oliver, J., Cervera, M. (1998). A strain-based plastic viscous-damage model for massive 
concrete structures. International Journal of Solids and Structures, 35(14), pp. 1533–1558. 

[15] Oliveira, S., Faria, R. (2006). Numerical simulation of collapse scenarios in reduced scale tests of 
arch dams. Engineering Structures, 28(10), pp. 1430–1439. 

582 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Congresso Nacional
Lisboa | LNEC | 3 a 5 de Novembro de 2021

Deteção de danos baseada em vibrações: Aplicação a uma barragem de betão 

Sérgio Pereira, Filipe Magalhães, Álvaro Cunha 
CONSTRUCT – ViBest – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, sbp@fe.up.pt ; 

filipema@fe.up.pt ; acunha@fe.up.pt 

Jorge P. Gomes, José V. Lemos 
Departamento de Barragens de Betão, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal, 

jgomes@lnec.pt ; vlemos@lnec.pt 

José Paixão 
Departamento de Barragens, Energias de Portugal, Porto, Portugal, jose.paixao@edp.com  

Resumo  

Os sistemas de monitorização da condição estrutural baseados em vibrações têm sido 
implementados com sucesso em diversas estruturas de engenharia civil, como pontes, coberturas de 
estádios e geradores eólicos, fornecendo dados importantes sobre o seu comportamento dinâmico e 
permitindo o estabelecimento de metodologias de deteção de danos com base na evolução das 
propriedades modais. Aliando este conhecimento ao surgimento de sensores de baixo ruído e 
digitalizadores de alta resolução, surgiu a oportunidade de implementar sistemas de monitorização 
dinâmica contínua em barragens e assim validar a adequação destes sistemas à monitorização deste 
tipo de estruturas, com o objetivo de detetar danos. 

A deteção de um comportamento estrutural anormal, que pode indicar a ocorrência de dano, pode 
ser baseada em diagramas de controlo e está associada a alterações nos valores dos parâmetros 
modais que, não sendo explicadas por outros fenómenos físicos, sugerem uma alteração na rigidez 
da estrutura. Para testar estas ferramentas estatísticas, os parâmetros modais obtidos a partir de 
séries temporais medidas diretamente na estrutura podem ser alterados com danos simulados 
numericamente. 

Neste contexto, a capacidade de diagramas de controlo para identificar o surgimento de 
comportamentos estruturais anormais em barragens é estudada neste trabalho usando dados 
obtidos a partir da monitorização dinâmica contínua da barragem do Baixo Sabor, uma barragem de 
betão de um aproveitamento hidroelétrico que começou a operar no final de 2015. Não sendo 
expectável detetar danos numa estrutura tão recente, um conjunto de cenários de danos plausíveis 
foi simulado usando um modelo numérico, tendo a influência nas propriedades dinâmicas da 
barragem sido usada para contaminar os valores das frequências naturais obtidas da monitorização 
contínua. 

Palavras-chave: Barragem de betão; monitorização dinâmica contínua; análise modal operacional; 
deteção de dano.  
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1 INTRODUÇÃO 

O aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor, localizado no norte de Portugal, é um dos mais 
recentes no país. Com o objetivo de estudar as propriedades dinâmicas da barragem do Baixo Sabor 
e a sua evolução ao longo do tempo, está a ser efetuada uma monitorização dinâmica contínua desta 
estrutura, tendo em conta a variação das condições ambientais e operacionais [1]. 

Os sistemas de monitorização que consideram dados obtidos diretamente das estruturas em tempo 
real, como o implementado na barragem do Baixo Sabor, são muito importantes para a gestão a 
longo prazo de grandes infraestruturas civis [2]. Embora estes sistemas estejam historicamente 
associados a dados estáticos, sistemas baseados em vibrações já foram implementados com sucesso 
em diferentes tipos de estruturas, como pontes [3], geradores eólicos [4], estádios [5] ou torres 
sineiras [6]. Estes sistemas de monitorização da condição estrutural baseados em vibrações 
dependem da aplicação da análise modal operacional para identificar continuamente as 
propriedades modais das estruturas, que podem ser usadas para avaliar a evolução da condição da 
estrutura ao longo do tempo. Ferramentas estatísticas como os diagramas de controlo podem ser 
usadas para detetar a ocorrência de danos associados a alterações nos valores das propriedades 
modais que não possam ser explicadas por outros fenómenos físicos para além de uma alteração na 
rigidez da estrutura. Estas ferramentas estatísticas podem ser testadas recorrendo à simulação 
numérica de danos estruturais e usando como base as propriedades modais obtidas dos resultados 
experimentais. 

Neste sentido, o presente trabalho apresenta o sistema de monitorização dinâmica instalado na 
barragem do Baixo Sabor e os resultados obtidos ao longo de mais de três anos de monitorização 
contínua. São estudadas as variáveis operacionais e ambientais que mais afetam o comportamento 
dinâmico da barragem e os seus efeitos nas frequências naturais são minimizados recorrendo a 
modelos de Regressão Linear e a Análise de Componentes Principais (PCA). Adicionalmente, é 
apresentado o modelo numérico da barragem utilizado para simular cenários de dano. Por fim, 
utilizam-se diagramas de controlo para detetar as alterações na evolução das frequências naturais 
devidas aos danos simulados. 

1.1 Sistema de monitorização dinâmica contínua da barragem do Baixo Sabor 

O aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor é constituído por uma barragem abobada de dupla 
curvatura com 123 m de altura e 505 metros de comprimento (ver Figura 1), sendo composta por 32 
blocos de betão separados por juntas de contração verticais incluindo seis galerias de visita 
horizontais. 

O sistema de monitorização dinâmica contínua, que foi instalado com o propósito de identificar as 
características dinâmicas da barragem e a sua evolução ao longo do tempo, considerando a variação 
das condições ambientais e operacionais, está em funcionamento desde dezembro de 2015. Este 
sistema consiste num total de 20 acelerómetros uniaxiais dispostos radialmente nas três galerias de 
visita superiores da barragem, cuja sincronização é feita recorrendo a antenas GPS. Na metade 
direita da Figura 1 é apresentado um esquema com as posições destes acelerómetros, marcadas com 
pontos vermelhos. O sistema de monitorização dinâmica está configurado para registar séries 
temporais de aceleração com uma taxa de amostragem de 50 Hz e duração de 30 minutos, 
produzindo 48 grupos de séries temporais por dia. 
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Posteriormente, os dados adquiridos pelo sistema de monitorização são processados por um 
software desenvolvido no ViBest / FEUP, denominado DynaMo [7]. Além de fazer backup dos dados 
originais, este software processa as séries temporais de aceleração através da eliminação de 
tendências lineares, da aplicação de filtragem e reamostragem, da caracterização dos níveis de 
vibração e da identificação das propriedades modais da barragem recorrendo a métodos de análise 
modal operacional automática. 

 

Figura 1: Barragem do Baixo Sabor: vista aérea (à esquerda); posição dos acelerómetros (à direita). 

1.2 Evolução das propriedades modais 

Foram processados dados relativos a mais de três anos de monitorização seguindo as etapas 
descritas na secção anterior e as propriedades modais dos primeiros dez modos de vibração foram 
identificadas, incluindo frequências naturais, valores de amortecimento modal e configurações 
modais. As representações das configurações modais identificadas podem ser encontradas em [8]. As 
frequências médias dos primeiros dez modos encontram-se entre os 2 e o 10 Hz, sendo notar valores 
significativos de desvio padrão que indicam oscilações importantes durante este período. 

A evolução das estimativas das frequências naturais da estrutura é apresentada na Figura 2, onde 
cada ponto corresponde a uma média de 6 horas. Desta forma são apresentados dois valores por dia, 
conseguindo-se uma figura visualmente limpa, sem perder precisão na caracterização das flutuações 
das propriedades modais, uma vez que as suas variações são lentas. Após uma rápida diminuição 
inicial nos valores de frequência natural durante o primeiro enchimento do reservatório, verificam-se 
variações de frequência sazonais significativas devidas a fatores operacionais e ambientais. 

1.3 Modelo numérico 

Neste trabalho foi utilizado um modelo inicialmente desenvolvido para a interpretação prévia do 
ensaio de vibração forçado realizado em janeiro de 2015 com uma cota de água baixa [9]. O modelo 
é baseado em elementos discretos em que foram representadas as juntas de contração e foi 
simulada a deformabilidade da fundação através de uma junta elástica. O corpo da estrutura foi 
modelado com 32 blocos verticais que foram discretizados em elementos finitos isoparamétricos de 
20 nós, tendo-se utilizado uma representação simplificada da albufeira através da consideração do 
método das massas associadas de Westergaard calibradas com o intuito de não sobrestimar os 
efeitos hidrodinâmicos [10]. O modelo foi calibrado para vários níveis de água entre as cotas 210 e 
234 m, utilizando-se para tal vários fatores que permitem relacionar a primeira frequência natural do 
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modelo com os resultados de um ensaio de vibração forçada realizado na barragem [9] e da 
monitorização contínua [11]. A Figura 3 apresenta uma perspetiva do modelo numérico da barragem.  
 

 
Figura 2: Evolução temporal das frequências naturais (medias de 6 horas). 

 
Figura 3: Modelo numérico da barragem do Baixo Sabor. 

Posteriormente foi desenvolvido no LNEC, um modelo numérico do conjunto barragem-albufeira-
fundação [12] com o objetivo de estudar o seu comportamento dinâmico e apoiar os resultados da 
monitorização em continuo. Neste modelo foi representada a albufeira com elementos de água 
conseguindo assim uma melhor modelação da interação água estrutura. Todos os modelos foram 
desenvolvidos com o programa 3DEC [13].O tempo de cálculo do modelo utilizado neste estudo é 
substancialmente menor do que um modelo que englobasse a discretização da albufeira e fundação, 
e sem perda de fiabilidade em termos da exatidão para este tipo de aplicação. 

2 MINIMIZAÇÃO DE EFEITOS AMBIENTAIS E OPERACIONAIS 

Para detetar pequenas variações nas frequências naturais da estrutura motivadas por alterações 
estruturais, que podem estar associadas à ocorrência de danos, é importante minimizar os efeitos de 
fatores ambientais e operacionais. Como, neste caso, o fator que mais afeta as frequências naturais é 
o nível de água na albufeira [8], foram estabelecidas relações estatísticas entre todas as estimativas 
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das frequências de vibração da estrutura e o nível de água na albufeira. A parte esquerda da Figura 4 
apresenta a relação entre estas duas variáveis, utilizando o primeiro modo de vibração. As regressões 
quadráticas adotadas fornecem um bom ajuste, apresentando valores para o coeficiente de 
determinação da ordem de 0,95. 

As relações estatísticas obtidas foram então utilizadas para mitigar o efeito do nível da albufeira nos 
valores das frequências naturais. Este processo foi depois repetido utilizando os valores da 
temperatura ambiente e das frequências naturais corrigidas do efeito do nível da albufeira. Neste 
caso, foram obtidas regressões lineares entre a temperatura e as frequências naturais, indicando que 
os valores das frequências aumentam com o aumento da temperatura. Foram obtidos coeficientes 
de determinação inferiores, com valores entre 0,3 e 0,5, dependendo do modo de vibração 
estudado. A relação entre a temperatura ambiente e a frequência do primeiro modo de vibração 
corrigida do efeito do nível da albufeira é apresentada na parte direita da Figura 4.  

 

Figura 4: Relação entre a frequência do primeiro modo de vibração e o nível da albufeira (à esquerda); relação 
entre a frequência corrigida do primeiro modo de vibração e a temperatura ambiente (à direita). 

Posteriormente, modelos de regressão linear múltipla (MLR) foram construídos usando como 
variáveis a evolução do nível da albufeira, a temperatura ambiente, a temperatura do betão e uma 
variável que simula o endurecimento do betão ao longo do tempo. Apenas os sete primeiros modos 
de vibração foram considerados nesta fase, uma vez que os modos 8 a 10 apresentam taxas de 
identificação mais baixas (entre 49 e 64%) que reduzem consideravelmente a quantidade total de 
dados disponível para a aplicação dos diagramas de controlo. 

As frequências naturais identificadas experimentalmente foram comparadas com as resultantes dos 
modelos de regressão, verificando-se a existência de correlações com valores elevados entre os dois 
grupos de dados. Os valores das frequências naturais preditas foram subtraídos aos valores das 
frequências naturais experimentais e os resíduos obtidos foram somados à frequência média de cada 
modo para se obter um novo conjunto de frequências naturais corrigidas dos efeitos das condições 
operacionais e ambientais. Na Figura 5 é apresentada a evolução da frequência natural dos dois 
primeiros modos de vibração após a minimização destes efeitos. Obteve-se uma evolução muito mais 
estável das frequências naturais em torno das suas médias, sendo os espaços em branco devidos à 
falta de leituras nas variáveis do modelo. 
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Figura 5: Evolução da frequência natural dos dois primeiros modos de vibração após aplicação do modelo de 
regressão linear múltipla. 

Para complementar a minimização dos efeitos operacionais e ambientais nas frequências naturais 
obtidas com o modelo de regressão linear múltipla, foi efetuada uma análise de componentes 
principais aos resíduos previamente obtidos. Posteriormente, obtiveram-se diagramas de controlo 
utilizando os resíduos obtidos para verificar a qualidade da minimização dos efeitos das condições 
externas e para definir a referência “sem dano” que será utilizada na deteção de danos. Os dados de 
um ano inteiro foram usados como período de referência (representado a azul) enquanto as 
observações dos dois anos seguintes (representados a cor-de-laranja) foram usadas para construir a 
parte do diagrama que corresponde ao controlo e verificar a qualidade do mesmo. 

Para obter o limite superior de controlo (UCL) usou-se a distribuição dos valores da variável 
estatística T2 durante o período de referência, considerando-se a soma do valor médio de T2 com 
duas vezes o seu desvio-padrão (durante o período de referência), de modo que aproximadamente 
95% dos valores de T2 se situem abaixo do UCL. É de notar, ainda assim, que esta abordagem só é 
possível se o período de referência for suficientemente largo para definir o UCL com segurança. 
Foram testados vários diagramas de controlo considerando grupos com um número de elementos 
entre 1 e 96. Os diagramas resultantes da consideração de grupos com 6 e 96 pontos, relativos 
respetivamente a dados de 3 horas e 2 dias, estão representados na Figura 6. 

 
Figura 6: Diagramas de controlo de referência (sem dano) usando grupos com 6 pontos (à esquerda) e com 96 

pontos (à direita). 
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3 DETEÇÃO DE DANOS 

3.1 Simulação de danos 

Na secção anterior foi demonstrado que é possível reduzir os efeitos dos fatores operacionais e 
ambientais nas frequências naturais identificadas, ao ponto de se conseguir construir diagramas de 
controlo estáveis. Para testar a capacidade destes diagramas em identificar variações de frequência 
realistas, foram simulados numericamente pequenos danos no modelo numérico apresentado 
anteriormente, utilizando uma abordagem simples, através da redução das propriedades mecânicas 
em algumas zonas da barragem, nomeadamente, blocos de betão ou juntas de contração. 

Desta forma, foram considerados quatro cenários de danos diferentes, D1, D2, D3 e D4, sendo a 
localização e extensão de cada dano considerado apresentada na Figura 7. O primeiro cenário de 
dano (D1) corresponde à diminuição do valor do módulo de Young num conjunto de 11 elementos na 
parte central da barragem. Foram considerados apenas os elementos da camada mais a montante, 
que corresponde a uma parte da estrutura com tensões mais altas e mais sujeita a fissuração. O 
segundo cenário de dano (D2) é equivalente ao primeiro, com extensão semelhante, embora apenas 
5 elementos tenham sido danificados neste caso, e está localizado entre o encontro e a zona central 
da barragem. O terceiro cenário (D3) corresponde a um dano mais confinado na zona central da 
estrutura, mas que a atravessa de montante a jusante a toada a espessura da barragem. Finalmente, 
no quarto cenário de dano (D4), as rigidezes normal e tangencial das seis juntas de contração da zona 
central da barragem (representadas a vermelho na parte inferior direita da Figura 7) foram 
reduzidas. 

Dano D1 Dano D2 Dano D3 Dano D4 

    

Figura 7: Localização, extensão e tipologia dos cenários de dano simulados. 

As frequências naturais obtidas após a introdução de cada dano foram comparadas com as de 
referência, tendo-se considerado cinco níveis de intensidade de dano, que consistiram na redução do 
módulo de Young dos elementos selecionados (ou rigidezes das juntas) em 10, 30, 50, 70 e 90%. 

Os resultados obtidos para intensidades de dano de apenas 10%, o cenário mais desafiante para 
testar as ferramentas de deteção de danos, são apresentados na Tabela 1, tendo-se verificado 
reduções de frequência entre 0,015 e 0,181%. No entanto, as variações de frequência aumentam 
para valores entre -0,1 e -1% quando as intensidades de dano sobem para 50%, e para valores entre -
1 e - 4% quando são consideradas as intensidades de dano de 90%.  
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Tabela 1: Reduções da frequência natural associadas aos cenários de dano D1, D2, D3 e D4 e 10% 
de intensidade de dano. 

Modo 
Frequência 

[Hz] 
D1 - Δ freq. 

[%] 
D2 - Δ freq. 

[%] 
D3 - Δ freq. 

[%] 
D4 - Δ freq. 

[%] 

1 2,45372 -0,181 -0,014 -0,125 -0,076 

2 2,68436 -0,059 -0,052 -0,075 -0,066 

3 3,58254 -0,015 -0,122 -0,018 -0,047 

4 4,05438 -0,060 -0,076 -0,031 -0,042 

5 4,84020 -0,082 -0,073 -0,074 -0,041 

3.2 Aplicação de ferramentas de deteção de danos 

Embora bons resultados tenham sido alcançados na minimização dos efeitos ambientais e 
operacionais através da combinação dos modelos MLR e PCA, verificou-se que resultados ainda 
melhores poderiam ser alcançados considerando apenas a aplicação da PCA considerando duas 
componentes principais. Desta forma, é este o procedimento considerado nesta secção, e os 
resultados que ele produz são usados como referência na deteção de anomalias estruturais. 

Os danos simulados na secção anterior foram introduzidos nos resultados experimentais através das 
reduções de frequência avaliadas. Como foram adotadas médias de 96 elementos, novos pontos 
decorrentes de novos dados só são marcados nos diagramas de controlo a cada dois dias. A título de 
exemplo, a Figura 8 apresenta dois diagramas de controlo considerando o cenário de dano D3 com 
30 e 50% de redução da rigidez. Neste caso, o período “sem dano” é representado a azul e cor-de-
laranja é usada para representar os dados após a introdução dos danos, que levam claramente a 
valores mais elevados de T2. No caso de redução de 50% da rigidez, quase todo o conjunto de valores 
de T2 obtido após a introdução do dano se encontra acima do UCL, pelo que se conclui que neste 
cenário o dano seria inequivocamente detetado poucos dias após a sua ocorrência. Situação 
semelhante ocorre com o cenário de redução de 30% da rigidez, que apresenta a maioria dos valores 
de T2 claramente acima do UCL, indicando que viria a ser detetado pouco após a sua ocorrência se a 
existência de dano for assumida apenas após alguns pontos consecutivos (5 ou mais) serem 
encontrados acima do UCL. 

Embora não representadas, as mesmas conclusões seriam alcançadas para intensidades de dano 
mais altas (70 e 90% de redução da rigidez), como seria de se esperar. Por outro lado, com 10% de 
redução da rigidez, o cenário mais desafiante para os algoritmos de deteção, apenas alguns pontos 
são encontrados acima do UCL, o valor médio de T2 aumenta apenas marginalmente e nunca durante 
todo o período testado é possível encontrar cinco pontos consecutivos acima deste limite. Nesse 
sentido, não seria possível detetar o dano D3 com tão baixa intensidade, mesmo que fosse avaliado 
durante várias semanas. Esta análise de deteção de danos foi repetida com os outros três cenários, 
tendo sido obtidos resultados semelhantes, com os cenários de redução de rigidez de 30% a 
corresponder ao limite de deteção. Por fim, importa ressalvar que danos decorrentes de reduções de 
70% da rigidez, ou mais, puderam ser detetados apenas um dia após a sua ocorrência, utilizando-se 
médias com apenas 6 pontos em vez de 96. 
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Figura 8: Cenário de dano D3 – reduções de rigidez de 30 % e 50 %. 

4 CONCLUSÕES 

O sistema de monitorização dinâmica instalado na barragem do Baixo Sabor tem funcionado quase 
ininterruptamente desde a sua instalação, revelando-se uma importante mais-valia para a 
monitorização de longo prazo da estrutura. As séries temporais de acelerações registadas pelo 
sistema durante os últimos anos têm sido utilizadas para caracterizar o comportamento dinâmico da 
estrutura e estudar a evolução das frequências naturais ao longo do tempo, verificando-se que os 
valores de frequência apresentam elevada variabilidade, devida principalmente aos efeitos das 
condições operacionais e ambientais. A análise desses efeitos revelou uma relação inversa entre as 
frequências naturais e o nível da albufeira, bem como uma proporcionalidade direta entre a 
temperatura ambiente e as frequências naturais. 

Posteriormente, foi construído um modelo de regressão linear múltipla com o objetivo de explicar a 
variabilidade observada nos dados e minimizar os efeitos das condições externas nas frequências 
naturais, tendo neste caso a análise de componentes principais mostrado ser mais eficaz. 

O modelo numérico da barragem desenvolvido pelo LNEC foi utilizado para simular danos realistas 
que podem ocorrer na barragem após atividade sísmica ou como resultado de deterioração material 
devida ao envelhecimento e a processos químicos. Essas simulações permitiram verificar a 
intensidade das variações de frequência que seriam verificadas na barragem caso ocorressem tais 
danos. Por fim, foi demonstrado que a construção de diagramas de controlo com resíduos da 
aplicação da análise de componentes principais permite a deteção de pequenos desvios de 
frequência devido aos cenários de danos simulados numericamente. 

Para concluir, é importante notar que um sistema de monitorização como o instalado na barragem 
do Baixo Sabor permite compreender melhor o comportamento dinâmico de barragens abóbada em 
betão, assim como prevenir a proliferação de pequenos danos através da deteção de anomalias no 
seu comportamento estrutural. 
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Resumo 

A modelação da interação, sob excitações dinâmicas, do corpo da barragem com a albufeira é 
importante na análise do comportamento da barragem sob ações sísmicas e na análise e 
interpretação da resposta dinâmica da estrutura sob excitação ambiente e em ensaios de vibração 
forçada. Nesta comunicação é analisada a interação barragem-albufeira, considerando que o corpo 
da barragem apresenta aceleração constante no tempo.  

São estudadas duas barragens gravidade para dois valores de inclinação do paramento de montante, 
e uma barragem com geometria tipo abóbada. As distribuições de pressão hidrodinâmicas obtidas no 
paramento de montante são comparadas com a solução experimental proposta por Zangar, para o 
caso das barragens gravidade de paramento inclinado, e com a distribuição teórica proposta por 
Westergaard, para o caso da barragem tipo abóbada. 

Os resultados numéricos obtidos permitem concluir que um modelo de fluido em deslocamentos 
permite obter uma solução estável para as geometrias estudadas, em particular quando se utilizam 
elementos hexahédricos de oito nós subintegrados. Conclui-se também que, em malhas 
tridimensionais irregulares, em barragens gravidade com inclinação significativa e em barragens 
abóbada, o valor a adotar para o coeficiente de penalização de modo a minimizar os modos de 
circulação deve ser avaliado cuidadosamente. Demonstra-se ainda a importância do refinamento da 
malha da albufeira na vizinhança do paramento.  

Palavras-chave: Formulação de Lagrange; Análise hidrodinâmica, Interface albufeira/barragem; 
Elemento finito  
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1 INTRODUÇÃO 

A interação fluido-estrutura é um tema importante na engenharia de barragens e a sua modelação, 
sob excitações dinâmicas, é importante na análise do comportamento da barragem sob ações 
sísmicas [1, 2], na modelação de ensaios de vibração forçada [3] e na análise e interpretação da 
resposta da estrutura para ações ambientais [4]. O estudo da interação dinâmica entre a albufeira 
(fluido) e a barragem/fundação (sólido), tem sido efetuado, maioritariamente, com recurso a três 
abordagens distintas [1, 5, 6]: i) formulação simplificada das massas associadas [7, 8]; ii) formulação 
de Euler, onde as incógnitas do modelo do fluido são definidas em termos do valor da pressão [5, 9] 
ou iii) formulação de Lagrange, onde as incógnitas do modelo do fluido são definidas em termos de 
deslocamentos [1, 6, 10].  

A abordagem das massas associadas ainda é muito usada em estudos de interação fluido-estrutura, 
dada a sua simplicidade, em especial para modelos baseados em soluções explícitas, apesar de ser 
reconhecido que a formulação simplificada das massas associadas é muito conservativa [5]. Os 
modelos baseados na formulação de Euler são modelos robustos e numericamente estáveis, tendo 
sido esta a abordagem mais adotada no mais recente encontro internacional de modelação numérica 
patrocinado pela ICOLD [11].  Neste trabalho adota-se, no entanto, uma formulação de Lagrange que 
relativamente à formulação de Euler, apresenta vantagens no âmbito de formulações explícitas como 
o método das diferenças centrais, dado esta abordagem garantir uma compatibilidade entre o 
modelo sólido e o modelo do fluido. Esta formulação requer a introdução de um coeficiente de 
penalização de modo a minimizar os modos de deformação de circulação [6, 10]. 

Vários estudos mostram que o elemento finito hexahédrico de 8 nós sub-integrado têm um 
excelente desempenho [12, 13, 14]: i) na previsão de valores próprios de um fluido num tanque 
rígido; ii) na previsão das distribuições de pressão próximas das de Westergaard para uma aceleração 
constante do corpo da barragem e paramento vertical; iii) na análise sísmica de barragens para o 
sismo máximo de projeto. Na interação fluido-estrutura em barragens também tem sido adotado um 
elemento hexahédrico de 8 nós cuja deformação volumétrica é definida em função da média das 
deformações volumétricas de duas sobreposições de 5 tetraedros independentes [1, 3, 15, 16]. 

A generalidade dos estudos realizados com a formulação de Lagrange teve por base malhas 
hexahédricas cúbicas ou retangulares, pouco refinadas [1, 6, 10, 12, 13, 14]. Por este motivo é 
necessário analisar o desempenho deste tipo de abordagem quando se adota na discretização da 
albufeira malhas irregulares e/ou distorcidas, barragens do tipo abóbada e em barragens do tipo 
gravidade com paramento inclinado. Numa primeira fase analisou-se a distribuição de pressões 
hidrodinâmicas para uma aceleração constante do corpo da barragem para um perfil gravidade com 
um paramento com 15º de inclinação, e posteriormente analisou-se a situação mais desfavorável de 
um paramento com 30º de inclinação. Posteriomente, realizou-se uma análise similar para uma 
barragem abóbada. 

Os resultados obtidos indicam que para inclinações da ordem dos 15º, os dois elementos finitos de 
fluido adotados apresentam um desempenho similar e o coeficiente de penalização não tem efeito 
desfavorável. Verifica-se, no entanto, que para inclinações do paramento de montante da ordem dos 
30º só se consegue obter uma solução próxima da experimental [8] caso não se adote fator de 
penalização. Por fim observa-se que para uma barragem do tipo abóbada os elementos hexaédricos 
de 8 nós subintegrados sem coeficiente de penalização produzem uma distribuição de pressões 

594 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



coerentes em altura ao contrário da distribuição de pressões obtida com elementos hexaédricos de 8 
nós de discretização mista. Os resultados apresentados demonstram ainda a importância de um 
refinamento da malha da albufeira na vizinhança do paramento, quer em barragens gravidade com  
inclinação significativa do paramento, quer em barragens abóbada. 

2 FORMULAÇÃO DE LAGRANGE DE UM FLUIDO EM DESLOCAMENTOS 

A equação diferencial que rege o comportamento de um fluido não viscoso tendo por base a 
hipótese das pequenas amplitudes de movimento e tendo como variáveis os deslocamentos, é dada 
por: 

𝑝 �̈�𝑖 − 𝜌 𝑐2 𝑢𝑘,𝑘𝑖 = 0 (1) 

onde p é a pressão do fluido, 𝜌 é a densidade de massa do fluido, �̈�𝑖  é a aceleração do fluido, c é a 
velocidade acústica do fluido e 𝑢𝑘,𝑘𝑖  é a derivada espacial do deslocamento. A equação constitutiva 
do elemento de fluido em pequenos deslocamentos é então dada por: 

𝑝 = 𝐾𝑣 𝜀𝑣 (2) 
Em que p é a pressão do fluido, Kv é o módulo de compressibilidade volumétrica e  𝜀𝑣 é a deformação 
volumétrica do fluido.  Com o intuito de garantir que a deformação devida aos modos de circulação 
não ocorra no modelo numérico, atendendo a que o fluido é analisado como um meio sólido com 
módulo de distorção nulo, uma das soluções é incluir um coeficiente de penalização no rotacional do 
campo de deslocamentos [6, 10]: 

{�̂�𝑥   �̂�𝑦  �̂�𝑧}𝑡 = �̅� 𝐾𝑣 {𝜀�̂�𝑥   𝜀�̂�𝑦  𝜀�̂�𝑧}𝑡 (3) 

onde �̂�𝑥, �̂�𝑦  e �̂�𝑧  são as forças de rotação, �̅� é o coeficiente de penalização, e  𝜀�̂�𝑥, 𝜀�̂�𝑦 e 𝜀�̂�𝑧 são as 
rotações sobre os eixos globais x, y e z, respetivamente.  

O coeficiente de penalização �̅� tem de ser calibrado de forma que os modos de rotação sejam 
impedidos, mas a resposta do modelo em pressões não seja alterada. Em modelos tridimensionais é 
sugerido a adoção de um coeficiente de penalização de 1000,0 [12, 13].  De referir que o fator de 
penalização da ordem de 1000,0 é fundamental para que numa análise modal de um tanque se 
obtenham as frequências próprias teóricas e para que em análisea estáticas em malhas irregulares se 
obtenha junto ao paramento uma distribuição de pressões próxima da teórica. 

Nos estudos realizados adota-se o elemento finito hexahédrico de 8 nós sub-integrado (8N), que é o 
elemento tradicionalmente adotado e que apresenta um excelente desempenho em malhas 
hexahédricas regulares [12, 13, 14] e o elemento hexahédrico de 8 nós cuja deformação volumétrica 
é definida em função da média das deformações volumétricas de duas sobreposições de 5 tetraedros 
independentes (EDM) [3, , 15, 16], e que apresenta para malhas regulares um comportamento 
próximo do elemento de 8 nós subintegrado [1], Fig. 1. No caso do elemento hexahédrico do tipo 
EDM o coeficiente de penalização é introduzido sobrepondo em cada elemento finito do tipo EDM 
um elemento finito adicional com o coeficiente de penalização, mas sem rigidez volumétrica de 8 nós 
com 1 ponto de Gauss. 
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 Malha tetraédrica 1 Malha tetrédria 2 

a) 8N-1gp b) 8N-EDM 
Figura 1. Elementos finitos de fluido de Lagrange 

3 DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÕES NO PARAMENTO DE MONTANTE PARA ACELERAÇÃO 
CONSTANTE 

De forma a verificar e validar o desempenho dos elementos de fluido em deslocamentos 
apresentados foi avaliada, em primeiro lugar, a distribuição de pressões hidrodinâmicas num 
paramento rígido, inclinado, sujeito a um campo de acelerações constantes, comparando os 
resultados numéricos obtidos com a solução experimental proposta por Zangar [8].  Por fim, avaliou-
se a distribuição de pressões num paramento numa geometria abóbada, comparando-se os 
resultados numéricos obtidos com os resultados teóricos propostos por Westergaard [7]. 

Com estes exemplos estudados procurou-se avaliar a importância: i) do refinamento da malha da 
albufeira na proximidade do paramento; ii) do desempenho de cada elemento finito de fluido 
adotado; iii) do coeficiente de penalização que minimiza os modos de circulação. Adotou-se para os 
elementos de fluido um módulo de compressibilidade volumétrica de 2,0 GPa e uma densidade de 
massa de 1,0 ton/m3. Nos modelos com penalização dos modos de rotação adotou-se o valor 
recomendado de 𝝀� =1000,0.  

No interface albufeira/fundação e albufeira/barragem adotou-se um valor de rigidez normal de 2,0 
GPa/m e um valor de rigidez de corte nulo, garantindo-se assim que na fronteira do fluido apenas se 
transmitem forças normais.  No corpo da barragem foi aplicada uma aceleração constante igual a 
0.0001 m/s2 na direção global z (eixo do vale). Os nós da fundação têm os seus deslocamentos 
restringidos. Na fronteira lateral livre da albufeira, a montante da barragem, foi adotada uma 
condição de radiação na direção normal [1]. 

3.1 Barragem gravidade - Paramento inclinado a 15º e a 30º 

Na Fig. 2a) e na Fig. 2b) apresentam-se os modelos numéricos adotados para um paramento com 
inclinação de 15º. Adotaram-se duas discretizações diferentes para a albufeira, numa primeira 
discretização adotou-se uma malha com refinamento uniforme em toda a extensão da albufeira (U) e 
numa segunda discretização adotou-se uma malha com um refinamento próximo da primeira, na 
proximidade do paramento de montante, numa extensão de 50 m, e menos refinada na restante 
extensão (R). Na Fig. 2c) apresenta-se o modelo numérico adotado para uma barragem gravidade 
com um paramento com uma inclinação de 30º. Para este modelo foi mais difícil obter uma 
distribuição numérica de pressões próxima da obtida experimentalmente, tendo sido necessário 
adotar uma discretização muito refinada nos primeiros 100 m junto ao paramento de montante.  
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Da Fig 3a) à Fig. 3d) apresentam-se as distribuições de pressão hidrodinâmica em altura após cerca 
de 20 s de simulação, tempo suficiente para que se obtenha uma solução de pressões estacionária, a 
qual é possível de ser obtida dado adotar-se uma condição de radiação na superfície lateral da 
albufeira a montante, na direção do eixo do vale. Verifica-se que se obtêm distribuições de pressões 
hidrodinâmicas numéricas praticamente coincidentes com a distribuição de pressões obtida 
experimentalmente por Zangar [8]. Observa-se que o elemento finito hexahédrico de 8 nós sub-
integrado (8N) e o elemento hexahédrico de 8 nós cuja deformação volumétrica é definida em 
função da média das deformações volumétricas de duas sobreposições de 5 tetraedros 
independentes (EDM) apresentam um comportamento similar para elementos finitos hexahédricos 
regulares (geometria cúbica e paralelepipédica). Verifica-se igualmente que para este tipo de malha 
mais regular o coeficiente de penalização (P) não tem nenhuma influência em ambos os elementos 
finitos. Os resultados apresentados indicam que a uma dada distância do paramento é possível 
reduzir o refinamento do modelo e mesmo assim obter resultados numéricos satisfatórios. 

Na Fig. 3 e) apresentam-se as distribuições de pressão hidrodinâmica em altura obtidas após cerca de 
20 s de simulação, para cada elemento finito de fluido adotado, para um perfil gravidade com uma 
inclinação do paramento de 30º. Para esta geometria não foi possível obter uma distribuição de 
pressões hidrodinâmicas estável nos modelos em que se adotou coeficiente de penalização. Verifica-
se assim que para elementos finitos hexahédricos mais distorcidos o coeficiente de penalização não 
afeta somente os modos de circulação, influenciando igualmente os modos com deformação 
volumétrica. Observa-se igualmente que ambos os elementos finitos de fluido têm uma resposta 
muito próxima e similar à resposta obtida experimentalmente por Zangar [8]. 

  

a) Malha uniforme – U – 15º b) Malha refinada junto ao paramento – R-15º 

 

 

c) Malha refinada junto ao paramento – R - 30º  

Figura 2. Modelos numéricos – Paramento inclinado – 15º e 30º de inclinação  
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a) 8N – Penalização 𝝀� = 1000– 15º b) 8N– 15º 

  

c) EDM – Penalização 𝝀� = 1000– 15º d) EDM– 15º 

 

 

e) 8 N & EDM – 30º  

Figura 3. Distribuição de pressões em altura – Solução experimental de Zangar [8] e valores 
numéricos – 15º e 30º 

3.2 Barragem abóbada 

Na Fig. 4) apresentam-se os modelos numéricos adotados para uma geometria abóbada [11] e 
indicam-se os alinhamentos de pontos onde foi analisada a distribuição de pressões hidrodinâmicas. 
Adotaram-se duas discretizações diferentes para a albufeira, numa primeira discretização adotou-se 
uma malha com refinamento uniforme em toda a extensão da albufeira (U) e numa segunda 
discretização adotou-se uma malha com maior refinamento na proximidade do paramento de 
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montante, numa extensão de 60 m, e menos refinada que a malha uniforme na restante extensão 
(R).  

Da Fig 5a) à Fig. 5d) apresentam-se as distribuições de pressão hidrodinâmica em altura após cerca 
de 40 s de simulação, tempo suficiente para que se obtenha uma solução de pressões estacionária. 
Verifica-se que com o elemento finito hexahédrico de 8 nós sub-integrado (8N) se obtêm 
distribuições de pressão coerentes entre a malha uniformemente refinada (U) e a malha com maior 
refinamento junto ao paramento (R) e mais próximas da forma parabólica da distribuição de 
pressões de Westergaard [7] nos alinhamentos próximos da consola central. Observa-se que com o 
elemento finito hexahédrico do tipo EDM, as distribuições obtidas são sensíveis ao tipo de malha 
adotada para o fluido e apresentam oscilações em altura fora do expetável.   

Para uma geometria do tipo abóbada não foi possível obter soluções de pressões estáveis nos 
modelos com coeficiente de penalização, indicando que em elementos finitos distorcidos este 
coeficiente também, influencia os modos de deformação volumétrica. Os resultados obtidos realçam 
igualmente a importância de uma discretização mais refinada junto ao paramento de montante, de 
modo a obter-se na consola central uma distribuição de pressões com uma variação próxima da 
estimada por Westergaard para superfícies verticais.  Da análise da Fig. 5) verifica-se que no 
alinhamento da consola central (A), e na proximidade deste, se deve adotar para esta geometria 
abóbada um fator multiplicativo na distribuição teórica proposta por Westergaard [7] entre 0,7 e 0,8. 
Observa-se ainda que nos alinhamentos mais próximos das margens, a distribuição de pressões 
apresenta uma curvatura mais atenuada em altura, e os fatores multiplicativos das massas 
associadas de Westergaard [7] são da ordem de 0,9 a 1,1.  

 

 

a) Corpo da barragem  

  

a) Geometria tipo 1 – Malha U b) Geometria tipo 2 – Malha R 

Figura 4. Modelo numérico –Barragem abóbada 
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a) Alinhamento A – 8N b) Alinhamento A - EDM 

  

c) Alinhamento B – 8N d) Alinhamento B - EDM 

  

e) Alinhamento C – 8N f) Alinhamento C - EDM 

Figura 5. Distribuição de pressões hidrodinâmicas em altura nos alinhamentos A, B e C - 
Barragem abóbada 
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4 CONCLUSÕES 

Nesta comunicação analisou-se a distribuição de pressões hidrodinâmicas para uma aceleração 
constante do corpo da barragem, adotando uma formulação de Lagrange para o comportamento da 
albufeira, para um perfil gravidade com um paramento com 15º de inclinação, para um perfil 
gravidade com um paramento com uma inclinação de 30º e para uma barragem abóbada. Na 
discretização da albufeira adotou-se o elemento finito hexahédrico de 8 nós sub-integrado e o 
elemento hexahédrico de 8 nós cuja deformação volumétrica é definida em função da média das 
deformações volumétricas de duas sobreposições de 5 tetraedros independentes. 

Os resultados numéricos obtidos indicam que em barragens gravidade, para inclinações do 
paramento de montante da ordem dos 150, os dois elementos finitos de fluido em deslocamentos 
adotados apresentam um desempenho similar e o coeficiente de penalização que minimiza os modos 
de circulação não tem efeito na distribuição de pressões. Verifica-se que em perfis gravidade, para 
inclinações do paramento de montante da ordem dos 300, só se consegue obter uma solução 
próxima da obtida experimentalmente caso a discretização da albufeira na proximidade do 
paramento seja muito refinada e não se adote fator de penalização. 

Da análise dos resultados obtidos para a barragem do tipo abóbada verifica-se que somente os 
elementos hexaédricos de 8 nós subintegrados, sem coeficiente de penalização, reproduzem uma 
distribuição de pressões coerente, ao contrário da distribuição de pressões obtida com elementos 
hexaédricos de 8 nós de discretização mista. Os resultados apresentados demonstram ainda a 
importância de um refinamento da malha da albufeira na vizinhança do paramento. Verificou-se 
ainda que, tal como indicado em estudos anteriores, por se tratar de um paramento com dupla 
curvatura, é necessário introduzir um fator multiplicativo na distribuição teórica proposta por 
Westergaard, que deve ser definido em função da posição de cada alinhamento.  

Os resultados numéricos obtidos permitem concluir que um modelo em deslocamentos permite 
obter uma solução estável para as geometrias estudadas, em particular o elemento hexahédrico de 
8N subintegrado. No entanto, a sua aplicação deve ser precedida da análise de distribuições de 
pressões no paramento para aceleração constante, de modo a aferir a robustez do modelo de 
interação, que é sensível à geometria do elemento finito de fluido, que deve ser o mais regular 
possível. Verifica-se igualmente que é necessário reavaliar em malhas tridimensionais irregulares o 
valor a adotar do coeficiente de penalização que minimiza os modos de circulação. 
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Resumo 

Neste trabalho apresenta-se o sistema para monitorização em contínuo do comportamento 
dinâmico da barragem do Cabril que foi instalado em 2008, pelo LNEC e pela EDP, referindo alguns 
dos principais resultados que têm sido obtidos a partir da análise dos dados recolhidos entre 2008 e 
2020, quer sob excitação ambiente/operacional, quer sob ações sísmicas. Trata-se de um sistema do 
tipo SSHM (“Seismic and Structural Health Monitoring System”) equipado com software que permite 
a comparação entre resultados observados e resultados previstos com base em modelos numéricos 
de elementos finitos. Salienta-se a importância do desenvolvimento de software para tratamento, 
análise e gestão automática dos dados e apresentam-se os programas computacionais que têm vindo 
a ser desenvolvidos no LNEC, em MATLAB, para apoio à análise dos dados recolhidos com este tipo 
de sistemas, nomeadamente um programa de identificação modal e um programa de elementos 
finitos tridimensionais para análise do comportamento dinâmico de sistemas barragem-fundação-
albufeira (DamDySSA4.0), que inclui um módulo para análise modal complexa, um módulo para 
análise sísmica em regime linear e um módulo para apoio a estudos de verificação da segurança 
sísmica que permite efetuar cálculos sísmicos não lineares envolvendo movimentos de junta e 
roturas no betão, com base num modelo de dano. 

Palavras-chave: Comportamento dinâmico de barragens; Monitorização de vibrações em 
contínuo; Evolução de frequências naturais; Modos de vibração; Resposta sísmica 
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1 INTRODUÇÃO 

A monitorização da integridade estrutural de grandes barragens de betão com base em sistemas do 
tipo SSHM, “Seismic and Structural Health Monitoring”, iniciou-se, em Portugal, no final de 2008, 
quando o LNEC e a EDP instalaram um sistema pioneiro para monitorizar o comportamento dinâmico 
da barragem do Cabril [1,2,3,4]. Este sistema, concebido para monitorização da integridade 
estrutural da barragem recorrendo à monitorização de vibrações em contínuo, foi desenvolvido no 
âmbito de um programa de investigação [1] do LNEC, apoiado pela Eletricidade de Portugal (EDP) e 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

Em termos do hardware o sistema foi projetado e montado integralmente pelo Centro de 
Instrumentação Científica (CIC) do LNEC [5] e, quanto ao software, foi desenvolvido em conjunto 
pelo CIC e pelo DBB (Departamento de Barragens de Betão), por forma a efetuar automaticamente a 
análise das séries temporais de aceleração medidas, de hora em hora, tendo em vista a deteção de 
eventos sísmicos e a identificação dos principais parâmetros modais [3]. 

A evolução temporal das principais frequências naturais identificadas, geralmente influenciadas pelas 
variações do nível da albufeira, é automaticamente comparada com as frequências naturais 
calculadas numericamente usando um modelo EF3D do conjunto barragem-fundação-fundação, 
considerando os níveis de água efetivamente registados. 

Em face do sucesso do sistema SSHM instalado na barragem do Cabril [6, 7 e 8], a EDP decidiu 
instalar sistemas completos similares noutras barragens, nomeadamente nas barragens do Baixo 
Sabor (2015) [9] e Foz Tua (2017). Outros sistemas para medição de vibrações sísmicas em barragens 
estão também instalados noutras grandes barragens portuguesas como é o caso, por exemplo, das 
barragens de Alqueva, Alto Ceira II e Ribeiradio. 

2 COMPORTAMENTO DINÂMICO DE GRANDES BARRAGENS DE BETÃO. ANÁLISE MODAL E 
RESPOSTA SÍSMICA 

Nas grandes barragens de betão, a instalação de sistemas do tipo SSHM para monitorização em 
contínuo de vibrações visa a medição e análise dos registos de acelerações em vários pontos da 
barragem e da fundação, para diferentes níveis de excitação ambiental/operacional e para sismos de 
diferentes magnitudes. As medições devem ser realizadas em tantos pontos quanto possível, a fim 
de obter resultados fiáveis que facilitem a aplicação das metodologias de identificação modal. A 
eficiência destes sistemas de monitorização depende fortemente do uso de software adequado para 
análise e gestão dos dados recolhidos. Assim é da maior importância desenvolver ferramentas 
computacionais, adaptadas a cada barragem, para análise automática e/ou interativa dos dados 
[3,4,6,7], visando: a) identificar os principais parâmetros modais da barragem (frequências naturais, 
configurações modais e amortecimento), com base em métodos de identificação modal no domínio 
da frequência e/ou no domínio do tempo [10,11], e estudar a sua evolução ao longo do tempo, 
considerando o nível da água e as variações térmicas sazonais, ou para detetar possíveis alterações 
estruturais devido aos processos de deterioração [6,7] ; b) medir a resposta dinâmica da barragem 
para diferentes níveis de água, permitindo avaliar a amplificação das acelerações registadas na 
fundação e na barragem, bem como estudar a influência da interação barragem-albufeira. Além 
disso, o software desenvolvido deve permitir a comparação entre a resposta dinâmica da barragem e 
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seu comportamento dinâmico conforme previsto numericamente com base em programas de 
elementos finitos: estes estudos comparativos são de grande interesse para validar e calibrar os 
modelos numéricos, que são usados para simular o comportamento dinâmico de sistemas barragem-
fundação-albufeira e para efetuar estudos de verificação da segurança sísmica das obras. 

3 SISTEMA SSHM INSTALADO NA BARRAGEM DO CABRIL  

A barragem do Cabril (Fig.1) localiza-se no rio Zêzere e está em funcionamento desde 1954. Trata-se 
de uma barragem de dupla curvatura, com fundação em rocha de granito. Trata-se de uma abóbada 
com a particularidade de apresentar uma maior espessura no coroamento (como se pode ver no 
corte pela secção central que se mostra na Fig.1). Tem 132 m de altura máxima acima da fundação e 
um comprimento ao nível do coroamento de 290 m.  

A consola central tem uma largura máxima de 20 m na base e uma largura mínima de 4,5 m abaixo 
do coroamento. Durante o primeiro enchimento ocorreu fendilhação horizontal significativa na zona 
central superior, entre as cotas de 280 me 290 m. Além disso, foi detetado um processo expansivo 
desde o final dos anos 90. Em 2008 foi instalado na barragem do Cabril um sistema de monitorização 
dinâmica (Fig. 2) do tipo SSHM. 

 

 
 

Figura 1. Barragem do Cabril. a) Vista aérea (em que é visível a torre de tomada de água). 
b) Alçado, planta e corte pela consola central. 

A configuração adotada para este sistema baseou-se na experiência recolhida no LNEC ao longo dos 
anos, referente a dados da monitorização e a resultados de simulações numéricas [3,4,5,6]. O 
objetivo foi implementar um sistema com alta gama dinâmica, capaz de medir, em contínuo e com 
boa precisão, a resposta da barragem para vários tipos de excitação dinâmica: excitação 
ambiente/operacional e sismos de várias magnitudes. Este sistema inclui 16 acelerómetros uniaxiais 
e 3 triaxiais e foi projetado para medir acelerações na zona superior da barragem e junto à inserção, 
com uma taxa de amostragem de 1000 Hz. 
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Figura 2. Sistema SSHM instalado na barragem do Cabril, em 2008 
 
Os acelerómetros uniaxiais (medem vibrações na direção radial) estão distribuídos na parte superior 
da barragem por duas galerias, acima e abaixo da zona fendilhada. Quanto aos acelerómetros 
triaxiais, um está localizado na consola central (galeria superior), enquanto os outros dois estão 
instalados junto à inserção, em ambas as margens. Os acelerómetros estão ligados a um sistema 
modular composto por unidades de aquisição/digitalização, as quais são controladas por 4 
concentradores de dados. Esses dados são enviados através de uma rede local de fibra ótica 
(intranet) para um computador no posto de observação e controlo (POC), localizado na central. No 
total são gravados continuamente, hora a hora, ficheiros com dados de 25 acelerogramas. O 
armazenamento e gestão dos dados recolhidos é efetuado no servidor localizado no POC, utilizando 
software apropriado desenvolvido no LNEC. No que diz respeito ao controlo remoto do sistema, é 
importante referir que o servidor pode ser acedido via internet a partir do LNEC por computador ou 
até por smartphone, utilizando software adequado. 

Como salientado atrás, o hardware para medição das acelerações e o software de aquisição de dados 
correspondente deve ser complementado com software adequado para análise e gestão automática 
dos dados recolhidos, para garantir a eficiência do sistema de monitorização dinâmica. Para o caso 
da barragem do Cabril, foram desenvolvidos em MATLAB programas de identificação modal 
baseados no método de decomposição no domínio da frequência (FDD) e na técnica de 
Decomposição em Valores Singulares (FDD) da matriz Densidade Espectral de Potência (PSD) [10, 11]. 

4 MODELO ADOTADO PARA SIMULAR A RESPOSTA DINÂMICA DO SISTEMA BARRAGEM-
FUNDAÇÃO-ALBUFEIRA 

O comportamento dinâmico do sistema barragem-fundação-albufeira é simulado através de um 
modelo coupled baseado numa formulação de EF3D (Fig.3) em deslocamentos (domínio sólido - 
barragem e fundação) e pressões (domínio fluido - albufeira), utilizando o programa DamDYSSA4.0. 
São definidas condições de fronteira específicas para simular a pressão hidrostática e hidrodinâmica 
na face a montante da barragem, considerando a interação dinâmica barragem-albufeira com 
propagação das ondas de pressão no reservatório e o efeito de amortecimento da radiação. Utiliza-
se a técnica de subestruturação no cálculo da fundação como uma subestrutura elástica e sem 
massa, considerando a introdução de componentes de rigidez e amortecimento diretamente na 
interface barragem-rocha, enquanto o input sísmico é aplicado admitindo distribuição espacial 
uniforme. O programa DamDySSA4.0 envolve três módulos: (i) análise modal com amortecimento 
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generalizado, usando uma formulação de estado para resolver o problema de valores e vetores 
próprios complexos e calcular frequências naturais, modos não estacionários e fatores de 
amortecimento modal; (ii) análise sísmica linear, utilizando um método de discretização temporal 
para integração numérica com base no método de Newmark, assumindo comportamento elástico 
linear no betão e nas juntas; e (iii) análise sísmica não linear, combinando o referido método de 
Newmark e o método de stress-transfer (para simular a redistribuição de tensões desequilibradas), 
considerando o comportamento do betão até a rotura com base num modelo de dano isotrópico 
com enfraquecimento e duas variáveis de dano independentes (d+ para tração e d- para compressão), 
e movimentos da junta de abertura/fecho/ deslizamento, utilizando elementos de junta e a lei de 
Mohr-Couloumb, nas juntas de contração verticais, na superfície de inserção da barragem e nas 
fendas existentes. 

 

Figura 3. Modelo coupled (DamDySSA4.0) adotado para simular a resposta dinâmica da barragem do Cabril 

5 ANÁLISE MODAL. EVOLUÇÃO DAS FREQUÊNCIAS NATURAIS AO LONGO DO TEMPO 

Na Fig.4 apresenta-se a evolução das frequências naturais identificadas para os primeiros cinco 
modos de vibração da barragem do Cabril, para o período 2008-2020, assim como as frequências e 
configurações modais estimadas a partir das acelerações medidas em 16/jun/2018 (17h-18h), e em 
4/mai/2019 (4h-5h). Pode-se verificar que configuração do 4o modo é claramente influenciada pela 
fendilhação horizontal existente na barragem (oscilação da parte superior da barragem).  

Na Fig.5 apresenta-se a comparação entre as frequências naturais calculadas (linhas) e identificadas 
ao longo do tempo (círculos) assim como as frequências e configurações modais calculadas para a 
albufeira às cotas 293,5 m e 285,0 m. Esta figura permite verificar que existe uma boa concordância 
entre as frequências e configurações modais identificadas e calculadas para os cinco primeiros 
modos, especialmente para os níveis de água mais elevados (menor interação com a torre). 

Na Fig.6 mostra-se como o uso combinado de resultados da monitorização de vibrações em contínuo 
e de resultados de simulações dinâmicas de elementos finitos pode ser de grande valor para analisar 
a integridade estrutural. A frequência natural do 1o modo identificada automaticamente ao longo do 
tempo (a vermelho) é comparada com a frequência calculada (a azul) utilizando um modelo de 
referência, sem dano, e um modelo de teste considerando dano evolutivo de 0 e 5%. No período em 
análise (2008-2020) é obtido um bom ajuste com o modelo sem dano o que permite concluir que o 
comportamento estrutural da obra não foi significativamente afetado por eventual deterioração. 

DamDySSA4.0 
-Análise modal complexa 
-Análise sísmica linear 
-Análise sísmica não linear 

Movimentos 
de juntas 

Dano d+ 
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Figura 4. Resultados da monitorização em contínuo da barragem do Cabril: evolução das frequências naturais 
identificadas ao longo do tempo (2008-2020). Espetros de valores singulares da matriz DEP, frequências 
naturais identificadas e configurações modais em 16/jun/2018 e em 4/mai/2019. 
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Figura 5. Comparação entre frequências naturais calculadas e identificadas em obra ao longo do tempo. 
Configurações modais calculadas com o MEF, para duas cotas de água. 
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Figura 6. Deteção de dano com base na medição e análise de vibrações. Evolução da frequência natural do 1º 
modo de vibração identificada ao longo do tempo (2008 to 2020) e comparação com as frequências calculadas 
numericamente (MEF) usando um modelo sem dano e um modelo com dano evolutivo (0 to 5 %). 

6 RESPOSTA SÍSMICA 

Neste ponto analisa-se a resposta sísmica da obra para o sismo que ocorreu em 4/set/2018, de 
magnitude 4,6 na escala Richter, com epicentro na região abissal de Peniche, a cerca de 205 km do 
local da barragem (Fig.7). Na figura 7 é possível ver o bom acordo que foi obtido entre as acelerações 
medidas no topo da consola central e as correspondentes acelerações calculadas considerando como 
input no modelo de EF3D (fig.3) as acelerações que foram medidas junto à inserção, na base do 
encontro direito. A maior aceleração de pico foi registada no topo da consola central, com um valor 
de 3,62 mg, na direção radial: comparando esta aceleração com a aceleração de pico na rocha sob o 
encontro da MD, na mesma direção (1,31 mg), verifica-se que o fator Fa de amplificação entre a 
aceleração na inserção e no topo da consola central é de, aproximadamente, Fa=2,8, idêntico ao fator 
calculado com o modelo de EF adotado. Com base nos registos de aceleração apresentados, pode-se 
verificar que as maiores acelerações foram registadas na parte superior da barragem, conforme 
esperado. Esta análise mostra a capacidade do sistema SSHM da barragem do Cabril para medir 
vibrações induzidas por eventos sísmicos, mesmo vibrações de baixa amplitude para sismos com 
epicentros a grande distância do local da barragem e mostra o interesse deste tipo de registos 
medidos in-situ para validar e calibrar os modelos numéricos adotados para simulação da resposta 
sísmica de barragens o que é essencial para a realização de estudos de verificação da segurança.  
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Figura 7. Comparação da resposta sísmica medida e calculada com o DamDySSA4.0 (sismo 4/set/2018, M4.6) 

 

7 CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresentaram-se alguns dos principais resultados da monitorização dinâmica em 
contínuo obtidos ao longo dos últimos 12 anos na barragem do Cabril. Os registos de acelerações 
medidos foram utilizados para estudar o comportamento dinâmico da barragem sob vibrações 
ambientais/operacionais, visando avaliar a evolução das frequências naturais e configurações modais 
ao longo do tempo, considerando a influência do nível de água da albufeira, bem como analisar a 
resposta medida durante eventos sísmicos. Foi efetuada uma comparação sistemática entre 
resultados experimentais e numéricos sendo estes calculados com um modelo coupled de EF3D, que 
permite simular a interação dinâmica barragem-albufeira. Mostrou-se que, em geral, é obtida uma 
boa concordância entre a resposta medida e a resposta calculada numericamente, quer em termos 
de frequências naturais e modos de vibração quer em termos de acelerações sísmicas. Com base na 
evolução das frequências naturais da barragem do Cabril foi possível concluir que os fenómenos de 

Acelerações  

Acelerações no topo da consola central 

Epicentro: Região abissal de Peniche 
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deterioração existentes não têm progredido significativamente e não afetam a integridade estrutural 
da obra. 
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Resumo 

Em  face do elevado  risco potencial geralmente associado às grandes barragens, de acordo  com a 
ICOLD é  fundamental  avaliar  continuamente o desempenho destas obras, durante  toda  a  fase de 
exploração,  para  situações  correntes  e  excecionais,  nomeadamente,  envolvendo  fenómenos  de 
deterioração progressiva e/ou a ocorrência de ações excecionais, como é o caso, por exemplo, de 
sismos  intensos. Desta  forma, o controlo da segurança de grandes barragens deve apoiar‐se:  (i) na 
monitorização com sistemas do  tipo SSHM  (“Seismic and Structural Health Monitoring”) equipados 
com software adequado para gestão e análise automática dos dados recolhidos continuamente; e (ii) 
na  comparação  entre  os  resultados  da  monitorização  com  resultados  numéricos  de  modelos  de 
elementos  finitos  (EF3D).  Neste  trabalho  apresentam‐se  diversos  resultados  de  medições  in‐situ 
referentes  à  caracterização  do  comportamento  dinâmico  da  barragem  de  Cahora  Bassa  (em 
Moçambique),  uma  barragem  abóbada  de  dupla  curvatura  com  170  m  de  altura  na  qual  está 
instalado,  desde  2010,  um  sistema  do  tipo  SSHM  para  monitorização  de  vibrações  em  contínuo. 
Analisa‐se,  em  particular,  a  evolução  das  principais  frequências  naturais  ao  longo  do  tempo, 
considerando as  variações do nível da albufeira, e a  resposta  sísmica da obra durante um evento 
sísmico de baixa  intensidade, com base em acelerações medidas na rocha e no corpo da barragem.  
Os  resultados das medições em obra  são  comparados  com  resultados numéricos obtidos  com um 
modelo de EF3D. Apresentam‐se ainda resultados de uma análise sísmica não linear considerando o 
método “Endurance Time Analysis” (ETA) que permite estudar com elevada eficiência computacional 
a resposta da obra para sismos com aceleração de pico crescente. 

Palavras‐chave:  Sistemas do tipo SSHM para monitorização de vibrações em barragens; Modelos 
de EF3D; Evolução de frequências naturais; Modos de vibração; Análise sísmica 
com o método ETA 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 613



 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A monitorização da integridade estrutural e o controlo da segurança de grandes barragens apoia‐se 
atualmente na utilização de sistemas de monitorização automática para controlar continuamente o 
desempenho  das  obras  para  solicitações  estáticas  e  dinâmicas,  utilizando,  nomeadamente,  os 
denominados sistemas do tipo SSHM (“Seismic and Structural Health Monitoring”) para medição de 
vibrações. O conceito de SSHM é bastante recente, referindo‐se à implementação de procedimentos 
e  estratégias  para  caracterizar  o  comportamento  dinâmico  dessas  estruturas  em  condições  de 
operação e durante eventos sísmicos, com base em dados da monitorização de vibrações contínuo 
[1,2,3].  Com  os  sistemas  de  monitorização  de  vibrações  do  tipo  SSHM  são  recolhidos  dados 
referentes à resposta dinâmica das obras que permitem: i) caracterizar do comportamento dinâmico 
global do sistema barragem‐fundação albufeira para diferentes cotas de água; i) analisar a evolução 
dos  principais  parâmetros  modais  ao  longo  do  tempo,  nomeadamente  frequências  naturais  dos 
primeiros modos de vibração; iii) estudar a resposta dinâmica sob ações sísmicas reais; iv) investigar 
os  efeitos  estruturais  dos  processos  de  deterioração  evolutiva  dos  materiais  (p.ex.  associados  à 
progressão  no  tempo  de  processos  expansivos)  com  vista  a  avaliar  continuamente  a  integridade 
estrutural;  v)  fornecer  informações  úteis  às  partes  interessadas  e  aos  técnicos/engenheiros 
responsáveis pelo controlo da segurança e monitorização da integridade estrutural, para cumprir as 
necessidades  de  manutenção  regular  e/ou  para  apoiar  a  tomada  de  decisões  face  a  situações 
excecionais. 

2 SISTEMAS DO TIPO SSHM PARA MONITORIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES EM CONTÍNUO EM 
GRANDES BARRAGENS 

A aplicação de metodologias SSHM para controlo de segurança de barragens sofreu um importante 
crescimento na última década, devido às vantagens da monitorização de vibrações  contínuo  [2] e 
devido às  crescentes exigências de  segurança da  sociedade, acompanhada pelos donos de obra e 
engenheiros  responsáveis. Portanto, a  instalação de sistemas para medição vibrações em contínuo 
tem sido proposta para a maioria das novas grandes barragens, para avaliar o seu comportamento 
desde a fase de primeiro enchimento, e para barragens mais antigas, algumas construídas há várias 
décadas  e  com  problemas  de  deterioração  (por  exemplo,  problemas  de  deterioração  evolutiva 
associados a reações expansivas). 

A  instalação  de  um  sistema  SSHM  em  grandes  barragens  de  betão  visa  medir  continuamente  as 
acelerações em vários pontos no corpo da barragem (é conveniente efetuar medições num elevado 
número  de  pontos,  da  ordem  das  duas  ou  três  dezenas,  bem  distribuídos  pelo  corpo  da  obra, 
sobretudo na zona central superior), em vários pontos ao  longo da  interface barragem‐fundação e, 
se possível, em  vários pontos no  interior do maciço  rochoso de  fundação  [4, 5]. O objetivo  é  ter 
dados  que  permitam  uma  avaliação  contínua  da  resposta  dinâmica  das  obras  sob  vibrações 
operacionais/ambientais e sob ações sísmicas. Os sistemas SSHM devem ser preparados para efetuar 
medições com alta gama dinâmica, por forma a que seja possível medir com precisão a resposta da 
barragem  para  movimentos  oscilatórios  de  amplitude  reduzida,  ou  seja,  devidos  a  excitação 
ambiental/operacional  e  sismos  de  baixa  intensidade,  e  para  movimentos  oscilatórios  de  maior 
amplitude, devidos, por exemplo, a sismos de grande intensidade. Os sistemas SSHM devem adotar 
equipamentos  de  última  geração  para  medição,  aquisição  e  transmissão  automática  de  dados  e 
devem  ser  integrar  software  (Fig. 1), adaptado e otimizado para  cada barragem, para processar e 
analisar automaticamente as vibrações medidas, nomeadamente software para  identificação modal 
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e  com  capacidade  para  distinguir  vibrações  sísmicas  das  vibrações  resultantes  da  operação  dos 
órgãos de descarga e de produção de energia. Além disso, é necessário  incluir nos sistemas SSHM 
resultados de modelos de elementos finitos (MEF) de referência, para permitir a comparação entre a 
resposta  medida  e  calculada,  a  fim  de  obter  elementos  para  apoio  a  estudos  de  avaliação  da 
integridade  estrutural  e  de  verificação  da  segurança,  e  elementos  para  apoiar  estudos  de 
calibração/validação de novos modelos em desenvolvimento. 

 

 

 

Figura 1. Principais componentes de um sistema do tipo SSHM para grandes barragens. 
Representações gráficas adotadas para comparação entre resultados experimentais e numéricos 
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3 SISTEMA SSHM INSTALADO NA BARRAGEM DE CAHORA BASSA  

3.1  Características da barragem 

A barragem de Cahora Bassa (Fig.2), está  localizada em Moçambique, perto da vila do Songo, e foi 
construída no final de 1974 no rio Zambeze. É uma barragem abóbada de dupla curvatura com 170 m 
de altura, assente numa  fundação granítica de muito boa qualidade. O coroamento, à cota 331 m, 
tem um comprimento da ordem de 300 m. A secção central tem 23 m de  largura na base e 4 m de 
largura  ao  nível  do  coroamento.  Na  década  de  1980  foi  detetada  a  ocorrência  de  um  processo 
expansivo  no  betão.  Atualmente  é  visível  fendilhação  em  “craquelet”,  em  várias  zonas  da  obra, 
nomeadamente  no  piso  do  coroamento,  o  que  é  comum  em  barragens  com  problemas  de 
expansões. 

3.2 Sistema SSHM 

Em  2010  foi  instalado  na  barragem  um  sistema  SSHM  (Fig.  2),  com  o  objetivo  de  caracterizar  o 
comportamento  dinâmico  da  obra  sob  vibrações  ambientais/operacionais  e  durante  eventos 
sísmicos.  O  sistema  foi  projetado  para  registar  continuamente  histórias  de  aceleração  usando 
acelerómetros  de  grande  sensibilidade,  a  uma  taxa  de  amostragem  de  50  Hz  e  armazenando 
continuamente as acelerações numa banda de ± 1g. Assim, o esquema de monitorização  instalado 
inclui  10  acelerómetros  uniaxiais  (EpiSensor  ES‐U2),  localizados  na  galeria  superior  abaixo  do 
coroamento, para medir  acelerações na direção  radial, e 3  sensores  triaxiais  (EpiSensor ES‐T), um 
posicionado  junto  à  base  (interface  barragem‐fundação)  e  dois  nas  margens  direita  e  esquerda. 
Todos os sensores  (19 canais) são  ligados a uma unidade Granite de 24 canais da Kinemetrics para 
aquisição/digitalização  de  dados,  em  24  bits.  No  total,  19  acelerogramas  são  registados 
continuamente, a cada hora, e então enviados e armazenados no servidor de computador localizado 
nos escritórios do centro de controle da barragem. 

Um  software  específico  foi  desenvolvido  para  analisar  os  dados  recolhidos  com  sistemas  de 
monitorização  contínua,  incluindo  o  instalado  na  barragem  de  Cahora  Bassa.  Este  software 
compreende  várias  ferramentas,  nomeadamente  para:  i)  identificação  modal  interativa  (com 
interface  de  utilizador)  e  automática,  utilizando  o  método  Frequency  Domain  Decomposition 
(FDD‐SVD) [6,7], e uma nova técnica para seleção automática de picos baseada num procedimento 
de  linha de  limiar e numa  técnica de clustering otimizada para distinguir as diferentes  frequências 
modais; e ii) para distinguir automaticamente vibrações sísmicas, com base em análises de máximos, 
possibilitando o envio de e‐mails de alerta aos Donos de Obra e/ou engenheiros responsáveis pelo 
controlo da segurança. Com base nos resultados experimentais obtidos com este software, é possível 
avaliar a evolução do comportamento dinâmico de barragens ao  longo do tempo e realizar estudos 
comparativos com a resposta prevista através de modelos de EF.  
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Figura 2. Barragem de Cahora Bassa. Sistema SSHM instalado em 2010. 

 

4 MODELAÇÃO NUMÉRICA DA RESPOSTA DINÂMICA 

O  comportamento  dinâmico  do  sistema  barragem‐fundação‐albufeira  é  simulado  através  de  um 
modelo  coupled  baseado  numa  formulação  de  EF3D  (Fig.3)  em  deslocamentos  (domínio  sólido  – 
barragem e fundação) e pressões (domínio fluido ‐ albufeira), utilizando o programa DamDYSSA4.0. 
Trata‐se  de  um  programa  de  EF3D  desenvolvido  para  análise  dinâmica  linear  e  não  linear  de 
barragens de betão. O sistema barragem‐fundação‐albufeira é simulado usando um modelo coupled 
[2]  com  fundação  sem  massa,  com  base  numa  formulação  em  deslocamentos  e  pressões  para 
simular a propagação das ondas de pressão ao longo da albufeira [1,2]. A análise modal complexa é 
efetuada  com  base  numa  formulação  de  estado,  o  que  permite  considerar  amortecimento  não 
proporcional. A análise sísmica é efetuada com um algoritmo de integração numérica no domínio do 
tempo  baseado  no  método  de  Newmark,  sendo  os  acelerogramas  sísmicos  aplicados  na  base 
(uniformemente distribuídos ao  longo da  interface barragem‐rocha). Na análise  sísmica não  linear 
utiliza‐se o método de stress‐transfer sendo o comportamento do betão até a rotura simulado com 
base num modelo de dano isotrópico com enfraquecimento e duas variáveis de dano independentes 
(d+  para  tração  e  d‐  para  compressão),  e  movimentos  da  junta  de  abertura/fecho/deslizamento, 
utilizando  elementos  de  junta  e  a  lei  de  Mohr‐Coulomb,  nas  juntas  de  contração  verticais,  na 
superfície de inserção da barragem e em eventuais fendas. 

1. Análise dos dados da monitorização 
1.1 Identificação automática de 

vibrações sísmicas 
1.2 Identificação Modal (FDD‐SVD) 

         2.  Análise com Elementos Finitos 
               2.1 Análise modal complexa 
               2.2 Análise sísmica linear 
               2.3 Análise sísmica não‐linear 

Software 

Hardware (Equipamento instalado) 
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Figura 3. Modelo coupled adotado para simular a resposta dinâmica da barragem do Cahora Bassa 

 

5 EVOLUÇÃO DAS FREQUÊNCIAS NATURAIS AO LONGO DO TEMPO 

Nesto  ponto  apresentam‐se  resultados  referentes  à  observação  e  análise  do  comportamento 
dinâmico da barragem de Cahora Bassa sob excitação ambiente/operacional, entre 2010 e 2020. Na 
Fig.4 apresenta‐se a evolução das frequências naturais identificadas automaticamente para os cinco 
primeiros modos de vibração. Os valores da frequência do 1º modo variam entre 1,95 Hz e 1,78 Hz. 
Para o 2º modo, os valores de frequência variam de 2,4 Hz a 2,16 Hz. Como esperado, a influência do 
nível  da  água  na  resposta  dinâmica  da  barragem  é  significativa,  como  se  pode  ver  na  Fig.4  pela 
correlação entre as variações nas frequências naturais e as variações do nível de água na albufeira. 
As simulações numéricas  foram  realizadas utilizando o modelo de elementos  finitos  tridimensional 
(MEF3D)  atrás  referido  sistema  barragem‐fundação‐albufeira,  considerando  um  módulo  de 
elasticidade  E = 40 GPa  e  um  coeficiente  de  Poisson   =  0,2  para  a  barragem  e  fundação,  e  uma 
velocidade de propagação de ondas de pressão na água ca = 1500 m/s. Para cálculos dinâmicos foi 
utilizada a relação Edyn = 1,25 × Eestatico. Na Fig. 4 apresenta‐se uma comparação entre as frequências 
naturais  identificadas ao  longo do  tempo e as curvas de  frequência obtidas numericamente com o 
MED3D  (considerando  as  variações  reais  do  nível  de  água)  bem  como  as  configurações  modais 
calculadas para a água à cota 319 m. Como se pode ver na Fig.4 os modos 1 e 5 são antissimétricos, 
enquanto  os  modos  2,  3  e  4  são  simétricos.  A  análise  comparativa  mostra  uma  excelente 
concordância entre as frequências naturais identificadas e calculadas para os primeiros cinco modos 
de vibração, com diferenças de menos de 0,1 Hz observadas para o 3º e 4º modo. Na Fig.5 mostra‐se 
como o uso combinado de resultados da monitorização de vibrações em contínuo e de resultados de 
simulações com MEF pode ser de grande valor para analisar a  integridade estrutural. A  frequência 
natural do 1o modo identificada automaticamente ao longo do tempo (a vermelho) é comparada com 
a frequência calculada (a azul) utilizando um modelo de referência, sem dano, e um modelo de teste 
considerando dano evolutivo de 0 e 5%. No período em análise (2010‐2020) é obtido um bom ajuste 
com o modelo sem dano o que permite concluir que o comportamento estrutural da obra não  foi 
significativamente afetado por eventual deterioração progressiva associada ao processo expansivo. 

Velocidade  de  propagação 
de ondas de pressão 
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Figura 4. Evolução das  frequências naturais  identificadas ao  longo do  tempo  (2010‐2020): comparação entre 
frequências  naturais  identificadas  e  calculadas  (MEF),  para  os  primeiros  5  modos  de  vibração.

 

Figura 5. Deteção de dano com base na medição e análise de vibrações. Evolução da frequência natural do 1º 
modo de vibração  identificada ao  longo do tempo  (2010 to 2020) e comparação com a  frequência calculada 
numericamente (MEF) usando: (a) um modelo sem dano; e (b) um modelo com dano evolutivo (0 to 5 %). 
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6 RESPOSTA SÍSMICA MEDIDA EM OBRA 

Neste ponto analisa‐se a  resposta sísmica da obra para o sismo que ocorreu em 21/jun/2017 com 
epicentro a cerca de 32 km da barragem (Fig.6). Na Fig. 6 é possível ver o bom acordo que  foi  obtido 

 

Figura 6. Comparação da resposta sísmica medida e calculada com o DamDySSA4.0 (sismo 21/jun/2017) 

 

entre aceleração radial medida no topo da consola central e a correspondente aceleração calculada 
com o MEF, considerando como  input as acelerações medidas no fundo do vale (na base da secção 
central),  distribuídas  uniformemente  na  fundação.  Esta  análise  mostra  a  capacidade  do  sistema 
SSHM instalado na barragem do Cahora Bassa para medir vibrações induzidas por eventos sísmicos e 
mostra  o  interesse  deste  tipo  de  registos  medidos  in‐situ  para  validar  e  calibrar  os  modelos 
numéricos a adotar em estudos de verificação da segurança sísmica. 

 

7 RESPOSTA NÃO‐LINEAR SOB ACÇÕES SÍSMICAS DE GRANDE INTENSIDADE. UTILIZAÇÃO 
DO MÉTODO ETA (“ENDURANCE TIME ANALYSIS”) 

Neste  ponto  apresentam‐se  resultados  de  uma  análise  sísmica  não  linear  (Fig.7)  considerando  o 
método “Endurance Time Analysis”, ETA [8, 9]. Neste caso, o denominado endurance limit foi de 0.5g 
(5s), dado que só para este nível de excitação começam a surgir danos à tração significativos numa 
área  extensa  do  paramento  de  jusante,  que  se  propagam  ao  longo  da  espessura  em  algumas 
consolas.  Os  danos  à  compressão  só  ocorrem  a  partir  da  aceleração  de  0.6g,  aumentando 
progressivamente até ap=1g, quando as roturas se propagam de montante a jusante na zona central 

 = 1 % 
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superior. Em síntese, os resultados obtidos nesta análise com o método ETA permitem concluir que a 
barragem de Cahora Bassa apresenta um desempenho muito satisfatório para um nível de excitação 
sísmica até 5 vezes  superior ao do Sismo Máximo de Projeto  (SMP) prescrito para a barragem de 
Cahora Bassa, ao qual corresponde uma aceleração de pico de 0,1g. 

 

 

Figura  7.  Modelo  EF3D  do  sistema  barragem‐fundação‐albufeira  usado  na  análise  sísmica  não  linear  da 
barragem  de  Cahora Bassa.  Propriedades  das  juntas  de  contração,  lei  constitutiva  de  dano  e  input  sísmico 
utilizado para análise do comportamento sísmico até à rotura melo método ETA (Endurance Time Analysis). 

 

Figura 8. Resposta sísmica não linear da barragem de Cahora Bassa pelo método ETA. Evolução da distribuição 
do dano à tração(a) e à compressão(b) para a combinação PP+PH331+SISMO, com aceleração crescente. 
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8 CONCLUSÕES 

Neste  trabalho  foi analisado o  comportamento dinâmico da barragem de Cahora Bassa  tendo por 
base  os  resultados  da monitorização  de  vibrações  efetuada  ao  longo  dos  últimos  10  anos  com  o 
sistema SSHM instalado na barragem de Cahora Bassa em 2010. Os registos de acelerações medidos 
foram  utilizados  para  estudar  o  comportamento  dinâmico  da  barragem  sob  vibrações  ambientais 
/operacionais  e  sob  ações  sísmicas.  Foi  efetuada  uma  comparação  sistemática  entre  resultados 
experimentais e numéricos sendo estes calculados com um modelo coupled de EF3D, que permite 
simular  a  interação  dinâmica  barragem‐albufeira  tendo‐se  obtido  uma  boa  concordância  entre  a 
resposta medida e a resposta calculada numericamente, quer em termos de frequências naturais e 
modos de vibração quer em termos de acelerações sísmicas. Com base na análise da evolução das 
frequências  naturais  da  barragem  de  Cahora  Bassa,  comparando  resultados  experimentais  e 
numéricos  (modelo coupled de EF3D com e sem dano),  foi possível concluir que os  fenómenos de 
deterioração existentes não têm progredido significativamente e não afetam a integridade estrutural 
da  obra.  Por  fim  apresentaram‐se  resultados  de  uma  análise  sísmica  não  linear  com  o  método 
“Endurance Time Analysis” tendo‐se concluído que a barragem de Cahora Bassa apresenta um bom 
desempenho para níveis de excitação sísmica 5 vezes superiores à definida para o SMP (ap=0,1g). 
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Resumo 

A determinação da resposta dinâmica das obras e o acompanhamento da evolução do seu 
comportamento durante as várias fases da vida é muito importante, estando inserido nas atividades 
do controle de segurança estrutural. A realização de ensaios de vibração forçada em barragens de 
betão para a determinação do comportamento dinâmico continua a ser uma das técnicas mais fiáveis 
nesta área. Nesta comunicação descreve-se a metodologia de ensaio, e apresentam-se os resultados 
relativos a um caso de estudo, referente à caraterização do comportamento dinâmico da barragem 
do de Foz Tua. Foi desenvolvido um modelo numérico, com representação do sistema barragem-
albufeira-fundação, para apoio na preparação do ensaio e interpretação dos resultados 
experimentais. 

Palavras-chave: Barragens abóbada; Comportamento dinâmico; Ensaios de vibração forçada; 
Método dos elementos discretos 
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1 INTRODUÇÃO 

O acompanhamento do comportamento das estruturas cuja exploração envolva riscos significativos é 
fundamental, para se poderem detetar situações anómalas e intervir atempadamente na sua 
resolução de forma a evitar qualquer tipo de acidente estrutural. A avaliação periódica do 
comportamento dinâmico das estruturas é uma ferramenta importante porque permite detetar a 
partir da alteração do comportamento dinâmico, as correspondentes modificações estruturais 
ocorridas durante esse período. Estas alterações podem incidir unicamente na evolução das 
características mecânicas do material da obra (favorável ou desfavorável), na variabilidade das ações 
ou na existência de alterações estruturais importantes, designadamente relacionadas com a 
fendilhação. Para a implementação desta metodologia é útil determinar o comportamento dinâmico 
das obras para estados de referência e a partir dessa altura acompanhar a sua evolução.  

Ao longo dos últimos anos, têm sido desenvolvidos no LNEC técnicas para a realização de ensaios de 
vibração forçada em barragens de betão para a caracterização do seu comportamento dinâmico. As 
metodologias de ensaio inserem-se num processo de evolução contínua, tendo sido implementadas 
ao longo do tempo melhorias consideráveis, nomeadamente no controle das ações dinâmicas 
aplicadas à barragem, na fiabilidade dos registos obtidos relativamente ao comportamento 
estrutural e no seu tratamento com vista à identificação dos parâmetros dinâmicos da estrutura. Por 
outro lado, na preparação dos ensaios e na interpretação dos seus resultados tem-se recorrido à 
modelação numérica, o que tem permitido melhorar a representação do comportamento das 
estruturas e a validação dos próprios modelos. 

2 CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS DE VIBRAÇÃO FORÇADA 

2.1 Generalidades 

O ensaio de vibração forçada consiste na aplicação a uma estrutura de uma força com uma variação 
no tempo sinusoidal perfeitamente conhecida. Esta ação vai provocar nas estruturas, em regra, um 
movimento vibratório forçado com a mesma frequência de variação no tempo da força aplicada 
(embora desfasada) e com amplitudes que, para além da intensidade da força, dependem da sua 
frequência de aplicação e das frequências naturais da estrutura. Um dos grandes problemas na 
identificação da resposta dinâmica das estruturas está relacionado com o nível dos valores medidos 
para que seja possível, isolar dos registos, a componente relativa à resposta dinâmica da estrutura. O 
ensaio de vibração forçada tem uma grande vantagem relativamente a outras técnicas, porque ao 
aplicar uma excitação à estrutura, por um lado, aumenta os valores medidos relativamente à 
resposta dinâmica (garantindo uma maior fiabilidade dos resultados) e por outro lado, consegue 
sobrepor-se a outras fontes de ruido “obrigando” a estrutura a responder unicamente para a 
excitação imposta. As frequências naturais estão associadas a movimentos vibratórios das estruturas 
bem definidos, pelo que uma boa caracterização do movimento das estruturas durante a realização 
de um ensaio de vibração forçada, através de uma adequada disposição de aparelhos de medida, 
conjugada com a utilização de um modelo matemático, poderá permitir a localização das zonas da 
estrutura onde se verifiquem os processos de deterioração dos materiais.  

O acompanhamento deste tipo de ensaio, através de um modelo matemático de análise do 
comportamento estrutural da barragem, auxilia a interpretação do ensaio e permite a validação do 
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próprio modelo matemático (em particular, a identificação dos diferentes parâmetros estruturais). 
Este modelo matemático poderá ser posteriormente utilizado na determinação da resposta da 
estrutura para outras ações dinâmicas, designadamente, para ações sísmicas. No entanto, com a 
intensidade da força aplicada durante o ensaio de vibração forçada não pode provocar danos na 
estrutura, quando o modelo matemático calibrado durante o ensaio for utilizado na avaliação da 
resposta da estrutura a ações que provoquem níveis de tensão elevados, os seus parâmetros 
estruturais deverão ser convenientemente adaptados. 

2.2 Varrimento contínuo em frequência 

Recentemente foi aplicada esta metodologia de varrimento contínuo em frequência em substituição 
da tradicional de varrimento discreto de frequência com resultados excelentes. O varrimento 
discreto de frequência, apesar de extremamente eficiente, é um pouco demorada devido ao facto de 
ser necessário efetuar uma discretização em frequência no intervalo considerado fundamental, que 
pode ser de duas dezenas de hertz, por forma a obter uma boa caraterização do comportamento 
dinâmico da estrutura. Devido essencialmente a este fator, foi desenvolvida uma metodologia 
baseada na aplicação da ação através de um varrimento contínuo em frequência (sine sweep). Esta 
metodologia baseia-se em aplicar à estrutura uma ação dinâmica sinusoidal variando a frequência 
continuamente entre dois valores previamente definidos (frequência inicial e final, Figura 1). A 
validação destes procedimentos foi efetuada através da comparação de resultados obtidos pelas 
duas metodologias. Um fator extremamente importante e condicionador dos resultados será a 
velocidade de variação da frequência imposta à estrutura durante o ensaio. O ensaio deve ser lento 
para que toda a estrutura responda na mesma frequência. A determinação da resposta dinâmica da 
estrutura é efetuada através do cálculo da FRF (Frequency Response Function), entre as séries 
registadas nos sensores instalados ao longo do corpo da barragem e o registo da força gerada pelo 
vibrador e aplicada na estrutura. As frequências próprias da estrutura situar-se-ão na proximidade 
dos valores máximos da FRF ocorridos no intervalo de frequência que a estrutura foi excitada que 
correspondam a modos de vibração da barragem. Da mesma forma que para a metodologia anterior, 
são determinados os valores modais caraterizadores do comportamento dinâmico da estrutura a 
partir dos valores discretos da resposta obtidos experimentalmente. 

 

Figura 1. Metodologia do ensaio de vibração forçada por varrimento contínuo de frequência (sine 
sweep) 
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3 CASO DE ESTUDO 

3.1 Descrição da barragem de Foz Tua 

O aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua situa-se no rio Tua, afluente da margem direita do rio 
Douro entre as barragens da Valeira e da Régua, junto à confluência destes rios (Figura 2). A 
barragem, uma abóbada de dupla curvatura, tem uma altura máxima de 108 m, com um 
desenvolvimento total do coroamento de 275 m (segundo a superfície de referência), dividida em 18 
blocos cujas larguras variam de 13,5 m a 15,5 m, exceto os 3 blocos no fundo do vale que têm 17,0 
m. Possui um descarregador de superfície controlado localizado na zona central da barragem, com 
uma capacidade de descarga de 5500 m³/s numa bacia de dissipação a jusante (Figura 3). 

 

Figura 2. Planta do empreendimento hidroelétrico de Foz Tua 

 

Figura 3. Vista de jusante da barragem de Foz Tua 

A albufeira criada pela barragem tem uma capacidade de cerca de 106,1 hm3 para o nível de pleno 
armazenamento (NPA), à cota 170,00 m, correspondendo a uma área inundada de cerca de 420,9 ha. 
Para o nível de máxima cheia (NMC), à cota 171,00 mm, a capacidade de armazenamento e a área 
inundada serão, respetivamente, de 110 hm3 e 436 ha. 
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3.2 Descrição dos ensaios realizados 

Para a caraterização do comportamento dinâmico da barragem, foram realizados dois ensaios de 
vibração forçada, em julho de 2016 para a situação de albufeira vazia (123,0 m), e em março de 2017 
para a situação de albufeira cheia (168,9 m). Foi utilizado um vibrador de massa excêntrica de um só 
braço (Figura 4a), desenvolvido no LNEC [1], [2] e [3], em que a frequência de rotação pode variar 
numa gama de 1 a 30 Hz, dependendo da configuração de massas utilizada, aplicando forças 
harmónicas cuja amplitude máxima admissível, condicionada pela resistência da estrutura do 
vibrador, é de cerca de 160 kN. 

A resposta dinâmica da estrutura para as várias frequências de excitação impostas foi medida por 
intermédio de transdutores de velocidade (Kinemetrics, modelo SS-1, Figura 4b) e acelerómetros 
(PCB modelo 481, Figura 4b) colocados em vários pontos da estrutura (Figura 5). O ensaio foi 
realizado por varrimento continuo (com uma velocidade de varrimento de 0,2 Hz/minuto), em que se 
aplicaram frequências de excitação entre 1,5 e 9,6 Hz, e a resposta da barragem foi medida em 
termos de componentes radiais das velocidades e acelerações nos vários pontos de medição. Para 
garantir uma melhor excitação da barragem, e consequentemente resultados mais fiáveis, foram 
usadas várias configurações de massa colocadas no vibrador, utilizando-se massas grandes para 
frequências de excitação mais baixas e massas pequenas que permitem aplicar frequências mais 
elevadas. 

  
a) b) 

Figura 4. Pormenores de colocação da aparelhagem: a) Vibrador de massa excêntrica colocado 
no coroamento b) Transdutor de velocidade e acelerómetros num ponto  

 

Figura 5. Plano de instrumentação utilizado durante os ensaios de vibração forçada 
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3.3 Resultados experimentais 

Com base nas funções de resposta determinadas a partir dos resultados experimentais, foram 
determinados os parâmetros modais da barragem, nomeadamente as frequências próprias, as 
configurações modais e o amortecimento modal. Os parâmetros modais estimados com base numa 
metodologia MDOF, são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros modais determinados a partir dos registos dos ensaios de vibração forçada 

Modo 
Frequência (Hz) Amortecimento modal (%) 

Configuração 
modal Alb. Vazia 

(123,0 m) 
Alb. Cheia 
(168,9 m) 

Alb. Vazia 
(123,0 m) 

Alb. Cheia 
(168,9 m) 

1 3,66 3,05 1,16 1,18 ≈ Anti-simétrico 

2 3,88 3,25 0,79 0,68 ≈ Simétrico 

3 5,09 4,30 0,93 1,22 ≈ Simétrico 

4 6,81 5,64 0,34 0,91 ≈ Anti-simétrico 

5 7,87 6,90 1,23 1,84 ≈ Simétrico 

3.4 Modelo matemático 

3.4.1 Generalidades 

Em cálculos dinâmicos com o programa 3DEC [4], a interação barragem-albufeira tem sido 
habitualmente representada pela técnica das massas associadas de Westergaard, aplicadas no 
paramento de montante da abóbada. Em alternativa, a representação direta da albufeira implica a 
inclusão no modelo de uma malha de elementos finitos que simulem adequadamente o 
comportamento dinâmico do fluido e a sua interação com a barragem e o maciço rochoso de 
fundação, assim como a utilização de condições de fronteira dinâmicas apropriadas.  

Os blocos deformáveis habituais no 3DEC são discretizados em tetraedros do 1º grau, utilizados na 
representação do maciço rochoso, e em elementos finitos de 20 nós, na discertização da abóbada. 
Estes elementos standard não permitem simular o comportamento de um fluido, assimilado a um 
material elástico com módulo de distorção nulo, uma vez que se geram modos de deformação 
espúrios, sem significado físico. Para evitar este problema, o 3DEC dispõe de uma técnica numérica, 
que Cundall designou como discretização mista (mixed discretization), que consiste, no essencial, em 
substituir a deformação volúmica num elemento pela média das deformações volúmicas num 
conjunto de elementos adjacentes, que assim se admite terem a mesma deformação volúmica e, 
consequentemente, a mesma pressão [5]. No 3DEC existem dois tipos de mixed discretization, uma 
com base em macro-elementos paralelepipédicos e uma outra que pode ser simulada para uma 
malha arbitrária de tetraedros. No presente estudo foi adotada a primeira opção, sendo a albufeira 
dividida numa malha de blocos (ou macro-elementos) de 8 nós, solidarizados para simularem um 
meio contínuo. Para se obter um paralelepípedo de resposta simétrica são sobrepostas duas 
discretizações (layers) de 5 tetraedros cada, sendo feita a média das suas rigidezes e tensões. A 
técnica de discretização mista é aplicada separadamente a cada um dos layers, consistindo em tomar 
uma deformação volúmica igual à média dos 5 tetraedros. 
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A utilização de macro-elementos com discretização mista para a representação da albufeira foi 
testada [6], por comparação com a solução analítica desenvolvida por Westegaard, que simula 
rigorosamente a interação hidrodinâmica para o caso de uma barragem rígida de paramento vertical, 
sujeita a uma aceleração uniforme. Estes testes demonstraram que a formulação permite obter, com 
uma boa aproximação, o conhecido diagrama parabólico de pressões exercidas pelo fluido na 
barragem. 

A interface barragem-albufeira é representada por uma junta elástica, com uma rigidez tangencial 
nula, de modo a apenas considerar tensões normais no paramento. De igual modo, foi introduzida 
uma interface do mesmo tipo na base da albufeira, sendo adotada a hipótese de que o maciço sob a 
albufeira se mantém fixo. A rigidez tangencial nula da junta permite ao fluido deslizar sobre o maciço 
sem gerar tensões de corte. No extremo da albufeira são introduzidas condições de fronteira para 
simular a radiação da energia para a parte do reservatório não incluído no modelo, sendo adotada 
uma formulação de fronteiras viscosas, habitualmente utilizada no 3DEC para este efeito. 

A modelação da albufeira através desta nova abordagem já foi utilizada para a interpretação dos 
resultados dos ensaios de vibração realizados na barragem do Baixo Sabor, em que se obtiveram 
resultados muito satisfatórios [8], [9]. 

3.4.2 Descrição do modelo 

Para interpretar os resultados dos ensaios realizados foram desenvolvidos e utilizados, com o 
programa 3DEC [4], dois modelos numéricos de elementos finitos com representação da barragem, 
albufeira e fundação [7]. Na modelação da barragem foram consideradas as juntas de contração 
originando 32 blocos, que interagem entre si nas zonas de interface. Foram também considerados os 
pilares do descarregador de superfície, bem com a estrutura saliente de jusante. Os blocos da 
barragem foram discretizados em elementos tridimensionais, do tipo cubo, isoparamétricos do 2º 
grau, com 20 pontos nodais. As comportas foram simuladas por elementos finitos colocados no 
paramento de montante, com 3,0 m de espessura, e uma junta perimetral de ligação ao betão da 
barragem.  

A albufeira foi simulada com macro-elementos com discretização mista, conforme referido no ponto 
anterior, e a fundação discretizada em elementos tridimensionais, do tipo cubo, isoparamétricos do 
2º grau, com 20 pontos nodais. Na Figura 6 apresenta-se uma vista dos dois modelos numéricos 
completos desenvolvidos para as duas situações de ensaio realizadas. 

Os modelos numéricos foram calibrados com os resultados experimentais, tendo sido efetuado em 
duas fases: primeiro relativamente às propriedades mecânicas (Tabelas 2 e 3), para ajustar as 
frequências próprias, e posteriormente em relação ao amortecimento modal, para ajustar as 
amplitudes das funções de resposta em frequência. O valor do módulo de elasticidade adotado para 
o betão da barragem teve por base os resultados obtidos nos ensaios nas células de fluência 
instaladas no corpo da barragem e dos diversos ensaios de caracterização do betão que foram 
realizados [10]. 

O amortecimento da barragem foi representado pelas componentes proporcionais à massa e à 
rigidez do amortecimento de Rayleigh, tendo o respetivo coeficiente um valor de 1,0% para a 
primeira frequência própria (3,66 Hz e 3,05 Hz para as situações de albufeira vazia e cheia, 
respetivamente). 
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a) b) 

Figura 6. Perspetivas dos modelos numéricos do conjunto barragem-fundação-albufeira: 
 a) albufeira à cota 123,0 m b) albufeira à cota 168,9 m 

 

Tabela 2. Propriedades mecânicas adotadas nas juntas dos modelos numéricos 

Juntas 
Rigidez normal Rigidez tangencial 

Material 1 Material 2 

Modelo para a situação de albufeira vazia (123,0 m) 

Betão Betão   

Abaixo da cota 150,0 m 40,0 GPa/m 16,7 GPa/m 

Acima da cota 150,0 m – Zona central 20,0 GPa/m 8,3 GPa/m 

Acima da cota 150,0 m – Zonas laterais 5,0 GPa/m 2,1 GPa/m 

Betão Comportas 1,0 GPa/m 0,4 GPa/m 

Betão Fundação 40,0 GPa/m 16,7 GPa/m 

Betão Albufeira 2,0 GPa/m 0,0 

Fundação Albufeira 2,0 GPa/m 0,0 

Modelo para a situação de albufeira cheia (168,9 m) 

Betão Betão 40,0 GPa/m 16,7 GPa/m 

Betão Comportas 30,0 GPa/m 12,5 GPa/m 

Betão Fundação 40,0 GPa/m 16,7 GPa/m 

Betão Albufeira 2,0 GPa/m 0,0 

Fundação Albufeira 2,0 GPa/m 0,0 
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Tabela 3. Propriedades mecânicas adotadas no material dos modelos numéricos 

Material 
Módulo de 
elasticidade 

dinâmico 

Módulo de 
compressibilidade 

volumétrica 

Módulo de 
distorção 

Coeficiente 
de Poisson 

Massa 
volúmica 

Betão da barragem 42,0 GPa 23,3 GPa 17,5 GPa 0,20 2400 kg/m3 

Comportas 30,0 GPa 16,7 GPa 12,5 GPa 0,20 70 kg/m3 

Fundação 30,0 GPa 16,7 GPa 12,5 GPa 0,20 2500 kg/m3 

Albufeira 0,0 2,0 GPa 0,0 0,50 1000 kg/m3 

3.4.3 Comparação dos resultados experimentais e numéricos 

A verificação da correspondência entre os modos experimentais e os numéricos pode ser efetuada, 
numa primeira fase, através da comparação visual das configurações modais, o que permite obter, 
de forma direta, uma ideia qualitativa da correlação entre as formas dos modos de vibração. No 
entanto, as configurações modais são, em geral, bastante complexas, pelo que é aconselhável o uso 
da matriz de coeficientes MACij (Modal Assurance Criterion) [11] que permite avaliar 
quantitativamente o grau de correlação entre os modos de vibração i, calculados numericamente, e 
os modos de vibração j, identificados experimentalmente. Os coeficientes da matriz assumem 
valores entre 0 e 1. Para valores próximos da unidade a correspondência entre modos é considerada 
boa, enquanto que para valores nulos os modos são considerados não relacionados. Na Figura 7 
apresenta-se sobre a forma gráfica  a matriz dos coeficientes relativa aos cinco primeiros modos de 
vibração determinados experimental e numericamente para as situações de albufeira vazia (123,0 m) 
e albufeira cheia (168,9 m). Verifica-se uma excelente concordância para os 5 primeiros modos 
experimentais. Na Tabela 4 apresenta-se a comparação entre os resultados do ensaio de vibração 
forçada e os resultados do modelo numérico em termos de frequências próprias e configurações 
modais. As configurações modais obtidas pelos dois métodos apresentam, na sua generalidade, uma 
excelente concordância. 

  
a) b) 

Figura 7. Representação gráfica da matriz MAC relativa às primeiras cinco configurações 
modais determinadas experimental e numericamente para: a) situação de albufeira vazia 

(123,0 m) e b) situação de albufeira cheia (168,9 m) 
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Tabela 4. Comparação das frequências próprias e das configurações modais determinadas a 
partir dos ensaios de vibração forçada e dos modelos numéricos 

Ensaio de vibração forçada Modelo numérico 

Freq. (Hz) 
Alb.Vazia 

 / 
Alb.Cheia 

Configuração modal 

Freq. (Hz) 
Alb.Vazia  

/ 
Alb.Cheia 

Configuração modal 

3,66 
/ 

3,05 

 

3,65 
/ 

3,05 

 

3,88 
/ 

3,25 

 

3,90 
/ 

3,23 

 

5,09 
/ 

4,30 

 

5,32 
/ 

4,42 

 

6,81 
/ 

5,64 

 

6,81 
/ 

5,88 

 

7,87 
/ 

6,90 

 

8,24 
/ 

7,41 
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4 CONCLUSÕES 

A avaliação periódica do comportamento dinâmico das estruturas é uma ferramenta importante 
porque permite detetar, a partir da alteração do comportamento dinâmico da obra, modificações 
estruturais ocorridas durante esse período. A realização dos ensaios de vibração forçada em 
barragens de betão para a determinação do comportamento dinâmico continua a ser uma das 
técnicas mais fiáveis nesta área. 

Para a interpretação dos ensaios foram desenvolvidos modelos numéricos do conjunto barragem-
fundação-albufeira, em que se efetuou a discretização da albufeira com elementos finitos, 
permitindo assim incorporar no modelo o efeito da interação da água com a barragem e a fundação. 
Esta considerável melhoria permitiu eliminar a subjetividade da consideração do fator corretivo 
relativo às massas associadas de Westergaard e, por outro lado, simular melhor o comportamento 
dinâmico da barragem na sua generalidade. A calibração dos resultados obtidos com os modelos 
numéricos com os resultados dos ensaios de vibração forçada permitiu concluir que o módulo de 
elasticidade dinâmico médio do betão da barragem é de cerca de 42 GPa, o que está de acordo com 
os resultados dos ensaios de caracterização da deformabilidade do betão [10]. Os resultados obtidos 
nos ensaios de vibração forçada e na modelação numérica, em termos de frequências próprias e 
configurações modais, apresentam uma excelente concordância. 

O modelo numérico poderá ser posteriormente utilizado na determinação da resposta da estrutura 
para outras ações dinâmicas, designadamente para ações sísmicas. No entanto, como a intensidade 
da força aplicada durante o ensaio de vibração forçada não provoca comportamentos não lineares na 
estrutura, quando o modelo matemático calibrado durante o ensaio for utilizado na avaliação da 
resposta da estrutura a ações que provoquem níveis de tensão elevados, os seus parâmetros 
estruturais deverão ser convenientemente adaptados. 
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Resumo 

A avaliação do comportamento de uma estrutura de betão armado requer o conhecimento das 

características do betão utilizado na sua construção. Entre estas, a resistência à compressão é, em 

geral, a mais importante por ser essencial para a avaliação da capacidade estrutural. Por motivos 

diversos, é corrente ser necessário avaliar a resistência do betão a partir da extração de carotes na 

estrutura. Este método intrusivo produz uma perturbação na estrutura não considerada na fase de 

projeto. A influência da extração de uma carote na estrutura pode ser efetuada por análise de 

tensões, considerando o defeito produzido, nomeadamente a sua geometria. Quando este tipo de 

intervenção não tem outras implicações relevantes para o comportamento da estrutura, para além 

da redução da resistência à compressão no troço do elemento em causa, uma abordagem possível 

consiste em considerar o defeito como inerente ao próprio material, e a avaliação da resistência 

potencial do betão ser efetuada incorporando o próprio defeito. 

Neste pressuposto, foi efetuado um trabalho de caráter experimental em que se prepararam 

provetes cúbicos de betão normalizados, dos quais se extraíram carotes, e em que posteriormente se 

efetuou a reparação, por colmatação dos vazios dos provetes produzidos pela extração. Os provetes 

foram posteriormente ensaiados à compressão, sendo analisada a influência da dimensão do defeito 

e do tipo de colmatação na sua resistência. Os resultados obtidos pretendem ser úteis para o 

planeamento de intervenções deste tipo, com minimização do efeito destrutivo nas estruturas. 

Palavras-chave: Betão; Carotes; Resistência à compressão 
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1 INTRODUÇÃO 

O dimensionamento das estruturas é feito com base nas propriedades dos materiais que se 

pretendem utilizar. No caso de estruturas de betão/betão armado, para quase todas as aplicações é 

necessário recorrer à especificação de uma classe de resistência à compressão do betão [1]. Em 

projeto, a resistência à compressão é considerada com base em valores médios ou característicos 

estimados a partir de resultados de ensaios de compressão, realizados em provetes sujeitos a 

condições de fabrico e conservação normalizadas. Os resultados dos ensaios não traduzem a 

resistência do betão nas estruturas, mas são uma base que permite o dimensionamento, atendendo 

a correlações e análise probabilística [2]. Na realidade, a resistência à compressão, entendida como a 

máxima tensão axial negativa que o material pode sofrer sem romper, quando livre de outras 

tensões, e avaliada através de um ensaio, não é uma característica intrínseca do material [3], uma 

vez que depende de fatores como as condições de fronteira, a dimensão dos provetes, a velocidade e 

a história de carregamento, o estado de humidade, etc. Se aprofundarmos a análise, por exemplo ao 

nível da micromecânica [4], compreendemos que, para conseguir a rotura de um provete, é 

necessário que uma fonte externa produza trabalho suficiente para atingir a energia requerida ao 

colapso (antes disso o trabalho externo é essencialmente equilibrado por energia potencial interna, 

desprezando a energia cinética e a energia térmica associada ao carregamento), a qual depende de 

muitos fatores, entre os quais toma especial importância a forma e distribuição dos defeitos internos 

[3]. Uma compreensão ainda mais fundamental, ao nível das interações moleculares, requer 

conhecimentos ao nível da energia interna e da energia livre dos materiais porosos [5], no âmbito 

das ciências fundamentais. No entanto, não é intenção deste trabalho entrar no detalhe da mecânica 

da fratura, mas convém enquadrar a análise nos aspetos que alicerçam o comportamento dos 

materiais, de modo a que as simplificações que se pretendem, para os usos na engenharia civil, não 

sejam realizadas com erros grosseiros. Neste âmbito, e em termos práticos, interessa analisar como é 

caracterizada a resistência à compressão do betão, e para o objetivo deste trabalho, como podemos 

usar essa caracterização para avaliar as consequências de defeitos produzidos na estrutura por 

extração de carotes. Naturalmente, as consequências dos defeitos na estrutura não podem ser 

medidas através de ensaios em provetes preparados em condições distintas das que ocorrem na 

estrutura, e sob condições de carregamento e confinamento diferentes. Todavia, esse 

constrangimento existe no dimensionamento das estruturas, o que não impede que as aproximações 

admitidas permitam a execução de estruturas em segurança. Neste trabalho não se abordaram todos 

os parâmetros que é necessário envolver para se poder usar os resultados de ensaios em valores 

usados no dimensionamento, sendo antes um contributo nesse sentido, para reduzir as incertezas 

sobre a redução dos níveis de segurança quando se introduz um defeito na estrutura, inerente à 

amostragem por carotes. A crescente intervenção nas infraestruturas de betão existentes, associada 

ao envelhecimento das estruturas, e a uma maior exigência de qualidade na inspeção ou na 

renovação das obras, torna pertinente voltar a dedicar alguma atenção a esta questão. 

No presente trabalho apresentam-se os resultados duma campanha experimental que consistiu na 

produção de provetes cúbicos de betão, a que se seguiu a execução de perfuração, deixando alguns 

dos provetes intactos para referência. Posteriormente, foi feita uma ação de reparação em alguns 

provetes, permanecendo outros sem reparação. Após realização dos ensaios de compressão, são 

comparados os valores obtidos, em termos de perda de resistência. Atualmente, os valores da 

resistência à compressão considerados na classificação do betão resultam de ensaios realizados 
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segundo a norma NP EN 12390-3 [6]. Nesta norma é indicado que o ensaio deve ser realizado sobre 

um cubo, cilindro ou carote, satisfazendo requisitos para a amostragem do betão, para a forma e 

dimensões dos moldes utilizados, para o fabrico e cura dos provetes, ou ainda para a extração de 

carotes, se for o caso, através de normas específicas aí citadas. O presente estudo procurou seguir 

todos os procedimentos exigidos para realizar os ensaios de acordo com o especificado na norma NP 

EN 12390-3, desviando-se apenas do que não era possível acompanhar para cumprir o objetivo do 

trabalho. Com os resultados obtidos, faz-se a comparação de valores admitindo que os 

procedimentos da norma NP EN 12390-3, requeridos para a validade dos resultados, foram 

cumpridos. Dado que a preparação dos provetes envolveu a execução de furos, e eventual posterior 

preenchimento com material de reparação, nestes casos o ensaio não está a caracterizar o 

comportamento do betão original, mas sim o comportamento do material após ter sofrido 

alterações. A abordagem aqui efetuada pressupõe que o provete alterado é um representante 

legítimo de um novo material, material este que consiste no material original incorporando um 

grande defeito, ou numa composição de material original e material de reparação, dependendo do 

caso em análise. Deste modo, na estrutura onde foram extraídas carotes, teríamos um elemento de 

betão alterado, e não um elemento de betão original. Para aplicar os valores obtidos no ensaio do 

betão alterado como valores adequados para usar em dimensionamento, teríamos que admitir que 

todas as outras correlações e a análise probabilística, implícitas nos códigos estruturais, se 

manteriam válidas para este novo material. Esse não é o propósito deste trabalho. Julgou-se porém 

útil verificar em que medida uma modificação no material original semelhante à que se introduz no 

material da estrutura modificaria o resultado de um ensaio de compressão, o que permite fazer um 

enquadramento sobre o nível de alteração da resistência local, quando se introduz um defeito 

grande no material.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

A avaliação da influência da execução de carotes na variação da resistência do betão foi efetuada 

através de ensaios de compressão em provetes cúbicos com 20 cm de aresta. Foram fabricados 33 

destes provetes, a partir de uma amassadura de 1 metro cúbico de betão, que foi gentilmente cedido 

pela empresa Betopar. O betão foi produzido em 21 de março de 2018, com a classificação C25/30 S3 

XC2(P) Cl0.2 D20. Na Tabela 1 é apresentada a composição do betão indicada na guia de remessa, 

constando que perfaz uma razão água/ligante de 0,57. A humidade relativa os agregados foi a 

seguinte: britas 0,75%; areia grossa 5%; e areia fina 4%. 

Tabela 1. Composição do betão (kg) 

Constituinte Cim C.V. Br.II Br.I Ar.gr. Ar.fin. Adj.P Adj.T Água 

Dosagem 212 49,5 631,5 408,7 467,3 423,2 0,91 2,50 92,6 

Cim – cimento CEM II 42,5 R; C.V. – cinzas volantes; Br.II – brita II; Br.I – brita I; Ar.gr. – areia grossa; Ar.fin. – 

areia fina; Adj.P - adjuvante P.F5697; Adj.T - adjuvante Tec.F18 

Após o fabrico, os cubos mantiveram-se nos moldes em câmara saturada durante 24 horas, a 20 2 C, 

a que se seguiu a desmoldagem e a cura nas mesmas condições até aos 56 dias de idade. Os cubos 

foram numerados de 1 a 33. Os cubos 1 a 15 foram depois perfurados com coroa de 82 mm de 

diâmetro no centro do provete, a partir da face de enchimento, Figura 1 a), e os cubos 16 a 30 foram 

perfurados da mesma forma, mas com coroa de 59 mm de diâmetro, Figura 1 b). Os cubos 31 a 33 
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não foram perfurados. Nos cubos que sofreram perfuração, seguiu-se um conjunto de atividades, 

decorridas entre os 56 dias e os 61 dias de idade, isoladas ou em associação, que se descrevem a 

seguir, e que são detalhadas na Tabela 3 (a coluna “Diâmetro” refere a dimensão do furo). A 

superfície cilíndrica do furo foi mantida intacta após a carotagem, ou foi pintada com óleo 

descofrante (coluna “Pintura” na Tabela 3). O espaço do furo foi preenchido com uma argamassa ou 

microbetão, ou ainda mantido sem preenchimento (coluna “Preenchimento” na Tabela 3). Nos casos 

em que o espaço do furo foi preenchido, foi usada uma argamassa de reparação estrutural da classe 

R4 (Sika Monotop 412S, com 3,6 litros de água para 25 kg de argamassa seca) ou um microbetão 

produzido no LNEC, com a composição apresentada na Tabela 2, com uma razão água/cimento de 

0,27. Em alguns dos provetes preenchidos com argamassa de reparação, foram introduzidas também 

partículas de brita calcária fina (800 gramas nos furos com 82 mm de diâmetro e 300 gramas nos 

furos com 59 mm de diâmetro; coluna “Brita” na Tabela 3), indicando-se “argamassa+brita1” na 

coluna da Tabela 3 “Preenchimento”, ficando assim o material de reparação também designado 

como microbetão. Nos cubos preenchidos com o microbetão com a composição da Tabela 2, o 

preenchimento não ocorreu ao fim de dois meses, mas sim aos 89 dias. O preenchimento dos furos, 

foi efetuado com o alinhamento do furo disposto na vertical ou na horizontal (coluna “Direção” na 

Tabela 3). A compactação do material de reparação foi realizada por apiloamento, Figura 1 c) e d). 

                    

 a) b) c) d) 

Figura 1. Provetes cúbicos de 200 mm de aresta totalmente perfurados: a) furo de 82mm; b) furo 

de 59mm; c) reparação do furo; d) furo reparado 

Tabela 2. Composição por metro cúbico do microbetão de preenchimento 

Constituinte Cim Br.f Ar.gr. Ar.fin. SRA100 SRA2 Água 

Dosagem (kg) 719.9 479.9 479.9 479.9 18.0 7.2 194.5 

Cim – cimento CEM I 42,5 R; Br.f – brita fina; Ar.gr. – areia grossa; Ar.fin. – areia fina; SRA100 - adjuvante 
Masterlife SRA 100; SRA2 - adjuvante Masterlife SRA 2. 

 

Como se pode constatar na Tabela 3, para além dos provetes 31 a 33, que não foram sujeitos a 

nenhuma transformação, usaram-se 2 provetes para cada condição, num total de 14 condições, ou 

seja, 7 condições para cada diâmetro de furo. A pintura com óleo descofrante visou avaliar a 

influência da ausência de ligação entre o betão e o material de reparação. O preenchimento com os 3 

diferentes materiais procurou identificar a influência da rigidez (presença ou não de agregados 

grossos) e da retração (argamassa comercial não retrátil de composição desconhecida e microbetão 

formulado em laboratório para ter menor retração). A direção de preenchimento visou analisar dois 

tipos de reparação, em elementos horizontais, como as lajes, e em elementos verticais, como os 

pilares. Os provetes não perfurados (31 a 33) foram usados como referência, ou seja, para conhecer 

a resistência do betão com ausência de dano, enquanto os provetes perfurados e não reparados (13 

a 15 e 28 a 30) foram usados para avaliação do efeito da ausência de reparação. Após o 
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preenchimento dos furos, todos os provetes foram mantidos na sala do laboratório, a uma 

temperatura de 20 4 C e a uma humidade relativa de 60 10%. Aos 112 dias de idade, em que o 

betão dos cubos tinha perto de 4 meses e a argamassa de reparação da Sika cerca de 2 meses, ou 

seja, numa fase já madura do endurecimento dos materiais cimentícios, e após um período razoável 

de secagem ao ar para desenvolvimento de retração diferencial, todos os provetes foram ensaiados à 

compressão, seguindo a NP EN 12390-3, colocando os provetes de modo que o alinhamento dos 

furos ficassem perpendiculares à direção da carga. Como a reparação com o microbetão da Tabela 2 

ocorreu apenas aos 89 dias, neste caso o material de reparação e o respetivo tempo de secagem 

tinham apenas 23 dias, com reflexo naturalmente na retração relativa. 

Tabela 3. Condições de reparação 

Número do 
provete 

Diâmetro 
(mm) 

Pintura Preenchimento 
Designação do material 

de reparação 
Direção 

1, 2 

82 

não argamassa argamassa vertical 
3, 4 não argamassa+brita1 microbetão vertical 
5, 6 não argamassa argamassa horizontal 
7, 8 não argamassa+brita1 microbetão horizontal 

9, 10 não microbetão microbetão vertical 
11, 12 sim argamassa argamassa vertical 

13, 14, 15 não nenhum - não 

16, 17 

59 

não argamassa argamassa vertical 
18, 19 não argamassa+brita1 microbetão vertical 
20, 21 não argamassa argamassa horizontal 
22, 23 não argamassa+brita1 microbetão horizontal 
24, 25 não microbetão microbetão vertical 
26, 27 sim argamassa argamassa vertical 

28, 29, 30 não nenhum - não 

31, 32, 33 (Referência) 

3 RESULTADOS E ANÁLISE 

Os resultados individuais são apresentados na Tabela 4, assim como os valores médios para cada 

situação analisada. Observando os valores individuais para cada condição, os resultados são 

próximos à exceção dos provetes números 5 e 6, que têm uma diferença assinalável. Esta condição 

corresponde a um preenchimento com argamassa, para um furo na horizontal, podendo o resultado 

mais baixo ser devido a preenchimento deficiente do vazio. Dado que esse é um risco associado a 

este tipo de reparação, optou-se por manter todos os valores na análise que se segue. 

Para o tratamento dos resultados fez-se uma abordagem relativa, considerando a média dos 3 

resultados obtidos nos provetes onde não se fez intervenção (Referência), como a resistência à 

compressão de referência (fc,ref), ou seja, 45,2 MPa. Nesta análise, considerou-se também a força de 

rotura proporcional à área da secção transversal, ou seja, admitindo, simplificadamente, tensão 

uniforme unidirecional em todos os provetes, e, sendo assim, a tensão de rotura esperada num 

provete perfurado seria proporcionalmente menor à do provete sem furo, em função da área da 

secção transversal que atravessa o eixo do furo. Assim, um provete não perfurado tem uma área de 

secção transversal de 200x200 mm2, enquanto os provetes perfurados com uma coroa de 59 mm ( ) 

têm uma área de secção transversal com menos 59x200 mm2, ou seja, uma redução de 29,5% na 

área, e os provetes perfurados com uma coroa de 82 mm ( ) têm uma área de secção transversal 
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com menos 82x200 mm2, ou seja, uma redução de 41% na área. Deste modo, os resultados são 

apresentados em termos de recuperação da resistência, face à perda de área, ou seja, de acordo o 

expresso pela Eq. (1). 

  çã = 1  , ,× 200200 × 200 × 100 (1) 

Tabela 4. Resultados dos ensaios de compressão 

N.P. M.V. (kg/m2) 
Tensão 
(MPa) 

Média 
(MPa) 

N.P. 
M.V. 

(kg/m2) 
Tensão 
(MPa) 

Média 
(MPa) 

Provetes com furos de 82 mm Provetes com furos de 59 mm 
1 2289 36.3 

37.4 
16 2340 40.4 41.4 

 2 2299 38.5 17 2333 42.4 

3 2333 38.1 38.6 
 

18 2356 43.8 43.4 
 4 2339 39.1 19 2353 42.9 

5 2319 38.0 31.9 
 

20 2318 39.9 36.8 
 6 2306 25.7 21 2339 33.7 

7 2331 34.0 36.3 
 

22 2351 37.0 38.5 
 8 2334 38.5 23 2355 39.9 

9 2340 38.2 37.8 
 

24 2325 40.8 41.2 
 10 2295 37.4 25 2340 41.6 

11 2298 38.2 38.7 
 

26 2336 39.8 39.9 
 12 2301 39.2 27 2322 40.0 

13 2028 25.7 24.9 
 
 

28 2190 33.6 32.4 
 
 

14 2033 24.3 29 2170 32.0 
15 2022 24.8 30 2193 31.6 

Provetes sem furação Notas: N.P. – número do provete; M.V. – massa 

volúmica; Tensão – tensão de rotura; Média – 

média da tensão de rotura 

31 2380 45.4 45.2 
 
 

32 2338 44.2 
33 2368 46.0 

 

Assim, se a resistência do provete perfurado (fc) for de 45,2 MPa, igual à do não perfurado, implica 

uma recuperação de 100%, e se a resistência do provete for de 31,9 MPa (0,705 x 45,2 MPa) ou 

26,7 MPa (0,59 x 45,2 MPa), respetivamente para os provetes perfurados com diâmetro de 59 mm 

ou 82 mm, a recuperação é de 0%. Uma percentagem de recuperação negativa representa uma 

diminuição da resistência superior à redução da secção transversal resultante da furação, o que 

também pode ocorrer [7]. Na Figura 2 apresenta-se a percentagem de recuperação média da 

resistência dos provetes que foram perfurados e depois reparados, para cada um dos diâmetros de 

perfuração, bem como os respetivos valores para os provetes onde não se efetuou a reparação. 

Destes resultados são claras duas tendências: a reparação permite recuperar uma boa parte da 

resistência perdida pela furação; a ausência de reparação traduz-se numa perda de resistência 

percentual próxima da perda de secção. Porém, uma outra conclusão pode ser extraída, 

nomeadamente de que a introdução de uma maior perturbação (furo com 82 mm de diâmetro), 

traduz-se em maior perda relativa de resistência. Esta diferença é bem entendida à luz da mecânica 

da fratura, dado que a maiores defeitos estão associadas maiores variações na direção principal de 

tensões de compressão, e a consequente criação de tensões de tração mais elevadas.   
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Na Figura 3 apresentam-se os resultados que permitem analisar a influência do tipo de material de 

reparação, argamassa ou microbetão, e do processo de execução ser realizado em furos dispostos na 

horizontal ou na vertical: no primeiro caso usando valores médios dos provetes perfurados com cada 

um dos dois diâmetros, 59 mm ou 82 mm, e no segundo caso usando a média de todos os provetes 

preenchidos em cada uma das condições, com furo na horizontal ou na vertical.  

 

Figura 2. Perda de resistência e perda de secção em provetes perfurados 

 

Figura 3. Percentagem de recuperação da resistência em provetes com diâmetros de perfuração distintos, 

preenchidos com argamassa ou microbetão, em furos disposto na horizontal e na vertical 

Observa-se, por um lado, que o preenchimento com microbetão permite uma melhor recuperação 

da resistência relativamente ao preenchimento com argamassa, e, por outro, que o preenchimento 

dos furos realizados na vertical é mais eficaz do que o preenchimento dos furos na horizontal. Estes 

resultados são os esperados, dado que o aumento do volume de agregados no material de reparação 

em geral aproxima a rigidez deste relativamente à do material que está a ser reparado, e que a 

compactação do material de reparação é facilitada pelas condições de confinamento mais favoráveis 

no caso de furos verticais. 

O efeito da melhoria das condições de execução, pela colocação na vertical relativamente à 

horizontal, pode traduzir-se num aumento da rigidez e da resistência do material, por favorecer a 

eliminação de poros maiores na compactação. No entanto, não deve ser desprezada a contribuição 

da penetração da pasta do material de reparação no betão original, quando o enchimento é feito na 

vertical, associada ao melhor confinamento do material em compactação. Esta eventual melhoria na 

zona de interface pode alterar a distribuição de tensões, e assim contribuir para o aumento da 

resistência. Quanto ao efeito da maior rigidez, ele implica a necessidade de menor deformação para 

mobilizar a contribuição do material de reparação, o que tem naturalmente influência na redução 

das tensões que fazem progredir a fissuração no betão original, face à maior energia consumida. Este 

efeito é sublinhado pela ausência superfícies de rotura no material de reparação, em todos os casos 
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analisados, após a realização do ensaio de compressão (Figura 4, b) e c)), que evidenciam um 

comportamento preferencialmente elástico. Deste modo, maior rigidez implica maior consumo de 

energia pelo material de reparação, e menor energia disponível para romper o material original.   

 
 a) b) c) 

Figura 4. Após a rotura em ensaio de compressão simples: a) aspeto típico das linhas de rotura nos provetes 

reparados; b) fratura posterior em compressão diametral para observação do material de reparação; c) 

material de reparação integralmente recuperado e não fissurado 

Na Figura 5 pode observar-se o efeito da pintura (óleo descofrante) sobre a superfície do furo, antes 

da aplicação do material de reparação. Contrariamente ao que seria esperado, não existe uma clara 

influência negativa da redução da capacidade de ligação entre os dois materiais, devido à presença 

de um material orgânico na interface. Isto sugere que, neste caso, a contribuição química da ligação 

não foi muito relevante para a distribuição de tensões.  

 

Figura 5. Perda de resistência em provetes com diâmetros de perfuração distintos, preenchidos com argamassa 

ou microbetão, em furos pintados e não pintados com óleo descofrante 

Se analisarmos a configuração das linhas de roturas visíveis à superfície dos provetes (Figura 4, a)), 

observamos que, contrariamente ao que acontece nos provetes sem perfuração, onde as superfícies 

de rotura provocam a formação de duas pirâmides, estas são interrompidas pelo material de 

reparação ou são desviadas para alinhamentos mais verticais. Deste modo, a influência da qualidade 

da ligação entre o material de reparação e o material original tem um peso reduzido na energia 

requerida para a rotura, uma vez as superfícies de rotura não são concorrentes com a interface entre 

os materiais. Isto permite compreender porque não se observam diferenças significativas na 

resistência à compressão dos provetes onde se pintou a superfície com óleo.   

Finalmente, na Figura 6 analisa-se a influência do outro fator aqui em análise, a variação da retração 

esperada. A retração dos materiais em consideração não foi medida, mas procurou-se ter variação 

qualitativa da retração, por um lado introduzindo maior volume de agregado, e, por outro, 

modificando as condições de contração, alterando o período de secagem e usando uma composição 
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de betão com dois redutores de retração. Da figura pode observar-se que a introdução de brita no 

material de reparação fez melhorar a resistência, mas não é possível separar os efeitos associados de 

aumento de rigidez da eventual menor retração. Os resultados obtidos com o microbetão fabricado 

no LNEC, não se distinguem também em particular. Deste modo, nestes valores a influência da 

dimensão do furo prevalece, evidenciado que relativamente à retração os materiais terão todos 

satisfeitos o requerido.  

 

Figura 6. Percentagem de recuperação da resistência em provetes com diâmetros de perfuração distintos, 

preenchidos com diferentes materiais 

4 CONCLUSÕES 

A avaliação do comportamento de uma estrutura de betão armado requer o conhecimento das 

características do betão utilizado na sua construção. Entre estas, a resistência à compressão é, em 

geral, a mais importante por ser essencial para a avaliação da capacidade estrutural. Por motivos 

diversos, é frequente avaliar a resistência do betão a partir da extração de carotes na estrutura. Este 

método intrusivo produz uma perturbação na estrutura não considerada na fase de projeto. Quando 

este tipo de intervenção não tem outras implicações relevantes para o comportamento da estrutura, 

para além da redução da resistência à compressão no troço do elemento em causa, uma abordagem 

possível consiste em considerar o defeito como inerente ao próprio material, e a avaliação da 

resistência potencial do betão ser efetuada incorporando o próprio defeito. 

Os resultados obtidos em ensaios sobre provetes cúbicos de 20 cm de aresta, sobre os quais se 

procedeu a perfuração, permitiram concluir que, tal como seria de esperar, furos com maior 

diâmetro produzem perdas de resistência mais elevadas, e que uma intervenção de reparação 

adequada permite recuperar uma boa parte da resistência perdida pela execução dos furos, que se 

pode aproximar dos 90% em pequenas intervenções e com todos os cuidados necessários. 

Na ausência de reparação, a perfuração ocasionou perdas de resistência percentual da ordem da 

correspondente à respetiva perda de secção transversal. 

A maior rigidez do material de reparação e uma direção vertical de perfuração permitiram uma 

recuperação da resistência do betão mais elevada. Assim, para além da necessidade de cumprir as 

exigências regulamentares relativas a materiais de reparação, os resultados sugerem que deve ser 

dada preferência a reparação com microbetão, relativamente a argamassa, e que o enchimento de 
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furos, que não estejam na vertical, seja efetuado com selagem parcial da abertura do furo para 

permitir uma melhor compactação ou consolidação do material.  
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Resumo  

Este artigo descreve os estudos realizados para avaliar o dano numa escultura da autoria do Mestre 

José Rodrigues construída nos anos 70. Constituída por um pilar de 18,5 m em betão armado revestido 

em latão, esta estrutura exibia exteriormente sinais de dano e, no arranque dos trabalhos de 

reabilitação, foram observadas vibrações importantes que motivaram um estudo de avaliação de 

integridade estrutural que incluiu os trabalhos aqui descritos, nomeadamente o desenvolvimento de 

um modelo numérico e um ensaio de vibração ambiental. Através da comparação entre os parâmetros 

modais identificados e calculados, foi possível identificar uma região de inflexão das curvaturas de 

alguns modos de vibração numa secção da estrutura a que se associou a existência uma fragilidade. 

Este resultado implicou a adoção de medidas particulares no desmonte da chapa de revestimento, em 

particular através da realização preliminar de um atirantamento ligeiro ao solo da estrutura a partir de 

um nível imediatamente abaixo da zona identificada como crítica. A remoção do revestimento 

evidenciou uma área altamente degradada nesta secção, suscitando uma reanálise dos resultados das 

medições realizadas que aqui se discute, sendo demonstrado o imenso potencial das técnicas de 

medição do comportamento dinâmico de estruturas na caracterização da sua integridade estrutural. 

Palavras-chave: Identificação de Dano; Ensaio de Vibração Ambiental; Modelação numérica 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho centra-se na caracterização do comportamento estrutural de uma escultura 

situada na Faculdade de Economia do Porto e construída nos anos setenta. Trata-se de um pilar em 

betão armado com uma altura de 18,5 m acima do solo com uma secção transversal em “cruz” 

revestido por uma chapa em latão (Fig. 1).  

Tendo-se observado o destacamento parcial desta chapa motivado pela corrosão da armadura, foi 

concebido um Projeto de Conservação e Reabilitação baseado na remoção da chapa de revestimento, 

reparação do betão armado e reposição da primeira [1]. Este projeto incluiu a remoção do 

revestimento de latão, a reparação do betão armado e a aplicação de um novo revestimento de latão.  

Porém, ao iniciar a desmontagem das chapas de latão, foram observadas vibrações relevantes, o que 

motivou a paragem dos trabalhos. O receio da existência de danos graves ao longo do pilar da estrutura 

de betão armado que pudessem colocar em causa a sua integridade estrutural ao eliminar a chapa de 

revestimento motivou o estudo aqui descrito, que incluiu um ensaio de vibração ambiental, um ensaio 

de caracterização mecânica das chapas de revestimento e ainda uma modelação numérica, que foi 

calibrada com base nos resultados experimentais. 

 

     

 

Figura 1. Obelisco da FEP: estrutura original. Vista geral e detalhes de danos observados 

Descrevem-se neste artigo os principais resultados deste estudo, que levaram a uma caracterização 

global dos módulos de elasticidade do betão e da chapa de latão, permitiram a avaliação da 

importância relativa das chapas de revestimento no comportamento da escultura mas, mais relevante, 

permitiram identificar uma zona de inflexão das curvaturas de modos de vibração de ordem elevada 

compatível com uma fragilidade da estrutura. O desmonte parcial reiniciado após atirantamento da 
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escultura permitiu verificar posteriormente a ocorrência de um nível muito elevado de degradação da 

estrutura na zona identificada originalmente como frágil. Nestas condições, é efetuada ainda uma 

reanálise das características dinâmicas observadas que permite mais claramente identificar e justificar 

as alterações observadas com um simples ensaio de vibração ambiental de uma estrutura degradada. 

2 CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÃO ESTRUTURAL DO OBELISCO  

Da autoria do Mestre José Rodrigues e construída em 1971, o obelisco tem uma altura total de 18,5 m 

e apresenta uma secção transversal em “cruz”, sendo formado a partir de dois pilares de betão armado 

com seção em “L”, com 0,91 m de lado e 0,18 m de espessura, interligados por um elemento de betão 

armado (Fig. 2). A estrutura é coberta por placas de latão com espessura de cerca de 6 mm. Na ligação 

entre os dois pilares, são fixados em toda a altura dois perfis vazados de secção retangular em aço 

inoxidável com espessura de 2 mm e lados de 0,18 m x 0,15 m. 

  

Figura 2. Secção transversal do obelisco. Vista do topo 

A observação da abertura de algumas juntas soldadas longitudinais entre painéis de latão, com 

destacamento da estrutura de betão armado em secções localizadas, motivou um programa de 

reabilitação. A ideia inicial consistia em retirar as placas de latão, reparar a estrutura de betão e aplicar 

o mesmo revestimento de latão, eventualmente substituindo alguns painéis degradados. 

Contudo, a retirada de um painel de latão na parte inferior do Obelisco evidenciou a presença de forte 

corrosão na armadura exposta (Fig. 1). Além disso, foram observadas vibrações relevantes no obelisco, 

o que motivou a suspensão dos trabalhos. Colocou-se então a questão da importância das vibrações 

na segurança da estrutura e também a questão da integridade da estrutura de betão após a retirada 

total do revestimento. 

3 MODELAÇÃO NUMÉRICA 

Para melhor compreender o comportamento da estrutura, desenvolveram-se dois modelos numéricos 

de elementos finitos. O primeiro modelo numérico baseou-se na consideração de uma secção 

homogénea para a estrutura de betão, discretizada através de elementos de volume com 1 m de 

altura, exceto na base, onde se utilizaram elementos de volume com 0,5 m de altura. Além disso, 

apesar de aparentarem pouca relevância, os elementos de aço inoxidável foram modelados usando 

elementos de casca de 2 mm de espessura. A malha de elementos finitos desenvolvida é mostrada na 

Fig. 3, sendo indicados os eixos de menor e maior inércia da secção transversal, x’ e y’, respetivamente.  
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Figura 3. Malha de elementos finitos adotada na modelação numérica do obelisco. Vista geral 

(esquerda). Vista de cima (direita). 

O segundo modelo numérico foi obtido a partir do anterior, mas adicionando painéis de casca na 

superfície externa de betão com as propriedades dos painéis de latão. Esses painéis de 6 mm de 

espessura foram ligados ao vértice dos elementos volumétricos que representam o betão. 

Como as características do betão armado não eram conhecidas, determinaram-se as frequências 

naturais da estrutura considerando a variação do módulo de elasticidade correspondente no intervalo 

de 32,5 GPa a 40 GPa, compatível com os parâmetros modais identificados que se descrevem na secção 

4.  Para o segundo modelo numérico, foi necessário ainda definir as propriedades mecânicas das 

chapas de latão. Estas foram determinadas a partir de um ensaio de tração de algumas amostras, que 

forneceu um módulo de elasticidade variável entre 62 GPa a 65 GPa. No modelo numérico, utilizou-se 

uma massa volúmica do latão de 7.850 kg /m3, próxima da medida. 

Tabela 1. Frequências naturais identificadas experimentalmente (exp.) e calculadas, sem (s/r) e 

com (c/r) revestimento, com diferentes módulos de elasticidade do betão (Eb) e da chapa (Ec) 

Modo 
nº 

Frequência natural (Hz) 

Exp. Eb=32,5 
GPa, s/r 

Eb=32,5 
GPa, c/r, 

Ec=62 GPa 

Eb=35 GPa, 
c/r,  Ec=65 

GPa 

Eb=40 GPa, 
c/r,  Ec=65 

GPa 

Características do modo 
de vibração 

1 2,081 1,823 1,844 1,911 2,019 
1º flexão em torno do eixo 

de menor inércia 

2 2,872 2,400 2,416 2,506 2,6496 
1º flexão em torno do eixo 

de maior inércia 

3 6,807 6,3467 6,357 6,586 6,9351 1º torção 

4 11,655 11,245 11,318 11,732 12,4 
2º flexão em torno do eixo 

de menor inércia 

5 15,55 14,585 14,561 15,106 15,987 
2º flexão em torno do eixo 

de maior inércia 

6 18,447 19,072 19,21 19,908 20,977 2º torção 

 

x’ y’ 
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Sintetizam-se na Tabela 1 as frequências naturais calculadas usando os dois modelos numéricos, sem 

e com revestimento, para diferentes combinações de módulo de elasticidade dos dois materiais e 

mostram-se na Fig. 4 as configurações modais dos primeiros seis modos de vibração calculadas com o 

modelo sem revestimento e com módulo de elasticidade do betão de Eb=32,5 GPa. Nota-se que as 

configurações modais são semelhantes para os diferentes parâmetros considerados, sendo ordenadas 

na seguinte sequência: flexão em torno do eixo de menor inércia; flexão em torno do eixo de maior 

inércia; torção, para os modos de ordens sucessivas. 

 

 

 

Figura 4. Configurações modais calculadas para o modelo sem revestimento e com Eb=32,5 GPa. 

A análise da Tabela 1, que inclui ainda os valores das frequências naturais identificadas 

experimentalmente, mostra que as frequências naturais não são significativamente alteradas com a 

presença do revestimento (colunas 3 e 4 da Tabela 1), o que significa que o acréscimo de massa 

associado aos painéis de latão é compensado pelo acréscimo de rigidez. Note-se que, na realidade, a 
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estrutura com e sem revestimento apresenta características muito diferentes em termos de massa e 

rigidez: a massa do revestimento representa cerca de 18% da massa total. A retirada das placas de 

latão corresponde, assim, a uma redução de 18% da massa, mas também a uma redução da rigidez. 

Definindo esta rigidez através do cociente entre a força horizontal aplicada no topo do obelisco 

segundo as direções de maior e menor inércia, separadamente, e o correspondente deslocamento 

calculado no mesmo ponto e direção, obtiveram-se os correspondentes valores da rigidez nas direções 

da menor e maior inércia paras as duas condições do obelisco: sem revestimento; com revestimento, 

com as propriedades adotadas nos modelos referidos, os quais se encontram sintetizados na Tabela 2. 

Conforme se pode observar, para o mesmo módulo de elasticidade do betão, a adição do revestimento 

com o mais baixo módulo de elasticidade encontrado origina um aumento de 22% da rigidez. 

Tabela 2. Rigidez do obelisco, modelo sem (s/r) e com (c/r) revestimento, com diferentes 

módulos de elasticidade do betão (Eb) e da chapa (Ec) 

Rigidez  (kN/m) Eb=32,5 GPa, s/r Eb=32,5 GPa, c/r, 
Ec=62 GPa 

Eb=35 GPa, c/r,  
Ec=65 GPa 

Eb=40 GPa, c/r,  
Ec=65 GPa 

Direção Menor inércia 828 1017 1089  1216 

Direção de maior inércia 1321 1614 1729  1932 

4 ENSAIO DE VIBRAÇÃO AMBIENTAL 

Com o objetivo de verificar a integridade da estrutura do obelisco, foi realizado um ensaio de vibração 

ambiental [2]. A definição do plano de instrumentação foi realizada a partir da análise das 

configurações modais obtidas numericamente, tendo como objetivo alcançar uma boa resolução 

espacial na identificação dos modos de vibração e considerando as limitações em termos de acesso à 

estrutura e de fixação de sensores. 

Em resultado desta análise, concluiu-se que a instrumentação de uma única “perna” do pilar, com 

medição das acelerações perpendicularmente a essa perna (Figuras 5,6) possibilitaria a identificação 

dos modos de vibração, tanto no eixo da maior inércia (x’), como da menor inércia (y’).  

Deste modo, o ensaio de vibração ambiental foi realizado utilizando dois acelerómetros piezoelétricos 

e um analisador de Fourier portátil. Mantendo um dos acelerómetros fixo no topo do pilar (Figura 5(b, 

d)), percorreram-se os dezoito pontos de medida afastados de 1 m (exceto o pinto mais baixo, afastado 

do anterior de 0,5 m) indicados na Fig. 5(a), colocando neles sucessivamente o outro acelerómetro. 

Para cada par de pontos, obteve-se experimentalmente uma função de resposta em frequência, 

relacionando a resposta medida no acelerómetro móvel com a medida no acelerómetro fixo no topo 

do obelisco. As Figs. 5(b) e (d) mostram imagens colhidas durante o ensaio. 

A Fig. 6 mostra a sobreposição de todas as funções de densidade espetral de potência média (PSD) 

medidas. Dessa figura sobressaem picos em correspondência com as frequências naturais identificadas 

e listadas na Tabela 1 após a identificação das configurações modais. Uma vez que estas frequências 

se encontram bem afastadas, foi possível aplicar o método da amplitude de pico à identificação de 

frequências naturais e modos de vibração [3]. Contudo, estas estimativas foram melhoradas, em 

particular com a identificação adicional de coeficientes de amortecimento, a partir da aplicação do 

método de identificação estocástica por subespaços (SSI) [4]. As configurações modais identificadas 
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são representadas na Fig. 7, sobrepostas com as configurações modais calculadas correspondentes 

usando o modelo numérico sem revestimento. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5. Secções e posições instrumentadas: (a) representação esquemática; (b) vista da 

montagem de acelerómetros; (c) referencial e direção das medições realizadas; (d) detalhe de 

acelerómetro no topo. 

 

Figura 6. Sobreposição das funções espetral de potência medidas em todos os pontos. 

A comparação entre as frequências naturais identificadas resumidas na Tabela 1 e as frequências 

calculadas usando os diferentes modelos e parâmetros descritos na seção anterior mostra que o 

modelo com módulos de elasticidade do betão e latão de Eb = 40 GPa e Ec = 65 GPa, respetivamente, 

é o que melhor se aproxima dos parâmetros identificados. É relevante notar que, para este modelo, 

as duas primeiras frequências naturais identificadas são ligeiramente mais altas do que as calculadas, 

 

Figura 1: Numeração dos pontos de medida na “aba” Nordeste. 
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e as outras quatro frequências identificadas são ligeiramente mais baixas do que as calculadas. Nota-

se que a armadura do pilar não foi considerada no modelo e contribuiria para aumentar ligeiramente 

a inércia da seção transversal, explicando, portanto, as maiores frequências observadas dos três 

primeiros modos de vibração. 

F1= 2.081 Hz (Y); 1=0.85% 

 

F2= 2.872 Hz (X); 2=0.89% 

 

F3= 6.807 Hz; 3=0.74% 

 

F4= 11.655 Hz; 4=0.84% 

 

F5= 15.55 Hz; 3=2.03% 

 

F6= 18.447 Hz 

 

Figura 7. Primeiros seis modos de vibração calculados/identificados exprimentalmente. 

Quanto às configurações modais identificadas, a análise da Fig. 7 mostra que os três primeiros modos 

de vibração se correlacionam bem com as configurações calculadas, embora pareçam mais rígidas do 

que o calculado na base do pilar. Isto é consistente com uma inércia superior à calculada devido à 

existência de armadura. Quanto aos modos 4 a 6, correspondentes aos segundos modos de flexão e 

torção, encontra-se uma diferença importante entre as configurações identificadas e calculadas, que 

corresponde ao aparecimento de uma zona de inflexão a cerca de 4 m (5m para o segundo modo de 

torção) do topo do pilar. Atendendo à aparente simetria entre as configurações modais calculadas e 

identificadas abaixo desta zona de inflexão, pensou-se inicialmente existir um erro na identificação da 

fase no processamento dos dados amostrados. No entanto, verificou-se que a diferença de fase ocorre 

para todos os segundos modos de vibração e não para os primeiros modos. Além disso, esta 

observação não ocorre apenas em um ponto, mas nos 4 pontos acima de uma dada altura. O facto de 

uma pequena perturbação também poder ser observada para as componentes dos primeiros modos 

de vibração nesta região a 4 m do topo do pilar, levantou a dúvida sobre a existência de alguma 

fragilidade do obelisco neste trecho. Tendo-se analisado os desenhos de projeto iniciais [1] com vista 

a identificar uma redução relevante de armadura nesta seção, nenhuma indicação foi encontrada. 

Decidiu-se ainda repetir as medições em alguns pontos, mas obteve-se o mesmo tipo de resposta. 
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A análise posterior das funções densidade espetral de potência das medições (Fig. 6) forneceu uma 

segunda evidência de algum problema estrutural no obelisco, já que os picos dos espectros do 4º e 5º 

modos são mais amplos do que os associados aos modos 1 a 3. A identificação das frequências naturais 

desses modos foi difícil devido aos múltiplos picos nessas frequências. Estas evidências resultaram 

numa recomendação emitida ao construtor para estabilizar o obelisco com cabos imediatamente 

abaixo da seção identificada como frágil antes de desmontar as placas de latão [5]. 

5 DEMOLIÇÃO E OBSERVAÇÃO VISUAL 

Após a estabilização do obelisco através de tirantes ancorados a cerca de 5 m do seu topo, iniciou-se 

a remoção das chapas de latão a partir do topo (Fig. 8 (a)). Tal possibilitou a observação de um orifício 

de grandes dimensões na vizinhança da região anteriormente identificada como frágil. A Fig. 8(b) 

evidencia a corrosão profunda da armadura e do material em falta, permitindo também compreender 

o processo de construção desta estrutura. Ficou então evidente que as placas de latão foram instaladas 

e utilizadas como cofragem, tendo provavelmente sido betonados troços com 3 m de altura. A reduzida 

dimensão da secção de betão e a insuficiente vibração podem ter levado à existência deste vazio desde 

o início da construção. A degradação da camada impermeabilizante superior possibilitou a penetração 

de água e a corrosão da armadura nesta secção e também nas extremidades das “pernas” do obelisco 

junto às juntas de soldadura das chapas de latão. A decisão óbvia foi então a de demolir a escultura e 

construir uma nova estrutura. Apesar das evidências de segregação no betão e de corrosão de 

armaduras, nenhum outro vazio foi encontrado no betão durante a demolição (Fig. 8(c)). 

 

 
(b) 

 

(a) (c) 

Figura 8. (a) Estabilização do obelisco e remoção das chapas a partir do topo; (b) danos observados no betão; 

(c)  demolição. 
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6 CONCLUSÕES 

O artigo descreve o estudo do comportamento estrutural de uma escultura com base num modelo 

numérico e num ensaio de vibração ambiental. O modelo numérico proporcionou uma compreensão 

do comportamento dinâmico esperado da escultura intacta e possibilitou a definição de um plano de 

observação usando apenas dois sensores. Medindo simultaneamente a aceleração no topo de uma 

"perna" do obelisco e sucessivamente as acelerações em todos os outros 18 pontos no mesmo 

alinhamento, construíram-se 18 funções de resposta de frequência, a partir das quais as seis primeiras 

frequências naturais e modos de vibração foram identificados no intervalo de 0 a 20 Hz. A correlação 

entre as frequências naturais calculadas e identificadas e os modos de vibração permitiu estimar o 

valor médio do módulo de elasticidade do betão. Além disso, foi observada uma inflexão das 

curvaturas das configurações modais identificadas dos segundos modos de vibração numa seção a 

cerca de 4m do topo do obelisco. Esta inflexão foi associada a uma potencial fragilidade da estrutura 

neste troço e determinou a estabilização do pilar antes da desmontagem do revestimento, que passou 

a ser realizada a partir do seu topo. A retirada das placas de latão evidenciou um enorme oco no local 

exato dessa fragilidade, o que determinou finalmente a demolição da escultura. 

Com este estudo, mostra-se a relevância da aplicação de uma técnica clássica de identificação de 

parâmetros modais na identificação de dano, assim como as características de um dano real, 

assinalando-se que habitualmente este dano é simulado de forma simplificada utilizando uma 

degradação da rigidez. Assim, outras manifestações da sua evidência não são representadas. Neste 

caso, observa-se que a não linearidade associada à modificação da estrutura pode ser traduzida 

também em estimativas de amortecimento aumentadas face às de uma estrutura sem dano. 
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Resumo 

O presente artigo pretende caracterizar a penetração de cloretos de betões estruturais de 
agregados leves (BEAL) expostos em ambiente marítimo durante 5 anos. Para tal, foram 
ensaiados vários betões produzidos com diferentes tipos de agregado e relações água/cimento, 
de forma a abranger BEAL correntes, com classes de massa volúmica D1,6 a D2,0 e classes de 
resistência LC20/22 a LC55/60. A campanha experimental envolveu a produção e exposição de 
lajetas a ambiente marítimo, nomeadamente nas classes de exposição XS2 e XS3, de acordo com 
a NP EN 206. Após 5 anos de exposição, foram recolhidas amostras a diferentes profundidades, 
tendo sido determinados os respetivos perfis de cloretos, bem como os seus principais 
parâmetros, nomeadamente o coeficiente de difusão e a concentração superficial de cloretos. 
Verifica-se que o coeficiente de difusão de cloretos não foi significativamente afetado pelo tipo 
de agregado, para relações água/cimento inferiores a 0,45. Por outro lado, a concentração 
superficial de cloretos foi superior nos BEAL com agregados mais porosos, tendo conduzido a 
concentrações de cloretos mais elevadas em profundidade. Após 5 anos de exposição, a 
concentração de cloretos junto às armaduras atingiu até cerca de 1,73 e 1,19% da massa de 
cimento, nas classes XS2 e XS3, respetivamente. No entanto, em nenhum dos casos foi 
identificado o desenvolvimento de corrosão significativa. Os resultados indicam que os BEAL com 
agregados mais densos podem atingir resistências à penetração de cloretos semelhantes às dos 
betões correntes de massa volúmica normal de composição idêntica. 

Palavras-chave: Betão estrutural de agregados leves; perfis de cloretos; difusão de cloretos; 
concentração superficial de cloretos; exposição a ambiente marítimo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aplicação do betão estrutural de agregados leves (BEAL) remonta ao século XX, nomeadamente em 
edifícios altos e pontes com grandes vãos. A sua adequada durabilidade em ambiente real pode ser 
demonstrada por vários exemplos no Japão [1], Noruega [2] e América do Norte [3].  

Nas últimas décadas, têm sido realizadas diversas investigações envolvendo estruturas de betão [3–
6] ou provetes sujeitos a ambiente marítimo a longo-prazo [7–12]. A generalidade dos estudos 
reporta que os BEAL podem apresentar resistências à penetração de cloretos tão elevadas como as 
de betões de massa volúmica normal (BAN) [4,5,8,11,13], confirmando os resultados de estudos 
realizados em laboratório [7,12,14–18]. 

Polder et al. [5] relatam menor penetração de cloretos em BEAL do que em BAN da mesma classe de 
resistência, após 18 anos em ambiente natural. Todavia, os BEAL foram produzidos com um teor de 
cimento mais elevado e uma relação água/cimento (a/c) mais reduzida do que os BAN, o que justifica 
o seu melhor comportamento. 

Após 25 anos de exposição em condições marítimas severas, Thomas e Bremner [8] observaram um 
desempenho à penetração de cloretos semelhante em BEAL com agregados leves (AL) de ardósia 
expandida e em BAN da mesma composição. O mesmo foi concluído por Moffatt et al. [9], em BEAL 
sujeitos a condições de molhagem e secagem durante 21 anos. Real e Bogas [11] desenvolveram uma 
vasta campanha experimental, compreendendo 65 lajetas de BEAL e BAN, de diferentes classes de 
resistência e massa volúmica, expostas a diferentes ambientes marítimos durante 3 anos, 
nomeadamente sujeitas a sais transportados pelo ar (XS1), permanentemente submersas (XS2) ou 
em condições de molhagem e secagem (XS3). Apesar do curto período de exposição, os autores 
concluíram que a difusão de cloretos de BEAL podia ser comparável à de BAN de igual composição, 
para relações a/c inferiores a 0.55. No entanto, a penetração de cloretos foi mais elevada em BEAL 
com AL mais porosos ou sem camada superficial densa, tendo a maior concentração superficial de 
cloretos sido apontada como principal razão para este fenómeno. Porém, os autores destacaram que 
estas conclusões se basearam apenas em resultados de idades iniciais, carecendo de mais 
investigação. Outros autores também identificaram maior concentração de cloretos em BEAL 
[2,8,16]. O preenchimento parcial dos poros dos AL na superfície do betão com água do mar pode 
explicar este aspeto [2,7,11,16]. Contudo, Real e Bogas [11] obtiveram resistências à penetração de 
cloretos semelhantes em BEAL com AL menos porosos e em BAN. 

Osbourne [19] constatou penetrações de cloretos ligeiramente mais elevadas em BEAL com AL de 
cinzas volantes ou escórias do que em BAN de composição semelhante, após 15 anos em condições 
de molhagem e secagem. O mesmo foi testemunhado por Al-Khaiat and Haque [20], em BEAL com AL 
grosso e finos e BAN de igual resistência, após 3 anos em zona costeira. 

Em resumo, a penetração de cloretos em BEAL sujeitos a ambiente natural ainda é fonte de 
incerteza, tendo sido publicados resultados contraditórios. Assim, continua a ser necessária a 
realização de estudos no acerca do desempenho a longo-prazo de BEAL sujeitos a ambiente 
marítimo. Adicionalmente, os modelos de vida útil atuais foram desenvolvidos para BAN e não têm 
em consideração os BEAL [21–23], carecendo de calibração dos parâmetros, através de estudos de 
exposição natural a longo-prazo. 
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Este estudo pretende caracterizar a penetração de cloretos de BEAL expostos a diferentes ambientes 
marítimos durante 5 anos. Para o efeito, foram produzidos BEAL abrangendo uma vasta gama de 
classes de resistência e massa volúmica, e posteriormente, sujeitos às condições mais agressivas de 
acordo com a NP EN 206 [29] para corrosão induzida por cloretos da água do mar, durante 5 anos. 
Finalmente, os perfis de cloretos e respetivos coeficientes de difusão e concentrações superficiais de 
cloretos foram analisados. 

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1 Materiais 

Para a produção dos BEAL e BAN de referência, foram selecionados quatro tipos de agregado grosso 
leve de diferentes características, bem como duas britas calcárias (agregados de massa volúmica 
normal – AN), conforme apresentado na Tabela 1. As duas frações de Argex e as duas de brita 
calcária foram combinadas de forma a apresentarem granulometria idêntica à dos restantes 
agregados grossos leves (66% Brita 1 e 34% Bago de Arroz; 30% Argex 3-8F e 70% Argex 2-4). Os 
betões foram produzidos com 30% de Areia Fina e 70% de Areia Grossa. Na produção dos betões foi 
utilizado cimento tipo I 42,5R. Nas misturas de maior compacidade, foi ainda utilizado um 
superplastificante de base policarboxílica. 

Tabela 1. Caracterização dos agregados 

Propriedade 

Agregados leves Agregados de massa volúmica normal 

Leca 
Argex  

2-4 
Argex  
3-8F 

Lytag Stalite Bago de 
Arroz Brita 1 Areia 

Fina 
Areia 

Grossa 

Tipo de agregado Argila 
exp. 

Argila 
exp. 

Argila 
exp. 

Cinzas 
volantes 

sinterizadas 

Ardósia 
exp. 

Brita 
calcária 

Brita 
calcária 

Areia 
siliciosa 

Areia 
siliciosa 

MVs (kg/m3) 1076 669 597 1338 1483 2646 2683 2605 2617 

Baridade (kg/m3) 624 377 330 750 760 1309 1346 1569 1708 

Abs.24h (%) 15,8 21,4 19,3 17,9 3,6 0,7 0,4 0,2 0,3 

Fração gran. 
(di/Di) 

4/11,2 4/8 4/11,2 4/11,2 8/16 0/8 4/11,2 0/1 0/4 

Porosidade 
aberta (%) 40,7 55,5 58,0 39,8 14,9 - - - - 

2.2 Composição, produção de misturas e colocação em ambiente marítimo 

Para este estudo, as 34 lajetas com 40x30x10 cm3 foram produzidas com 350 L/m3 de agregado 
grosso e relações a/c entre 0,35 e 0,55 (Tabela 2), incorporando uma malha de aço de φ12 mm com 3 
cm de recobrimento. Os AL foram pré-saturados durante 24 horas antes de serem introduzidos na 
mistura, exceto o Argex, que foi utilizado seco, tendo sido introduzida água adicional na mistura, 
estimada de acordo com Bogas et al. [24]. Os betões foram produzidos conforme descrito em Real et 
al. [18]. 
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Após a produção, as lajetas foram sujeitas a 6 dias em ambiente 95%HR e armazenadas em câmara 
controlada a 20±2ºC e 50±5% HR, até aos 28 dias. De seguida, foram impermeabilizadas todas as 
faces, exceto a de betonagem, de forma garantir a penetração uniaxial de cloretos. Após 2 meses, as 
lajetas foram colocadas na Marina de Cascais, sujeitas às condições mais agressivas para corrosão 
induzida por cloretos da água do mar, de acordo com a NP EN 206 [25] e a LNEC E 464 [26]: XS2 (zona 
submersa) e XS3 (zona de molhagem e secagem).  

Durante os primeiros 5 anos em ambiente marítimo, a temperatura média foi de 16°C, a humidade 
relativa média foi de 81% e a precipitação anual foi de 590 mm. A concentração de cloretos na água 
do mar foi de 21 g/L e a temperatura média da água do mar foi de 16°C. 

Tabela 2. Composição das misturas e resultados dos ensaios 

Relação 
a/c 

Tipo de 
agregado 

Mcimento 
(kg/m3) 

Vareia 
(L/m3) 

MVs 
(kg/m3) 

fcm,28d 

(MPa) 

Dcl,XS2 

(x10-12 
m2/s) 

Cs,XS2 

(%m 
cim) 

Dcl,XS3 

(x10-12 
m2/s) 

Cs,XS3 

(%m 
cim) 

0,35 

Leca 

450 314 

1700 43,3 2,2 3,24 1,5 3,98 

Stalite 1890 66,8 0,9 3,31 1,0 2,54 

AN 2300 76,3 1,3 2,05 1,1 2,69 

Lytag 1600 28,5 1,6 2,69 1,5 2,94 

Argex 1790 47,8 - - 1,6 4,50 

0,45 

Leca 

400 310 

1660 37,6 3,2 2,43 3,7 2,07 

Stalite 1790 49,9 2,8 1,89 3,2 1,40 

AN 2220 57,7 3,9 2,48 3,0 2,04 

Lytag 1730 41,2 3,4 2,80 2,9 2,08 

Argex 1520 26,1 3,0 2,03 - - 

0,55 

Leca 

350 315 

1630 32,6 8,0 2,13 6,9 2,12 

Stalite 1830 41,5 6,9 1,78 7,4 1,54 

AN 2200 47,8 5,8 1,45 6,6 1,63 

Argex 1520 22,5 11,2 2,74 14,9 1,77 

2.3 Métodos de ensaio 

Após cerca de 5 anos em ambiente marítimo, foram recolhidas amostras de cada lajeta, a partir de 2 
furos adjacentes de 25mm, a diferentes profundidades, de cerca de 5 em 5 mm, até 60 mm. A 
concentração de cloretos total foi determinada de acordo com o sugerido na AASHTO T260 [27], 
conforme descrito em Real e Bogas [11]. Finalmente, considerando uma penetração unidirecional em 
betão não fendilhado, o coeficiente de difusão de cloretos, Dcl, (mm2/ano) e a concentração 
superficial de cloretos, Cs, (% massa de cimento) foram obtidos por adequação dos resultados à curva 
da Eq. (1), através de regressão não linear, onde Ci é a concentração inicial de cloretos (% massa de 
cimento), x a profundidade de penetração (mm) durante o período de tempo, t, (anos) e erf a função 
erro, resultante da solução da 2ª lei de Fick. 
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𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝐶𝑖 + (𝐶𝑠 − 𝐶𝑖) �1 − 𝑒𝑟𝑓 �
𝑥

2�𝐷𝑐𝑙𝑡
�� (1) 

3 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Este estudo abrangeu BEAL com uma vasta gama de classes de resistência (LC20/22-LC55/60) e de 
massa volúmica (D1.6-D2.0). As principais propriedades destes betões, bem como os resultados dos 
ensaios encontram-se na Tabela 2. Em geral, observou-se uma boa adequação dos perfis de cloretos 
à 2ª lei de Fick, tendo-se obtido R2 superiores a 0.98. 

Após 5 anos em ambiente marítimo, a concentração de cloretos máxima à profundidade das 
armaduras (30 mm) atingiu cerca de 1,73% e 1,19% da massa de cimento, em XS2 e XS3, 
respetivamente. Apesar de estes valores serem significativamente superiores ao teor crítico de 
cloretos sugerido por alguns documentos normativos [21,22], não foram observados sinais de 
corrosão. 

3.1 Perfis de cloretos 

Tendo em conta os resultados obtidos após 1 e 3 anos em XS2 e XS3 [11], confirma-se o aumento da 
concentração de cloretos com o período de exposição (Fig. 1). No entanto, em vários casos, junto à 
superfície, a concentração de cloretos decresceu de 3 para 5 anos, embora, em profundidade, tenha 
aumentado com o período de exposição (Fig. 2). Além disso, após 5 anos em ambiente marítimo, a 
concentração de cloretos máxima nem sempre foi observada à superfície (Fig. 3), 
independentemente da composição do betão. Nestes casos, a penetração de cloretos não seguiu um 
comportamento tipicamente Fickiano. 

 

Figura 1. Perfis de cloretos após 1, 3 e 
5 anos em XS2 (BEAL com Leca, a/c de 

0.35) 

 

Figura 2. Perfis de cloretos após 1, 3 e 
5 anos em XS2 (BEAL com Leca, a/c de 

0.55) 

Real e Bogas [11] apenas tinham identificado este tipo de perfil em betões expostos a sais 
transportados pelo ar (XS1), tendo sido atribuído às seguintes hipóteses: lavagem de cloretos através 
de precipitação; decréscimo da capacidade de fixação superficial devido a carbonatação, lixiviação 
superficial ou distribuição não uniforme de C-S-H em profundidade [28]. 
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A ocorrência deste fenómeno em BAN sujeitos a XS2 e XS3 encontra-se documentada [9,29]. Lindvall 
[30] destacou a variação de até 30% dos perfis de cloretos de BAN em zona submersa, para as 
mesmas condições de exposição, tendo atribuído os resultados essencialmente à variação da 
concentração superficial de cloretos. Além disso, em zona de salpicos, os perfis de cloretos podem 
variar significativamente consoante a sua posição, devido ao clima instável nesta zona [12,29,31]. Por 
outro lado, de acordo com Tadayon et al. [32], este fenómeno é mais frequente em betões mais 
porosos. Algumas razões possíveis para a ocorrência deste fenómeno são sugeridas na literatura, 
nomeadamente: o efeito de parede, que, devido à diferença de porosidade entre a camada 
superficial e o interior do betão, leva à acumulação de cloretos entre as camadas; a carbonatação, 
que liberta cloretos ligados, aumentando a difusão de cloretos livres; a ação combinada de absorção 
capilar e evaporação (em condições de molhagem/secagem). De facto, o conceito de zona de 
convecção em XS3 encontra-se estabelecido em documentos normativos [21,33], representando 
uma camada superficial de até 50mm, em que, além da difusão, a absorção capilar e a permeação 
também podem ocorrer. 

 

Figura 3. Perfis de cloretos após 5 
anos em XS3 (BEAL/BAN, a/c de 

0.55) 

 

Figura 4. Perfis de cloretos após 5 anos em XS3 
(BEAL/BAN, a/c de 0.35) 

Após 5 anos em ambientes XS2 e XS3, a concentração de cloretos a determinada profundidade teve 
tendência para ser superior nos BEAL com AL menos densos (Argex, Leca) ou sem camada superficial 
densa (Lytag) do que nos BEAL com AL de porosidade reduzida ou BAN, independentemente da 
relação a/c (Fig. 4). O mesmo foi observado por Real and Bogas [11], após 3 anos nas mesmas 
condições de exposição. De facto, os BEAL tendem a apresentar maior concentração superficial de 
cloretos. Além disso, a difusão de cloretos de AL porosos deverá ser superior à da pasta de cimento 
[34], nomeadamente quando estes se encontram saturados. Contrariamente ao que seria 
expectável, os BEAL com AL mais porosos (Argex) não exibiram as concentrações de cloretos mais 
elevadas, devido ao facto de estes AL terem sido induzidos secos na mistura. Assim, nestes BEAL, 
estabeleceram-se passagens de água de menor continuidade, dificultando a difusão, o que terá 
resultado numa menor participação dos AL na difusão de cloretos, pelo menos para relações a/c até 
0.45. De referir que os BEAL com AL mais densos (Stalite) e os BAN apresentaram um 
comportamento semelhante. 
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3.2 Coeficiente de difusão 

Após 5 anos de exposição, o coeficiente de difusão de cloretos, Dcl, dos BEAL/BAN variou entre 
0,9x10-12 e 11,2x10-12 m2/s e entre 1,0x10-12 e 14,9x10-12 m2/s, em XS2 e XS3, respetivamente (Tabela 
2). Para relações a/c até 0.45, o coeficiente de difusão de cloretos não foi significativamente afetado 
pelo tipo de agregado (Figs. 5 e 6). 

 

Figura 5. Coeficiente de difusão de 
cloretos, Dcl, após 5 anos em XS2 

(BEAL/BAN) 

 

Figura 6. Coeficiente de difusão de 
cloretos, Dcl, após 5 anos em XS3 

(BEAL/BAN) 

A qualidade da pasta [7,11,12,18] e da zona de interface agregado-pasta [11,12,18,34] dos BEAL 
pode explicar esta tendência, apesar da maior permeabilidade dos AL do que dos AN. No entanto, 
nos BEAL com a/c mais elevado (0.55), o coeficiente de difusão de cloretos foi influenciado pelas 
características do agregado, em especial em XS2. Por um lado, a participação dos AL no processo de 
difusão tende a ser maior em estruturas porosas mais abertas [7,12,18,35]. Por outro lado, em zona 
permanentemente submersa, os AL tendem a estar saturados, viabilizando a sua participação no 
processo de difusão. Todavia, os BEAL com AL menos porosos apresentaram um comportamento 
semelhante ao dos BAN da mesma composição, independentemente da relação a/c e das condições 
de exposição. 

Outro aspeto que deve ser tido em consideração é a influência da concentração superficial de 
cloretos na determinação do coeficiente de difusão de cloretos De acordo com Costa et al. [31], a 
sobrestimativa da concentração superficial de cloretos leva à sobreavaliação do coeficiente de 
difusão de cloretos. 

3.3 Concentração superficial 

Após 5 anos de exposição, a concentração superficial de cloretos, Cs, dos BEAL/BAN variou entre 1,45 
e 3,31 % massa de cimento e entre 1,40 e 4,50 % massa de cimento, em XS2 e XS3, respetivamente 
(Tabela 2). Em geral, a concentração superficial de cloretos teve tendência para ser superior nos 
BEAL com AL de porosidade elevada do que nos BEAL com AL mais densos ou nos BAN (Figs. 7 e 8). A 
concentração superficial de cloretos dos BEAL foi até 1.9 vezes superior à dos BAN. Outros autores 
obtiveram resultados semelhantes [2,8,11]. Este fenómeno pode ser justificado pelo facto de os BEAL 
possuírem menor massa volúmica e a concentração superficial ser expressa em % de massa, o que 
significa que, para a mesma quantidade de cloretos, a concentração superficial de cloretos tende a 
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ser superior nos BEAL do que nos BAN [2], embora neste estudo, a concentração de cloretos tenha 
sido convertida para % de massa de cimento. Outra explicação possível é a saturação dos AL junto à 
superfície, aumentando a concentração superficial de cloretos [2]. A maior concentração superficial 
de cloretos observada nos BEAL pode explicar a maior penetração de cloretos nestes betões do que 
nos BAN, dado que o tipo de agregado não influenciou significativamente o coeficiente de difusão de 
cloretos. 

 

Figura 7. Concentração superficial de 
cloretos, Cs, após 5 anos em XS2 

(BEAL/BAN) 

 

Figura 8. Concentração superficial de 
cloretos, Cs, após 5 anos em XS3 

(BEAL/BAN) 

4 CONCLUSÕES 

Este estudo caracterizou a penetração de cloretos numa vasta gama de BEAL expostos a diferentes 
ambientes marítimos durante 5 anos. Após 5 anos em XS2 e XS3, não foram observados sinais de 
corrosão, apesar de a concentração de cloretos à profundidade das armaduras ter atingido cerca de 
1,73% e 1,19% da massa de cimento. A concentração de cloretos máxima nem sempre foi observada 
à superfície, tanto nos BEAL como nos BAN. O desempenho dos BEAL foi comparável ao dos BAN de 
igual composição. No entanto, devido à sua maior concentração superficial, a penetração de cloretos 
dos BEAL com AL mais porosos ou sem camada superficial densa foi superior à dos BEAL com AL mais 
densos e dos BAN. 
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Resumo 

Na sociedade atual é essencial, e urgente, pensar e agir de modo sustentável. É necessário criar 
alternativas, mudar hábitos, dar informação e sensibilizar cidadãos e agentes económicos. O uso 
indiscriminado de recursos naturais provoca o seu esgotamento e limita a vida no planeta. Esta 
utilização deve ser equilibrada e ponderada para o bem-estar e para a longevidade da humanidade. 
O sector da construção assume um papel fulcral nesta área e, consequentemente, no 
desenvolvimento sustentável e na implantação de uma economia circular. 

No presente artigo apresenta-se o desenvolvimento de uma metodologia de reabilitação sustentável 
com base na economia circular e no prolongamento do ciclo de vida dos recursos, de forma a 
contribuir para diminuição do impacte ambiental no sector da construção. Esta metodologia foca-se 
na avaliação da zona a reabilitar, propondo soluções sustentáveis e promovendo a gestão 
sustentável de resíduos de construção e demolição (RCD) provenientes dos processos de 
reabilitação. Defende-se que estes sejam valorizados e utilizados durante a própria reabilitação dos 
edifícios e do espaço urbano, e que, no fim de vida, possam ser reutilizados e reciclados para serem 
novamente empregues como material de construção, promovendo assim um ciclo prolongado de 
valorização dos materiais de construção. Esta avaliação é feita através de um instrumento 
denominado “Ferramenta de Avaliação de Reabilitação” (FAR), onde é registada e sistematizada toda 
a informação e o estado dos edifícios e espaços urbanos que constituem a zona em causa. A 
aplicação desta ferramenta permite otimizar os processos de reabilitação e propor opções 
sustentáveis de utilização da zona intervencionada. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Reabilitação; Economia Circular; RCD; Metodologia; FAR 
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1 INTRODUÇÃO 

A população urbana mundial quadruplicou entre 1950 e 2018, e associado a este crescimento 
populacional observou-se uma rápida urbanização, subindo de 30% para 55% a população existente 
em aglomerados urbanos, estimando-se que atinja os 68% em 2050 [1]. Os aglomerados urbanos 
destacam-se como locais onde é mais premente intervir, pois a concentração de milhões de 
habitantes coloca em risco o futuro da urbanidade [2]. A importância das cidades no 
desenvolvimento económico e cultural dos países é hoje amplamente reconhecida, assim como as 
linhas gerais que pautam o urbanismo deste século no que diz respeito à mobilidade, à habitação, ao 
uso do espaço público, entre outros aspetos. Contudo, a gestão das cidades permanece um desafio, 
pois as ideias inovadoras geralmente chocam com a inflexibilidade de regras pouco compatíveis com 
a realidade contemporânea [3]. A concentração populacional em centros urbanos tem sido 
característica marcante do processo de desenvolvimento mundial. Nesse sentido, os desafios do 
desenvolvimento sustentável estão cada vez mais concentrados nas cidades [4]. Para alcançar o 
desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões (económica, social e ambiental), foi publicada 
a agenda 2030, que apresenta um plano de ações para as pessoas, o planeta e a prosperidade, a qual 
apresenta 17 objetivos integrados e indivisíveis [5,6]. O objetivo 12 (Produção e consumo 
responsáveis) apresenta ainda uma evolução negativa em Portugal [5], mostrando a necessidade de 
criar praticas e soluções que contribuam para a urgente alteração desta evolução.  

Para além do referido, a construção apresenta um papel relevante a nível da produção de resíduos, 
da desmatação e da impermeabilização do solo. Segundo as estatísticas publicadas pela Eurostat 
(2016), na UE os resíduos de construção e demolição (RCD) representam 36% dos resíduos gerados 
referentes às atividades económicas e domésticas [7]. Tendo em conta a elevada produção de 
resíduos, a união europeia refere que a gestão de resíduos deve ser melhorada e transformada em 
gestão sustentável de materiais, promovendo os princípios de economia circular. Para tal é 
necessário adotar medidas adicionais de produção e consumo sustentáveis, centrando-se em todo o 
ciclo de vida dos produtos de forma a preservar os recursos e a fechar o ciclo [8]. 

A junção de todos os fatores mencionados mostra a importância crucial que o sector da construção 
apresenta no desenvolvimento sustentável do planeta nas suas três dimensões: social, económica e 
ambiental. Para obter esta tão almejada sustentabilidade, a reabilitação poderá ser o caminho mais 
viável. Esta não se deve restringir apenas à intervenção no edifício, envolvendo diferentes escalas 
associadas, e não só ao seu enquadramento na envolvente construída e arquitetónica, mas também 
ao seu impacto na vida dos cidadãos que dele usufruem, bem como no meio ambiente onde se 
insere [9]. 

De forma a diminuir o impacte causado durante os processos de reabilitação, poderá haver 
vantagem em rever todos os processos e otimizá-los. Entre estes estarão: uma avaliação rápida e 
fiável do objeto a reabilitar, uma boa gestão de resíduos e um bom planeamento das alterações a 
efetuar, sempre com foco na sustentabilidade. Em função da premência em intervir nos aglomerados 
urbanos, este estudo focar-se-á na reabilitação nesse contexto, tendo em conta as premissas 
descritas anteriormente. 

A economia circular assenta na redução, na reutilização, na recuperação e na reciclagem de materiais 
e energia, sendo uma referência importante para alcançar a sustentabilidade. As operações referidas 
podem ser consideradas como pontos cruciais na diminuição do impacto ambiental dos processos de 
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reabilitação. Esta premissa vai de encontro ao definido no Decreto-lei nº 95/2019 que estabelece o 
novo “Regime aplicável à reabilitação de edifícios e frações autónomas” e consagra o Princípio da 
Sustentabilidade Ambiental, que define que a atividade de reabilitação deve ser orientada para 
minimização do seu impacto ambiental, defendendo a desconstrução, o aumento da vida útil dos 
edifícios, a utilização de materiais reciclados e a preservação de recursos naturais [10]. Para tal 
poderá ser útil a criação de mecanismos e ferramentas que apoiem uma abordagem circular nos 
processos de reabilitação, que: façam uma correta avaliação do aglomerado e do seu edificado; 
promovam a utilização dos resíduos gerados pelos próprios processos de reabilitação, através da sua 
valorização; analisem o espaço urbano e; apresentem propostas de alteração com foco na 
sustentabilidade.  

Tendo em conta os fatores anteriormente descritos, é importante avaliar as condições das 
construções e do espaço urbano em que estão inseridas, para uma reabilitação adequada. Esta 
avaliação e reabilitação deve proporcionar qualidade de vida ao ser humano de hoje sem prejudicar 
as gerações futuras. Um dos caminhos para alcançar este equilíbrio passa pelo uso ponderado de 
recursos naturais, utilizando matérias-primas alternativas que diminuam o impacte ambiental. Por 
outro lado, é importante avaliar os desenhos urbanos dos aglomerados, pois uma boa organização e 
oferta de espaços coletivos melhora substancialmente a vida dos utilizadores dos mesmos, criando 
oportunidades e alternativas económicas. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia desenvolvida tem como objetivo principal promover a sustentabilidade na 
reabilitação, tendo em conta tanto o próprio processo de reabilitação como a posterior utilização da 
zona a intervir. Esta metodologia apresenta uma alternativa à gestão de RCD, pretendendo alcançar 
uma gestão sustentável de materiais, promovendo os princípios da economia circular, como referido 
na diretiva 2018/851 [8]. Ou seja, pretende-se que esta metodologia assente num modelo que 
otimiza o fluxo de bens, maximizando o aproveitamento dos recursos naturais e minimizando a 
eliminação de resíduos, de forma a diminuir o impacte ambiental provocado pelos processos de 
reabilitação. Esta gestão sustentável de RCD pretende substituir o conceito de fim de vida por fluxos 
circulares de redução, reutilização, recuperação e reciclagem. A utilização de RCD como agregados 
reciclados, reduz a extração de recursos minerais e a deposição deste tipo de resíduos, contribuindo 
assim para a sustentabilidade [11]. 

Com esta metodologia pretende-se também contribuir para o alcance dos seguintes objetivos do 
desenvolvimento sustentável, presentes na Agenda 2030 [5]: 

- 9. Indústria, inovação e infraestrutura – Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 
- 11. Cidades e comunidades sustentáveis – Tornar as cidades e comunidades inclusivas, 
seguras, resilientes e sustentáveis; 
- 12. Produção e consumo responsáveis – Garantir padrões de consumo e de produção 
sustentáveis; 
- 13. Ação climática – Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os 
seus impactos. 
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Estes objetivos encontram-se interligados, pois a forma como vivemos, produzimos e consumimos 
está relacionada com muitas outras áreas. O objetivo referente a cidades e a comunidades está 
fortemente interligado com o bem-estar e com a qualidade de vida, pois estas são uma fonte de 
desenvolvimento económico, ambiental, territorial e social [5]. Portanto, com o desenvolvimento da 
presente metodologia almeja contribuir em todos os pilares da sustentabilidade. 

A presente metodologia inicia-se com a definição do objetivo da reabilitação, tendo em conta a 
finalidade da zona a intervir, seguida da recolha de dados, que é reunida na ferramenta de avaliação 
de reabilitação (FAR), desenvolvida para auxiliar esta metodologia. Esta recolha foca-se na 
identificação das anomalias, na gestão de RCD e na avaliação de possíveis soluções sustentáveis. 
Seguidamente, toda a informação é analisada e é avaliada a aplicabilidade das propostas sugeridas e, 
caso se verifique necessário, o objetivo da reabilitação deve ser reformulado. Após esta análise é 
realizado o projeto de reabilitação com foco na sustentabilidade, tendo em conta a gestão de RCD e 
a posterior utilização da zona. Para auxiliar o processo de reabilitação, nomeadamente as tarefas 
referentes à aplicação de RCD, serão fornecidos procedimentos descritivos do processo de 
valorização destes resíduos (Fig. 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma da metodologia de reabilitação 

2.1 Objetivo da reabilitação 

A fase de definição do objetivo da reabilitação estabelece todos os propósitos gerais desta, tendo em 
conta a finalidade e a posterior utilização da zona a intervir. Nesta fase, deve fazer-se uma prévia 
análise e definição do nível de reabilitação pretendida, classificando como: ligeira, média, profunda 
ou excecional [2]. De acordo com o pretendido, deve-se definir também se a reabilitação será mais 
focada na renovação, reparação, conservação, manutenção, melhoria energética, etc., da zona a 
intervir. 

2.2 Recolha de dados 

A recolha de dados deve ser o mais minuciosa possível. Inicialmente deve ser reunida toda a 
documentação existente da zona a intervir, como plantas, métodos e materiais de construção 
utilizados, orientação do edificado, localização, ano de construção, entre outra informação relevante. 
Seguidamente, devem ser efetuadas visitas à zona a intervir, de forma a recolher o máximo de 
informação possível através da inspeção visual e, caso necessário, com alguns ensaios pontuais. Esta 
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recolha deve reunir todas as anomalias observadas, as zonas a desconstruir, a previsão de 
quantidades e tipos de RCD gerados e possíveis alterações sustentáveis. Com o objetivo de auxiliar a 
organização e sintetização da informação recolhida foi desenvolvida a ferramenta de avaliação de 
reabilitação (FAR). 

2.2.1 Ferramenta de Avaliação da Reabilitação (FAR) 

A ferramenta desenvolvida possibilita a avaliação da reabilitação e a gestão sustentável de RCD 
produzidos na própria reabilitação. Como referido anteriormente, a produção destes resíduos 
apresenta elevado impacte ambiental, sendo por isso urgente estudar novas soluções para reduzir a 
sua eliminação, potencializando a sua utilização. A par da avaliação e da gestão de RCD, todas as 
soluções construtivas adotadas devem promover a sustentabilidade. 

A avaliação da zona é feita através da análise das anomalias detetadas, tendo em conta a sua 
localização e gravidade. Estas anomalias devem ser todas relatadas na FAR e, a cada anomalia, deve 
estar associada uma recomendação, uma fotografia representativa da mesma e, caso se verifique 
necessário, devem ser anotadas observações relevantes.  

A gestão de RCD tem como objetivo otimizar a sua valorização e aplicação em obra; para tal, todas as 
zonas a desconstruir devem ser identificadas, assim como o tipo e quantidade de RCD que se prevê 
que sejam produzidos.  

Esta ferramenta é constituída por quatro ficheiros de avaliação, denominados por: 0_Geral; 
1_Edificio; 2_EspacoUrbano; 3_Resumo. O processo de avaliação inicia-se com a recolha de 
informação e o preenchimento da ficha 0_Geral com toda a informação disponível da zona a intervir. 
Esta ficha será preenchida em todas as visitas ao local com a data da visita, as observações que forem 
necessárias, e com a atualização de informação sobre os edifícios e componentes do espaço urbano 
inspecionados. Cada edifício e cada componente de espaço urbano é codificado; quando as fichas 
1_Edificio e 2_EspacoUrbano são preenchidas, devem ser gravadas com o código correspondente ao 
edifício ou ao componente de espaço urbano inspecionado. Após o trabalho de campo efetuado, as 
fichas são uniformizadas em gabinete e é verificada a informação. Por último, é preenchida a ficha 
3_Resumo que contem o resumo e a avaliação da zona a intervir. 

2.3 Análise da Informação 

Nesta fase, toda a informação recolhida deve ser analisada com o objetivo de avaliar a viabilidade da 
reabilitação. Analisa-se o nível de reabilitação necessário, a quantidade e tipo de RCD que se prevê 
serem gerados e as propostas de soluções sustentáveis. Caso se verifiquem diferenças substanciais 
relativamente ao inicialmente previsto, na fase de definição do objetivo de reabilitação, o propósito 
da reabilitação deve ser analisado e reformulado tendo em conta as condições observadas.  

Relativamente à valorização dos RCD produzidos, deve ser feita uma breve análise do impacte 
ambiental associado para diferentes opções. Para tal é necessário avaliar as seguintes três atividades 
associadas à valorização destes resíduos: o tipo de demolição efetuada; o transporte e; o 
processamento. Deve também ter-se em conta o impacte ambiental evitado pela utilização destes 
materiais secundários. Mesmo quando não é possível quantificar com certeza os impactes evitados 
nesta fase, a estimativa da sua quantificação é importante, de forma a recompensar o 'projeto de 
desmontagem' [12, citado por 13]. 
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Nesta metodologia o impacte ambiental é apresentado através do indicador GWP (kg CO2 eq.), 
relativo à categoria Mudanças Climáticas - Total, e do indicador ADP f.f. (MJ), da categoria 
Esgotamento de Recursos Abióticos - combustíveis fósseis. Estes indicadores representam a pegada 
de carbono e a energia incorporada, respetivamente, e são considerados os mais importantes em 
termos de avaliação de impacte ambiental no final da vida útil dos edifícios, fornecendo uma boa 
base para a tomada de decisões. O método utilizado é o EC-JRC, conforme referido na EN 15804 + 
A2: 2019 [14]. 

2.4 Desenvolvimento do projeto 

Na realização do projeto deve ter-se em conta todas as propostas sustentáveis apresentadas, tanto a 
nível da gestão sustentável de RCD, como a nível do projeto urbano, eficiência energética, ciclo 
hidrológico, entre outras. 

O projeto de reabilitação deve promover a gestão sustentável de RCD, para tal deve-se analisar o 
tipo e a quantidade dos RCD que se prevê serem produzidos, e apresentar soluções que permitam a 
sua valorização e aplicação nos processos de reabilitação. Para auxiliar a sua aplicabilidade em obra, 
são anexados ao projeto soluções e procedimentos de valorização de RCD, que promovam a sua 
utilização em produtos simples e de fácil aplicação. 

2.5 Processo de reabilitação 

Durante o processo de reabilitação deve-se promover a valorização dos RCD produzidos e a vida útil 
da zona intervencionada, tendo em consideração o impacto ambiental associado. Para tal, a escolha 
dos materiais a utilizar e dos métodos de construção deve ser efetuada tendo em conta a utilização e 
posterior deterioração da zona intervencionada, e consequente desconstrução e potencialização da 
valorização dos RCD gerados.  

2.6 Considerações 

A metodologia desenvolvida pretende promover a vida circular da zona intervencionada, diminuindo 
o seu impacte ambiental. Para tal, o processo de reabilitação tem em conta: a utilização e posterior 
deterioração do ambiente construído, promovendo a valorização dos RCD produzidos; a utilização de 
materiais e métodos de construção que otimizem o fluxo de bens, para que seja possível, se 
necessário, a posterior desconstrução e valorização dos RCD provenientes desse processo (Fig. 2). 

Para possibilitar a aplicabilidade desta metodologia é necessário efetuar uma correta análise e 
avaliação dos edifícios e do espaço urbano em que se inserem. A FAR permite auxiliar esta tarefa, 
pois considera-se que se torna fundamental a aplicação dos princípios de sustentabilidade nas fases 
mais iniciais do processo do projeto, com uma devida avaliação da zona a intervencionar. 

A metodologia apresentada pretende que os processos de reabilitação tenham o menor impacte 
ambiental possível, promovendo a valorização dos resíduos gerados no próprio processo de 
reabilitação, o baixo consumo de energia, escolhendo métodos e materiais de reabilitação que 
promovam a sustentabilidade da zona intervencionada. 
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Figura 2 - Ciclo de vida da zona intervencionada 

3 Caso de estudo 

A metodologia desenvolvida foi aplicada numa zona constituída por diversos edifícios com diferentes 
finalidades, sendo a maioria edifícios habitacionais. Durante 3 dias foi possível preencher 12 fichas de 
avaliação dos edifícios e 7 fichas de avaliação das componentes do espaço urbano.  

3.1 Objetivo da reabilitação 

No presente caso de estudo, o nível de reabilitação que se prevê é o 3º, referente a uma reabilitação 
média, tendo como objetivo obras de reparação e de renovação, e a melhoria energética, tanto nos 
edifícios como no espaço urbano, com foco na diminuição do impacte ambiental resultante da sua 
utilização. A reabilitação pretendida tem como finalidade tornar a zona a intervencionar num local de 
habitação permanente. 

3.2 Recolha de dados 

Inicialmente, o dono de obra forneceu plantas dos diversos edifícios e do espaço urbano, e diversa 
informação sobre a zona a intervir, como o material utilizado, o ano e o propósito da construção. 

A zona em estudo está orientada de noroeste para sudeste, estando metade dos edifícios orientados 
para noroeste e a outra metade para sudeste. A zona a intervencionar tem 29400 m2 de área, sendo 
10600 m2 de área permeável e 14300 m2 de área impermeável, é constituída por 15 edifícios que 
foram divididos em 4 tipos, tendo em conta a sua composição e finalidade. O espaço urbano também 
foi dividido em três zonas, para facilitar o preenchimento das fichas correspondentes. 

Durante as visitas ao local foi possível falar com moradores, o que permitiu obter informação 
relativamente ao conforto térmico dos edifícios. 

Todas as fichas foram preenchidas através da inspeção visual, com a exceção das fichas 
correspondentes a 3 edifícios, visto estes se encontrarem ocupados. 
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3.3 Análise da Informação 

A FAR classificou a zona com o nível de reabilitação 3, como previsto, ou seja, as anomalias 
observadas, em geral, prejudicam o uso e o conforto de quem habita a zona, prevendo-se reparações 
e substituições pontuais.  

A nível dos edifícios, sugeriu-se a pintura de paredes, algumas reparações superficiais e pontuais, a 
reparação e/ou substituição de pavimentos, a verificação da canalização e possível 
reparação/substituição, a reparação/substituição de caixilharia, a substituição de revestimentos e 
louças das casas de banho, a substituição de estores e a reparação/substituição de rodapés. 

A nível do espaço urbano, sugeriu-se a substituição de pavimentos, a alteração do tipo de 
iluminação, o aumento do coberto vegetal de forma organizada e sustentada, a construção de 
sistemas urbanos de drenagem sustentável, o aumento da largura dos passeios, e a construção de 
uma barreira vegetal para proteção do exterior, com a plantação de árvores de grande porte em 
todo o limite da zona, sendo isto de particular necessidade na zona de fronteira com a estrada 
nacional. 

Relativamente à produção de RCD no caso de estudo, prevê-se que sejam gerados 85 m3 de betão, 
369 m3 de tijolo e 1110 m3 de misturas betuminosas contendo alcatrão. Neste caso de estudo, de 
acordo com a localização da zona, foram selecionadas três hipóteses de destino para os RCD: Opção 
1 – Aterro de inertes; Opção 2- Empresa de tratamento de RCD; e Opção 3 – Aplicação no local. Para 
as três opções foram calculados os valores dos indicadores GWP e ADP f.f.. Para os RCD de betão e 
tijolo verificou-se que o menor impacte ambiental está associado ao tratamento e aplicação no local. 
Na figura 3 apresenta-se uma comparação da opção 2 e 3 com a opção 1, que apresenta o maior 
impacte.  

 

Figura 3 - Comparação entre as opções 2 e 3 e a opção 1, que apresenta maior impacte 
ambiental. 

3.4 Considerações 

Através da aplicação da metodologia no caso de estudo, pode reunir-se diversa informação sobre a 
zona a intervir, promovendo a gestão sustentável de RCD, e sobre alterações de carater sustentável, 
tanto nos edifícios como no espaço urbano. Reúne-se assim diversa informação para auxiliar a 
execução de um projeto com baixo impacte ambiental. Apesar da análise dos indicadores GWP e ADP 
f.f. ter permitido a verificação de um menor impacte associado ao reaproveitamento dos RCD no 
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local, considera-se necessária a realização de uma análise de custo, de forma a escolher a solução 
mais sustentável e económica. 

Com a aplicação da metodologia desenvolvida no caso de estudo, pode comprovar-se a sua atuação 
nos três pilares da sustentabilidade, pois esta promove: a introdução de espaços verdes e de lazer, 
melhorando a qualidade de vida dos utilizadores; a diminuição da extração e utilização de recursos 
naturais; a utilização de energias renováveis; o reaproveitamento de águas pluviais, entre outros (Fig. 
4). 

 

Figura 4 – Adaptação do Tripé da Sustentabilidade ao caso de estudo [15]. 

4 CONCLUSÕES 

A metodologia apresentada promove a diminuição do impacte ambiental dos processos de 
reabilitação, com a valorização dos RCD produzidos, e aplicação de materiais e métodos reversíveis, 
de forma a aumentar o número de ciclos de utilização da zona intervencionada. Esta metodologia 
abrange os três pilares da sustentabilidade, tendo em conta a finalidade da zona a intervir e o bem-
estar dos utilizadores, como foi possível confirmar no caso de estudo. Considera-se que estas sejam 
um apoio à sustentabilidade urbana “ilimitada”, promovendo a utilização de produtos simples e 
passíveis de serem reutilizados e reciclados durante um grande número de ciclos, sendo este um 
grande e importante progresso para uma construção/reabilitação circular e sustentável. 

A aplicação da FAR permite identificar anomalias, através de inspeção visual, e fazer recomendações, 
quantificar a previsão dos RCD gerados nos processos de reabilitação e, apresentar propostas de 
alterações com foco na sustentabilidade. Inclui ainda uma breve análise da impermeabilização do 
solo, propondo sistemas sustentáveis para a drenagem de águas pluviais. Considera-se que, pelas 
razões apresentadas, constitui uma ferramenta completa e com vasta aplicabilidade, sendo o seu 
contributo de elevada importância no desenvolvimento da metodologia apresentada. 

Esta metodologia considera apenas os níveis de impacte ambiental associados ao carbono, mas como 
trabalhos futuros, considera-se necessário incluir o impacte económico para uma melhor tomada de 
decisão, visto a combinação dos dois permitir escolhas de soluções mais económico-sustentáveis. 
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Resumo 

A Getty Foundation, instituição norte-americana dedicada a expandir o conhecimento e preservar as 
artes visuais em todo o mundo, concede anualmente, um auxílio financeiro a obras modernas com o 
intuito de ajudar na preservação do patrimônio moderno edificado, o programa Keeping it Modern. 
Entre as obras selecionadas a receber o fundo em sua terceira edição em 2016, a Casa de Vidro 
construída em 1951 em São Paulo, considerada um ícone da arquitetura moderna brasileira 
projetada pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, recebeu o apoio para realizar um plano de 
manutenção preventiva baseado em pesquisas técnicas. Os fundos da Getty Foundation permitiram 
que uma equipe internacional de especialistas em conservação de arquitetura e paisagismo, 
especialistas em patrimônio e engenheiros civis desenvolvessem um plano de gestão de conservação 
para a obra. 

Este artigo refere-se ao item do projeto cuja equipe de trabalho efetuou a verificação dos 
componentes estruturais quanto à capacidade resistente do ponto de vista de segurança e 
durabilidade, em conseqüência da alteração de uso durante a vida útil da edificação, originalmente 
projetada como residencial para atualmente um espaço de visitação pública. 

Os procedimentos empregados para a análise e o diagnóstico da estrutura foram o estudo e 
interpretação dos projetos e documentos da construção, verificações in situ dos componentes 
estruturais por meio de ensaios e por fim a avaliação do projeto da estrutura em programa de 
cálculo estrutural. 

Palavras-chave: Betão Estrutural; Vida útil, Integridade Estrutural, Lina Bo Bardi, Casa de Vidro, 
Patrimônio Modernista 
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1 INTRODUÇÃO 

A Casa de Vidro, como é hoje conhecida a sede do Instituto Bardi, em São Paulo, é um ícone da 
Arquitetura Moderna. O edifício serviu, por quatro décadas, como residência do casal formado pela 
arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) e pelo crítico, comerciante de arte e diretor do Museu de Arte de 
São Paulo – Masp, Pietro Maria Bardi (1900-1999), italianos de origem e naturalizados brasileiros. A 
arquiteta foi reconhecida postumamente pela Bienal de Veneza de 2021 com o Leão de Ouro 
Especial pelo conjunto de suas conquistas. Com o projeto iniciado em 1949 e construção finalizada 
em 1952, a casa reflete ideais formais, técnicos e de vida propalados pela Arquitetura Moderna, uma 
foto da fachada na época está ilustrada na fig. 1. 

 

Figura 1. Foto da fachada da casa de Vidro em meados de 1952 

O projeto de preservação de patrimônio histórico, recebeu o apoio da Fundação Getty, instituição 
norte-americana, por meio do programa Keeping it Modern que apoia a realização de planos de 
gestão e manutenção dos bens históricos. Ao participar do programa, o Instituto Bardi em convênio 
com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo – IAU da Universidade de São Paulo – USP, propôs 
combinar quatro frentes de pesquisa denominadas como “tarefas” e foram estruturadas da seguinte 
forma [1]: 

Tarefa 1 - pesquisa histórica sobre a casa e o casal Bardi em fontes primárias e bibliografia de 
referência. Sistematização dos documentos levantados e elaboração de uma base de informações 
históricas para as demais equipes do projeto.  

Tarefa 2 - elaboração de bases digitais em sistema BIM, englobando casa, anexos e jardim. Uma das 
bases geradas foi a nuvem de pontos elaborada a partir escaneamento laser, produzida por equipe 
do laboratório Diaprem, da Universidade de Ferrara. 

Tarefa 3 - levantamento do estado de conservação das edificações e elaboração de diagnóstico de 
patologias, com recomendações de ações corretivas. Entre os objetivos desta tarefa estava a 
elaboração de um diagnóstico da capacidade da estrutura da casa principal. 

Tarefa 4 – levantamento do estado de conservação do jardim, inclusive caminhos, muretas de 
canteiros e arrimos. Elaboração de diagnóstico, com recomendações de manejo e manutenção.  

Este artigo apresenta um resumo do estudo efetuado na Tarefa 3 relativo a estrutura de concreto 
armado: a avaliação da capacidade estrutural atual considerando a mudança do uso da construção a 
fim de minimizar sua deterioração. 
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2 OBJETIVOS 

Devido à alteração de uso durante a vida útil da edificação o objetivo foi a execução da verificação 
dos componentes estruturais existentes quanto à capacidade resistente devido às novas cargas 
solicitantes do ponto de vista da segurança e durabilidade. Os seguintes procedimentos foram 
efetuados: estudo e interpretação das informações do projeto estrutural original, verificação in loco 
dos componentes estruturais e por fim a análise da estrutura projetada e executada em programa de 
cálculo estrutural. 

2.1 Estudo e interpretações das informações do projeto estrutural original 

Para a execução do nivel superior da Casa de Vidro, a arquiteta decidira, pelo emprego de tubos de 
aço sem costura produzidos pela empresa alemã Mannesman. Segundo seus relatos, também usaria 
tubos de fibrocimento no primeiro pavimento. Essa escolha dos tubos metálicos provavelmente 
refletia a admiração de Lina por obras do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe e outros. 

Inicialmente foi solicitado ao notório engenheiro italiano Pier Luigi Nervi (1871-1979) o projeto e 
cálculo estrutural. Para seu projeto, Nervi indicava o uso de tubos Mannesman de diâmetro externo 
não menor que 17 cm, preenchidos de “conglomerado de ótima qualidade”. Conforme prometido a 
Nervi, Lina e Pietro contrataram uma empresa organizada para a construção da casa: a Sociedade 
Comercial Construtora S.A., então uma das mais importantes da cidade e responsável por grandes 
obras em concreto armado. 

Quando foi contratada, a Construtora deveria executar apenas a estrutura e muros de arrimo da 
Casa, sob regime de administração. Na proposta de serviços, a empresa afirmava que havia usado 
cálculos próprios para o projeto estrutural, dadas as dificuldades de aquisição de vigas laminadas 
especiais conforme o projeto de Nervi. O autor do novo projeto estrutural foi o engenheiro Tullio 
Stucchi, que trabalhava como engenheiro calculista de concreto armado na construtora. Executados 
em 1951, os projetos estruturais de Nervi e Stucchi revelam que parte da melhor engenharia de 
concreto do período, na Itália e no Brasil, foi mobilizada. 

Do estudo das pranchas disponíveis se observou que, apesar do bom nível de detalhamento, não 
foram identificadas algumas informações de extrema importância à pesquisa, como a especificações 
do concreto, o tipo de aço utilizado na estrutura e o detalhamento dos pilares construídos com tubos 
de aço (este detalhamento perdido). Devido a essa dificuldade foram então efetuadas investigações 
complementares para a viabilização da análise estrutural da residência. 

2.2 Verificação in loco dos componentes estruturais 

Foi efetuada a medição das dimensões das peças estruturais como perfurações nas colunas 
cilíndricas para a verificação da espessura do tubo de aço Mannesman e da existência de concreto 
em seu interior. Foi também executada prospecção por ultrassonografia pela Prof.ª Drª Raquel 
Gonçalves (UNICAMP), para a confirmação da existência do concreto dentro do tubo de metal, fig 2. 
Ainda quanto às sapatas dos pilares em tubos de aço cilíndricos, foi feita uma amostragem com a 
abertura de cavas para a verificação da profundidade das mesmas e característica do solo. Quanto à 
espessura das lajes, vigas e demais pilares foi efetuada medição direta no local e posterior 
comparação com o projeto original. 
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Figura 2. Execução de ultrassonorafia nas colunas cilíndricas metálicas 

Quanto às especificações técnicas do concreto, não foi encontrado nenhum dado a seu respeito que 
viabilizasse a execução de uma projeção de resistência com o passar dos anos, necessária para a 
avaliação estrutural. O fato deste dado de suma importância para a análise da estrutura ser 
desconhecido exigiu uma investigação direta que foi efetuada por meio da extração de testemunhos 
da estrutura. A extração foi executada pelo Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Falcão 
Bauer e seguiu as exigências na ABNT NBR 7680-1: 2015 - Concreto – Extração, preparo, ensaio e 
análise de testemunhos de estruturas de concreto. Parte 1: Resistência à compressão axial [2]. 

Devido à importância na preservação estética e objetivando uma investigação com um mínimo de 
intervenção, foi executada a extração de testemunhos cilindricos com o diâmetro de 27mm, 
chamados minitestemunhos, em substituição aos testemunhos cilíndricos usuais de diâmetros de 
100mm ou 75mm. A utilização dos resultados dos minitestemunhos na avaliação da resistência à 
compressão do concreto , foi adotada com base em correlações estatísticas segundo estudos em 
estruturas acabadas [3].Uma imagem da extração de um minitestemunho pode ser verificado na fig 
3. 

 

Figura 3. Extração de minitestemunho 

Ainda, complementarmente, os minitestemunhos foram ensaiados para verificação da profundidade 
de carbonatação na estrutura de concreto. Uma imagem do ensaio no minitestemunho extraído, 
com o uso do indicador de fenolftaleína pode ser verificado na fig 4. 
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Figura 4. Execução de ensaio de medição da profundidade de carbonatação em minitestemunho 
com indicador de fnolftaleína 

Posteriormente, pesquisadores da “Tarefa 1” localizaram detalhes na Itália, de autoria de Nervi, com 
orientações quanto às especificações mínimas dos pilares, espessuras dos tubos, ligações com as 
lajes e fundações bem como o consumo mínimo de cimento por m³ de concreto (400kg/m³). 

2.2.1 Avaliação da resistência do concreto para verificação da segurança estrutural 

Na análise efetuada foram disponibilizados para a extração apenas 6 testemunhos da estrutura. De 
modo geral, como o número de testemunhos que podem ser extraídos de uma estrutura existente é 
normalmente muito pequeno, é usual que se possa fazer apenas uma análise estatística 
assistemática, que engloba toda a estrutura em um único lote [4]. A NBR 7680-1, orienta que para a 
avaliação da resistência do concreto a ser usada na verificação da segurança estrutural, devem ser 
considerados todos os resultados, após a aplicação de coeficientes de correção. Ainda segundo a 
norma, a estimativa da resistência característica do lote para fins de verificação da segurança 
estrutural é dada pela média dos resultados individuais daquele lote. 

A resistência de projeto fcd a ser usada na verificação da estrutura deve ser calculada, utilizando-se a 
minoração de γc prevista na NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimento [5]. 
Para a avaliação da segurança estrutural e da estabilidade global, considerando o Estado Limite 
último, a norma, no caso de testemunhos extraídos da estrutura, recomenda a divisão do valor do 
coefiente de ponderação do concreto, γc, por 1,1. Para fins de verificação do Estado Limite de Serviço 
, deve ser adotado um γc = 1, também não há necessidade de se aplicar coeficientes para retroagir as 
resistências aos 28 dias, pois se tratam de testemunhos extraídos de elementos sob carga [6]. Neste 
estudo, não foram adotados estas divisões do γc por motivo de segurança, dado o baixo número de 
exemplares extraídos. A resistência atual sob carga, foi considerada diminuída pelo efeito Rusch. 
Ambas as ações, efeito Rusch e crescimento da resistência estão praticamente estabilizadas aos 50 
anos [7]. 

O resultado obtido da resistência caraterística do lote para fins de verificação da segurança estrutural 
foi de 32,92 MPa. Posteriormente foi então adotado um dos valores estabelecidos pela NBR 
8953:2015 - Concreto para fins estruturais [8], sendo adotado o valor da classe do concreto de 30 
MPa, mais próximo e imediatamente inferior ao obtido, a favor da segurança. Este valor da 
resistência foi considerado elevado dadas as resistências do concreto usuais na época. A hipótese 
adotada para a confiabilidade em tais valores foi a especificação de Nervi de alto consumo de 
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cimento por metro cúbico de concreto e o tipo de cimento utilizado na época que era fabricado com 
grãos maiores e composição química diferenciada do atual, favorecendo o ganho de resistência com 
o decorrer do tempo [9]. 

2.2.2 Avaliação da profundidade de carbonatação para a avaliação do possível 
comprometimento das armaduras. 

O cobrimento da estrutura projetado é de 20mm e o revestimento de 15mm ambos confirmados in 
loco. A profundidade de carbonatação encontrada tem um valor máximo de 10mm. Diante dos 
resultados obtidos concluiu-se que a camada passivadora das barras encontra-se preservada. 

2.2.3 Considerações sobre as características dos vergalhões de aço utilizados na estrutura 

Devido a impossibilidade da retirada de amostras dos vergalhões da estrutura da residência, foram 
admitidas suas características segundo a versão da EB3-1939, naquela época definindo apenas os 
aços 37CA e 50CA, com limite de escoamento de 24 a 30 Kgf/mm², equivalentes a 240 e 300 MPa, 
respectivamente (naquela época a classe de aço não se definia pelo limite de escoamento, mas pelo 
limite de resistência, por isso 37 e 50 em lugar de 24 e30) [10]. 

2.3 Análise do projeto estrutural original em programa de cálculo estrutural 

De posse das informações descritas nos itens anteriores foi efetuada a análise do projeto da 
estrutura original em programas de projeto estrutural. Os softwares utilizados foram o Sistema TQS 
para Engenharia de Estruturas para a determinação das solicitações e verificação dos detalhes da 
estrutura de concreto armado. Para a análise exclusiva dos pilares redondos mistos em aço e 
concreto foi utilizado, sob a orientação do engenheiro Flávio Gaiga (Professor Mestre PUC-MINAS), o 
programa de cálculo Pilar Misto V&M-UFMG - Programa Pilar Misto o qual verifica os pilares 
tubulares de aço preenchidos com concreto, este programa desenvolvido pela Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG. Na fig. 6 é apresentada uma foto atual da residência e na fig. 7 é ilustrada 
uma imagem espacial de uma das modelagens estruturais avaliadas. 

 

Figura 6. Imagem da edificação nos dias atuais 
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Figura 7. Imagem espacial de uma das modelagens avaliadas 

2.3.1 Análise das fundações superficiais em sapatas isoladas 

Por meio dos resultados obtidos na modelagem estrutural aplicados às dimensões das fundações, 
verificou-se uma transferência de tensões médias ao solo da ordem de 76kPa, variando de um 
mínimo de 39kPa a um máximo de 114kPa. No caso específico das fundações dos pilares mistos de 
aço-concreto que dão suporte a laje do piso do pavimento superior, a tensão média transferida ao 
solo foi de 89kPa, variando de um mínimo de 80kPa a um máximo de 114kPa.  

Conforme já citado, especificações de Nervi encontradas indicam a consideração de uma capacidade 
de carga do solo para uma tensão de 150kPa verificada como suficiente no solo do terreno. 

2.3.2 Análise dos pilares mistos de aço-concreto tubulares 

Os pilares mistos aço-concreto tubulares foram avaliados para as solicitações obtidas na modelagem 
estrutural com a medida das dimensões mensuradas in loco. Não foi considerado em nenhum caso, 
para a análise dos pilares mistos aço-concreto tubulares, a contribuição de qualquer armadura 
interna, apenas o preenchimento de concreto. A existência de armaduras na massa de concreto não 
foi encontrada nos detalhes dos projetos e não foi detectada de maneira conclusiva por meio de 
ensaios de ultrassonografia executados no local. Por segurança optou-se pela sua não consideração. 

O cálculo para a verificação destes pilares é normatizado pela ABNT NBR 8800:2008 – Projeto de 
estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios [11]. Como não estão 
disponíveis informações relacionadas ao limite de escoamento do aço (fy) dos perfis, foi adotado o 
valor de fy de 180MPa, embora a norma não considere limites de escoamento inferiores a 250MPa. 
Na prática ainda são encontrados no mercado aços com fy na faixa de 180MPa a 200MPa. Foi 
adotado este valor conservador, a favor da segurança, por ser considerado mais próximo às 
características dos tubos fabricados na época da construção da residência. 

Os pilares foram avaliados por dois modelos de cálculo, o modelo de cálculo I (este modelo tem por 
base a norma americana ANSI/AISC 360–05 - Specification for Structural Steel Buildings [12] e utiliza 
as mesmas expressões de interação entre força axial e momentos fletores prescritas para os pilares 
de aço), e ao modelo de cálculo II (uma verificação que tem por base o método simplificado da 
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norma européia EN 1994–1–1:2004: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: 
General rules and rules for buildings [13]). 

Alguns estudos demonstraram que os modelos de cálculos I e II apresentam segurança adequada, 
sendo que, para pilares com esbeltez relativa baixa e com pequeno fator de contribuição do aço, o 
modelo de cálculo I é bastante conservador em relação ao modelo de cálculo II, e que, para pilares 
com alto fator de contribuição do aço ou grande esbeltez relativa, os dois modelos fornecem 
resultados próximos [14]. 

A avaliação dos pilares mistos aço-concreto tubulares submetidos às solicitações obtidas na 
modelagem estrutural, resultou em valores que confirmaram a segurança estrutural destas peças. 

2.3.3 Análise dos pilares em concreto armado 

O projeto estrutural original no que diz respeito ao detalhamento dos pilares, apenas especifica a 
armadura dos arranques dos mesmos. Para a verificação das armaduras internas dos pilares a única 
referência utilizada foi essa informação com a dedução de continuidade das armaduras aos 
pavimentos superiores.  

Por meio da avaliação dos resultados da modelagem estrutural dos pilares em concreto armado, os 
pilares de suporte da laje do piso do pavimento superior quanto às suas dimensões e esbeltez 
encontram-se todos em conformidade. Quanto aos pilares que suportam a cobertura, alguns 
apresentam dimensões inferiores às prescrições mínimas das normas atuais. 

2.3.4 Análise das lajes e vigas dos pavimentos 

A estrutura dos pavimentos foi modelada com as dimensões do projeto original e avaliadas as 
deformações por meio do processo de grelha não-linear. No processo de grelha não-linear não foi 
considerada a parcela referente à fluência da estrutura de concreto (fenômeno de aumento gradual 
da deformação ao longo do tempo sob um dado nível de tensão constante) por ter sido considerado 
que a estrutura já se encontra estabilizada após mais de 60 anos sob carga. Pesquisas com resultados 
de ensaios demonstram que de 75% a 80% ocorrem no primeiro ano da construção [15], o que 
justifica a hipótese adotada. 

Quanto às deformações da estrutura por meio da grelha não-linear as deformações se encontram 
dentro dos parâmetros de norma tanto para a laje como as vigas, demonstrando-se adequado ao uso 
pretendido. 

2.3.5 Avaliação do deslocamento do pórtico espacial 

Os deslocamentos horizontais resultaram em um valor máximo de 0,27cm no topo do edifício (valor 
de referência de 0,56cm) e um deslocamento entre pisos de 0,15cm (valor de referência de 0,37cm). 
Os deslocamentos foram admitidos dentro de limites considerados aceitáveis atualmente. 
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3 CONCLUSÕES 

Por meio dos estudos executados, as conclusões são as seguintes: 

A estrutura se encontra com estado de conservação satisfatório, dada a idade da construção, e o 
processo de carbonatação ainda não atingiu as armaduras no interior da estrutura. O cobrimento da 
estrutura foi executado com 20mm e o revestimento de 15mm enquanto a profundidade de 
carbonatação encontrada foi de um valor máximo de 10mm. 

A resistência à compressão do concreto da estrutura, obtida por meio da extração dos 
minitestemunhos, resultou após análise estatística normatizada em 32,92MPa (adotado 30MPa), um 
valor considerado surpreendentemente alto dada as resistências de concreto mais baixas utilizadas 
na década de 1950. Um reforço na confiabilidade de tais valores obtidos foi a especificação do 
engenheiro Pier Luigi Nervi encontrada em documentação, de um consumo de 400 quilos de cimento 
por metro cúbico de concreto e o tipo de cimento utilizado na época (com uma granulometria maior 
e composição química diferenciada das atuais resultando em elevado ganho de resistência com o 
decorrer do tempo). 

Quanto ao Estado Limite Último (ELU) por meio da comparação entre a análise atual e o projeto 
estrutural original, com os detalhes e as hipóteses adotadas na avaliação, a estrutura foi considerada 
segura. Quanto ao detalhamento das armaduras verificou-se, como esperado, algumas variações as 
quais não foram consideradas significativas a ponto de resultar em uma não aprovação da estrutura. 
No que diz respeito às fundações para o uso pretendido estas se encontram seguras quanto às 
solicitações, dado que foi obtido na verificação atual um valor máximo de tensão admissível do solo 
de 114MPa, inferior à expectativa na documentação original que indicava uma tensão de até 
150MPa. 

A avaliação dos pilares mistos aço-concreto tubulares existentes submetidos às solicitações obtidas 
na modelagem estrutural, obteve resultados que confirmaram a segurança estrutural. Os pilares de 
suporte da laje do piso do pavimento superior quanto às suas dimensões e esbeltez encontram-se 
em conformidade. 

Quanto ao Estado Limite de Serviço (ELS) foram encontrados valores de deslocamentos da estrutura 
e deformações das vigas e lajes dentro dos limites da normatização atual. Os deslocamentos 
horizontais resultaram em um valor máximo de 0,27cm no topo do edifício (valor de referência de 
0,56cm) e um deslocamento entre pisos de 0,15cm (valor de referência de 0,37cm). 
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Resumo  

As obras de arte têm funções importantes e críticas no conjunto das infraestruturas de um território. 
Para garantir o seu funcionamento adequado e a sua segurança é imprescindível a existência de um 
sistema de gestão que permita avaliar o seu estado de conservação e antecipar a necessidade de 
manutenção ou reparação. Este trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de um 
sistema de caracterização e inspeção das obras de arte da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Leiria, materializado num guião de inspeção e caracterização do estado de conservação dos ativos 
existentes. O guião é composto por quatro fichas e respetivo guia de preenchimento, desenvolvidos 
com um propósito de auxiliar os técnicos no preenchimento das fichas, reduzir a subjetividade na 
avaliação e padronizar os resultados finais. O guião foi testado através de um estudo de caso 
abrangendo cinco obras de arte de diferentes características e materiais pertencentes ao município 
de Leiria. A aplicação do sistema desenvolvido a este universo permitiu a classificação geral do 
estado de conservação de cada infraestrutura, evidenciando as patologias mais relevantes e as suas 
necessidades de manutenção ou conservação de forma intuitiva através de um código de cores. Os 
resultados demonstraram que algumas apresentam nível de dano médio para algumas patologias, 
representado pela cor amarela, justificando inspeções mais específicas, monitorização e/ou 
manutenção. Outras, por outro lado, apresentam estado geral de conservação bom, caracterizado 
por nível de dano leve, representado pela cor azul, indicando não ser necessário nenhum 
procedimento de intervenção urgente.  

Palavras-chave: Obras de arte; Estado de conservação; Inspeção; Guião de inspeção e 
caracterização; Patologias 
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1 INTRODUÇÃO  

Em Portugal existe um grande património de pontes e viadutos, conhecidos em engenharia por obras 
de arte [1]. A duração da vida útil destas infraestruturas depende de diversos fatores como a 
deterioração dos materiais constituintes, as anomalias de funcionamento do sistema estrutural e as 
deficiências nas condições de serviço. Esses fatores são determinantes, em particular para a 
diminuição dos níveis de qualidade e segurança [2]. 

Qualquer estrutura, para se manter íntegra e proporcionar aos seus utilizadores conforto e 
segurança, deve passar por ações de inspeção e manutenção periódicas, as quais permitem que seus 
problemas sejam detetados logo na fase inicial e sejam tomadas as devidas precauções para que eles 
sejam corrigidos e não evoluam. Qualquer medida de conservação e manutenção causa menos 
transtornos e riscos aos usuários e é, sem dúvida, financeiramente menos onerosa do que processos 
de recuperação e reconstrução [3]. 

Atualmente é prática corrente a implementação de sistemas de gestão informatizados de obras de 
arte, possibilitando às entidades responsáveis, obter um conhecimento detalhado do seu património, 
quer ao nível do estado de manutenção quer ao nível do estado de conservação, de modo a gerir as 
necessidades de intervenção, garantindo segurança e durabilidade das respetivas estruturas [1]. 

Em Portugal, a maioria das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias são geridas pela empresa pública 
Infraestruturas de Portugal (IP, SA), sendo a maior concessionária rodoviária do país. A gestão do 
património de obras de arte rodoviário tem acontecido mediante um sistema de gestão de obras de 
arte (SGOA) que iniciou em meados da década de 2000. Desde essa época, este recurso vem sendo 
fundamental na gestão da conservação, principalmente para organizar e processar todas as 
informações relativas às obras [4]. Um novo sistema de gestão foi criado pela IP, no fim de 2017, que 
está sendo implementado progressivamente com o propósito final de organizar e otimizar processos 
integrados na atividade principal da empresa sendo a exploração e manutenção das vias, unificar a 
ferramenta fundamental de apoio à decisão e harmonizar culturas, linguagens e conceitos de ativos 
[5]. Entretanto, este sistema destina-se apenas ao parque de obras de arte geridas pela IP. 

A nível dos municípios portugueses, de uma forma geral, verifica-se a existência de uma vasta rede 
de vias municipais e de antigas vias nacionais entretanto desclassificadas, que estão dotadas de 
pontes e viadutos. No entanto, não são objeto de uma gestão que implique a realização de inspeções 
para avaliação do estado de conservação e de segurança de uma forma sistemática e regular com 
procedimentos uniformizados [6]. Neste contexto existe um problema e uma necessidade dos 
municípios neste domínio, pois a perda da funcionalidade devido a anomalias ou falta de segurança 
de uma determinada obra de arte e a interrupção do serviço por ela desempenhado, acarretam 
enormes prejuízos económicos e constrangimentos sociais que devem ser evitados ou minimizados 
[7]. 

Contudo para implementar a nível municipal uma cultura de gestão de infraestruturas assentes em 
procedimentos uniformizados, por um lado é necessário elaborar um inventário atualizado das 
infraestruturas existentes e por outro lado recolher informação do estado de conservação das 
mesmas através de inspeções periódicas com essa finalidade [8]. 

A realização do presente trabalho vai de encontro ao aumento da preocupação dos municípios no 
que respeita à identificação, estado de conservação e necessidade de manutenção deste tipo de 
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infraestruturas. Neste contexto apresenta-se um sistema de caracterização e inspeção das obras de 
arte a nível municipal, com as principais diretrizes para a realização do inventário e da inspeção de 
rotina em pontes e viadutos, compreendendo as principais anomalias suscetíveis de se verificarem 
de acordo com o material constituinte do elemento a ser avaliado. O sistema foi validado através de 
um estudo de caso aplicando-o a cinco obras de arte da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Leiria. 

2 MANUAIS E NORMAS EXISTENTES PARA INSPEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

Existem diversos manuais e normas internacionais para inspeções de estruturas e, mais 
especificamente, para inspeção de pontes e viadutos. Considerações sobre esses documentos foram 
importantes para a criação da proposta de um guião de caracterização e inspeção. Apesar da grande 
diversidade encontrada, foram selecionados alguns manuais e normas considerados mais adequados 
para serem analisados com mais cuidado e inclusão numa possível proposta. Foi ainda possível 
observar a partir dos documentos analisados as mudanças que nos últimos anos se tem verificado 
neste domínio.  

Dos principais documentos analisados destaca-se a metodologia americana de avaliação ao nível dos 
elementos, National Bridge Elements (NBEs) e Bridge Management Elements (BMEs) e o manual de 
inspeção americano “Bridge Inspector`s Refence Manual” [9], pela sua relevância. Trata-se de um 
manual que se encontra em fase de utilização, está disponível e, que provém de um país que tem 
larga tradição e experiência na gestão deste tipo de infraestruturas. 

No que se refere à classificação da condição dos diferentes elementos da infraestrutura, para além 
do manual “Bridge Inpector`s Reference Manual” [9], foi também analisado o manual “Caltrans 
Bridge Element Inspection Manual” do estado da Califórnia [10]. Este documento organiza em quatro 
os níveis de conservação para avaliação de cada elemento, distinguindo as patologias mais 
frequentes, por materiais e por elemento construtivo da obra-de-arte. 

Pela experiência previamente adquirida e conhecimento foi incluído no estudo de pesquisa realizado 
a metodologia brasileira, considerando as normas ABNT NBR 9452:2016 “Inspeções de pontes, 
viadutos e passarelas de concreto – Procedimento” [11] e DNIT 010/2004 PRO que dispõe sobre 
“Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido – Procedimento”, editada pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) [12]. O estudo inclui ainda o 
“Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias” na sua segunda edição, publicado pelo Instituto de 
Pesquisas Rodoviárias do DNIT [13], pela relevância dos seus dois objetivos principais, treinar 
engenheiros e profissionais de nível médio para realização de inventários e inspeção de rotina de 
pontes rodoviárias e servir de padrão de uniformização de procedimentos e práticas para determinar 
as condições de estabilidade, as necessidades de manutenção e a capacidade de carga das pontes 
rodoviárias. 

Um estudo neste domínio não seria abrangente sem incluir pelo menos uma metodologia de 
referência europeia, tendo os autores optado pela regulamentação francesa, através do documento 
“Méthodes d`evaluation struccturelle de Ouvrages d`Art” da DTeclTM – Cerema, entidade com a 
responsabilidade de gestão de estruturas da rede rodoviária nacional não concedida. Da 
documentação associada destacam-se dois documentos, um visando a classificação do seu estado 
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médio (“Classification des Ouvrages” [14]) e outro definindo os critérios de avaliação (“Guide de 
Visite en Subdivision” [15]).  

3 PROPOSTA DE GUIÃO DE CARACTERIZAÇÃO E INSPEÇÃO 

No trabalho desenvolvido o sistema de gestão do estado de conservação de obras de arte 
materializou-se num guião de caracterização e inspeção dos ativos existentes e num conjunto de 
fichas de registo da informação recolhida para ser posteriormente carregado no SIG da CML. 

O guião encontra-se estruturado em duas partes, uma primeira relativa ao inventário com o objetivo 
de identificar e caracterizar o conjunto de equipamentos e outra relativa à inspeção com o objetivo 
de caracterizar o nível de conservação de cada uma das infraestruturas e orientar a tomada de 
decisão relativamente às necessidades de intervenção e manutenção. 

Para materialização do inventário foi criada uma ficha de caracterização e para suportar a inspeção 
foram criadas um conjunto de fichas, diferenciadas pelo material principal da estrutura e dos 
elementos que constituem a obra-de-arte. 

Tanto as fichas como o guião de instruções de preenchimento propostas foram elaboradas com base 
nas melhores práticas identificadas e contributo de profissionais com experiência em inspeções. Este 
trabalho foi complementado pela verificação da sua adequabilidade e afinação durante a sua 
aplicação às pontes objeto do estudo de caso incluído neste trabalho, procurando deste modo 
garantir a sua conformidade e adequação para o universo de aplicação.  

De modo geral, resultaram no final quatro fichas diferentes, sendo a primeira a ficha de 
caracterização, comum para todas as tipologias e materiais de construção das obras de arte, a 
segunda uma ficha de inspeção para estruturas em betão armado e pré-esforçado, a terceira uma 
ficha de inspeção para estruturas metálicas e a quarta uma ficha de inspeção para estruturas em 
alvenaria de pedra.   

3.1 Ficha de caracterização  

Na Figura 1 apresenta-se a ficha de caracterização elaborada. O desenvolvimento da ficha foi 
acompanhado do desenvolvimento de um guião de preenchimento das informações solicitadas, com 
a finalidade de auxiliar os técnicos no seu preenchimento e reduzir a subjetividade associada.  

A ficha destina-se a identificar e caracterizar as obras de arte, correspondendo o inventário ao 
registo sistemático e organizado da informação relativa a todas as obras de arte. Esta ficha 
compreende informação relativa à data da recolha da informação, identificação e localização da 
infraestrutura, bem como informação relativa à existência de projeto. Na secção seguinte 
caracteriza-se o tipo de estrutura e materiais dos diferentes elementos que integra. A secção 
seguinte refere-se às características funcionais e estruturais, compreendendo os diferentes 
elementos que a definam. Na última secção, resume a informação relativa a um conjunto de 
observações que podem ser importantes para o enquadramento histórico da obra de arte, condições 
de utilização, inspeções, condicionamento ou intervenções. 
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Figura 1. Ficha de caracterização e ficha de inspeção de pontes e viadutos em betão. 

3.2 Ficha de inspeção 

As fichas de inspeção desenvolvidas foram diferenciadas de acordo com o material/sistema 
construtivo predominante na estrutura, sendo destinadas as obras de arte em betão armado e/ou 
pré-esforçado, alvenaria de pedra e estruturas metálicas. Estas fichas variam nas secções 1 a 4, 
sendo iguais a partir da secção 5, que corresponde à infraestrutura. Na Figura 2 ilustra-se também 
um dos três modelos de fichas elaborados, a ficha de inspeção para obras em betão. O 
desenvolvimento destas fichas foi igualmente acompanhado do desenvolvimento de um guia de 
preenchimento, por elemento e material, descrevendo as anomalias predominantes e sua 
classificação de acordo com diferentes níveis de dano, em número de zero à quatro e com expressão 
quantitativa discreta. Foi uma preocupação norteadora deste guião a minimização da subjetividade 
por inspetor bem como a definição de um padrão de avaliação.  

 

A ficha de inspeção, para além de garantir o registo temporal do nível de dano/conservação dos 
diferentes elementos da obra de arte, permite a obtenção de um indicador relativo ao estado de 
conservação geral da mesma a partir de uma simples inspeção visual, permitindo aos responsáveis 
pela gestão destes equipamentos uma visão geral da condição da estrutura, sua conservação e 
eventuais necessidades de manutenção ou avaliação mais aprofundada.  

 

DATA:__/__/____

Função: _________________________________________
Possui Projeto: Sim Não Projetista: _____________________ Arquivo: _______________

2- DADOS SOBRE O TIPO DE ESTRUTURA E MATERIAIS

3- DADOS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E ESTRUTURAIS

Comprimento total (m):________________ Espessura da laje:_____________________________________
Largura da faixa de rodagem (m): _______________________
Aparelhos de apoio: ___________________________________

Berma: Sim Não Passeio: Sim             Não Revest.:___________
Passeio (m): ______________

Drenos: Sim Não Guarda Corpo: Sim             Não Material:_________
Pingadeira                     Sim Não Defensas: Sim             Não Material:_________
Pré-esforço           Sim Não Tipo: Pré             Pós Observação:______

Tipo de vedação: Nenhuma Tipo:_______________
Número de tramos: ___   Tramo 1 (m): ______ Tramo 2 (m): ______ Tramo 3 (m): ______ Tramo 4 (m): _______ 
Tramo 5 (m): ______ Tramo 6 (m): ______ Tramo 7 (m): ______ Tramo 8 (m): ______
Extremidades: Encontro Balanço Laje de aproximação
Estrutura em contato com a água: Sim Não Tipo: Doce Salgada 

INSPEÇÕES (data)
Construção: _______ Especial: ______________

Frequência (anos): __________

CARGAS
Projeto tipo ______________: ________ (______) Ponte condicionada:         Sim       Não
Frequências (Hz) Ponte fechada:         Sim       Não
Modos de vibração:         1:___________      2:___________     3:____________

Observações: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS

1- DADOS BÁSICOS

IDENTIFICAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
Código da Obra: ___________________________________________________________________________________________
Nome (Ponte/Viaduto):______________________________________________________________________________________
Freguesia:______________________________________ Lugar: _____________________________________________________
Entidade Responsável:___________________________ Atravessamento: ___________________________________________

Características da Pista

Largura total da pista (m):______________
Vias ________ Sentidos: ________

Mesoestrutura:   | Pilares: _______________________________ Encontros: _________________________________________
Superestrutura: ____________________________________________________________________________________________

Infraestrutura:    | Fundação: _____________________________ Muro ala: ________________________________________

IDADE/SERVIÇO (ano)  
Rotina: ___________
Principal: _________

Tipologia de ponte: _________________________________________________________________________________________
Tabuleiro:             |Estrutura: _____________________________ Revestimento: ______________________________________

Largura Berma (m): ________

 

Número total de juntas: ____________

4- OBSERVAÇÕES

Sem informação 
Reforço: __________ Reconstrução: ______

Reparação:_________

Evento Extremo: ____Ampliação: ________
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Figura 2 - Ficha de inspeção de pontes e viadutos em betão. 

As fichas apresentadas estão divididas por secções que representam os principais elementos 
construtivos, terminando com um indicador do grau de conservação geral e de uma secção de 
observações. Cada elemento construtivo está descrito por um conjunto de patologias mais 
frequentes. Para cada patologia devem ser inseridos na ficha informação referente ao nível de dano, 
o local que a anomalia se encontra ou alguma referência breve que ajude a identificar o dano e por 
fim o peso da importância relativa que essa patologia possui para o elemento. O peso da importância 
relativa para cada patologia foi previamente definido com a colaboração de profissionais com 
experiência em inspeções deste tipo de estruturas  [6], podendo ser ajustado ao longo do tempo 
caso se verifique essa necessidade.  

A escala escolhida apresenta quatro estados para o nível de dano, que estão associados com cores, 
por ordem crescente de dano do verde ao vermelho, onde o verde representa sem dano, azul dano 

Equipa técnica: DATA: __/__/____
Legenda: Níveis              0-Sem dano           1-Leve 2-Médio                    3-Grave

Importância 
Relativa (PESO)

NÍVEL Variação: 0 - 1

0.2

0.1

0.1

0.15

0.1

0.15

0.1

0.15

0.1

0.05

0.00

2 - TABULEIRO NÍVEL PESO

0.15

0.1

0.1

0.15

0.05

0.15

0.05

0.05

0.15

0.05

0.00

NÍVEL PESO

0.2

0.2

0.15

0.15

0.1

0.15

0.05

0.00

NÍVEL PESO

0.1

0.05

0.05

0.05

0.05

0.1

0.05

0.15

0.1

0.2

0.05

0.05

0.00

Fendilhamento

FICHA DE INSPEÇÃO DE PONTES E VIADUTOS BETÃO

1 - PAVIMENTO                                                     

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO DOS DANOS 

LOCAL/REFERÊNCIA

Fissuras

Exsudação

Desagregação/Desgaste

Passeios 

Delaminação/Destacamento

Deficiência da Junta de Dilatação

Deformação

Manchas/Subida dos finos 

Grau de conservação do elemento

LOCAL/REFERÊNCIA

Armadura Exposta/Cabos expostos

Acesso a obra 

Desagregação do Betão/Desgaste

Delaminação/Destacamento

Fissuras

Manchas/Eflorescências

Deficiência na Junta de Dilatação Est.

Vegetações/Colonização biológica

Grau de conservação do elemento

3 -SUPERESTRUTURA (Vigas) LOCAL/REFERÊNCIA

Deficiência do Recobrimento

Deficiência do Sistema de drenagem

Danos devido ao impacto

4 - MESOESTRUTURA (Pilares) LOCAL/REFERÊNCIA

Fissuras

Armadura Exposta/Cabos Expostos

Deficiência do Recobrimento

Danos devido ao impacto

Grau de conservação do elemento

Armadura Exposta/Cabos expostos

Delaminação/Destacamento

Fissuras

Desagregação do Betão/Desgaste

Manchas/Eflorescências

Deficiência no Aparelho de Apoio

Deficiência do Recobrimento

Danos devido ao impacto

Grau de conservação do elemento

Desagregação do Betão/Desgaste

Delaminação/Destacamento

Manchas/Eflorescências

Descalçamento/Acúmulo de 
detritos/Escoamento

Assentamento

Desaprumo/Distorção

Deficiência nos Encontros

Importância 
Relativa (PESO)

NÍVEL Variação: 0 - 1

0.4

Erosão Terreno de Fundação 0.3

Estacas Desenterradas 0.3

0.00

NÍVEL PESO

Deficiência no Guarda-corpo  0.35

0.2

Deficiência de Iluminação 0.15

Deficiência de Sinalização 0.15

0.15

0.00

NÍVEL PESO

0.5

0.5

0.00

Necessita de uma inspeção especial ou ensaio específico?

NOME: DATA: __/__/____

OBSERVAÇÕES:

RESULTADOS OBTIDOS: 

NOME: DATA: __/__/____

OBSERVAÇÕES:

RESULTADOS OBTIDOS: 

NOME: DATA: __/__/____

OBSERVAÇÕES:

RESULTADOS OBTIDOS: 

Grau de conservação do elemento

GRAU DE CONSERVAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

 

Observações adicionais: ____________________________________________________________________________

ENSAIOS REALIZADOS: 

5 - INFRAESTRUTURA                                                       

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO DOS DANOS 

LOCAL/REFERÊNCIA

Deslocamento de Fundação

LOCAL/REFERÊNCIA6 - SEGURANÇA

Grau de conservação do elemento

Deficiência na Defensa

7 - OBSERVAÇÕES LOCAL/REFERÊNCIA

Grau de conservação do elemento

Condições de estabil idade

Desconforto do tabuleiro

Marcas de Acidentes na via
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leve, amarelo dano médio e vermelho dano grave. A classificação do grau de conservação do 
elemento é depois obtida em função da ponderação de cada anomalia, através da equação (1), 

𝐺 =
Σ(𝑁 ∙ 𝑃)
Σ𝑃

     (1) 

onde G refere-se ao grau de conservação do elemento, N ao nível da patologia classificada e P o peso 
desta patologia em relação ao elemento observado. 

Caso o elemento em análise tenha dois níveis graves em patologias individuais o seu grau de 
conservação é no mínimo classificado de dano médio. Este mecanismo permite identificar 
automaticamente um elemento construtivo que necessita de uma atenção especial e/ou 
manutenção. As fichas têm ainda na secção 7 informação muito importante relativamente às 
condições de estabilidade e ao desconforto da estrutura. 

Após o preenchimento completo da ficha de inspeção é possível estabelecer-se um indicador do grau 
de conservação geral da estrutura, calculado com base na percentagem de importância de cada 
elemento construtivo no todo da obra de arte. Salienta-se que as cores associadas ao nível de dano 
são mais relevantes do que o seu valor numérico, tendo-se optado por classificar o grau de 
conservação da obra de arte em médio (amarelo) quando o nível de dano de apenas dois elementos 
construtivos indica dano médio (amarelo) ou em vermelho quando um dos elementos construtivos 
exibe dano grave (vermelho), criando assim um alerta para a necessidade de analisar melhor a 
situação ou intervir. Nestas circunstâncias a ficha permite registar a necessidade de uma inspeção 
especial ou algum ensaio específico para clarificar o alerta. 

O guião de instruções de preenchimento das fichas de inspeção descreve detalhadamente os níveis 
de dano para cada patologia associada ao elemento construtivo a que respeita. O guião compreende 
17 tabelas, tendo sido elaborado com base no “Caltrans Bridge Element Inspection Manual” do 
estado da Califórnia [10] e no “Catálogo de Degradações dos Pavimentos Rodoviários” de Portugal 
[16]. Essas tabelas visam auxiliar o inspetor durante a inspeção, reduzir a subjetividade da avaliação e 
padronizar os resultados, minimizando assim a importância que a perspetiva do avaliador tem nos 
resultados finais. Na Figura 3 apresenta-se a tabela dos níveis de dano nos pavimentos em camadas 
betuminosas, a título de exemplo. 
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Figura 3 - Níveis de dano nos pavimentos em camadas betuminosas. 

4 ESTUDOS DE CASO 

O reconhecimento da necessidade de implementar ao nível municipal uma cultura de gestão das 
obras de arte assente em procedimentos uniformizados foi a principal motivação do 
desenvolvimento do presente trabalho. Idealizou-se um sistema que permitisse a identificação e 
caracterização das obras de arte do concelho de Leiria, tornasse possível a sua consulta por algumas 
das suas principais características e suportasse o registo de informação relativamente ao seu estado 
de conservação e/ou necessidade de reparação ou reabilitação. Para validação da metodologia 
proposta o estudo previa a sua aplicação a um conjunto de casos reais do concelho. 

Foi neste contexto que os serviços da Câmara Municipal de Leiria em conjunto com os autores deste 
trabalho selecionaram cinco obras de arte, todas localizadas na cidade de Leiria, com características, 
idades e estado de conservação muito diferentes, para validação da metodologia elaborada. 

A primeira obra é o viaduto que integra a rua Inácio Aires de Azevedo, uma estrutura porticada pré-
fabricada, com longarinas pré-fabricadas em betão pré-esforçado, construída em 1996. 

O segundo caso é a Ponte Afonso Zuquete localizada no centro de Leiria, uma estrutura de betão 
armado, com tabuleiro apoiado sobre cinco vigas retas com três tramos e em dois grupos de cinco 
pilares, construída em 1936, ampliada em 1976 e reparada em 2003.  

A terceira ponte é uma estrutura metálica, atirantada e suspensa assimétrica. Na margem sul possui 
o pilar, onde se apoiam os cabos de suspensão e o maciço de ancoragem de betão armado para o 
equilíbrio dos dois cabos de reação. A ponte é de utilização apenas pedonal e foi construída em 1992. 

A quarta ponte é a Ponte Euro 2004, com estrutura em betão armado com tramo principal atirantado 
com 18 cabos ao todo com suspensão axial. Com tabuleiro e superestrutura pré-esforçada, a obra 
possui 195,5 metros de extensão, tendo sido contruída em 2004.  
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O último caso de estudo é a Ponte Hintze Ribeiro, com uma estrutura de alvenaria de pedra com 
tipologia em arco, possui apenas um tramo e uma via, construída em 1904.  

Em cada uma dessas obras de arte foi realizada uma ou mais sessões de inspeção visual para 
preenchimento das fichas de caracterização e inspeção, devidamente acompanhadas do respetivo 
registo documental fotográfico. Na Figura 4 apresenta-se fotografias das cinco obras de arte 
consideradas. O registo foi realizado nas fichas desenvolvidas, com identificação e classificação de 
danos ou patologias de acordo com o procedimento exposto. 

        

   

Figura 4 - Fotografias das cinco obras de arte inspecionadas. 

As obras de arte avaliadas foram classificadas em relação ao seu grau de conservação pela 
ponderação das pontuações de cada elemento construtivo. A importância do peso relativo de cada 
elemento construtivo foi de 15% para os itens 1 a 6, tendo o item 7, referente a estabilidade e 
desconforto sido ponderado em 10%. Na Tabela 1 são apresentados os resultados extraídos de todas 
as fichas, para visão global e avaliação o do estado de conservação das obras consideradas. 

Tabela 1. Conservação geral das OA.  

Viaduto Ponte Afonso 
Zuquete 

Ponte Pedonal 
Metálica 

Ponte Euro 2004 Ponte Hintze 
Ribeiro 

     
 

Item Grau G. final
1 0.92

2 0.65

3 0.25

4 0.65

5 0.00

6 0.35

7 0.00

Conservação final:                          
Betão Armado

0.42

Item Grau G. final
1 0.79

2 0.40

3 0.10

4 0.40

5 0.30

6 0.50

7 0.50

Conservação final:                          
Betão Armado

0.42

Item Grau G. final
1 0.65

2 0.19

3 0.05

4 0.54

5 0.00

6 0.30

7 2.00

Conservação final:                           
Metálica

0.46

Item Grau G. final
1 0.83

2 0.55

3 0.10

4 0.65

5 0.00

6 0.70

7 0.00

Conservação final:                          
Betão Armado

0.43

Item Grau G. final
1 1.33

2 0.83

3 0.40

4 0.55

5 0.00

6 0.70

7 0.00

Conservação final:                
Alv. De Pedra

0.57
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Como se observa as cores tem a virtude de alertar para um aspeto que merece uma atenção 
especial, como acontece nos itens a amarelo, identificando um nível de dano médio e justificando 
uma atenção redobrada seja ao nível da manutenção, reparação ou inspeção mais específica para os 
elementos construtivos e patologias associados.  

Na ponte Pedonal Metálica o item que merece atenção refere-se à estabilidade e ao desconforto do 
tabuleiro, tendo durante a inspeção sido percetível a vibração excessiva da ponte na sua utilização 
corrente.  

A Ponte Euro 2004 apesar de ser a ponte mais nova em relação às outras obras, a inspeção permitiu 
identificar um elemento construtivo que requer atenção. Na mesoestrutura o encontro do lado norte 
possui deficiência no seu funcionamento, tendo causado destacamento com exposição de 
armaduras. Presume-se que tenha ocorrido um deslocamento na direção transversal entre o 
tabuleiro e o encontro provocando as patologias observadas. O alerta recomenda uma inspeção 
detalhada que permita uma avaliação mais rigorosa.  

Na Ponte Hintze Ribeiro as patologias e deficiências encontradas não possuem caráter estrutural, o 
alerta descrito como nível médio respeita basicamente à necessidade de manutenção e reparação do 
pavimento que se encontra bastante degradado. As condições de inspeção desta ponte não foram as 
mais adequadas, pelo que a caracterização ao nível da mesoestrutura e infraestrutura foi pouco 
aprofundada. 

De um modo geral, todas as pontes obtiveram estado de conservação razoável com nível de dano 
global leve (azul), não necessitando de nenhuma intervenção ou reparação urgente. Ressalta-se que 
os elementos com um nível de dano médio (cor amarela) representam um alerta, justificando 
monitorização, manutenção e/ou reparação a curto prazo, assegurando este alerta que as obras de 
arte têm atenção antes de estar em causa a sua utilização ou outras questões de segurança. 

5 COMENTÁRIOS FINAIS 

A identificação das patologias de uma obra de arte é, por norma, obtida através de inspeções. 
Contudo a inexistência de um sistema de gestão do estado de conservação de obras de arte a nível 
municipal para disponibilizar e agregar toda a informação recolhida limita a utilidade da informação 
recolhida nessas mesmas inspeções. A escassez de recursos humanos, a necessidade de aumentar a 
vida útil das obras de arte em boas condições de utilização e de utilizar racionalmente os recursos 
existentes justifica o desenvolvimento e implementação a nível municipal de um sistema de gestão 
do estado de conservação de obras de arte. 

Como metodologia para atingir esse objetivo decidiu-se efetuar um levantamento das melhores 
práticas a nível nacional e internacional, de modo a que a informação resultante pudesse ser 
comparável ou estar ao nível das melhores práticas. O sistema de gestão e conservação de obras de 
arte desenvolvido, suporta-se nas melhores práticas internacionais, é de simples aplicação e 
implementação e responde a todos os requisitos inicialmente definidos. Destaca-se a versatilidade 
do sistema, permitindo a caracterização, registo de inspeção e classificação do estado de 
conservação de obras de arte com tipologias e materiais muito distintos, bem como a simplicidade 
de aplicação, podendo ser alimentado de forma objetiva por técnicos com algum treino. Outro 
aspeto que se destaca é ser acompanhado de um guião de preenchimento e um conjunto de tabelas 
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de descrição de patologias e níveis de dano por elemento construtivo que reduz a subjetividade da 
inspeção e padroniza os resultados relativos ao estado de conservação geral. Por fim destaca-se a 
associação dos níveis de dano em elementos construtivos e global a um código de cores permitindo a 
sua utilização para representação gráfica de alertas sobre as necessidades de monitorização, 
manutenção e/ou reparação de cada um destes equipamentos. 

A aplicação e validação do sistema foi realizado através de um estudo de caso abrangendo um 
conjunto de casos reais, em cinco obras de arte de diferentes características e materiais sob 
responsabilidade do município de Leiria, tendo demonstrado a sua validade e adequação ao universo 
de obras de arte do concelho. 

Por fim considera-se que o sistema de gestão desenvolvido mostrou ser adequado para aplicação a 
nível municipal, assumindo-se como um instrumento importante para a utilização racional dos 
recursos e informação, aumentando a vida útil do parque de obras de arte e permitindo uma 
monitorização e planeamento de afetação de recursos.  

Pelas suas características e universalidade o sistema demonstrou ser adequado para aplicação a 
outros municípios que se debatam com os mesmos desafios na gestão das obras de arte por si 
construídas ou entretanto para si transferidas por desclassificação de vias da rede de estradas 
nacionais. 
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Resumo  

A necessidade de garantir a proteção e a conservação de edifícios com elevado valor patrimonial 

reveste-se de grande importância, em particular ao nível dos materiais de construção. No último século 

os revestimentos tiveram grandes modificações em termos de soluções adotadas e de composição, 

nomeadamente com a utilização de novos materiais, como por exemplo o cimento Portland.  

Neste enquadramento, surgiu o interesse pelo estudo de edifícios da cidade de Lisboa galardoados 

com o Prémio Valmor de Arquitectura, na forma de contributo para o seu diagnóstico e para a 

caracterização dos materiais de construção usados como revestimento, em particular argamassas e 

betões. A seleção deste universo teve em consideração tratar-se de edifícios de elevado valor 

patrimonial e terem sido construídos num espaço temporal de cerca de 100 anos, ao longo de todo o 

século XX, período em que ocorreram grandes transformações ao nível das técnicas de execução e de 

materiais, tanto para os revestimentos como para as funções estruturais.  

Nesta comunicação são apresentados e discutidos resultados de caracterização química, mineralógica, 

física e mecânica de amostras de argamassas e betões, dados fundamentais para a avaliação do estado 

de conservação desses materiais e que são necessários para apoiar a tomada de decisão quanto às 

opções de reabilitação, nomeadamente na utilização de materiais mais compatíveis com os 

preexistentes. 

Palavras-chave: Argamassa; Betão; Estado de conservação; Século XX; Prémio Valmor 
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1 INTRODUÇÃO  

O Prémio Valmor de Arquitectura foi instituído no início do séc. XX e distingue ainda hoje os melhores 

exemplares de arquitetura da cidade de Lisboa, valorizando a excelência do projeto arquitetónico, 

muitas vezes refletido na qualidade e inovação dos materiais e soluções construtivas adotadas. A 

qualidade arquitetónica dos edifícios, aliada ao seu interesse patrimonial, devem conduzir a 

estratégias de proteção, valorização e salvaguarda, através de ações de reparação e correção de 

eventuais danos, duma forma sustentada, alicerçada no estudo e conhecimento dos materiais de 

construção empregues.  

A evolução dos processos construtivos durante o século XX, associada à massificação do uso do 

cimento Portland como principal ligante, particularmente no betão, mas também como nos 

revestimentos, foi enquadrada num quadro regulamentar de que é exemplo o primeiro regulamento 

português no domínio do betão armado em 1918 [1]. 

De acordo com a Norma EN 1504 [2], os materiais e estruturas de betão podem estar sujeitos a 

mecanismos de deterioração física, mecânica e química. A deterioração física pode ser causada por 

efeitos térmicos, retração e erosão, enquanto a deterioração mecânica pode ser causada por impacto, 

sobrecarga e vibração. Os mecanismos químicos podem afetar argamassas e betões através dos 

mesmos processos, nomeadamente por reações químicas expansivas internas e pela corrosão das 

armaduras. Eflorescências e criptoeflorescências também podem estar presentes como resultado do 

transporte e precipitação de sais solúveis.  

Tendo em conta que os edifícios premiados na cidade de Lisboa com o Prémio Valmor de Arquitectura 

são uma referência arquitetónica e patrimonial, é essencial conhecer o seu estado de conservação e 

caracterizar as propriedades dos materiais de construção em apreço, pela sua importância nesse 

edificado: argamassas de revestimento e betões. Para tal, deverá utilizar-se uma metodologia que 

permita fornecer um conjunto de dados quanto à composição e natureza dos constituintes e suas 

características físicas e mecânicas, de modo a conhecer o seu estado atual, numa perspetiva de 

mitigação de danos futuros. 

2 METODOLOGIA  

A metodologia aplicada dividiu-se em três fases: 

1 – Compilação de elementos da história construtiva, nomeadamente das memórias descritivas, dos 

cadernos de encargos, das peças desenhadas e dos processos de licenciamento de obras, que 

permitiram situar os contextos construtivos e as principais características construtivas; 

2 – Observação e realização de ensaios in situ não destrutivos e recolha de amostras nos casos de 

estudo selecionados e autorizados pelos respetivos proprietários; 

3 – Análise experimental que incluiu ensaios de caracterização física, mecânica, química e mineralógica 

de amostras de argamassa e betão. 

A caracterização física e mecânica das argamassas foi realizada usando métodos adaptados e validados 

pelo LNEC para amostras recolhidas em obra [3]. A análise dos betões seguiu os procedimentos 

prescritos em normas de ensaio para esse material [4-7]. 
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Para a caracterização mineralógica recorreu-se à difratometria de raios-X (DRX) e à análise 

termogravimétrica e térmica diferencial (ATG/ATD).  

A análise química foi realizada com o intuito de determinar os teores de resíduo insolúvel, sulfatos, 

cloretos, álcalis (sódio e potássio) e dosagem de ligante. 

A DRX foi realizada em duas frações: fração global resultante da desagregação e moagem da amostra 

total; e a fração fina obtida após separação da maior parte do agregado sendo, portanto, mais rica em 

ligante.  

A ATG/ATD foi realizada na fração global utilizando uma termobalança com fluxo de árgon de 3 L/h e 

com uma velocidade de aquecimento constante de 10 °C/min, desde a temperatura ambiente até  

1000 °C. 

O teor de resíduo insolúvel, que corresponde ao agregado silicioso, foi obtido por um ataque da 

amostra global com HNO3 diluído [8]. A determinação do teor em sulfatos foi obtida por gravimetria 

de acordo com o método da norma NP EN 196 – 2 [9]. A determinação do teor em cloretos foi realizada 

de acordo com um método interno, utilizando um elétrodo seletivo de cloretos. A determinação do 

teor em álcalis foi efetuada num espectrofotómetro de chama Shimadzu AA-6300, utilizando lâmpadas 

de cátodo oco de cada elemento a analisar (Na e K) e chama de atomização ar-acetileno. 

3 RESULTADOS 

3.1 Análise documental, análise visual e anomalias detetadas  

A Tabela 1 apresenta a identificação dos casos de estudo, as características construtivas, bem como as 

principais anomalias detetadas. As informações que constam dessa tabela incluem os elementos 

constantes das memórias descritivas e dos projetos construtivos consultados no arquivo municipal de 

Lisboa e em arquivos dos proprietários. Apresenta-se ainda a classificação dos betões aplicados, que 

igualmente foi retirada da documentação consultada.  

De referir que, para o primeiro edifício estudado em que foi já aplicado betão armado (Edifício Luíz 

Rau, 1923) não se obteve informação sobre o betão aplicado, tendo-se tomado como referência o 

valor especificado no Regulamento de Betão Armado (RBA) de 1918 [1], o qual prescrevia a utilização 

de betões com valores de resistência à compressão superior a 120 kg/cm2 aos 28 dias. Também no 

caso dos edifícios premiados entre 1938 e 1958 não foi possível obter informação sobre os betões 

neles aplicados, tendo-se tomado como referência o Regulamento de Betão Armado de 1935 [10] que 

prescrevia a utilização de betões com valores médios de resistência à compressão superior a 180 

kg/cm2 aos 28 dias. 

3.2 Caracterização das argamassas  

As amostras de argamassas analisadas provêm maioritariamente dos casos de estudo premiados entre 

1903 e 1950 e são de revestimentos interiores e exteriores. Após a década de 1950 as argamassas 

analisadas encontravam-se a revestir elementos de betão armado.  
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Tabela 1. Casos de estudo, características construtivas, classe de betão prescrita e principais anomalias.  

Edifício 
Caso de 
estudo 

Atribuição 
do Prémio 

Tipologia construtiva 
(estrutura) 

Classe de betão prescrita 
(quando aplicável) 

Principais anomalias 

Casa Ventura Terra A 1903 Alvenaria  Não foi empregue Desagregação, destacamentos, 
eflorescências 

Casa Malhoa/ Museu 
Dr. Anastácio 

Gonçalves 

B 1905 Alvenaria  Não foi empregue 
Fissuração, colonização 

biológica, manchas 

Edifício 
Luíz Rau 

C 1923 
Alvenaria com 

elementos em betão 
armado 

De acordo com RBA 1918  
Infiltrações, fissuração; 

eflorescências, destacamentos 

Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima 

D 1938 Betão armado De acordo com RBA 1935  
Infiltrações; eflorescências, 

destacamentos 

Moradia de Bernardo 
da Maia 

E 1939 
Mista de alvenaria, 
betão e elementos 

metálicos 
De acordo com RBA 1935  

Infiltrações, destacamentos, 
criptoeflorescências e 

eflorescências 

Edifício do Diário de 
Notícias 

F 1940 Betão armado De acordo com RBA 1935 
Infiltrações; manchas e 

destacamentos 

Moradia de Cristino 
da Silva 

G 1944 
Mista de alvenaria e 

betão 
De acordo com RBA 1935 

Fissuração, manchas, 
colonização biológica, 

destacamentos 

Labs. do Inst. Pasteur 
de Lisboa  

H 1958 Betão armado De acordo com RBA 1935  
(*) Corrosão de armaduras; (*) 

destacamentos; infiltrações 

Edifício na Av. E.U.A. I 1970 Betão armado B300 Fissuração 

Edifício “Franjinhas” J 1971 Betão armado B300 
(*) Corrosão de armaduras; (*) 

destacamentos 

Sede, Jardins e Museu 
da Fundação Calouste 

Gulbenkian 
K 1975 Betão armado 

B225 (fundações); 

B300 (estrutura elevada) 
(*) Fissuração 

Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus 

L 1975 Betão armado B300 
(*) Corrosão de armaduras; (*) 
destacamentos; (*) infiltrações; 

(*) fissuração 

Instituto Jacob 
Rodrigues Pereira 

M 1987 Betão armado B225 
(*) Corrosão de armaduras; (*) 
destacamentos; (*) infiltrações; 

(*) eflorescências; fissuração 

Pavilhão do 
Conhecimento 

N 1998 Betão armado B25; B35 (betão branco) 
(*) Corrosão de armaduras; (*) 
destacamentos; (*) fissuração 

Edifício C8 da FCUL O 2000 Betão armado 
B25 (fundações, muros 

suporte); B30 (estrutura 
elevada) 

Infiltrações; (*) manchas 

Atrium Saldanha P 2001 Betão armado B30 (fundações); B40 (**) 
(*) Fissuração, (*) 

eflorescências 

Reitoria da UNL Q 2002 Betão armado 
B25 (fundações, muros 

suporte); B30 (estrutura 
elevada) 

(*) Fissuração pontual  

(*) anomalias identificadas nos elementos de betão; (**) Betão arquitetónico branco e cinza 
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De referir que as amostras da Casa Malhoa/ Museu Dr. Anastácio Gonçalves (caso de estudo 

identificado com a letra B) não são originais, tendo sido provavelmente aplicadas numa intervenção 

de reabilitação que decorreu durante a década de 1980. 

Na Tabela 2 apresentam-se os resultados obtidos da caracterização das argamassas em termos de 

características físicas, mecânicas, mineralógicas e químicas. Importa referir que nas amostras de 

edifícios premiados em anos anteriores a 1938 não foi detetada, por DRX, a presença de minerais de 

ligantes hidráulicos, o que indicia o uso exclusivo da cal aérea. A partir de 1938 já se identifica a 

presença de ligante hidráulico, mas não foi possível concluir se se tratava de cal hidráulica ou cimento 

Portland ou mesmo de outro tipo de cimento. A confirmação do tipo de ligante hidráulico requer a 

aplicação de métodos de análise microscópica (ótica e eletrónica), a qual se encontra em curso. 

Tabela 2 – Características físicas, mecânicas, mineralógicas e químicas de amostras de rebocos de 

revestimentos.  

Caso de 
estudo 

Ano de 
premiação 

Coeficiente de 
capilaridade 

(kg/m2.min1/2) 

Porosidade 
aberta (%) 

Resist. à 
compressão 

(MPa) 
CaCO3 (%) 

Resíduo 
insolúvel (%) 

Teor 
máx. de 
sulfatos 

(%) 

Teor máx. 
de cloretos 

(%) 
Tipo de ligante 

A 1903 1,22 a 1,66 30.8 a 33.9 2,6 a 6.22 7,7 a 23,8 72,8 a 89,6 3,60 0,535 Cal aérea 

B 1905 0,31 a 0,35* 18,2 a 22,2* 18,7* 7,4 a 17,7* 70,1 a 82,1* 0,86* 0,260* Hidráulico* 

C 1923 0,58 a 1,68 26,9 a 32,1 1,8 10,1 a 2,3 62,6 a 83,9 2,93 0,367 Cal aérea 

D 1938 0,54 a 1,62 22,7 a 33,0 2,1; 18,4 11,6 a 24,2 67,3 a 85,4 0,47 0,059 
Cal aérea/ 
hidráulico 

E 1939 1,05 a 2,22 25,9 a 33,4 1,3 a 5,5 7,6 a 13,5 83,7 a 87,9 0,32 0,107 Cal aérea/ 
hidráulico 

F 1940 

0,21 a 1,05 17,6 a 26,8  2,3 a 9,7 6,9 a 21,5 69,6 a 83,7 0,49 0,129 
Cal aérea/ 
hidráulico 

0,16 a 0,17* 18,3 a 18,4* 10,6 a 33,8* 15,1 a 18,9* 66,9 a 72,2* 0,62* 0,095* Hidráulico* 

G 1944 0,19 a 0,53 14,0 a 31,2 33,8 15,8 a 75,7 2,8 a 81,4 0,53 0,028 Hidráulico 

H 1958 0,10 a 0,63 22,6 16,6 13,4 a 15,9 72,1 a 75,5 0,19 0,037 Hidráulico 

I 1970 0,11 a 0,64 15,2 a 21,9 11.9 a 28,7 11,0 a 92,2 3,7 a 78,4 0,38 0,015 Hidráulico 

K 1975 (a) (a) (a) 14,7 77,5 0,15 0,002 Hidráulico 

M 1987 (a) (a) (a) 6,0 74,7 0,51 0,008 Hidráulico 

Q 2002 0,44 a 0,68 17,4 18,6 15,4 a 19,1 

 

 

69,9 a 73,2 0,45 0,005 Hidráulico 

* argamassas aplicadas em intervenções recentes 

3.3 Caracterização dos betões 

Na tabela 3 são apresentados os valores médios das principais características físicas e mecânicas, 

indispensáveis para uma análise evolutiva das características dos betões dos elementos amostrados.  
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Tabela 3 – Valores médios de Características físicas, mecânicas e químicas de amostras de betão. Profundidade 

média de carbonatação e de recobrimentos medidos nas zonas de amostragem.  

Caso 
de 

estudo 

Ano de 
premiação 

Água 
absorvida às 
24h (kg/m2) 

Porosidade 
aberta (%) 

Massa Volúmica 
aparente 
(kg/m3) 

Resistência à 
compressão 

(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 

Profundidade 
média de 

carbonatação (mm) 

Recobrimentos 
médios medidos 

(mm) 

D 1938 5,4 13,8 2302,3 28,3 18,5 26,9 52,5 

F 1940 4,4 13,4 2286,0 32,1 17,3 10,5 35,0 

H 1958 3,6 10,8 2379,8 35,8 28,6 15,3 31,7 

I 1970 3,2 11,6 2363,2 (a) (a) 2,3 27,7 

J 1971 2,6 13,0 2306,5 60,4 33,8 11,4 34,1 

K 1975 2,1 12,9 2288,3 69,6 37,2 1,5 48,6 

M 1987 8,0 20,0 2110,3 27,2 17,6 12,2 43,3 

N 
1998 (b) 2,7 14,9 2262,8 65,0 35,5 2,5 54,8 

1998 (c) 2,5 13,8 2258,1 57,1 33,8 15,8 36,5 

O 2000 3,8 14,2 2267,0 60,2 28,1 6,1 47,3 

P 
2001 (b) 3,3 13,3 2300,2 (a) (a) 1,0 39,0 

2001 (c) 3,5 15,5 2220,5 61,9 31,6 4,3 59,3 

Q 
2002 (d) 1,2 15,3 2245,2 76,1 (a) 16,2 41,1 

2002 (e) 1,7 14,8 2223,9 67,5 37,5 14,6 43,5 

a) não realizado; (b) betão branco (BB); (c) betão cinza (BC); (d) muros de suporte (MS); (e) estrutura elevada (EE). 
 

A maioria das amostras de betões foi recolhida em elementos do interior dos edifícios. Do exterior, são 

provenientes as amostras de betão branco do edifício N, assim como as do edifício J e uma do edifício 

L.   

Do ponto de vista da composição mineralógica, a análise por DRX mostrou que os minerais da pasta, 

apresentavam compostos usuais de pastas de cimento Portland como, por exemplo, o gesso, a 

etringite e os silicatos anidros do clínquer. Quanto aos agregados, refere-se a prevalência de minerais 

siliciosos (quartzo e feldspato) e carbonatados (calcite), correspondentes, respetivamente, aos 

agregados finos e grossos.  

Para avaliar o potencial para o desenvolvimento de reações álcalis-sílica (RAS) efetuou-se a 

determinação do teor de álcalis (óxidos de sódio e de potássio) solúveis, isto é, aqueles que não ficaram 

retidos na matriz cimentícia endurecida ou nos produtos da RAS que já se possam ter formado no 

betão. Na Fig. 1a e Tabela 4 apresentam-se os teores de álcalis solúveis relativos à massa de betão, 

tendo-se para o efeito utilizado as massas volúmicas apresentadas na tabela 3. É indicado o teor limite 

de álcalis solúveis no betão segundo a especificação LNEC E-461 [11], considerando o critério mais 

conservador no que diz respeito à presença de agregados potencialmente reativos.  

Para avaliar o desenvolvimento de reações sulfáticas, realizou-se a determinação do teor de sulfatos.  

Os teores de sulfatos foram calculados relativamente à massa do cimento (tabela 4), tendo-se utilizado 

os valores de dosagem de cimento determinados pelo “método dos inertes” [8] e considerado os 

valores da massa volúmica que são apresentados na Tabela 3.  
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Também se determinou o teor de cloretos, que foi expresso relativamente à massa de cimento, e 

comparado com o valor limite estabelecido pela norma NP EN 206 [12], para avaliação do risco do 

desenvolvimento de corrosão das armaduras. 

Tabela 4 – Valores médios de características químicas de amostras de betão e dosagem de cimento.  

Caso de 
estudo 

Ano de 
premiação 

Dosagem de 
cimento (kg/m3) 

Resíduo insolúvel 
(%) 

*Teor de Cl- (%) *Teor de SO3 (%) Na2Oequiv. (kg/m3) 

D 1938 350 40,1 0,02 1,69 3,62 

F 1940 (a) 23,1 (b) (b) 2,12 

H 1958 248 45,9 0,03 2,63 1,12 

I 1970 239 29,9 0,13 1,95 1,38 

J 1971 333 29,8 0,03 1,51 3,24 

K 1975 298 21,0 0,04 1,29 2,13 

 L 1975 (c) 31,7 (b) b) (b) 

M 1987 321 38,0 0,04 1,97 2,89 

N 
1998 (d) 352 32,2 0,04 3,63 1,84 

1998 (e) 344 29,4 0,03 1,35 2,02 

O 2000 300 40,1 0,05 1,75 1,83 

P 
2001 (d) 237 40,4 

 

0,04 5,32 2,40 

2001 (e) 360 34,2 0,02 2,32 2,33 

Q 2002 260 46,1 

 

0,04 1,25 2,07 

(a) limitada representatividade amostral; (b) dados insuficientes para o cálculo; (c) não realizado; (d) betão branco (BB); (e) 
betão cinza (BC); * teor relativamente à massa de cimento 

 

 

Figura 1. Teores de álcalis solúveis (a), sulfatos (b) e cloretos (c) nos betões analisados 

Com o objetivo de verificar a qualidade do betão aplicado, realizou-se a comparação dos resultados da 

resistência à compressão característica prescrita com a que teriam os betões aos 28 dias. Essa 

comparação realizou-se a partir dos resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão e pela 

aplicação da metodologia definida no Eurocódigo 2 [13]. Como se observa na Fig. 2, os valores obtidos 
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permitem afirmar que, na maior parte dos casos, a resistência à compressão aos 28 dias seria superior 

ao valor prescrito. 

  

Figura 2. Comparação da resistência à compressão aos 28 dias com a que terá sido prescrita 

4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.1 Argamassas  

As amostras dos edifícios entre 1903 e 1923 apresentam valores de coeficiente de capilaridade, 

porosidade (médios a elevados) e resistência à compressão (reduzida), consistentes com argamassas 

de ligante aéreo [14].  

Nos edifícios premiados entre 1938 e 1940 a análise por DRX e ATG/ATD (Tabela 2) sugere a 

coexistência de argamassas de ligante aéreo e hidráulico. Porém, tendo em consideração os resultados 

físicos e mecânicos poder-se-á admitir que algumas dessas argamassas possam ter apenas ligante 

aéreo, uma vez que apresentam valores elevados de coeficiente de capilaridade e de porosidade 

aberta, assim como valores reduzidos de resistência à compressão, características compatíveis com 

argamassas de cal aérea. Por outro lado, este comportamento também é válido para argamassas 

pobres em ligante, em linha com os valores obtidos do resíduo insolúvel.  

Nas argamassas que apresentaram os menores valores de coeficiente de capilaridade e de porosidade 

aberta, e maiores resistências à compressão, identificou-se a presença de compostos hidráulicos, 

evidenciando uma boa correlação entre as características mineralógicas, físicas e mecânicas. 

Os valores máximos obtidos para os teores de sulfatos e cloretos registados nos casos de estudo A e C 

são consistentes com os principais tipos de anomalias observadas nesses dois casos, nomeadamente 

com a presença de eflorescências decorrentes de ciclos de dissolução/recristalização em resultado de 

infiltrações pelas coberturas ou por via de ascensão capilar. Outras anomalias, como a desagregação 

e destacamentos, identificadas nos casos de estudo A, C, D, E, F, G, terão também sido desencadeadas 

por ação da água. A desagregação, devido a lixiviação, conduziu à perda de coesão das argamassas e, 

os destacamentos, a que geralmente se associa fissuração, devido principalmente ao transporte e 

precipitação de sais potenciadores de aumento de volume. A fissuração observada, quando não 

relacionada com a ocorrência anterior, está relacionada com fenómenos de retração. 
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4.2 Betões 

Os resultados dos ensaios físicos mostram que a porosidade aberta e a massa volúmica aparente não 

apresentam variações muito significativas ao longo das diferentes épocas de construção. Já os 

resultados de absorção de água apontam para um aumento nos poros de dimensão capilar ao longo 

do período em análise, eventualmente em resultado do aumento da finura dos cimentos ou da 

diminuição da razão água/cimento nas últimas décadas. Esta análise também se aplica às 

características mecânicas, as quais evidenciam, com a exceção do caso de estudo M (de 1987), uma 

tendência de aumento dos valores de resistência à compressão e de módulo de elasticidade. 

Como se pode verificar na Fig. 1a, os resultados de teores de álcalis solúveis nos betões analisados 

estão, em geral, abaixo do limite aconselhado quando os agregados são potencialmente reativos aos 

álcalis. Acima do limite estão os betões dos casos de estudo D (1938), J (1971) e M (1987), o que pode 

revelar-se prejudicial. 

Os valores de sulfatos nas amostras analisadas mostram que os betões dos casos de estudo H (1958), 

N (1998, betão branco) e P (2001, betão branco) são os mais suscetíveis ao desenvolvimento da 

degradação por reações sulfáticas internas, dado ultrapassarem o teor limite de 2,5% de SO3 

relativamente à massa de cimento [11], pelo que devem ser investigados por metodologias 

complementares. 

Quanto ao teor de cloretos, os betões analisados apresentam valores inferiores ao limite admissível 

(0,20%) para desencadear a corrosão de armaduras [12]. No entanto, verificou-se a presença de 

destacamentos em elementos exteriores dos edifícios H, J, M e P. Assim, este fenómeno estará 

relacionado com a carbonatação do betão, já que os valores das medidas de recobrimento em alguns 

desses locais eram mais reduzidos (Tabela 3). A fissuração identificada, quase sempre relacionada com 

a corrosão, pode ser ainda atribuída a fenómenos de retração plástica, em particular nos casos de 

estudo M e P. Nestes casos de estudo está associada a concentração de sais que são transportados por 

ação da água e precipitados ao longo das fissuras. 

Por fim, para avaliar o controlo de qualidade dos betões aplicados, foram comparados os valores 

característicos de resistência à compressão dos betões prescritos com os valores de resistência que 

estes teriam aos 28 dias. Verificou-se que a maioria dos betões possui uma resistência aos 28 dias 

superior à prescrita. Contudo, os primeiros casos de estudo (D e F) revestem-se de alguma incerteza, 

dado que o regulamento à altura da construção não preconizava requisitos específicos quanto ao 

controlo do betão a aplicar. O resultado obtido para o betão do edifício M (1987) é consentâneo com 

um deficiente controlo de qualidade, com resistência aos 28 dias muito abaixo da resistência prescrita. 

5 CONCLUSÕES 

Procedeu-se à caracterização de argamassas e betões de edifícios premiados em Lisboa durante o 

século XX com a finalidade de obter informações quanto ao seu estado de conservação e durabilidade 

dos materiais, contribuindo para a sua valorização e salvaguarda. Os resultados obtidos sugerem que 

a maioria das argamassas de revestimento se encontra em estado de conservação razoável a bom, 

apesar da ocorrência de anomalias que podem evoluir para um estado de degradação inaceitável. 

Constatou-se que antes de 1938 a cal aérea é o ligante presente, tendo sido a partir dessa altura 
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substituído por ligante hidráulico. Esta informação permitirá intervir com maior eficiência por forma a 

serem respeitados critérios de compatibilidade de materiais em intervenções que venham a ser 

necessárias.  

Quanto aos betões, pese embora as anomalias detetadas, o seu estado de conservação é, no geral, 

bom. As principais anomalias observadas estão relacionadas com a corrosão das armaduras por 

carbonatação, em resultado de, localmente, a espessura do recobrimento ser diminuta. De referir as 

características deficitárias do betão do edifício premiado em 1987, as quais se presumem estejam 

relacionadas com a falta de controlo de qualidade do material aí aplicado. Pese embora a evolução 

verificada a nível normativo, não se constatou variações significativas nas características físicas e 

mecânicas dos betões analisados, em particular nos casos analisados a partir da década de 1970. 
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Resumo 

No presente artigo apresenta-se um estudo efetuado com o objetivo de avaliar a capacidade de carga da 
cobertura de um reservatório de água da EPAL, construído na segunda metade do século XIX. O reservatório 
apresenta forma retangular em planta, com 88 m de comprimento e 53 m de largura. Do ponto de vista 
estrutural, o reservatório é constituído por um conjunto de abóbadas cilíndricas paralelas entre si, 
constituídas por uma mistura de agregados pétreos (grossos) ligados por uma argamassa de cal. As abóbadas 
são suportadas por um conjunto de arcos em alvenaria de pedra aparelhada, paralelos entre si e apoiados, 
nas suas nascenças, num conjunto de pilares em pedra. A cobertura apresenta um revestimento ajardinado 
de acesso condicionado. Face à inexistência de elementos de projeto que permitissem proceder à avaliação 
da segurança, o estudo efetuado incluiu: (i) a inspeção da estrutura, com levantamento geométrico e 
identificação das principais anomalias, (ii) a recolha e ensaio de carotes para caracterização do material das 
abóbadas; (ii) o desenvolvimento de um modelo de elementos finitos tridimensional da estrutura, com base 
no levantamento geométrico efetuado no local e nas propriedades medidas e estimadas para os materiais, 
que permitiu efetuar uma análise fisicamente não linear; e (iii) a realização de um ensaio de carga, em que a 
cobertura foi sujeita a uma carga uniformemente distribuída, que permitiu avaliar a sua resposta estrutural e 
validar o modelo de elementos finitos. O artigo apresenta os principais resultados deste estudo, que permitiu 
concluir sobre a capacidade de carga da cobertura, tal como pretendido. 

Palavras-chave: Cobertura; Arcos, Abóbadas; Segurança estrutural; Ensaio de Carga; Modelação Numérica. 
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1 INTRODUÇÃO 
A empresa EPAL solicitou ao CERIS um estudo sobre a segurança estrutural e a capacidade de carga da 
cobertura do Reservatório do Arco, localizado nas instalações da EPAL da Rua das Amoreiras, em Lisboa 
(Figura 1). Dada a idade avançada da construção e a inexistência de elementos de projeto, foi definida uma 
metodologia que incluiu (i) um levantamento geométrico da construção e uma inspeção preliminar à 
estrutura, com base numa visita ao local e na análise de um conjunto de peças desenhadas fornecidas pela 
EPAL; (ii) a recolha e o ensaio de carotes; (iii) um ensaio de carga estático in situ; e (iv) uma análise de 
segurança com recurso ao método dos elementos finitos.  
O principal objetivo do estudo consistiu em avaliar a capacidade resistente da estrutura da cobertura face à 
sua potencial utilização como zona recreativa. onde a presença de pessoas é preponderante. As atividades 
a realizar poderão ser de caráter desportivo, espetáculos, ou outras, a definir futuramente pela EPAL.  
No presente trabalho, apresenta-se inicialmente uma breve descrição da construção e da inspeção 
efetuada. Segue-se um resumo dos ensaios realizados e, finalmente, uma descrição do modelo numérico 
da estrutura, que também foi utilizado para efetuar uma análise preliminar do seu comportamento para as 
condições de ensaio. 

  
a) b) 

Figura 1. a) Localização do reservatório (vista de Sul, Google Maps); b) Vista geral da cobertura do 
reservatório. 

 

2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 
2.1 Elementos Estruturais 
Na Figura 2, apresentam-se duas peças desenhadas, correspondendo ao projeto do reservatório do Arco, 
datado de Julho de 1856. Não foi possível apurar a data exata da construção do reservatório, nem se 
obteve qualquer informação sobre alterações estruturais relevantes posteriores à construção original. 
Previamente aos ensaios, foram efetuadas algumas medições no interior do reservatório que, de um modo 
geral, são consistentes com as peças desenhadas referidas, nomeadamente no que se refere aos vãos dos 
elementos estruturais principais. 
 

  
Figura 2. Planta e cortes do reservatório (fornecidos pela EPAL). 
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Em planta, o reservatório apresenta forma retangular, estando o seu maior comprimento de 88.1 m 
orientado sensivelmente na direção Sul-Norte. Na direção Nascente-Poente, o reservatório tem 52.5 m de 
largura. O reservatório é constituído por duas células independentes a Norte e a Sul, separadas por uma 
parede central em alvenaria com 1.0 m de espessura.  
Do ponto de vista estrutural, o reservatório é constituído por um conjunto de abóbadas cilíndricas paralelas 
entre si (Figura 3), cujo eixo se desenvolve na direção Nascente-Poente, sendo suportadas por 
alinhamentos de pilares de pedra calcária.  
Estas abóbadas apresentam um vão de 3.82 m (medido entre os eixos dos seus apoios) e flecha de cerca de 
0.50 m, sendo constituídas por um material que, de acordo com sondagens efetuadas no local, parece consistir 
numa mistura de agregados pétreos (grossos) ligados por uma argamassa. Foi possível aferir, através da 
remoção de carotes, a natureza desta argamassa, sendo provável, em face da sua aparência e consistência, que 
a mesma seja constituída por betão não estrutural de agregados grossos com um ligante de cal hidráulica. 
A espessura das abóbadas foi quantificada em 0.15 m através de medições realizadas no local (furando com 
um berbequim a abóbada). Uma das peças desenhadas fornecida (Figura 2) indica que as abóbadas serão 
constituídas por duas camadas, com espessuras de 0.20 m e 0.30 m, embora não referindo quais os 
materiais aplicados em cada uma destas camadas. Estes valores (ou a sua soma) não parecem ser 
consistentes com as medições efetuadas no local; por outro lado, as sondagens efetuadas não permitiram 
observar diferenças assinaláveis nas zonas inferior e superior das abóbadas, pelo que se assumiu que o 
material nelas aplicado é homogéneo. 
 

  
a) b) 

Figura 3. a) Vista geral da estrutura do reservatório (lado Norte): abóbadas cilíndricas apoiadas em arcos 
em alvenaria de pedra. b) Vista geral da estrutura do reservatório: em primeiro plano, arcos em alvenaria 

de pedra apoiados em pilares de pedra e, em segundo plano, parede de separação entre as células. 
 
Ainda relativamente ao material das abóbadas, foram efetuados ensaios de dureza superficial, com 
esclerómetro de Schmidt Figura 4 a), em ambas as faces das abóbadas; os resultados obtidos apontaram, 
de forma consistente, para o limite inferior do aparelho (que indica uma resistência à compressão menor 
que 10MPa => E < 20 GPa). As abóbadas apresentam um recobrimento em terra vegetal. Durante os 
ensaios, foi feita uma escavação daquela camada, tendo-se medido espessuras de terra de 0.50 m e 0.70 m 
nas zonas do fecho e da nascença das abóbadas, respetivamente (Figura 4 b) e c)). 
As abóbadas cilíndricas estão apoiadas num conjunto de arcos em alvenaria de pedra calcária aparelhada 
(Figura 5 b)), paralelos entre si e que se desenvolvem na direção Nascente-Poente. Estes arcos são 
constituídos por blocos pétreos de dimensões muito significativas. Os arcos apresentam um vão de 2.85 m 
(medido entre os eixos dos seus apoios) e flecha de aproximadamente 0.50 m, tendo largura de 0.35 m e 
altura de cerca de 0.25 m. Por sua vez, os arcos estão apoiados, nas suas nascenças, num conjunto de 
colunas em pedra (Figura 5 c)). Deste modo, em planta, os pilares estão dispostos numa malha retangular. 
Os pilares, com altura de 1.80 m e secção transversal quadrada de 0.35 m de lado, são constituídos por 
elementos monolíticos em pedra calcária, isto é, sem juntas ao longo do seu comprimento. O pavimento do 
reservatório é constituído por um lajedo em pedra. 
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a) b) c) 

Figura 4. a) Ensaio de esclerómetro na face inferior da abóbada. b) Escavação do terreno de recobrimento 
para medição da sua espessura: b) 0.50 m e c) 0.70 m no topo e na base das abóbadas. 

   
a) b) c) 

Figura 5. a) Vista da zona do reservatório que foi instrumentada durante o ensaio de carga. b) Pormenor da 
zona de apoio dos arcos em alvenaria de pedra em pilar em pedra. c) Pormenor de coluna em pedra. 

 

2.2 Anomalias Detetadas 
Previamente ao ensaio de carga, foi efetuada uma inspeção visual aos seus elementos estruturais e, também, 
à face superior da cobertura. Nos pilares em pedra, não foram observadas anomalias relevantes. Estes 
elementos apresentam apenas alguma degradação superficial do material pétreo, muito provavelmente 
associada à ação da água. No caso dos arcos em pedra, também não foram observadas anomalias relevantes, 
quer ao nível dos blocos em pedra, quer ao nível das argamassas das juntas. No que diz respeito às abóbadas 
cilíndricas, foi observada fissuração que, em geral, se desenvolve na direção do vão. Estas fissuras poderão 
corresponder a juntas construtivas ou dever-se a retração. Em ambos os casos, estas fissuras estarão 
estabilizadas. Em algumas das fissuras foram observados sinais de escorrências (de água proveniente da 
superfície) e raízes (do coberto vegetal). A escavação do terreno vegetal sobre a cobertura mostrou que não 
existe qualquer sistema de impermeabilização sobre a estrutura, o que justifica a ocorrência de infiltrações. 
 

2.3 Ensaio de Resistência à Compressão 
Para aferir as propriedades do material da abóbada, foram extraídas e ensaiadas à compressão duas 
carotes cilíndricas com dimensões 95x200mm2 após retificação e reparação dos topos (Figura 10 b). Para 
este efeito, o solo à superfície da cobertura foi removido, tendo sido utilizada uma caroteadora na face 
superior (Figura 6 a). Nos ensaios das carotes (Figura 10 c) obteve-se um valor médio de resistência à 
compressão de 7.1 MPa. Em ambos os provetes, a rotura não foi completamente frágil, demonstrando 
alguma ductilidade da pasta. 
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a) b) c) 

Figura 6. Abertura na face inferior devido à remoção da carote. 
 

3 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS 
3.1 Sistema de Carga 
Sendo desconhecido o projeto estrutural, face à geometria da estrutura existente, foram selecionados 
elementos representativos de cada tipo para avaliar a segurança global da cobertura. Assumiu-se, 
naturalmente, que a estrutura da cobertura do reservatório é uniforme no que respeita às características 
dos materiais aplicados e à capacidade dos apoios. Como já referido, não foi observada nenhuma anomalia 
estrutural localizada, nem outro qualquer indício que levasse a colocar em causa este pressuposto. 
Neste contexto, foram selecionados para ensaio os seguintes elementos estruturais da cobertura, 
ilustrados na Figura 7: (i) Abóbadas cilíndricas – A1, A2 e A3; e (ii) Arcos em pedra – A1 e A2. 

  
a) b) 

Figura 7. a) Posição em planta dos elementos estruturais monitorizados e da instrumentação. b) Posição em 
planta e orientação dos depósitos de água (altura máxima de água, a branco; número de cada depósito, a 
letra vermelha pequena; indicação do número de ordem do enchimento de cada conjunto de depósitos, a 

letra vermelha grande). 
 
Na zona sobre a abóbada cilíndrica A2 (central), foi considerada uma carga uniformemente distribuída de 
cerca de 5.0 kN/m2 (pelas razões indicadas adiante), aplicada com recurso ao enchimento de depósitos de 
água. Nas zonas sobre as abóbadas cilíndricas A1 e A3 (laterais), foi considerada uma carga uniformemente 
distribuída de aproximadamente 3.0 kN/m2. 
A disposição em planta dos depósitos e as respetivas alturas de água, indicadas na Figura 7 b), foram 
estabelecidas de modo a garantir o efeito aproximado daquelas sobrecargas uniformemente distribuídas 
nos elementos estruturais atrás indicados. Os depósitos tinham uma dimensão exterior em planta de cerca 
de 1.2 m x 1.0 m, sendo a sua área interior útil de cerca de 1.0 m2 (Figura 8 b). O peso dos depósitos, em 
vazio, era de cerca de 600 N, correspondendo a uma carga em planta localizada de cerca de 0.5 kN/m2. Os 
depósitos foram colocados de modo a ocupar o mais uniformemente possível a área de carregamento. 
Deste modo, na abóbada central foi aplicada uma sobrecarga total de 4.8 kN/m2 (4.5 kN/m2 devido à água 
e 0.3 kN/m2 devido aos depósitos), e, nas abóbadas laterais, foi aplicada uma sobrecarga total de 3.1 kN/m2 
(2.8 kN/m2 devido à água e 0.3 kN/m2 devido aos depósitos). 
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3.2 Regulamentos Aplicáveis 
Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA), a segurança aos 
estados limites de utilização deve ser verificada para as seguintes situações de carregamento: 

 Combinação frequente de ações (que ocorrerá durante cerca de 5% da vida da construção), em que 
deve ser considerado o peso próprio acrescido do valor frequente da sobrecarga principal. 

 Combinação rara de ações (que ocorrerá apenas durante algumas horas da vida da estrutura), em que 
deve ser considerado o peso próprio acrescido do valor característico da sobrecarga principal. 

No caso de recintos destinados a utilização de carácter coletivo com possibilidade de elevada concentração 
de pessoas (ex: salões de festas), o RSA indica um valor característico da sobrecarga de 5.0 kN/m2 e um 

fator de redução para o valor frequente de 1 = 0.6. Relativamente aos critérios de verificação da 
segurança em relação aos estados limites de utilização, o Eurocódigo 6 indica que os elementos estruturais 
de alvenaria em flexão não devem fendilhar, nem devem apresentar deformações excessivas (não 
apresentando valores limite). 
Por razões de segurança, o ensaio de carga foi desenvolvido para a situação de carregamento associada à 
combinação rara (carga permanente já instalada, acrescida do peso dos depósitos de 0.3 kN/m2 e a 
sobrecarga máxima de 4.5 kN/m2, imposta durante o ensaio), já que, teoricamente, tal poderia 
corresponder a situações de ocorrências pontuais durante o tempo de vida da estrutura. Como referido 
acima, esta sobrecarga máxima foi aplicada na abóbada central, tendo sido aplicada uma sobrecarga 
inferior, de 3.1 kN/m2 (correspondente à combinação frequente), nas abóbadas laterais. 
Para efeitos de comparação com o valor regulamentar de 5.0 kN/m2, importa notar que é muito improvável 
que possam estar mais do que 5 pessoas por metro quadrado num dado local, mesmo de pé, em condições 
de conforto que fossem minimamente suportáveis (Figura 8 a)). Mesmo nesta situação, para atingir o valor 
de 5.0 kN/m2, seria necessário que essas pessoas tivessem um peso médio de 1.0 kN, ou seja, cerca de 
100 kgf, o que também se afigura como muito improvável. 
 

  

a) b) 
Figura 8. a) Planta esquemática de uma área de 4,0 m2 com uma concentração de 5 pessoas / m2 

(www.gkstill.com). b) Enchimento dos depósitos de água. 

 

3.3 Instrumentação e Procedimento de Ensaio 
Para a medição dos deslocamentos verticais dos elementos estruturais, nos pontos de medição atrás 
indicados (D1 a D5, na Figura 7 b)), foram suspensos, através de cabos de aço, pesos metálicos cilíndricos 
(Figura 9 a)). Estes pesos transmitiam o deslocamento do ponto de medida a defletómetros elétricos 
fixados junto ao solo em bases magnéticas apoiadas em chapas metálicas (Figura 9 b)). 
 

720 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021

http://www.gkstill.com/


 

  
a) b) 

Figura 9. a) Camarão metálico fixo à face inferior de um dos arcos, suspendendo um cabo metálico 
inextensível. b) Peso metálico na base do cabo metálico, contactando com o êmbolo de um defletómetro 

elétrico, apoiado sobre o pavimento do reservatório. 
 

Os cinco defletómetros utilizados são da marca TML, modelo CDP25, com 25 mm de curso e exatidão 
superior a 0.01 mm. Para a leitura dos defletómetros, realizada a uma taxa de 1 Hz, foi utilizada uma 
unidade de aquisição de dados da marca HBM, modelo Quantum MX840, de oito canais, ligada a um 
computador que comandava aquela unidade e onde os resultados eram armazenados. 
Os depósitos foram cheios até às alturas indicadas na Figura 7 b), na ordem também indicada nessa mesma 
figura. Na Figura 7 b), para além do número de cada depósito individual, indica-se, para melhor 
visualização, a ordem de enchimento por conjuntos de depósitos. Desse modo, pode-se verificar que o 
carregamento dos elementos estruturais seguiu a seguinte ordem:  

 Abóbada A1 (até um nível de 0.5 m de água – carga de 2.8 kN/m2 (3.1 kN/m2 com o peso dos reservatórios); 

 Abóbada A2 (0.5 m de água – 2.8 kN/m2 (3.1 kN/m2 com o peso dos reservatórios); 

 Abóbada A3 (0.5 m de água – 2.8 kN/m2 (3.1 kN/m2 com o peso dos reservatórios); 

 Abóbada A2 (até um nível de 0.8 m de água – carga de 4.5 kN/m2 (4.8 kN/m2 com o peso dos reservatórios). 
Na descarga, foram primeiro esvaziados os depósitos colocados sobre as abóbadas A1 e A3 (laterais), por 
esta ordem, e, finalmente, foram esvaziados os depósitos colocados sobre a abóbada A2 (central). Durante 
os ensaios, os elementos estruturais foram inspecionados visualmente, tendo sido dada particular atenção 
à fissuração nas abóbadas e nos arcos. 
Na Figura 10, ilustra-se as diferentes fases de carregamento consideradas. As cargas aplicadas procuraram 
reproduzir as fases do carregamento correspondentes ao enchimento dos depósitos com água durante os 
ensaios. Inicialmente, introduziu-se uma sobrecarga uniformemente distribuída sobre as três abóbadas 
centrais de 2.8 kN/m2 que, posteriormente, foi incrementada em 1.7 kN/m2 (para 4.5 kN/m2), neste caso 
apenas na zona central. É de referir que aquando da simulação desta etapa no estudo numérico (cf. secção 
4) não foi considerado o peso dos depósitos (0.3 kN/m2), já que as leituras dos deslocamentos foram 
“zeradas” já com os depósitos colocados sobre a cobertura. 

 
Figura 10. Posição e valor das sobrecargas durante as fases de carga e descarga indicados entre parênteses; 

D1 a D5 representam as posições em que os deslocamentos foram medidos nos ensaios). 
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3.4 Resultados Experimentais 
Na Figura 11 apresenta-se um diagrama com o registo de todos os deslocamentos medidos ao longo do 
ensaio, indicando-se os momentos notáveis, nomeadamente os correspondentes ao final do carregamento 
e da descarga de cada conjunto de depósitos. 
Na Tabela 1, apresenta-se uma comparação entre os valores assim obtidos para cada elemento estrutural e 
a relação entre o vão do elemento e o seu deslocamento máximo. Pode-se verificar que os valores dos 
deslocamentos máximos medidos nas diferentes abóbadas foram muito reduzidos, quer em termos 
absolutos (0.16 a 0.18 mm nas abóbadas A1 e A3, 0.38 mm na abóbada A2), quer em relação ao seu vão 
(L/24000 a L/10000). 
Como seria de esperar, a abóbada central apresentou o maior deslocamento máximo, pelo maior valor de 
carregamento a que esteve sujeita e, também, pela sua aplicação numa disposição mais desfavorável. De 
facto, no final da 2ª fase de descarga, o carregamento correspondeu a uma sobrecarga de 4.8 kN/m2 
aplicada apenas sobre a abóbada central (nesta fase, as abóbadas laterais ficaram descarregadas e sujeitas 
apenas ao peso dos reservatórios vazios). É também relevante referir o comportamento muito semelhante 
exibido pelas abóbadas A1 e A3 para situações de carregamento comparáveis. Finalmente, destaca-se o 
comportamento estrutural exibido pelo conjunto das abóbadas, em que cada um dos vãos apresentou 
deslocamentos descendentes sob cargas aplicadas sobre o próprio vão e deslocamentos ascendentes sob 
cargas aplicadas no vão imediatamente adjacente; tal é revelador da continuidade estrutural e do 
comportamento elástico da estrutura das abóbadas sob as cargas aplicadas. Já os arcos em pedra 
apresentaram deslocamentos máximos extremamente reduzidos (0.01 a 0.04 mm), praticamente da ordem 
de grandeza da exatidão dos aparelhos de leitura. 

 
Figura 11. Diagramas de deslocamentos para cada um dos pontos monitorizados ao longo do ensaio. 

 
Tabela 1. Valores máximos obtidos no ensaio e relação vão/deslocamento 

(deslocamentos negativos de cima para baixo). 

Elemento estrutural 
Deslocamento máximo obtido 

no ensaio (mm) 
Relação vão/deslocamento 

máximo 

Abóbada A1 -0.157 24.3 

Abóbada A2 -0.375 10.2 

Abóbada A3 -0.178 21.5 

Arco A1 -0.008 316.7 

Arco A2 -0.043 66.3 
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Embora o Eurocódigo 6 não especifique valores limite para as flechas máximas de elementos estruturais em 
alvenaria, para outros materiais estruturais, alguns regulamentos especificam valores limite para a 
combinação frequente de ações, que corresponde ao efeito das cargas permanentes mais a parcela 

frequente da sobrecarga principal (neste caso, 60% do seu valor característico - 1=0.6). No caso do ensaio 
realizado, não pôde ser medido o deslocamento provocado pela carga permanente (peso próprio da 
estrutura e revestimentos), na medida em que aquela, naturalmente, já estava instalada. Por outro lado, a 
sobrecarga foi aplicada com o seu valor característico (e não com o valor frequente). A este respeito, a par 
da muita reduzida magnitude dos deslocamentos máximos medidos no ensaio, importa salientar que, no 
que se refere aos efeitos globais sobre a estrutura, o procedimento de ensaio foi francamente 
conservativo, na medida em que foi aplicada uma carga máxima com o valor característico da sobrecarga 
regulamentar (5 kN/m2) em vez de apenas 60% desse valor (3 kN/m2), correspondente à sua parcela 
frequente. 
Outro aspeto muito relevante que se observou no comportamento da estrutura foi a boa recuperação 
elástica dos deslocamentos das abóbadas após a descarga: os deslocamentos residuais naqueles elementos 
apresentaram um valor máximo absoluto de 0.031 mm (D1), que corresponde a apenas 19% do valor 
máximo atingido no carregamento (0.157 mm). O facto de a recuperação dos deslocamentos não ser total, 
o que é habitual neste tipo de ensaios, deve-se a fatores associados ao comportamento histerético normal 
dos materiais e, nalguns casos, à própria histerese do sistema de medição. Nos arcos em pedra, os 
deslocamentos residuais foram praticamente nulos (0.01 mm). 
Os efeitos da fluência não foram considerados, na medida em que, para as cargas permanentes, tratando-
se de uma estrutura com muitas décadas, a deformação por fluência já deverá estar estabilizada. Do 
mesmo modo, para as sobrecargas de utilização, por serem de duração reduzida, e também por se tratar de 
uma estrutura antiga (e pelos materiais nela empregues), os efeitos da fluência devem ser desprezáveis. 
Ao longo dos ensaios, a estrutura foi mantida sob observação de modo a registar o padrão de fendilhação e 
a medir os valores de abertura/evolução de fendas, caso estas viessem a desenvolver-se, bem como a 
detetar algum eventual indício de comportamento anómalo. Contudo, em nenhuma fase do ensaio foram 
detetados, visualmente, quer qualquer indício de comportamento anómalo, quer a abertura ou 
desenvolvimento de qualquer fenda. À semelhança dos valores reduzidos de deslocamento medidos, tal 
indiciou um comportamento muito favorável da estrutura sob a ação das cargas aplicadas. 
 

4 MODELAÇÃO NUMÉRICA 
Nesta secção descrevem-se os modelos numéricos que foram desenvolvidos para simulação do 
comportamento da estrutura. Os resultados obtidos são comparados com os do ensaio de carga, em 
termos de deslocamentos. 
 

4.1 Descrição dos Modelos de Elementos Finitos 
4.1.1 Geometria e tipo de elementos 
Tendo em conta a geometria da estrutura da cobertura do reservatório, nomeadamente das abóbadas, dos 
arcos e dos pilares e ainda das ligações entre estes elementos, foi desenvolvido um modelo de elementos 
finitos tridimensional com elementos sólidos de 4 nós, utilizando o programa comercial ABAQUS. Na 
Figura 13, apresenta-se uma ilustração do modelo de elementos finitos desenvolvido. 
 

  
Figura 13.  Modelo de elementos finitos da estrutura da cobertura do reservatório. 
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Longitudinalmente (direção Norte-Sul, eixo x na Figura 13, foram modeladas 5 abóbadas, ainda que nos 
ensaios (descritos no capítulo 3) apenas tenham sido carregadas as 3 abóbadas centrais. Com esta opção, 
pretendeu-se simular corretamente a flexibilidade e degradação da carga associada às abóbadas laterais 
não carregadas.  
Na direção transversal (Nascente-Poente, eixo z na Figura 13), foi modelada uma largura corresponde a três 
vezes a largura onde foi aplicada carga nos ensaios, incluindo 3 alinhamentos de arcos, 1 deles 
correspondente à largura carregada (arco central) e 2 deles adjacentes a este. Tal como na direção 
longitudinal, também aqui se pretendeu simular o efeito dos elementos estruturais na direção transversal, 
em termos de flexibilidade e de degradação da carga. 
Para reduzir o custo computacional, foram consideradas duas condições de simetria nas direções 
longitudinal e transversal. Na direção longitudinal, a meio vão da abóbada central foi considerado um 
encastramento deslizante vertical; assim, na direção longitudinal, a largura do modelo foi reduzida a 
metade. Do mesmo modo, na direção transversal, foram considerados dois encastramentos deslizantes 
verticais a meio vão dos dois alinhamentos de arcos laterais, de maneira a garantir a continuidade da 
transmissão de esforços na direção transversal. 
Cada um dos elementos estruturais foi considerado contínuo, isto é, as juntas existentes entre os blocos de 
pedra dos arcos e as juntas eventualmente existentes no caso das abóbadas não foram consideradas. 
 
4.1.2 Materiais 
A inspecção da estrutura e os ensaios das carotes mostraram que as abóbadas são constituídas por um 
betão não estrutural de agregados grossos com um ligante de cal hidráulica. Para o módulo de elasticidade, 
foi adoptado um valor de 6 GPa, calibrado com base no deslocamento máximo no deflectómetro D3. Para a 
resistência à compressão, com base nos ensaios às carotes, foi considerado um valor de 7 MPa. Para a 
resistência à tracção, foi considerado o valor corrente de 10% do valor da resistência à compressão, o que 
resulta em 0.7MPa. Foi considerado um coeficiente de Poisson de 0.2. No caso da energia de fractura, não 
existem na literatura científica valores para betões não estruturais; foram então adoptados valores de 
energia de fractura de 15 N/mm a 4 N/mm que são 1/4 a 1/10 dos valores mínimos referidos no MC1991. 
Para o peso próprio, considerou-se um valor de 24 kN/m3. 
Os arcos (com blocos de grandes dimensões e um número reduzido de juntas) e as colunas (monolíticas) 
terão praticamente as mesmas características da rocha calcária que as constituem. Neste caso, também de 
acordo com a literatura [4], foi considerado um módulo de elasticidade de 25 GPa, um coeficiente de 
Poisson de 0.2 e um peso próprio de 26 kN/m3.  
Para os blocos considerou-se uma resistência à compressão e tracção respectivamente de 6.0MPa e 
3.0MPa [3]. Mas para os arcos considerou-se resistência à tracção das argamassas nas interfaces, entre 
blocos de acordo com [1,2], de 1.0MPa a 2.0MPa, adoptando-se um valor médio de 1.5MPa. 
Para o solo localizado sobre a estrutura da cobertura, foi conservativamente considerada uma areia 
húmida, tendo-se adoptado um peso volúmico de 20 kN/m3, um módulo de elasticidade de 10 MPa [4] e 
um coeficiente de Poisson de 0.25 [4]. 
 
4.1.3 Condições de fronteira e ligações entre elementos 
Para além das condições de simetria indicadas anteriormente, associadas às simplificações de simetria, 
foram consideradas as seguintes condições de fronteira e ligações entre elementos: 

 As colunas foram consideradas encastradas na base. 

 A base da abóbada de extremidade (não carregada) foi considerada como apoiada, de maneira a 
representar a condição de fronteira de apoio na parede lateral. 

 As ligações entre as colunas e os arcos e entre estes e as abóbadas foram consideradas monolíticas. 

 Para modelar a envolvente ao solo, este foi contido com encastramentos deslizantes verticais em 
todo o seu contorno. 

 O solo foi ligado às abóbadas utilizando uma superfície de contacto sem atrito, isto devido à fraca 
coesão do solo, de acordo com as observações realizadas in situ. 
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4.1.4 Cargas aplicadas 
Foi considerado o peso próprio de todos os materiais do modelo, com os valores descritos na secção 3.1.1. 
O estudo numérico foi desenvolvido em duas etapas: uma primeira em que se pretendeu simular as 
condições dos ensaios experimentais; e uma segunda em que se pretendeu estimar as tensões máximas 
nos diferentes elementos estruturais. As cargas aplicadas em cada etapa do estudo numérico foram 
definidas em função dos objetivos referidos anteriormente como a primeira etapa. 
Numa segunda etapa do estudo numérico, para aferir as tensões máximas de tração e compressão nas 
abóbadas e nos arcos, foram também consideradas 3 posições de uma sobrecarga uniformemente 
distribuída transversalmente de 5 kN/m2, neste caso considerando o efeito da alternância da sobrecarga. 
As posições do carregamento consideradas nesta fase estão ilustradas na Figura 14, sendo que: (i) na 1ª 
combinação, pretendeu-se calcular as tensões de tração máximas nos apoios das abóbadas, que ocorrem 
na face superior; (ii) a 2ª combinação foi utilizada para aferir as tensões de tração máximas nos vãos das 
abóbadas, que ocorrem na face inferior; (iii) a 3ª combinação foi aplicada para aferir as tensões de tração 
máximas nos vãos dos arcos em pedra, que ocorrem na sua face inferior. 

 
4.1.5 Malha adotada 
Nas abóbadas e no solo foi gerada uma malha não-estruturada, mas com o cuidado de gerar elementos 
apenas moderadamente distorcidos. Para os arcos e colunas, já foi possível utilizar uma malha estruturada. 
Em toda a malha foram adotados elementos com dimensão média de 8 cm a 15 cm. 

 
Figura 14. Posição e valor das sobrecargas para aferir as tensões máximas nos elementos estruturais. 

 
4.1.6 Tipo de análise 
Numa primeira fase, todos os materiais foram simulados considerando uma resposta fisicamente linear. 
Contudo, tendo em conta que foi considerada uma superfície de contacto sem atrito, foi necessário 
efectuar uma análise fisicamente não linear, com recurso ao método implícito de Newton-Raphson. Tendo 
em conta os reduzidos deslocamentos previstos, não foram considerados efeitos geometricamente não 
lineares.  
Numa segunda fase, para aferir o comportamento estrutural do arco, para além da tensão máxima de 
tracção, considerou-se que a argamassa do arco seria modelada com base num modelo de dano “concrete 
damage plasticity” [5] disponível na biblioteca do ABAQUS.  
 

4.2  Resultados das análises lineares 
Inicialmente, admitiu-se que todos os materiais apresentavam um comportamento linear, para aferir, de 
uma forma preliminar, o nível de segurança com base nas tensões principais máximas e mínimas (à tracção 
e compressão respectivamente). 
 
4.2.1 Deslocamentos máximos 
Para validar os modelos numéricos desenvolvidos e as propriedades consideradas, foram comparados os 
valores dos deslocamentos estimados pelos modelos numéricos com os medidos nos ensaios. Para esse 
efeito, foram considerados os seguintes elementos: Abóbada A1, lateral (deslocamento D1); Arco A1 
(deslocamento D2); e Abóbada A2, central (deslocamento D3). 
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Na Figura 15 apresentam-se os valores dos deslocamentos (experimentais e numéricos) naqueles 
elementos para cada uma das fases de carregamento ilustradas na Figura 11. 
 

 
Figura 15. Deslocamentos experimentais e numéricos nas diferentes fases de carga. 

 
Como se pode observar na Figura 15, para o deslocamento máximo na abóbada central (deslocamento D3), o 
de maior valor absoluto, as diferenças relativas entre os resultados experimentais e numéricos variam entre 
11% e 25%; considera-se que estes valores são perfeitamente aceitáveis, tendo em conta as incertezas 
relativamente às propriedades dos materiais e à própria geometria das abóbadas. Considera-se, assim, que as 
propriedades elásticas adotadas para os materiais e a geometria dos elementos se encontram validadas. 
Os deslocamentos máximos nos arcos calculados pelos modelos são significativamente superiores aos 
obtidos nos ensaios. Contudo, importa referir que (i) os valores medidos foram muito reduzidos, 
praticamente da ordem de grandeza da precisão dos equipamentos de leitura, e que (ii) os valores 
calculados são também muito reduzidos. Deste modo, a diferença absoluta entre valores medidos e 
estimados é também muito reduzida e comparável às restantes medições. 
 
4.2.2 Tensões máximas 
Foram estimadas as tensões principais máximas e mínimas (de tração e de compressão respectivamente) 
devidas ao efeito cumulativo das seguintes ações (i) peso próprio da estrutura e do solo, (ii) peso próprio dos 
reservatórios e (iii) sobrecarga na posição da Figura 14 mais desfavorável. Para alternância de sobrecarga, a 
posição mais desfavorável é a segunda. Estes valores foram comparados com valores de referência da 
resistência à tração e à compressão do betão da abóbada e da pedra calcária indicados anteriormente. 
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 16. a) Tensões máximas principais de tração nas abóbadas. b) Tensões mínimas principais de 
compressão nas abóbadas. c) Tensões máximas principais de tração nos arcos e colunas. d) Tensões 

mínimas principais de compressão nos arcos e colunas. 
 
Relativamente às tensões máximas principais (máximas de tração) na Figura 16, é de referir os seguintes 
aspetos: (i) nas abóbadas, verificou-se um valor inferior a 0.46 MPa, ocorrendo na zona dos apoios (face 
superior); (ii) nos arcos, obtiveram-se valores máximos de 0.61 MPa a meio vão e na secção do apoio (faces 
inferior e superior, respetivamente); e (iii) nas colunas, obtiveram-se valores máximos de 0.17 MPa, no topo. 
Para as tensões mínimas principais (máximas de compressão) na Figura 16, é de salientar os seguintes 
aspetos: (i) nas abóbadas, verificou-se um valor máximo de 1.41 MPa na zona dos apoios (face inferior); 
(ii) nos arcos, obtiveram-se valores máximos de 2.48 MPa na zona do apoio (face inferior); e (iii) nas 
colunas, verificaram-se valores máximos de 2.71 MPa. 
Nas abóbadas, tendo em conta as tensões máximas de tração, a zona mais desfavorável é a secção do 
apoio. Neste caso, o fator de segurança global que resulta do quociente entre a tensão de referência e a 
tensão máxima de tração é 0.7 / 0.46 = 1.52. Nos arcos, as tensões máximas de tração estão associadas a 
um fator de segurança global de 1.5 / 0.61 = 2.45. Nos pilares, as tensões máximas de tração estão 
associadas a um factor de segurança global de 3.0 / 0.17 = 17.6. 
Relativamente às tensões máximas de compressão, o valor máximo que ocorre nas abóbadas é de 
1.41 MPa, correspondendo a um fator de segurança global de 7.0/1.41 = 4.96. Nos arcos, as tensões 
máximas de compressão têm o valor de 2.48 MPa, estando associadas a um fator de segurança de 
6.0 / 2.48 = 2.41. Da mesma forma, nos pilares, o fator de segurança é dado por 20.0/2.71 = 2.21. 
 
4.2.3 Verificação de segurança 
Tendo em conta que para estruturas antigas não existe uma verificação de segurança estrutural consensual 
na comunidade cientifica, foi decidido usar o método dos coeficientes globais. A título meramente 
indicativo, utilizando a metodologia de verificação de segurança estrutural em Estados Limites Últimos 
preconizada no RSA, considerando um coeficiente parcial para as ações de 1.5 e um coeficiente parcial para 
os materiais também de 1.5. Desta maneira resulta aproximadamente um fator de segurança global 
mínimo de 1.5 x 1.5 = 2.25. Este valor de referência é inferior à generalidade dos valores indicados no 
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parágrafo anterior, apontando assim para a garantia das condições de segurança das colunas e dos arcos da 
estrutura do reservatório.  
No caso das abóbadas à tracção, este coeficiente de segurança não é verificado, verificando-se ainda assim 
um coeficiente de segurança global superior a 1.52 (superior a 1.5 considerando o valor médio da 
resistência a tracção acima indicado), mas inferior a 2.25. A este respeito, para além da incerteza associada 
à resistência à tracção do material da abóbada, é de referir que o elevado grau de hiperestatia da estrutura 
confere-lhe alguma capacidade de redistribuição de esforços. Neste contexto e em face das incertezas 
associadas a algumas propriedades materiais, foram efectuadas análises fisicamente não lineares, descritas 
na próxima secção. 
 

4.3 Resultados das análises não lineares 
Nesta análise considerou-se apenas o comportamento não linear do betão das abóbadas, por serem estes 
os elementos com menor coeficiente de segurança global. Foram consideradas quatro combinações para a 
resistência à tracção e a energia de fractura (Tabela 2). Tendo em conta ainda alguma incerteza no valor da 
resistência à tracção das abobadas, considerou-se uma possível variação da resistência entre 0.5MPa a 
1.0MPa. 
 
Tabela 2. Combinações dos valores das resistências à tracção e energias de fractura do betão da abóbada. 

Parâmetro/Modelo ft_05_gf_4 ft_10_gf_4 ft_05_gf_15 ft_10_gf_15 

𝑓𝑐𝑡𝑚[𝑀𝑃𝑎] 0.5 1.0 0.5 1.0 

𝐺𝑓[𝑁/𝑚𝑚] 4.0 4.0 15.0 15.0 

 
Relativamente ao posicionamento da sobrecarga, considerou-se o caso mais desfavorável da análise linear 
anteriormente efectuada, a combinação 2 da Figura 14. Foram considerados valores médios das 
resistências dos materiais e, também, valores médios para as cargas. Foi considerada a combinação 𝑝𝑝 +
𝑟𝑐𝑝 + 𝑠𝑐𝑚, tendo-se considerado 𝑠𝑐𝑚 = 5.0 kN/m2. Neste caso, o valor médio da carga actuante 
considerando o peso médio do solo é 23.5 kN/m2 (sendo grande parte peso do solo); assim, para se obter 
um coeficiente global de segurança de 2.25, a estrutura deverá resistir a uma carga total de 52.8 kN/m2. Foi 
efectuada uma análise não linear em controle de força, para determinar o máximo factor de segurança 
para o qual o modelo converge. Aplicou-se inicialmente a carga permanente (𝑝𝑝 + 𝑟𝑐𝑝) e, depois, 
incrementou-se gradualmente a sobrecarga (𝑠𝑐𝑚) para verificar se era possível atingir uma carga total 
máxima de 53.0 kN/m2. 
Na Figura 17 apresentam-se os valores do factor global de segurança vs. deslocamento a meio vão da 
abóbada, para as 4 combinações de resistência à tracção e energia de fractura indicadas na Tabela 2. 
Conclui-se que para qualquer uma das combinações de propriedades, é atingido o factor de 2,25, 
começando os modelos a divergir nas 4 combinações de propriedades a partir daí. O primeiro tramo das 
curvas (coincidente), até um deslocamento de 0.82 mm, corresponde à aplicação da carga permanente; o 
segundo tramo das curvas corresponde ao incremento da sobrecarga. Verifica-se que o deslocamento 
máximo aumenta com a energia de fractura, mas este parâmetro tem pouca influência no coeficiente 
global de segurança; este resultado era expectável tendo em conta que a rotura é frágil. Verifica-se ainda 
que o aumento da resistência à tracção (no intervalo considerado) não influencia de forma relevante o 
coeficiente de segurança global. 
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Figura 17 – Factor de segurança global vs. deslocamento vertical no deflectómetro D3. 

 
Na Figura 18, ilustra-se, através da variável de deformação inelástica generalizada (PEMAG), as zonas de 
possível fractura no modelo ft_05_gf_4, localizadas sob a zona de aplicação de sobrecarga. Observa-se 
claramente fendilhação perto da zona dos apoios na face superior para um coeficiente de segurança global 
de 1.27. Por fim, na zona do meio vão, quando o coeficiente de segurança global é 2.25, também se verifica 
alguma fendilhação na face inferior da abóbada. 
 

 
  

FSG=0.82 FSG=1.27 FGS=2.25 
Figura 18 – Distribuição da variável PEMAG para o modelo ft_05_gf_4 para diferentes factores de 

segurança globais. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo apresentado neste artigo mostra que a cobertura em causa apresenta condições de segurança 
compatíveis com a sua utilização como um piso com elevada concentração de pessoas, ou seja, sujeito à 
sobrecarga regulamentar de 5.0kN/m2. De facto, sob a ação das sobrecargas aplicadas no ensaio, os 
diversos elementos estruturais instrumentados apresentaram valores muito reduzidos de deslocamentos 
máximos, não apresentaram qualquer sinal visível de fendilhação e mostraram uma recuperação muito 
significativa das deformações após a remoção das cargas aplicadas. O modelo numérico desenvolvido, 
ainda que baseado em diversas propriedades da literatura, aponta igualmente para a garantia das 
condições de segurança dos elementos estruturais do reservatório para aquele valor de sobrecarga. De 
facto, os modelos confirmaram as muito reduzidas deformações das abóbadas e dos arcos medidos nos 
ensaios e indicaram valores de tensões máximas de tração e compressão igualmente reduzidos, tendo em 
conta valores de referência da literatura para o tipo de materiais em questão. Apenas nas abóbadas foi 
excedido o valor máximo estimado para a resistência à tracção quando utilizado o método dos coeficientes 
globais e para análises fisicamente lineares. Em todo o caso, utilizando análises fisicamente não lineares 
com redistribuição de esforços, foi possível verificar a segurança daqueles elementos. Verifica-se também 
que a melhor opção para aumentar a verificação de segurança da estrutura é aliviar o peso devido ao solo 
de recobrimento. 
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Resumo  

O presente artigo descreve o estudo realizado com vista a avaliar o comportamento estrutural da 

Ponte Ferroviária das Pirâmides com base nos dados adquiridos através do sistema de monitorização 

instalado, assim como os procedimentos desenvolvidos para a extração automática de informação 

com caráter dinâmico e estático ao longo do tempo. 

A Ponte Ferroviária das Pirâmides está situada em Aveiro, mais precisamente no Ramal de ligação 

entre o Porto de Aveiro e a Linha do Norte. Esta ponte é uma estrutura em betão armado 

pré-esforçado, atirantada, com uma extensão total de 175,0 m. A obra é monitorizada através de um 

sistema que permite medir diretamente acelerações, rotações, deslocamentos verticais e horizontais, 

temperatura e humidade relativa e indiretamente frequências naturais de vibração e a força de tração 

instalada nos tirantes. 

As características dinâmicas da ponte foram obtidas com recurso à identificação estocástica em 

subespaços, na sua variante SSI-COV, e no tratamento automático esta informação através de análises 

de clusters. A força instalada nos tirantes foi determinada indiretamente a partir das frequências 

naturais de vibração destes elementos, com base na teoria das cordas vibrantes. Estas frequências 

foram obtidas através da análise no domínio da frequência, realizada com base na transformada rápida 

de Fourier. A metodologia de análise dos dados e a classificação do comportamento estrutural baseou-

se na modelação das respostas estruturais através do estabelecimento de relações entre os dados que 

as caracterizam e as ações impostas à estrutura, e na posterior análise das diferenças entre as 

respostas adquiridas in situ e as previsões obtidas com os modelos definidos. 

Palavras-chave: Ponte atirantada; Monitorização; Análise dinâmica; Comportamento estrutural 
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1 INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, a segurança das infraestruturas ferroviárias, em especial as pontes, tem sido alvo de 

diversos estudos [1], [2], uma vez que estas podem sofrer deterioração estrutural como resultado do 

envelhecimento dos materiais, ou da falta de manutenção adequada [2], [3]. Com o intuito de 

antecipar a evolução desta deterioração surge a Monitorização da Integridade Estrutural, que 

possibilita a avaliação do desempenho das estruturas em serviço, com base na medição de grandezas 

relevantes, recorrendo a sistemas sensoriais. O seu principal objetivo passa por caracterizar, em tempo 

real, o desempenho de uma estrutura, garantindo assim a sua segurança, podendo ainda contribuir 

para uma redução significativa dos custos operacionais durante o período de vida útil da obra [4]. A 

Monitorização da Integridade Estrutural permite determinar e classificar os danos (localização, tipo e 

severidade) de um sistema sujeito a condições ambientais e operacionais variáveis [4]. 

A Ponte das Pirâmides está situada no Ramal de ligação do Porto de Aveiro à da Linha do Norte para o 

transporte de mercadorias. Esta obra de arte é constituída por uma estrutura em betão armado 

pré-esforçado, atirantada, com uma extensão total de 175,0 m. 

O seu sistema de monitorização está em funcionamento desde 2018 e foi concebido com o intuito de 

avaliar a condição estrutural da obra a longo prazo, através da medição das ações e das repostas 

estruturais da ponte, detetando atempadamente eventuais situações anómalas. No que diz respeito 

às ações, o sistema permite caraterizar a temperatura do ar no exterior e no interior do betão e ainda 

a humidade relativa ambiente. Em termos de respostas, o sistema permite caraterizar a resposta da 

estrutura em termos de deslocamentos, rotações, acelerações e forças instaladas nos tirantes.  

A partir das acelerações medidas no tabuleiro é possível obter as características dinâmicas da 

estrutura, o que apresenta um elevado interesse para a caracterização global do estado das estruturas 

(massa e rigidez), uma vez que estas propriedades dinâmicas estão diretamente relacionadas com esse 

estado [5]. 

Para o presente caso de estudo, a classificação da condição estrutural da obra foi realizada com base 

em testes de hipóteses aplicados aos desvios de estimação obtidos da modelação da resposta 

estrutural com regressão linear multivariada, através do estabelecimento de relações lineares entre 

os dados caracterizadores das respostas e das ações impostas.  

Dada a elevada quantidade de dados adquiridos, este artigo focar-se-á apenas na extração das 

caraterísticas dinâmicas a partir das acelerações e na determinação da força dos tirantes a partir das 

acelerações medidas. 

O presente artigo divide-se em 5 secções. Após esta breve introdução, a secção 2 descreve o caso de 

estudo. Na secção 3 são apresentados os dados adquiridos no ano de 2020, em termos de ações e 

respostas. Na secção 4 descreve-se a análise dos dados a partir da qual se efetua a classificação do 

comportamento estrutural observado. Na secção 5 são apresentadas as principais conclusões obtidas. 
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2 CASO DE ESTUDO 

A Ponte das Pirâmides está situada entre o km 3+500 e o km 3+675 do Ramal de acesso ao Porto de 

Aveiro. Este ramal faz ligação com a Linha do Norte, ao km 274+600, no terminal multimodal de Cacia, 

possui uma extensão total de cerca de 9 km e foi construído para o transporte de mercadorias. 

2.1 Sistema estrutural 

A Ponte Ferroviária das Pirâmides (Figura 1) é uma estrutura em betão armado pré-esforçado, 

atirantada, com uma extensão total de 175,0 m entre juntas. A obra transpõe o canal das Pirâmides 

da Ria de Aveiro, a Estrada Nacional nº 235, uma estrada municipal e um parque de estacionamento. 

O seu perfil transversal é constituído por uma plataforma balastrada de via única, com 4,4 m de largura 

e por duas caleiras técnicas com 0,55 m de largura, que permitem a circulação pedonal junto à via.  

 
Figura 1. Alçado longitudinal da Ponte Ferroviária das Pirâmides 

A ponte é constituída por cinco tramos, tendo o tramo central 75,0 m de comprimento e os tramos 

laterais 25,0 m. A secção transversal do tabuleiro da ponte é constante, apresenta uma forma em “U” 

com 7,80 m de largura total e é constituída por duas almas com 1,20 m de largura e 1,60 m de altura, 

e uma laje de espessura variável entre 0,40 m, sob as vigas, e 0,45 m na zona central. O tabuleiro é 

pré-esforçado longitudinalmente através de quatro cabos com traçado parabólico, dois por cada viga. 

Os cabos são constituídos por cordões de 15,2 mm de diâmetro, possuindo nos tramos laterais 31 

cordões e no tramo central 37 cordões [6]. 

Os pilares laterais (P114, P115, P118 e P119) são cilíndricos do tipo pilar-estaca e os pilares centrais 

(P116 e P117), que recebem as cargas transmitidas pelos mastros, são troncos de pirâmide. Os mastros 

têm aproximadamente 15 m de altura acima do tabuleiro ao qual se encontram monoliticamente 

ligados. 

O apoio do tabuleiro nos pilares laterais é realizado por meio de aparelhos de apoio tipo panela 

unidirecionais, ao passo que nos pilares centrais é realizado através de aparelhos de apoio tipo panela 

fixos, no pilar P116, e de aparelhos de apoio unidirecionais equipados com dispositivos hidráulicos que 

bloqueiam os deslocamentos rápidos, no pilar P117. 

Em cada mastro estão ancorados dois tirantes de suspensão e dois tirantes de retenção, sendo cada 

um deles constituído por 37 cordões de 15,7 mm de diâmetro, auto protegidos e envolvidos por uma 

bainha de polietileno [6]. 
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2.2 Sistema de monitorização instalado 

O sistema de monitorização da Ponte Ferroviária das Pirâmides é constituído por diversos tipos de 

sensores, que permitem avaliar, em diversas secções do tabuleiro e dos tirantes, acelerações, rotações, 

deslocamentos verticais e horizontais, temperatura e humidade relativa [7] (ver Figura 2). 
 

 
Figura 2. Plano geral de monitorização 

A aquisição de dados dos sensores instalados na Ponte Ferroviária das Pirâmides é efetuada por uma 

unidade de aquisição da marca Gantner Instruments e por uma unidade de aquisição da marca 

Datataker. Estas unidades são controladas através de um computador industrial que, para além desta 

função, armazena e pré-processa os dados adquiridos em todos os sensores.  

O sistema de aquisição e processamento Gantner Instruments foi configurado para adquirir dados com 

uma frequência de amostragem de 200 Hz. Os dados recolhidos por este sistema são alvo de filtragem, 

na qual se eliminam componentes dos sinais com frequências superiores 20 Hz, e de decimação com 

um fator de 4, resultando assim numa discretização no tempo de 50 leituras por segundo. 

A unidade de aquisição Datataker DT515 tem uma configuração própria que lhe permite trabalhar sem 

ligação permanente ao computador. A sua velocidade de aquisição de dados é baixa, mas adequada à 

medição das variações de temperatura.  
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A transferência de ficheiros dos dados adquiridos faz-se com cadência horária e de forma totalmente 

automática para um servidor situado nas instalações do LNEC. Após a transmissão dos dados 

adquiridos e do seu tratamento no servidor do LNEC, estes são disponibilizados on-line. 

3 DADOS ADQUIRIDOS 

A apresentação dos dados adquiridos é feita nesta secção, tendo em mente a estratégia de controlo 

da segurança exposta nas secções seguintes, que consiste na apresentação dos dados caracterizadores 

das ações impostas à estrutura (temperatura) e da resposta estrutural (frequências naturais de 

vibração, coeficientes de amortecimento e forças instalada nos tirantes). 

3.1.1 Temperatura 

As séries temporais de temperatura e humidade relativa adquiridas durante o ano de 2020 estão 

apresentadas na Figura 3 e na Figura 4. 

 
Figura 3. Séries temporais da variação da temperatura no interior do betão 

 
Figura 4. Séries temporais da variação da temperatura do ar 

3.1.2 Frequências naturais de vibração e coeficientes de amortecimento 

As frequências naturais de vibração e os coeficientes de amortecimento foram obtidos através das 

acelerações adquiridas em vibração ambiente durante 10 minutos em cada hora.  

Estas características dinâmicas da estrutura dependem diretamente da sua massa e da sua rigidez, 

pelo que são particularmente apropriadas para deteção de anomalias estruturais e controlo da 
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segurança das estruturas, assumindo a premissa de que as alterações estruturais geram variações da 

rigidez estrutural [8], [9]. 

A determinação automática das características modais da Ponte Ferroviária das Pirâmides foi realizada 

através da aplicação de métodos de identificação modal estocástica em subespaços, também 

designados abreviadamente por SSI-COV, na sua variante designada por realização em componentes 

principais. Do conjunto alargado de estimativas de frequências, coeficientes de amortecimento e 

coordenadas modais foram traçados diagramas de estabilização [10], [11]. Os diagramas de 

estabilização permitem distinguir os modos de vibração natural da estrutura (polo estável) dos falsos 

modos gerados por ruído (polo instável) [5], [12], com base em critérios de estabilização. No presente 

caso de estudo foram considerados como critérios de estabilização variações de frequência inferiores 

a 1% entre polos consecutivos, variações de coeficiente de amortecimento inferiores a 5% entre polos 

consecutivos e valor mínimo de MAC de 99% também entre polos consecutivos [9], [12]. A 

identificação automática dos modos de vibração natural, ao longo do tempo, foi realizada com recurso 

a algoritmos de clusters aplicados aos polos estáveis identificados através dos diagramas de 

estabilização. Os algoritmos de cluster são previamente ajustados por forma a criar uma base de 

referência que posteriormente é usada na identificação automática dos modos de vibração. Na análise 

de clusters foram utilizados como critérios de agregação o método de Ward e como função de 

comparação a distância euclidiana entre as frequências e o coeficiente MAC. 

As séries temporais de frequências dos modos de vibração natural, identificados através do sistema 

de monitorização, estão apresentadas Figura 5. Estas séries foram filtradas com recurso a médias 

móveis com duração de 1 dia, por forma a reduzir a influência de valores anómalos. Da análise destas 

séries é possível verificar que as frequências dos modos de vibração natural variam sob efeito da 

temperatura. De igual modo, as séries temporais dos coeficientes de amortecimento estão 

apresentadas na Figura 6, e da sua análise é possível verificar que estas também são influenciadas pela 

temperatura. Na Tabela 1 são apresentados os valores médios de frequência e dos coeficientes de 

amortecimento obtidos durante o período em análise. Destes diagramas é possível constatar que a 

variabilidade da frequência de cada modo é reduzida, quando comparada com a amplitude do domínio 

de frequências em análise (0 a 14 Hz). Importa ainda referir que os coeficientes de amortecimento 

determinados para os modos de vibração identificados apresentam valores bastantes reduzidos, não 

ultrapassando os 3,5%. 
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Figura 5. Séries temporais da frequência natural dos modos de vibração da ponte 

 
Figura 6. Séries temporais dos coeficientes de amortecimento de cada modo de vibração 
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Tabela 1. Valores médios das frequências de vibração natural e dos coeficientes de 

amortecimento identificados na Ponte Ferroviária das Pirâmides 

Modo de vibração Frequência [Hz] Amortecimento [%] 

1 1,40 0,2 

2 2,86 1,5 

3 4,93 1,2 

4 9,15 1,1 

5 13,14 1,7 

3.1.3 Força de tração instalada nos tirantes 

A força instalada nos tirantes foi determinada indiretamente a partir das frequências de vibração 

natural destes elementos, obtidas a partir das transformadas discretas de Fourier, calculadas através 

do algoritmo da transformada rápida de Fourier, mais conhecido por FFT [5].  

Nas séries das estimativas de amplitude das funções de densidade espectral foram identificados os 

máximos locais que, quando comparados com uma base de referência dos modos de vibração dos 

tirantes previamente definida, permitiu identificar as frequências naturais de vibração destes 

elementos. 

A estimativa de forças foi obtida com base nas frequências naturais de vibração dos tirantes, 

assumindo o modelo de corda vibrante, segundo o qual os tirantes são idealizados como elementos 

com inércia de flexão desprezável, não se tendo considerado o efeito da flecha do tirante. Estas 

hipóteses fazem com que o modelo não seja totalmente aplicável nalguns casos, nomeadamente em 

tirantes curtos, existindo para estas situações formulações alternativas que permitem determinar, a 

partir da aplicação de fatores corretivos, as frequências de um modelo de corda vibrante equivalente. 

A formulação matemática do método aplicado neste caso de estudo está apresentada em [13], [14]. 

A estimativa das forças instaladas baseou-se no ajuste das curvas teóricas entre as frequências naturais 

dos cabos e os modos de vibração, determinadas de acordo com [13], [14], às frequências naturais 

identificadas in situ. Este ajuste foi realizado de forma totalmente automática, incluindo critérios de 

validação do ajuste. 

As séries temporais das forças de tração estimadas estão apresentadas na Figura 7. Nestas séries é 

possível constatar que não existe nenhuma tendência sazonal associada à variação de temperatura, 

existe apenas uma variação diária, associada ao aquecimento e arrefecimento do aço que constitui os 

tirantes. Estas séries foram filtradas com recurso a médias móveis com duração de 1 dia, por forma a 

reduzir a influência de valores aberrantes.  
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Figura 7. Séries temporais dos das estimativas de força instalada nos tirantes monitorizados 

(localização de cada cabo apresentada na Figura 1) 

4 ANÁLISE DE DADOS E CLASSIFICAÇÃO DA RESPOSTA ESTRUTURAL 

A metodologia de análise dos dados para aferição da segurança e da integridade estruturais baseia-se 

na modelação das respostas estruturais através do estabelecimento de relações entre os dados 

caracterizadores destas respostas e as ações impostas à estrutura durante um período de referência. 

Os erros associados à modelação da resposta para o período de referência, são em seguida 

caracterizados estatisticamente por forma a obter fronteiras estatísticas de confiança para cada uma 

das respostas estruturais em análise. As fronteiras de confiança são comparadas com as diferenças 

entre as respostas monitorizadas durante o período em análise e as previsões do modelo definido para 

o mesmo período.  

No presente caso de estudo foram utilizados modelos de regressão linear multivariada - RLM, à 

semelhança da utilização apresentada em [15]. A sua escolha baseou-se na hipótese de que cada uma 

das ações impostas à estrutura gera um conjunto de efeitos com caráter linear, pois a estrutura 

encontra-se a funcionar em regime elástico.  

A classificação da condição estrutural é realizada através de testes de hipóteses aplicados aos desvios 

de estimação obtidos da modelação da resposta estrutural com RLM. Estes testes são feitos aos valores 

esperados dos desvios de cada uma das grandezas caracterizadoras da resposta estrutural modelada, 

com um nível de confiança de 99% e assumindo que as amostras destes erros exibem uma distribuição 

Normal [15].  

Seguidamente apresenta-se a classificação da condição estrutural determinada para as respostas em 

estudo. 
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4.1 Frequências naturais de vibração 

A modelação das frequências naturais de vibração observadas foi aplicada às séries temporais de 

frequência filtradas com recurso a médias móveis com duração de 1 dia, tendo-se obtido os resíduos 

de modelação apresentados na Figura 8. É possível observar que os modos naturais de vibração com 

frequências características superiores (nomeadamente os modos 4 e 5) exibem variações dos resíduos 

também superiores. Em temos estruturais, é possível observar que no período em análise as séries 

temporais dos resíduos não exibem tendências ou variações monótonas, que ultrapassem os limites 

definidos com base no período de referência, o que pressupõe que não tenha ocorrido nenhuma 

variação no comportamento estrutural da ponte. 

 

Figura 8. Séries temporais dos desvios de estimação das frequências naturais identificadas 

 

4.2 Força de tração instalada nos tirantes 

Na Figura 9 apresentam-se as séries temporais dos desvios de estimação obtidos da modelação através 

de RLM das estimativas das forças instaladas nos tirantes.  Destas séries temporais é possível constatar 
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que a ordem de grandeza dos desvios é muito semelhante à ordem de grandeza das séries temporais 

adquiridas, pelo que se pode afirmar que as ações medidas não são explicativas das variações obtidas. 

No entanto, pode observar-se que os resíduos apresentados não exibem tendências ou variações 

monótonas que ultrapassem os limites definidos, o que pressupõe que não tenham ocorrido 

alterações no comportamento estrutural destes elementos. 

 

 
Figura 9. Séries temporais dos desvios de estimação das estimativas de força dos tirantes 

5 CONCLUSÕES 

A Ponte das Pirâmides possui um sistema de monitorização que tem como finalidade a deteção 

precoce de alterações no comportamento da estrutura. Estas alterações podem indiciar não só 

anomalias de funcionamento em órgãos ou em elementos estruturais, mas também a degradação das 

propriedades mecânicas dos materiais e equipamentos utilizados. A deteção atempada de anomalias 

torna possível prevenir acidentes e intervir na fase inicial da sua ocorrência, permitindo, assim, reduzir 

os custos necessários aos trabalhos de reparação e manter os necessários níveis de segurança. 

A classificação da condição estrutural foi realizada através de testes de hipóteses aplicados aos valores 

esperados dos desvios de estimação obtidos da modelação das respostas estruturais, através do 

estabelecimento de relações entre os dados caracterizadores destas e das ações impostas. Esta 

classificação permitiu concluir que, com um nível de confiança de 99%, não existiram variações 

monótonas importantes nas séries dos desvios de estimação das frequências naturais dos modos de 

vibração e forças instaladas nos tirantes, que ultrapassem os limites de confiança definidos. 
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Abstract  

In buildings with reinforced concrete structure, it is observed that, in many cases, the cracking in 
facade masonry walls and internal walls is essentially related to deformations due to temperature 
variations (thermal deformations). In fact, thermal deformations can induce significant stresses in 
these building elements and cause appreciable cracking, the repair of which may incur high costs.  
Where the effect of temperature variations is presumed to be predominant, the detection of the 
respective cracking situations shall involve the identification, with high reliability, of the 
characteristic signs that clearly can be associated to the typical pattern of cracking due to thermal 
deformations. The purpose of this paper is to analyse, in heritage buildings, thermal deformations in 
masonry walls and their confining reinforce concrete elements. It also addresses the process of 
identification of this kind of cracking associated with the effect of temperature variations. In 
particular, the potential for using NDT techniques, namely ultrasound testing, infrared thermography 
and photogrammetry, in this process of identification, is here evaluated. 

Key-words: Masonry walls; Concrete structure; Non-destructive techniques; Thermal 
deformations; Heritage buildings 
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1 INTRODUCTION 

In buildings with reinforced concrete structure, it is observed that, in many cases, the cracking in 
facade masonry and internal walls is essentially related to deformations due to temperature 
variations (thermal deformations). In fact, thermal deformations can induce significant stresses in 
these building elements and cause appreciable cracking, the repair of which may incur high costs.  
Where the effect of temperature variations is presumed to be predominant, the detection of the 
respective cracking situations shall involve the identification, with high reliability, of the 
characteristic signs that clearly can be associated to the typical pattern of cracking due to thermal 
deformations. 

With this objective, it is important to distinguish this cracking from another type of cracking 
attributable to other possible causes, such as foundations settlements, excessive vertical loads or 
moisture variations. In cases of heritage buildings with reinforced concrete structure, considering 
their relevant cultural/historical value or public utility and the consequent need of assuring the 
functionality, aesthetics and the safety of the referred heritage buildings, this objective may justify a 
detailed survey of such anomalies carried out using in-situ inspection techniques, preferably the non-
destructive techniques (NDT. The purpose of this paper is to analyse, in heritage buildings mentioned 
above, effects of thermal deformations in masonry walls and their confining reinforced concrete 
elements. It also addresses the process of identification of this kind of cracking. In particular, the 
potential for using NDT techniques, namely ultrasound testing, infrared thermography and 
photogrammetry, in this process of identification, is here evaluated. 

2 SPECIFIC CHARACTERISTICS OF CRACKING DUE TO THERMAL DEFORMATIONS 

2.1 Characterization 

Temperature variations in masonry walls and in the confining elements, such as reinforced concrete 
beams, slabs and roofs, are often related to significant stresses induced in these elements, which 
may lead to considerable cracking. These phenomena, besides the increased risk of rainwater 
infiltration, can affect relevant building functional performance and durability of the building.  

According to temperature variations, the construction elements expand or contract, and because 
these elements are partially (or wholly) restrained, stresses are consequently induced and can be 
considerable, even more than those resultant from external loading. Thermal expansion or 
contraction is here considered as the tendency of the constituent material of masonry and reinforced 
concrete elements to change its shape, area, and volume in response to a change in temperature.  
These changes of temperature may act uniformly on these elements, but under normal climatic 
conditions, the temperature gradient set up is usually non-linear and the induced internal stresses 
can be significant, and cracking in these elements is likely to occur. 

2.2 Identification of the cracking situations  

Heritage buildings are subjected, along the service life, to changes in environment and in loading, 
which can result in constructional anomalies such as the cracking of masonry walls. Cracking is a 
frequent type of pathology in the external envelope and in internal partitions of buildings. The 
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characterization of that cracking can be made through the assessment of their main features, 
particularly: location, extension and depth of the cracks and orientation. Different causes can be 
attributed to masonry cracking, but the following causes are the most common and relevant [1] to 
[5], [8]: deformations of masonry walls and structural elements due to temperature and moisture 
variations; deformation due to vertical loads of the structural elements that support the walls; and 
settlements of buildings.  
Here, it is intended to analyse the anomalies related to cracking that can be attributed 
predominantly to deformations due to temperature variations in masonry walls and structural 
confining elements of reinforced concrete. The temperature variations effects are usually associated 
to: the variation of external temperature; solar radiation incidence, difference of external and 
internal temperature in the building; and temperature variation inside the construction element. This 
type of anomalies can affect the functionality and aesthetics, and, in some situations, the safety of 
heritage buildings.  In buildings with reinforced concrete integral structure or with mixed structure of 
reinforced concrete and masonry, cracking associated with the effects of temperature variations, 
usually, is noticeable through specific features, related, predominantly, to shear effects (Figure 1). 

 

  
Figure 1. Example of cracking situations associated with the effects of temperature variations 

 
Thermal deformations (expansion and contraction) in construction elements can have different 
expressions [1], in terms of the construction elements affected. In fact, movements in the masonry 
walls can lead, in certain cases, to vertical cracking. Moreover, movements in framed reinforced 
concrete structures can lead to the cracking in the interface between masonry wall and reinforced 
concrete structure; to vertical cracking in masonry walls; to oblique cracking in the extreme building 
central masonry panels; and to vertical cracking in the central masonry panels of the building. Lastly, 
movements in the roof concrete slabs can lead to cracking in the masonry wall near their connection 
zone to that slabs. 

Generally, infill walls have no significant resistant function in the building, but due, particularly to 
thermal effects, some transference of loading can occur due to their interaction with the reinforced 
concrete structure, and this interaction can lead to cracking. This type of cracking associated to that 
interaction can, particularly, manifest in terms of horizontal cracks at slab level, affecting the 
rendering of the masonry wall or both the masonry wall and their rendering; and of shear cracking at 
the transition zones of support conditions of wall facade.  
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3 IN-SITU NON-DESTRUCTIVE INSPECTION TECHNIQUES  

3.1 General  

In a routine inspection, visual observations of anomalies depend on the knowledge and experience of 
the observer. Automatic image-based anomaly detection can be a complementary tool to visual 
inspection and the respective analysis can be based on the image processing techniques, eventually 
more objective and with more accuracy. The automated anomalies detection, based on image 
processing techniques, can be done using the non-destructive testing (NDT) techniques available [6] 
to [8]:  ultrasound testing (US), infrared thermography (IRT) and photogrammetry (terrestrial/aerial 
survey using an unmanned aerial vehicle - UAV). So, the potential use NDT techniques in the survey 
of temperature cracks in masonry walls or in their structural confining elements are here evaluated. 

US, IRT and photogrammetry are most valuable in inspection of heritage buildings; and IRT and 
photogrammetry can be, especially, useful when a simple visual observation is not possible: areas 
too far away from the observer (example: the higher floors of the building); or areas of limited 
accessibility. 

The recognition of the most relevant patterns of these anomalies of cracking related to thermal 
deformations could be explored, in particular through image processing and features extraction of 
anomaly patterns in facade walls and on confinement elements of reinforced concrete. 

3.2 Ultrasound testing (US) 

US aims the evaluation of the state of conservation of the construction elements based on 
estimation of mechanical resistance and deformability of constituent material and it allows the 
evaluation of the compactness and stiffness by determining the rate of spread of ultrasonic waves 
through the material. 

Previous study [6], where US was used in the analysis of anomalies of the facade of a heritage 
building showed that, with the indirect measurement, it was possible the detection of cracking and 
local detachment of the facade renders (Figure 2). 

   

Figure 2 - Use of ultrasound testing (indirect measurements) for the 
detection and evaluation of anomalies occurring in a building façade [6] 
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3.3 Infrared thermography 

IRT (active and passive methods) can, possibly be used to the search cracks due to thermal effects, 
because they probably can introduce a change of thermal properties that alters heat transfer. For 
instance, a different temperature pattern might appear or not at the surface depending on the 
thermal properties of the materials or air presence; this feature could be, particularly, interesting to 
analyse masonry mortar joints, with possible cracking (Figure 3c), but also the current zone of 
rendering. 

IRT was used, in a previous study [6], for detection of cracking and local detachment in the wall 
renders and in concrete elements, and detection of transition zone between concrete elements and 
masonry walls. Using solar radiation for imposing a heat flux (passive method), IRT detected cracks in 
facade (Figure 3a), difficult to spot when seen at ground level. In other facade, the structural 
concrete elements could be visible with IRT, and the zone of interaction of the vertical concrete 
element and the masonry wall (Figure 3b). The area under the window on the left side is more 
noticeable (warmer) probably due to the presence of a heater inside the room (Figure 3b). The white 
area between the windows identifies detachments of coatings.  
 

   

 

   
a) Facade showing 

rendering crack that 
can probably be 
associated, in part, to  
temperature 
variations 

b) Facade showing structural concrete elements (in 
particular the column of East corner zone of the 
façade - in the photo at right), and also signs of 
cracking that can be attributable, in part, to the 
effect of temperature variations 

c) Example of use of IRT to highlight 
the presence mortar joints in a 
masonry specimen 

Figure 3 - Use of infrared thermography for the detection and evaluation of anomalies related to cracking [6] 
 

3.4 Photogrammetry 

Photogrammetry can be used in the survey of this type of cracking; through the enhancement of 
some features it is possible to extract information such as the type of anomalies in concrete 
elements (cracking and delamination of concrete, and reinforcement corrosion) or in masonry walls 
(cracking, detachment of renders, degradation of the paintings, and presence of mould in the 
external surface of the facade). 

Photogrammetry was used to get orthomosaics of facade of a building and a point cloud of the set 
[6]. There were made a terrestrial survey in the facades of a building and an independent aerial 
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survey, with a drone DJI Inspire 1V2 (Figure 4). It was applied image processing techniques in the 
analysis of anomalies, for detection of the cracking and detachment in the wall renders, and the 
cracks and repair zones in concrete elements.  

 

 

 

   
Figure 4 - Photos taken by the drone of building facades 
with signs of cracking that can probably associated, in 

part, to temperature variations [6] 

Figure 5 - Detail of an orthomosaics of a facade 
(top) and the enhancement, by image processing 
techniques, of the cracks on the surface (bottom) 

 

3.5 Combination of ultrasound testing, infrared thermography and photogrammetry  

3.5.1 General 

In real situations, sometimes one of the causes of cracking in heritage buildings is presumed to be 
the principal responsible cause of an anomaly, and it is necessary to investigate more profoundly, 
and with the available NDT techniques, to confirm that assertion. In other cases, when more than 
one of these causes act in combined way to generate the anomaly, survey results must be carefully 
accessed to estimate the relative importance of each of these causes.  

The combined use of different NDT techniques can eventually permit to obtain information enabling 
the identification of patterns of anomalies related to thermal effects and already sufficiently known 
by the existing experience, and guiding the phase of detailed characterization of anomalies, including 
using in situ tests, laboratory tests or analytical studies. 

NDT could be useful in determining the most probable cause of the anomalies, in the identification of 
the type of construction elements, as well as the specific nature of the anomalies [7]. For example, 
combining ultrasounds, IRT and photogrammetry (terrestrial or aerial/drones) could lead to identify 
the transition zone between structural concrete elements and confining masonry walls and the type 
of cracking that occur in that interface (shear or tension cracks, crushing, etc.). It can be evaluated, 
also, the use of NDT to capture signs of movements due to temperature variations, occurred along 
the years, in buildings with limited expansion joints, where their reinforced concrete structure and 
masonry walls can present opposite movements that possibly lead to cracking in different areas of 
masonry; NDT can, likewise, be used in cases where temperature variations causes high 
deformations in reinforced concrete slab roofs (especially for cases of insufficient thermal insulation 
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or other protective solutions of these slabs), which induce significant shear stresses at the top of the 
confining masonry walls, that can result in their cracking. 

To explore the adequate methodology for the use of NDT techniques to provide relevant information 
about cracking of construction elements, some significant types of anomalies are presented bellow 
with the aim of showing the potential use of NDT techniques (US, IRT and photogrammetry) in the 
identification of these anomalies, taking into account the relationship to their presumed causes 
associated to temperature variations [4], [5]. 

3.5.2 Oblique cracking in masonry walls 

Photogrammetry combined with IRT can be useful for assessing oblique cracking due to temperature 
variations (expansion) in the top part of the building facade (zone of upper floors before the roof), far 
from visual observation, where NDT techniques can be useful to search their presumable relation to 
thermal deformations occurring in the direction of the facade wall plane. This type of oblique crack 
has typically a downward tracing movement in the direction of expansion movement (Figure 6a), and 
are usually related to significant shear effects, which can possibly be examined in detail through 
photogrammetry. In case of facade masonry zone, near the roof slab, the NDT techniques could try 
to confirm that the referred oblique cracking is worse in the upper floors (with cracking beginning 
closer to the slab and revealing, in that zone,  a greater crack width, a typical of this type of 
anomaly). 

Similarly, oblique cracking on the facade wall, in the last floor (Figure 6b), near the roof zone 
(cracking occurring, sometimes, in both facades of a building corner), can possibly be detected 
throughout the use of NDT techniques, which could also try to search for likely associated horizontal 
shear cracking along the interface between the wall and the roof slab (see more detailed description 
of this type of horizontal cracking in 3.5.3). Sometimes, symmetrical oblique cracking, resulting from 
contraction movement, can be also associated to the former oblique cracking (expansion 
movement). 

3.5.3 Horizontal shear crack along the interface between the facade wall and the roof slab  

IRT together with photogrammetry can be used to identify the transition zone between concrete roof 
slab and confining masonry walls, and search a possible horizontal shear cracking along the interface 
between them (Figure 6a), which can occur, due to the thermal movement of the concrete roof slab 
in the direction of the wall plane, particularly when the vertical load transmitted from the roof slab 
to the facade wall is low and the mechanical resistance of the connection between the two elements 
is weak. 

Regarding that connection between masonry elements and reinforced concrete elements, 
particularly in roof level, it is sometimes difficult to estimate, in a real situation, with adequate 
precision, their behaviour characteristics; but, for that estimation, a possible variation between two 
extreme types of connections can be admitted: one which the connection is considered a perfect 
rigid link between the two materials (masonry and concrete); and the other which assumes the 
possibility of sliding between the two surfaces of materials in that interface. Therefore, pictures 
captured by IRT, complemented with photogrammetry, could possibly try to evaluate, qualitatively, if 
the connection can be assumed near one extreme or near the other, or if it can be presumed in a 
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near middle term situation, mainly through a careful analysis, by IRT, of the degree of “intensity” the 
hotter zones, in this interface zone. 

Horizontal cracking at the top of the facade walls of last floor, that can sometimes occur, with 
significant expression in terms of crack width, during certain short periods of the year that 
correspond to greater insolation days (and with variable width of that cracking along the period of 
building use) can, possibly, be detected by NDT techniques; that cracking could, mainly, result from 
the differential heating between the outer and inner face of the slab, that can cause the arching of 
the slab (downward concavity). 

3.5.4 Horizontal crack along the upper horizontal mortar joint close to the roof slab  

If there is a presumption of thermal movement of the roof slab, in a direction perpendicular to the 
facade masonry wall, the photogrammetry and IRT can explore, carefully, if a horizontal crack along 
the upper horizontal mortar joint (Figure 7),  close to the roof slab can be detected. Another clue, 
linked to this movement, to search with these NDT techniques, is the misalignment of the two edges 
of the cracking in that mortar joint, as a result of masonry wall bending (Figure 7); in some extreme 
cases of high horizontal deformation of the roof slab, the part of wall above that horizontal mortar 
joint can be dragged with the roof slab (Figure 7). However, in the case of slight movements of the 
roof slab, perpendicular to the facade wall, NDT techniques should also be aware, for detection of 
slight shear cracking in the interface of the slab/masonry panel, that may occur, or of a horizontal 
cracking on the tensioned face of the wall, when it is subjected to bending. 

 

 
b)  Last floor near the roof 

 

 

 
a) Upper floors near the roof  

Figure 6.  Example of oblique 
cracking/horizontal shear craking  
in top of the building, due to the 
effect of temperature variations  
(movement in the plane of the 

facade wall) 

Figure 7.  Example of horizontal shear 
cracking/oblique cracking in top of the 

building (roof level), due to the effect of 
temperature variations  (movement 

perpendicular to the plane of the facade 
wall) 

Figure 8.  Cracking in 
window corners, in last 
floor, due to effect of 

temperature variations 
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3.5.5 Cracking in connection zones of facade masonry walls with other building elements or in 
weak zones  

Due to the possible ability of NDT to identify zones of transition of construction elements, and 
heterogeneity of material, there is a potential interest for the use of NDT to detect cracking in the 
most weak areas of the walls or other construction elements, and in zones where there is a 
concentration of stresses, particularly in the connection with other elements (columns, beams, slabs, 
doors and windows, etc.; example of doors and window corners - Figure 8); cracking in the 
connections of masonry facade walls with internal partition masonry walls (cracking, possibly, inside 
the elements and non-visible). 

3.5.6 Vertical and horizontal cracking in masonry walls 

Combined use of US, IRT and photogrammetry could be explored to examine probable relationship of 
near vertical and horizontal cracking occurring in masonry walls, in all the extension of building (and 
not, only, in the top part of the building as analysed previously in 3.5.2 to 3.5.4), to the different 
possible types of thermal movements: movements in the masonry walls; movements in framed 
reinforced concrete structures; and movements in the roof concrete slabs. 

For example, these NDT can be applied in the cases of onset of cracking in areas of the masonry walls 
where the temperature transition occurs at weak points (example of thickness reductions); in this 
type of situation, the cracking in the horizontal masonry joints, arching and loss of wall stability  
(especially in the deficient connection of the masonry elements to the reinforced concrete elements) 
can be, possibly, a result of differential heating of the masonry wall due, mainly, to: the presence of 
zones with different thermal resistance;  the presence of localized indoor heat sources; the specific 
conditions of insolation of the wall facade. 

4 CONCLUSIONS 

In this paper, thermal deformations theme in masonry walls and their confining reinforced concrete 
elements of heritage buildings was analysed. It also addressed the process of identification of this 
type of cracking associated with the effect of temperature variations. In particular, the potential for 
using NDT techniques, namely ultrasound testing, infrared thermography and photogrammetry, in 
this process of identification, was evaluated. Some significant types of anomalies were presented, in 
the perspective of the potential use of NDT techniques (US, IRT and photogrammetry) for their 
identification, taking into account the relationship to their presumed causes associated to 
temperature variations. 
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Resumo 

Atualmente existe, em Portugal, um número significativo de infraestruturas em betão, em que se 
incluem pontes, viadutos, barragens, etc., as quais se encontram afetadas por processos de 
degradação com origem em reações químicas expansivas internas, mais especificamente reações 
álcalis-sílica (RAS) e reações sulfáticas de origem interna (RSI; fenómeno também comummente 
designado por formação retardada de etringite ou ataque por sulfatos internos induzido pelo calor). 
Face à importância social e económica daquelas infraestruturas e às consequências gravosas que 
podem advir deste tipo de reações, é imperativo que se desenvolvam metodologias que permitam 
prevenir a sua ocorrência em novas estruturas. 

Dada a complexidade e multiplicidade de fatores envolvidos no desenvolvimento da RAS e da RSI, 
assim como a variabilidade dos constituintes do betão, não existem ainda normas Nacionais ou 
Europeias relativas à mitigação deste tipo de reações em novas estruturas de betão, pelo que cada 
país tem de reger-se por Recomendações ou Especificações Nacionais. Por esse motivo, em Portugal, 
foi desenvolvida a Especificação LNEC E 461, publicada em 2004 e revista em 2007. Contudo, devido 
aos importantes desenvolvimentos científicos entretanto ocorridos neste domínio, vai ser publicada 
em 2021 uma nova versão desta Especificação, a qual incorporará esses desenvolvimentos.  

Com esta comunicação pretende-se apresentar a nova Especificação LNEC E 461 ao meio técnico e 
científico nacional e, também, evidenciar as principais diferenças entre a versão de 2007 e a de 2021. 

Palavras-chave: Reação álcalis-sílica; Reação sulfática interna; Estruturas de betão; Deterioração; 
Prevenção 
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1 INTRODUÇÃO 

A Especificação LNEC E 461 identifica as rochas e minerais, existentes no nosso país, potencialmente 
reativos aos álcalis, define metodologias para avaliar a reatividade dos agregados e a possibilidade de 
as composições de betão virem a desenvolver reações expansivas, estabelecendo ainda as medidas a 
tomar para evitar a ocorrência deletéria de reações expansivas por reações álcalis-sílica ou por 
formação de etringite retardada. Contudo, esta especificação não trata as reações álcalis-carbonato 
por não ser conhecida a sua ocorrência em Portugal, nem as outras reações sulfáticas internas por o 
cumprimento das normas de produto relevantes prevenirem, em princípio, a sua ocorrência. 

2 ESPECIFICAÇÃO LNEC E 461 

2.1 Reação álcalis-sílica, RAS 

Nesta secção são definidas metodologias para avaliar a reatividade álcalis-sílica de agregados ou de 
misturas de agregados e a suscetibilidade de uma composição de betão desenvolver reações álcalis-
sílica deletérias, sendo também estabelecidas as medidas a adotar para evitar a sua ocorrência. 

2.1.1 Rochas com formas de sílica potencialmente reativas aos álcalis e com minerais 
potencialmente fornecedores de álcalis 

Para os agregados existentes em Portugal, indicam-se, na Tabela 1, as formas de sílica 
potencialmente reativas aos álcalis e, na Tabela 2, os minerais potencialmente fornecedores de 
álcalis. Ambas as tabelas apresentam ainda as principais rochas onde podem ser encontrados. 

Tabela 1. Formas de sílica potencialmente reativas aos álcalis [1] 

Rochas Principais formas de sílica potencialmente reativas 

Jaspes, Liditos, Ftanitos, Diatomitos, Xistos siliciosos, Filitos Opala, Calcedónia, Cherte, Quartzo tectonizado, 
Quartzo micro e cripto cristalino 

Xistos siliciosos, Grauvacóides, Corneanas, Quartzitos, 
Granitóides 

Quartzo tectonizado, Cherte, Quartzo micro e cripto 
cristalino 

Vulcanitos (riólitos, dacitos, andesitos, basaltos, obsidiana) Sílica vítrea, Tridimite, Cristobalite 
Calcários, Calcários dolomíticos, Dolomitos Inclusões siliciosas (tipo cherte, calcedónia) 

NOTA: Podem existir formas de sílica, potencialmente reativas aos álcalis, para além das descritas nesta tabela. 

Tabela 2. Minerais potencialmente fornecedores de álcalis [1] 

Rochas 
Minerais potencialmente fornecedores de 

potássio sódio 
Granitóides 

Sieníticas 
Traquíticas 
Corneanas 

Feldspáticas 
Leptínticas 
Arcósicas 

Grauvacóides 

Sanidina, K(AlSi3O8) 
Ortóclase, K(AlSi3O8) 
Microclina, K(AlSi3O8) 

Leucite, K(AlSi2O6) 
Biotite, K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2* 

Moscovite, KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

Albite, Na(AlSi3O8) 
Oligoclase, (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] 
Andesina, (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] 

Nefelina, (Na3K(Al4Si4O16)) 
Sodalite, Na4(Si3Al3)O12Cl 
Analcite, Na(AlSi2O6)·H2O 

Natrolite, Na2Al2Si3O10·2H2O 

NOTA 1: * Fórmula aproximada, a barra inclinada indica que podem existir outros elementos nessa posição. 
NOTA 2: Podem existir minerais ou rochas, potencialmente fornecedores de álcalis, para além dos descritos nesta tabela. 
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2.1.2 Avaliação da reatividade do agregado 

Na Figura 1 apresenta-se a metodologia para avaliar a reatividade álcalis-sílica de agregados, não 
aplicável, no entanto, a granitóides e vulcanitos. A metodologia a aplicar a granitóides e vulcanitos é 
a constante da Figura 2. Para os agregados provenientes de rochas carbonatadas (calcários, calcários 
dolomíticos e dolomias), a metodologia indicada na Figura 1 poderá ser dispensada caso o agregado 
apresente um teor de resíduo insolúvel em ácido inferior a 2,0 % (ensaio realizado de acordo com a 
NP EN 196-2 [2] ou a ASTM C25 [2]). Os testes e análises indicados permitem determinar a classe de 
reatividade dos agregados: Classe I – agregado com baixa probabilidade de ser reativo aos álcalis; 
Classe II – agregado potencialmente reativo ou de reatividade incerta aos álcalis; Classe III – agregado 
com alta probabilidade de ser reativo aos álcalis. 

 

Figura 1. Metodologia geral para avaliação da reatividade álcalis-sílica de agregados (não 
aplicável a granitoides e vulcanitos) [1] 

 

Figura 2. Metodologia específica de avaliação da reatividade álcalis-sílica de granitoides ou 
vulcanitos [1] 

Agregados sem presença de sílica reativa (Figura 1) são da Classe I; uma mistura de agregados de 
diferentes tipos só pode ser da Classe I se cada um dos agregados da mistura for também de Classe I. 

Análise petrográfica
(LNEC E 415)

Classe I

Não são necessários ensaios adicionais

Expansão aos 14 dias de ensaio > 0,20 %?

Classe III

Não

Foi detetada sílica potencialmente 
reativa (Tabela 1) ?

Ensaio acelerado em barra de argamassa 
(ASTM C1260 ou RILEM AAR-2)

Classe I Classe II

Expansão aos 14 dias de ensaio < 0,10 %?

Sim

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Ensaio em prisma de betão

Ensaio acelerado em prisma de betão
(RILEM AAR-4.1)

Ensaio em prisma de betão
(RILEM AAR-3.1)

Expansão às 13 semanas de ensaio > 0,02 %?
ou

Expansão às 20 semanas de ensaio > 0,03 %?

Classe II

Expansão > 0,03 %, aos 12 meses de ensaio, ou
> 0,04 %, aos 24 meses de ensaio?

(0,05 % aos 12 meses de ensaio, no caso de os 
agregados não serem granitos ou vulcanitos)

Classe III

Sim

Não

Sim
Não
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2.1.3 Medidas para evitar a ocorrência da reação álcalis-sílica 

Na Figura 3 é apresentada a metodologia a seguir para avaliar a necessidade de adotar ou não 
medidas preventivas para evitar a ocorrência deletéria da reação álcalis-sílica em novas estruturas de 
betão. Na Figura são também apresentadas as quatro medidas preventivas passíveis de serem 
utilizadas.  

O processo começa com a classificação da estrutura numa categoria de risco (Tabela 3), do ponto de 
vista do risco associado à ocorrência de fenómenos de degradação, e do betão numa categoria 
ambiental, consoante a exposição deste à humidade. Esta classificação deve ser efetuada, na fase de 
projeto, pelo dono de obra ou pelo projetista, e permite identificar o nível de prevenção aplicável: 
P1 – ausência de precauções especiais; P2 – nível de prevenção normal; P3 – nível de prevenção 
especial. No nível P1 não é necessário tomar medidas. No nível P2 é necessário aplicar uma das 
seguintes medidas: M1 – controlar a alcalinidade da solução dos poros do betão; M2 – evitar a 
presença de um teor crítico de sílica reativa; M3 – controlar a humidade e manter o betão num 
estado relativamente seco; M4 – modificar as propriedades do gel formado de modo a não ser 
expansivo. No nível P3 é necessário aplicar, em geral, pelo menos duas das medidas indicadas no 
nível P2. No nível P3 pode, em alternativa, ser usada apenas uma medida, mas a composição de 
betão deve ser classificada como de muito baixo potencial para desenvolver reações álcalis-sílica 
deletérias (ver secção 2.1.5). 

A presente metodologia é utilizada para agregados ou misturas de agregados classificados como 
pertencentes às Classes I, II ou III, pela aplicação dos métodos indicados na Figura 1, Figura 2 ou na 
Figura 4. Refira-se que os agregados classificados como pertencentes à Classe I podem ser 
incorporados no betão sem recurso a medidas mitigadoras, pois, na prática, a utilização destes 
agregados corresponde à satisfação da medida preventiva M2. Excetua-se o caso das estruturas 
objeto do nível de prevenção P3, onde será obrigatório aplicar também uma das outras três medidas. 
Contudo, no nível de prevenção P3, o uso de uma destas três medidas é dispensado se em todos os 
agregados a utilizar no betão não for detetada a presença de formas de sílica potencialmente 
reativas indicadas na Tabela 1, ou se os agregados forem da Classe I e provenientes de rochas 
carbonatadas. 

Tabela 3. Categorias de risco das estruturas [1] 

Categorias Exemplos de estruturas 

R1 
- Elementos não carregados no interior de edifícios 

- Estruturas temporárias ou de curto período de vida  
- Elementos facilmente substituíveis 

R2 - Maioria dos edifícios e das estruturas de engenharia civil 

R3 
Estruturas críticas ou com tempo de vida longo, onde se considera inaceitável o risco 

de degradação, tais como: instalações nucleares; barragens; túneis; pontes ou 
viadutos importantes; estruturas contendo substâncias perigosas 
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Figura 3. Metodologia para selecionar medidas para prevenir a ocorrência da reação álcalis-sílica. 
NOTA 1: * Fatores agravantes – betão exposto ao gelo/degelo quando húmido, betão exposto a 

álcalis (provenientes de sais descongelantes ou anticongelantes, betão exposto à água do mar ou 
aos sais marinhos, etc.). NOTA 2: † Estruturas maciças ou com elementos estruturais maciços 

(elementos com pelo menos uma dimensão > 0,9 m). NOTA 3: ‡ Se não for possível utilizar duas 
medidas, então terá de ser utilizada uma medida e uma composição de betão com muito baixo 

potencial para o desenvolvimento da RAS (§2.1.5) [1] 

Medida preventiva M1 – Controlar a alcalinidade da solução dos poros do betão 

O controlo da alcalinidade da solução dos poros do betão pode ser feito limitando o teor de álcalis 
ativos ou usando ligantes apropriados. 

O teor de álcalis ativos do betão é igual à soma do teor de álcalis ativos dos seus constituintes, sendo 
que, para a sua determinação, são considerados os teores totais de álcalis, com exceção das adições 
do tipo II (NP EN 206 [4]) e do agregado. 

Categoria de risco da estrutura

R1
(risco 
baixo)

A2
(betão exposto à 

humidade exterior)

A1
(betão protegido da 
humidade exterior)

Categoria ambiental do betão

R2
(risco 

normal)

R3
(risco 

elevado)

A3
(betão exposto à humidade exterior, 

com fatores agravantes *)

Não é necessária a utilização 
de medidas preventivas

Nível de prevenção, estabelecido em função da categoria de 
risco da estrutura e da categoria ambiental do betão

P2
(nível normal)

P1
(ausência de precauções especiais)

P3
(nível especial)

R1/A1

É necessária a utilização de 
medidas preventivas

R1/A2 R1/A3 R2/A1 R2/A2 R2/A3 R3/A1 † R3/A2 R3/A3

Utilizar uma das seguintes medidas:

R2/A2 R3/A1 †R2/A3 R3/A2 R3/A3

Utilizar duas das seguintes medidas: ‡

M1
(controlar a alcalinidade da solução dos poros do betão)

M3
(controlar a humidade no betão)

M2
(evitar a presença de um teor crítico de sílica reativa)

M4
(modificar as propriedades do gel formado)

R3/A1

R3/A1
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No caso das cinzas volantes siliciosas (satisfazendo a NP EN 450-1 [5]), da sílica de fumo (satisfazendo 
a NP EN 13263-1 [6]), do metacaulino (satisfazendo a NF P18-513 [7] e a NP 4220 [8]) e das pozolanas 
naturais (satisfazendo a NP 4220 [8]), considera-se que o teor de álcalis ativos corresponde a 20 % do 
teor total de álcalis. Relativamente às escórias granuladas de alto-forno moídas (satisfazendo a NP 
EN 15167-1 [9]) e aos fíleres calcários (satisfazendo a Especificação LNEC E 466 [10]), considera-se 50 
% do teor total de álcalis. 

No caso do agregado, considera-se que o teor de álcalis ativos corresponde ao teor de álcalis solúveis 
em água, determinado de acordo com a NP 1382 [11]. Esta é a recomendação geral, que se considera 
fornecer valores majorados relativamente aos que virão a estar ativos no betão da obra, podem ser 
considerados teores de álcalis ativos inferiores, se obtidos por método validado pelo LNEC para cada 
caso específico, em função das condições particulares de utilização. 

O valor do teor total de álcalis de cada constituinte a considerar é o valor mais alto dos valores 
determinados nos 12 meses anteriores à data da primeira utilização do betão em análise (a 
frequência mínima de ensaio requerida, nos 12 meses anteriores, depende do constituinte, mas é de 
pelo menos um ensaio, sendo que para teores de álcalis totais médios superiores a 1 %, a frequência 
mínima é de 1 ensaio a cada 2 meses). Se não existirem elementos relativos ao teor de álcalis no 
período referido de 12 meses, para um ou mais constituintes, deve ser feita uma análise intensiva do 
teor de álcalis num período de 3 meses, com frequência de ensaio de pelo menos três ensaios por 
constituinte, sobre amostras produzidas em 3 meses distintos. A quantidade de álcalis ativos 
permitida é indicada na Tabela 4, em função da classe de reatividade do agregado ou da mistura de 
agregados. 

Tabela 4. Teor limite de álcalis ativos no betão [1] 

Classe de reatividade do agregado 
ou da mistura de agregados 

Teor limite de álcalis ativos 
(Na2Oeq., kg/m3) 

I Sem exigência 
II ≤ 3,0 
III ≤ 2,5 

 

O controlo da alcalinidade também pode ser conseguido por uso de ligantes constituídos por 
cimentos comuns ou especiais (NP EN 197-1 [12] e NP EN 14216 [13]), e por misturas de cimentos, 
comuns ou especiais, com adições (LNEC E 464 [14]); desde que a proporção no ligante dos 
constituintes a seguir indicados não seja inferior a: 10 % se só for utilizada sílica de fumo; 20 % se só 
for utilizado metacaulino; 30 % se só for utilizada cinza volante siliciosa; 50 % se só for utilizada 
escória granulada de alto-forno moída. Quando forem utilizados mais do que um destes 
constituintes, pelo menos um deles deverá ser usado na percentagem acima indicada. 

O controlo da alcalinidade pode ainda ser conseguido por uso de ligantes diferentes dos acima 
indicados, desde que a proporção da adição seja no mínimo a requerida para satisfazer o limite de 
expansão indicado na norma ASTM C1293 [15]. 

Medida preventiva M2 – Evitar a presença de um teor crítico de sílica reativa 

A sílica reativa existe praticamente apenas nos agregados. Pelo que esta medida consiste na 
utilização no betão de um agregado ou uma mistura de agregados considerada não suscetível ao 
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desenvolvimento deletério da RAS. A presença de um teor de sílica reativa inferior ao crítico deve ser 
avaliada recorrendo ao ensaio em barra de argamassa (Figura 1) ou em prisma de betão (Figura 2 e 
Figura 4), consoante o tipo de agregado. Se a reatividade se confirmar, i.e., o agregado pertencer à 
classe de reatividade II ou III, não se pode excluir a hipótese de presença de um teor crítico de sílica 
reativa, ficando sem efeito a possibilidade de usar esta medida preventiva. 

Medida preventiva M3 – controlar a humidade no betão 

O controlo de humidade no betão deve ser considerado na fase de projeto, recorrendo a soluções 
construtivas e a produtos ou sistemas de proteção superficial adequados. As técnicas de proteção 
devem ser projetadas de modo a facilitar a sua inspeção e manutenção. Face à possibilidade de 
ocorrerem reações expansivas no betão em grandes massas, mesmo se protegido da humidade, nas 
estruturas de categoria de risco R3 deve, em simultâneo, ser usada uma outra medida preventiva. 

Medida preventiva M4 – modificar as propriedades do gel formado 

O caráter expansivo do gel resultante das reações álcalis-sílica pode ser alterado com a inclusão de 
sais de lítio na água de amassadura. Em geral, considera-se que a expansão deletéria provocada pela 
RAS é mitigada pela utilização de nitrato de lítio nas seguintes dosagens mínimas: 3,75 kg duma 
solução a 30 % de LiNO3 por quilograma de (Na2O)eq. no betão com agregados da Classe II; 5,95 kg 
duma solução a 30 % de LiNO3 por quilograma de (Na2O)eq. no betão com agregados da classe III. 
Contudo, uma vez que a quantidade de lítio, necessária para controlar a expansão deletéria 
provocada pela RAS, varia com o teor de álcalis do betão e a natureza e reatividade do agregado, é 
recomendado avaliar a eficácia da dosagem dos sais de lítio, através do ensaio de prisma de betão, 
realizado a 38 °C, especificado na norma Canadiana CSA A23.2-28A [16]. Se a expansão média, obtida 
para três provetes, após dois anos de ensaio for inferior a 0,04 %, considera-se que a dosagem 
utilizada no ensaio, poderá, no betão da obra produzido com o mesmo agregado avaliado no ensaio 
laboratorial, ser suficiente para evitar a expansão excessiva devida a RAS no betão na estrutura. 

2.1.4 Avaliação da reatividade de misturas de agregados 

Na Figura 4 apresenta-se a metodologia para avaliação da reatividade álcalis-sílica de misturas de 
agregados (agregado fino e agregado grosso), numa determinada proporção. 

Agregados classificados como pertencentes às Classes II ou III pela aplicação do método indicado na 
Figura 1 ou na Figura 2, podem ser utilizados no betão sem aplicação de medidas preventivas de 
acordo com §2.1.3, misturados ou não com agregados da classe I, desde que, seguindo a 
metodologia indicada na Figura 4, o granitoide, o vulcanito, ou a mistura de agregados (agregado fino 
e agregado grosso) não sejam classificados como pertencendo à Classe II ou III. No entanto, para o 
nível de prevenção P3, é sempre necessário tomar pelo menos uma medida preventiva. 
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Figura 4. Metodologia geral para avaliação da reatividade álcalis-sílica de misturas de agregados. 
NOTA: O ensaio modificado em prisma de betão é detalhado na secção §2.1.5 [1] 

2.1.5 Avaliação da suscetibilidade de uma composição de betão desenvolver reações álcalis-sílica 
deletérias 

Agregados classificados como sendo das Classes II ou III pela aplicação dos métodos indicados na 
Figura 1 ou na Figura 2, bem como as misturas de agregados considerados reativos pela aplicação do 
método da Figura 4, podem ainda ser usados no betão, desde que a composição onde vão ser usados 
seja classificada como de baixo ou muito baixo potencial expansivo. O potencial de uma composição 
de betão para desenvolvimento de reações álcalis-sílica pode ser classificado como muito baixo ou 
baixo se no ensaio modificado em prisma de betão, descrito de seguida, for obtida uma expansão, 
após 2 anos de ensaio, inferior a, respetivamente, 0,02 % ou 0,03 %. 

A avaliação do potencial de uma composição de betão em desenvolver reações álcalis-sílica 
deletérias é efetuada em laboratório através dum ensaio de expansão, sobre uma composição 
idêntica à da obra, com uma duração de 2 anos. O ensaio de expansão utilizado (ensaio modificado 
em prisma de betão) segue o método RILEM AAR-3.1 [17], com as alterações indicadas nos 
parágrafos seguintes. 

As amostras dos materiais a utilizar, nomeadamente de cimento, de adjuvantes, de adições e de 
agregados, devem representar de forma conservativa todos os fornecimentos para a obra. Assim, 
estas amostras devem apresentar os valores mais elevados das características potenciais que 
contribuem para o desenvolvimento das reações álcalis-sílica deletérias, nomeadamente o maior 
teor de álcalis (expresso em equivalente em óxido de sódio, Na2Oeq.) e o maior teor no agregado de 
formas de sílica potencialmente reativas aos álcalis (§2.1.1). 

Se aqueles valores mais elevados, dos materiais a fornecer para a obra, forem desconhecidos, devem 
ser adotados os seguintes critérios para a seleção das amostras: 

Ensaio em prisma de betão

Ensaio acelerado em prisma de betão
(RILEM AAR-4.1)

Ensaio em prisma de betão
(RILEM AAR-3.1)

Expansão às 13 semanas de ensaio > 0,02 %?
ou

Expansão às 20 semanas de ensaio > 0,03 %?

A mistura contém granitos ou vulcanitos?

Expansão aos 12 meses de ensaio > 0,05 %?
(0,03 % aos 12 meses de ensaio ou 0,04 % aos 24 
meses de ensaio, no caso de granitos e vulcanitos)

Classe III

Sim

Não

SimNão

Classe IIEnsaio modificado em prisma de betão 
(RILEM AAR-3.1 Modificado)

NãoSim

Expansão aos 2 anos de ensaio < 0.03 %?

Expansão aos 2 anos de ensaio < 0.02 %?

Composição de betão com baixo potencial 
para o desenvolvimento da RAS

Composição de betão com muito baixo 
potencial para o desenvolvimento da RAS

Sim

Sim

Não
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• Teor de álcalis do clínquer e das adições 

o Usar uma amostra com um teor de álcalis equivalente não inferior ao valor característico 
superior (quantil 95 %) da produção nos últimos dois anos do fornecedor selecionado; 

o No caso deste valor característico ser desconhecido, o valor a considerar é o mais alto dos 
valores determinados nos 12 meses anteriores à data da realização dos ensaios. Se não 
existirem elementos relativos ao teor de álcalis no período referido de 12 meses, deve ser 
feita uma análise intensiva do seu teor de álcalis num período de 3 meses, ensaiando pelo 
menos três amostras produzidas em meses distintos. 

o No caso do valor característico superior ser conhecido, mas a amostra não contiver o teor de 
álcalis requerido, adicionar, na composição de betão a testar, uma quantidade de álcalis de 
modo que o teor de álcalis da amostra usada, somado ao teor de álcalis introduzido 
artificialmente, depois de dividido pela taxa de libertação de álcalis equivalente desse 
constituinte para a solução (a taxa de libertação de álcalis equivalente estabelecida para 
efeitos deste ensaio é a seguinte: clínquer - 1,0; cinzas volantes - 0,20; outras adições do tipo 
II - 0,50), seja igual ao valor característico. 

• Teor de sílica potencialmente reativa no agregado 

o Usar uma amostra de agregado obtida da zona da rocha que, por análise petrográfica, seja 
classificada como a mais gravosa do ponto de vista da presença de formas de sílica reativa. 

Se os valores mais elevados do teor de álcalis do clínquer ou das adições, a fornecer para a obra, 
forem conhecidos, mas a amostra de um destes materiais não contiver o teor de álcalis requerido, 
deve ser adotado o critério indicado atrás para o caso do valor característico superior ser conhecido. 

Independentemente da situação, durante a construção da estrutura deve-se proceder ao controlo 
dos materiais, de modo a evitar a utilização dos que apresentarem valores, das características 
potenciais para o desenvolvimento das reações álcalis-sílica deletérias, mais elevados do que os 
considerados na avaliação da suscetibilidade da composição de betão. 

Quando aplicável, também devem ser considerados os álcalis libertados pelo agregado; contudo, o 
valor a considerar e o método de determinação do mesmo será especificado caso a caso pelo LNEC. 

As dosagens dos constituintes da composição a testar, bem como das respetivas frações dos 
agregados, são as dosagens especificadas para a composição da obra, com exceção da adição de 
álcalis, de modo que o teor de álcalis do betão final (expresso em equivalente em óxido de sódio, 
(Na2O)eq., calculado contabilizando apenas o teor de álcalis do cimento, ou do clínquer no ligante, e 
os álcalis eventualmente adicionados como referido nos parágrafos anteriores), a ensaiar em 
laboratório, seja superior ao da obra em 1,5 kg de (Na2O)eq. por metro cúbico de betão (situação 1), 
ou igual ao teor obtido assumindo para o cimento ou para o clínquer a utilizar um teor de álcalis de 
1,25 % (situação 2); deverá ser utilizada a situação que resultar num valor mais conservativo, i.e., a 
que resultar num equivalente em óxido de sódio mais elevado. 

Para a realização dos ensaios devem ser usados provetes prismáticos com largura igual ou superior a 
3 vezes e meia a máxima dimensão do agregado mais grosso (Dmáx. de acordo com a NP EN 206 [4]) e 
altura igual ou superior a 3 vezes a largura. Se a máxima dimensão do agregado mais grosso for igual 
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ou inferior a 31,5 mm, os prismas de betão deverão ter a dimensão de 100x100x400 mm3, para 
minimizar a eventual lixiviação de álcalis durante o decorrer do ensaio. 

2.2 Reação sulfática interna, RSI 

A metodologia definida na Especificação LNEC E 461 para prevenir o desenvolvimento deletério da 
RSI em novas estruturas de betão, apresentada na Figura 5, segue uma abordagem semelhante à 
estabelecida em §2.1.3 (Figura 3) para a reação álcalis-sílica, indicando-se também as cinco medidas 
preventivas passíveis de serem utilizadas. 

Assim, o processo começa com a classificação da estrutura numa categoria de risco, do ponto de 
vista do risco associado à ocorrência de fenómenos de degradação, e das condições de exposição do 
betão numa categoria ambiental, em função da humidade. Esta classificação deve ser efetuada, na 
fase de projeto, pelo dono de obra ou pelo projetista, e permite identificar o nível de prevenção 
aplicável: P1 – ausência de precauções especiais; P2 – nível de prevenção normal; P3 – nível de 
prevenção especial. No nível P1 não é necessário tomar medidas, desde que a temperatura máxima 
do betão não ultrapasse os 75 °C. No nível P2 é necessário aplicar uma das seguintes medidas: M1 – 
controlar a temperatura máxima do betão; M2 – controlar o teor de álcalis ativos do betão e de 
aluminatos e sulfatos do ligante; M3 – controlar a humidade e manter o betão num estado 
relativamente seco; M4 – controlar o teor de hidróxido de cálcio; M5 – verificar se a composição de 
betão não é suscetível de vir a desenvolver reações sulfáticas internas deletérias. No nível P3 é 
necessário aplicar a medida de controlo da temperatura máxima (M1) referida no nível P2; se não for 
usada a medida de controlo da temperatura máxima, têm de ser aplicadas, pelo menos, duas das 
medidas indicadas no nível P2, sendo uma delas obrigatoriamente o uso de uma composição de 
betão não suscetível de vir a desenvolver reações sulfáticas internas para a variação de temperatura 
do betão jovem na obra ou na fábrica (M5). 

Medida preventiva M1 – Controlar a temperatura máxima do betão 

A temperatura máxima do betão nas primeiras idades não deve exceder 65 °C. O controlo da 
temperatura pode ser feito atuando na composição do betão, no seu fabrico e através de ações a 
desenvolver durante e após a sua colocação em obra. No primeiro caso, pode utilizar-se um cimento 
corrente de baixo calor de hidratação (NP EN 197-1 [12]) ou um cimento especial de muito baixo 
calor de hidratação (NP EN 14216 [13]), limitar a dosagem do cimento no betão, ou utilizar adições 
do tipo II (NP EN 206  [4]); no segundo caso, pode promover-se o arrefecimento do betão durante o 
fabrico (e.g., com adição de nitrogénio líquido, de gelo na betoneira, arrefecendo previamente os 
agregados); no terceiro pode-se promover a circulação de água fria em condutas embebidas na 
massa de betão ou realizar as betonagens fora dos períodos de maior calor. Nas estruturas de 
categoria de risco R3, caso exista um risco não desprezável de a temperatura máxima do betão, nas 
primeiras idades, exceder 65 °C, deve ser usada uma outra medida preventiva (M2, M3 ou M4). 

Medida preventiva M2 – Controlar os teores de álcalis, aluminatos e sulfatos 

Para esta medida de prevenção poder ser considerada, a temperatura máxima do betão não deve 
ultrapassar os 75 °C, e o período em que o betão está acima de 70 °C não pode ser superior a 4 
horas. O teor de álcalis ativos no betão deve ser inferior a 3,0 kg de Na2Oeq. por metro cúbico de 
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betão e o cimento utilizado deve ser um cimento corrente resistente aos sulfatos (cimento SR, de 
acordo com a norma NP EN 197-1). 

Medida preventiva M3 – Controlar a humidade no betão  

Para esta medida de prevenção poder ser considerada, a temperatura máxima do betão não deve 
ultrapassar os 75 °C, e o período em que o betão está acima de 70 °C não pode ser superior a 4 
horas. Aplica-se integralmente a abordagem estabelecida na medida preventiva M3 descrita em 
§2.1.3; contudo, face à possibilidade de ocorrerem reações expansivas no betão em grandes massas, 
por exemplo em estruturas imersas ou com elementos imersos, nas estruturas de categoria de risco 
R3 deve, em simultâneo, ser usada uma outra medida preventiva. 

Medida preventiva M4 – Controlar o teor de hidróxido de cálcio 

Para esta medida de prevenção poder ser considerada, a temperatura máxima do betão não deve 
ultrapassar os 75 °C, e o período em que o betão está acima de 70 °C não pode ser superior a 4 
horas. A etringite retardada tem carácter expansivo se a sua formação ocorrer em soluções saturadas 
de hidróxido de cálcio. Para reduzir a sua concentração podem utilizar-se adições tipo II seguindo o 
estabelecido na medida preventiva M1 descrita em §2.1.3, desde que o teor de sulfatos, SO3, do 
cimento não ultrapasse 3 % e o teor de aluminato tricálcico, C3A, do clínquer usado no fabrico do 
cimento não ultrapasse 8 %. Se houver necessidade de confirmar a aptidão das adições para prevenir 
o desenvolvimento deletério da RSI ou na situação R3/A3 do nível de prevenção P3 (Figura 5), deve 
recorrer-se ao estabelecido na medida M5 da presente secção. 

Medida preventiva M5 – Utilizar uma composição de betão não suscetível à RSI 

No caso de não ter sido possível aplicar as medidas preventivas M1 a M4, pode-se ainda avaliar a 
suscetibilidade de uma dada composição de betão, sujeita a uma determinada variação de 
temperatura do betão jovem, poder vir a desenvolver reações sulfáticas internas, realizando ensaios 
de expansão de acordo com a metodologia indicada no Méthode d’essai des LPC n.º 66 [18]. 

A composição de betão é considerada como não suscetível de sofrer reações sulfáticas internas se, 
no final do ensaio, em que o correspondente betão jovem é sujeito a essa variação de temperatura, 
for cumprido pelo menos um dos dois critérios seguintes:  

• Critério 1 – A deformação longitudinal média de três provetes é inferior a 0,04 % aos 12 meses 
de ensaio, e nenhum valor individual excede 0,06 %. 

• Critério 2 – Se a deformação longitudinal média dos 3 provetes for superior a 0,04 % após 12 
meses de ensaio, é necessário prolongar o teste até aos 15 meses. Nesse caso, a deformação 
longitudinal média dos 3 provetes deve ser menor que 0,06 % aos 15 meses de ensaio e 
nenhum valor individual exceder 0,07 %, devendo ainda a variação acumulada entre o décimo-
segundo e o décimo-quinto mês de ensaio ser inferior a 0,01 %.  
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Figura 5. Metodologia para selecionar medidas para evitar a ocorrência da reação sulfática 
interna. NOTA 1: * Fatores agravantes – betão exposto ao gelo/degelo quando húmido, betão 

permanentemente imerso em água, betão frequentemente com água estagnada na sua 
superfície, betão em zona de marés, etc. NOTA 2: † Não é necessária qualquer precaução especial 

ou medida preventiva. NOTA 3: ‡ Estruturas maciças ou com elementos estruturais maciços 
(elementos com pelo menos uma dimensão > 0,9 m) [1] 

 

3 CONCLUSÕES 

Esta comunicação apresentou metodologias, resultantes da experiência adquirida pelo LNEC e dos 
desenvolvimentos científicos mais recentes neste domínio, que podem ser utilizadas pelos 

Categoria de risco da estrutura

R1
(risco 
baixo)

A2
(betão exposto à 

humidade exterior)

A1
(betão protegido da 
humidade exterior)

Categoria ambiental do betão

R2
(risco normal)

R3
(risco 

elevado)

A3
(betão exposto à humidade exterior, 

com fatores agravantes *)

Não é necessária a utilização 
de medidas preventivas

Nível de prevenção, estabelecido em função da categoria 
de risco da estrutura e da categoria ambiental do betão

P2
(nível normal)

P1
(ausência de precauções especiais, desde que a 

temperatura máxima atingida no betão seja inferior a 75 ºC)

P3
(nível especial)

R1/A1 †

É necessária a utilização 
de medidas preventivas

R1/A2 R1/A3 R2/A1 R2/A2 R2/A3 R3/A1 ‡ R3/A2 R3/A3

Utilizar uma das seguintes medidas:

R2/A2 R3/A1 ‡R2/A3 R3/A2 R3/A3

M1 ou, se não for possível adotar a M1, 
então utilizar a M5 e qualquer uma das 

seguintes medidas:

M1
(controlar a temperatura máxima do betão)

M3
(controlar a humidade no betão)

M2
(controlar os teores de álcalis, aluminatos e sulfatos)

M4
(controlar o teor de hidróxido de cálcio)

R3/A1

R3/A1

M5
(utilizar uma composição de betão não suscetível à RSI)
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intervenientes do sector construção para melhor prevenir a RAS e a RSI em novas estruturas de 
betão. As principais diferenças entre a nova versão e a de 2007 são descritas de seguida. A versão de 
2021 contém: (i) uma lista atualizada de formas de sílica potencialmente reativas aos álcalis (Tabela 
1); (ii) uma lista atualizada de rochas e minerais potencialmente fornecedores de álcalis (Tabela 2); 
(iii) uma metodologia diferente para classificar a reatividade álcalis-sílica de agregados, incluindo 
agora uma metodologia geral (Figura 1) e uma específica para granitoides e vulcanitos (Figura 2); (iv) 
uma metodologia geral diferente para avaliar a reatividade álcalis-sílica de misturas de agregados; (v) 
um método para avaliar a reatividade potencial aos álcalis de composições de betão; (vi) um método 
revisto para determinar o nível de prevenção e a escolha de medidas preventivas. 

A comunicação apresentada resumiu a abordagem prevista para a nova Especificação LNEC E 461, 
relativa à prevenção da ocorrência deletéria da RAS e da RSI em novas estruturas de betão, pelo que 
as recomendações efetuadas nesta comunicação não devem ser utilizadas fora do contexto completo 
dado na Especificação LNEC E 461, a publicar em 2021. 
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Resumo 

A ponte antiga da Foz do rio Dão é uma obra de arte inserida no IP3, cujas relevantes deficiências 
estruturais, principalmente decorrentes da existência de reações expansivas internas do betão, de 
que resulta uma fendilhação visível nos seus pilares, motivaram a sua substituição, em agosto de 
2015, permanecendo, desde então, interdita ao tráfego rodoviário e pedonal. 

Desde 2009, esta obra de arte tem sido objeto de diversas inspeções, incluindo subaquáticas, de 
estudos envolvendo ensaios laboratoriais, bem como de diversas campanhas de observação do seu 
comportamento estrutural, fundamentalmente baseadas na realização de nivelamentos geométricos 
do tabuleiro e de ensaios de caracterização dinâmica. Para além da caracterização da condição da 
estrutura, estas ações visaram a deteção precoce de uma eventual degradação da ponte que pusesse 
em causa a sua segurança, necessária numa primeira fase para manter a estrutura em serviço e, 
desde agosto de 2015, de forma a prevenir um colapso que poderia afetar a nova ponte. 

Na presente comunicação apresenta-se o procedimento seguido no tratamento da informação 
recolhida pelas 19 campanhas de nivelamento geométrico realizadas deste 2009, incluindo duas 
campanhas realizadas após a desativação da ponte, tendo em vista determinar a evolução dos 
efeitos das reações expansivas do betão nos pilares desta obra de arte ao longo do período em 
causa. Por fim, a evolução dos resultados assim obtidos é comparada com a tendência manifestada 
nos 7 ensaios dinâmicos ambientais realizados no mesmo período 

Palavras-chave: Ponte de betão; Nivelamento geométrico; Reações expansivas do betão; 
Regressão linear múltipla  
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1 INTRODUÇÃO 

As relevantes deficiências estruturais identificadas na Ponte antiga da Foz do Dão, nomeadamente 
uma significativa fendilhação nos seus pilares, motivaram um conjunto de estudos, incluindo a 
realização de ensaios laboratoriais no LNEC em 2012, que permitiram concluir da existência de 
reações álcalis-agregado, com moderado potencial de evolução. A avaliação desta situação, 
associada às dificuldades de reabilitação dos pilares, motivaram a substituição da ponte [1], o que 
veio a suceder em agosto de 2015 com a inauguração de uma nova ponte [2]. Desde então a ponte 
antiga tem permanecido interdita ao tráfego rodoviário e pedonal. 

Desde 2009, esta obra de arte tem sido objeto de diversas inspeções, incluindo subaquáticas, bem 
como de diversas campanhas de observação do seu comportamento estrutural, fundamentalmente 
baseadas na realização de nivelamentos geométricos do tabuleiro e de ensaios de caracterização 
dinâmica. Pretendia-se com estas ações a deteção precoce de uma eventual degradação da ponte 
que pusesse em causa a sua segurança, necessária numa primeira fase para manter a estrutura em 
serviço e, desde agosto de 2015, de forma a prevenir um colapso que poderia afetar a nova ponte. 

A identificação da eventual degradação é dificultada pela variação da resposta da estrutura às ações 
do tráfego e às ações ambientais, designadamente a temperatura, bem como pelo comportamento 
diferido do betão. Torna-se, assim, necessário proceder ao adequado processamento da informação 
experimental para conseguir eliminar esses efeitos perturbadores.  

Neste contexto, a aplicação dos modelos de regressão linear múltipla na análise dos resultados da 
monitorização continua ou periódica, juntamente com as informações de ações externas, como os 
fatores ambientais e operacionais, afigura-se conveniente para avaliar a linearidade e a elasticidade 
do comportamento estrutural. Os modelos estabelecidos podem ser utilizados para estimar os 
efeitos diferidos, como retração e fluência, bem como a deterioração da estrutura [3]. 

Nesta comunicação apresenta-se a aplicação destes modelos de regressão linear múltipla aos valores 
medidos nas 19 campanhas de nivelamento geométrico realizadas desde 2009 na ponte antiga da 
Foz do rio Dão, tendo em vista identificar os efeitos das reações expansivas do betão nos pilares. A 
evolução dos resultados assim obtidos é comparada com a tendência manifestada nos 7 ensaios 
dinâmicos ambientais realizados no mesmo período. 

2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 

A Ponte antiga da Foz do Dão é uma estrutura em betão armado pré-esforçado, construída na 
década de 70 do século XX, constituída por dois tramos de extremidade de 30 m e sete tramos 
intermédios de 40 m de vão, com um comprimento total de 340 m (Figura 1). 

O tabuleiro é uma laje vigada, com uma largura de 15,20 m, composta por 4 vigas longitudinais, 
afastadas entre si de 4,00 m, e por carlingas colocadas nos eixos de apoio e a meio vão, nos tramos 
extremos, ou a terços vãos, nos tramos intermédios. As vigas longitudinais têm altura variável, desde 
2,00 m (a meio vão dos tramos intermédios) até 2,50 m (sobre os apoios nos pilares).  

Os oito pilares são constituídos por um fuste único de secção em forma de losango e vazamento 
interior. A altura dos pilares varia entre 20 m e 85 m. Apenas as zonas correspondentes a cerca de 
15 m estão permanentemente acima da cota máxima da albufeira onde se insere a ponte. A 
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amplitude de variação da cota da albufeira é aproximadamente de 15 m. As fundações são diretas, 
materializadas por meio de sapatas. 

 
Figura 1. Vista geral da Ponte antiga da Foz do Dão  

Esta ponte foi objeto de diversos estudos e inspeções visuais, incluindo inspeções subaquáticas, que 
permitiram detetar deficiências estruturais: o tabuleiro com deformação excessiva, zonas em que 
houve deficiências de vibração do betão, deficiente ligação entre juntas de betonagem; fissuras nas 
vigas longitudinais, sobretudo verticais, associadas a flexão e resultantes da reduzida compressão 
introduzida pelo pré-esforço aplicado; fendilhação nos pilares, em especial nas zonas localizadas a 
maior profundidade, que foram associadas à existência de reações expansivas no betão [1][4][5].  

3 NIVELAMENTOS GEOMÉTRICOS DE PRECISÃO  

A realização das campanhas de nivelamento geométrico implicou a definição de uma linha de 
nivelamento geométrico (LNG), apoiada num ponto considerado fixo na margem direita, isto é, um 
ponto que se considera não sofrer deslocamentos verticais significativos ao longo do tempo. 

Esta linha de nivelamento inclui 20 pontos objeto, materializados por tacos de nivelamento 
instalados nos encontros da ponte e nas secções de apoio intermédio. Em cada secção observada 
foram instalados dois tacos de nivelamento, um do lado de montante e outro no lado de jusante, 
como esquematizado na Figura 2. O ponto de referência está materializado por um taco de 
nivelamento chumbado num maciço de betão situado na margem direita do rio Dão. 

 
Figura 2. Localização dos pontos da linha de nivelamento geométrico  

As operações de nivelamento e contra nivelamento foram realizadas de noite, devido à menor 
intensidade do tráfego rodoviário e de forma a evitar os efeitos perturbadores das variações 
térmicas diurnas. Nestas operações foi utilizado um nível de precisão Wild NA2, com micrómetro 
ótico GPM3, e duas miras com escala de invar, de apoio inferior e cerca de 2 m de comprimento, 
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equipadas com um projetor no seu topo para iluminação das escalas. Para o nível de probabilidade 
de 95%, o erro associado às medições é caracterizado por um desvio padrão de 0,20 mm.  

Entre 2009 e 2014 a ponte foi objeto de campanhas de nivelamento geométrico do tabuleiro com 
uma periodicidade trimestral. Após a desativação da ponte, foram realizados dois nivelamentos, em 
novembro de 2017 e em novembro de 2018. No total foram realizadas 19 campanhas de 
nivelamento geométrico do tabuleiro, como anteriormente referido [6].  

A campanha inicial, realizada em dezembro de 2009, foi tomada como referência. Os resultados das 
campanhas posteriores são convertidos em deslocamentos relativos à posição que ocupavam nessa 
primeira campanha. Os deslocamentos negativos correspondem a assentamentos e os 
deslocamentos positivos a subidas.  

Na Figura 3 apresenta-se a evolução dos deslocamentos relativos medidos nos pontos localizados 
sobre os pilares mais altos (P4, P5 e P6), do lado montante. Constata-se o efeito da sazonalidade na 
variação das cotas medidas, que são claramente mais elevadas quando medidas no verão ou outono, 
entre junho e outubro. Também é possível detetar uma tendência de empolamento ao longo do 
período de monitorização, como indicam as linhas tracejadas. 

 
Figura 3. Evolução das diferenças de nível nos pontos objetos de pilares mais altos  

Comparando apenas os valores obtidos nas campanhas realizadas em novembro ou dezembro, 
representados na Figura 4, pode-se verificar que ao longo do tempo a cota do topo dos pilares tem 
vindo a aumentar, com a exceção da última campanha, realizada em novembro de 2018. 

 
Figura 4. Diferenças de nível obtidas nas campanhas realizadas durante o inverno  
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4 MÉTODOS DE REGRESSÃO LINEAR APLICADOS ÀS ESTRUTURAS DE ENGENHARIA CIVIL  

A monitorização da integridade da estrutura tem como objetivo identificar alterações do 
comportamento estrutural que têm origem na degradação das condições de fronteira ou das 
propriedades físicas e geométricas da estrutura. No entanto, a variação da resposta estrutural pode 
também ser devida às ações externas, como condições ambientais ou operacionais.  

Para detetar mudanças no comportamento da estrutura, uma ferramenta muito útil é a análise 
estatística dos dados experimentais obtidos ao longo período, nas diversas condições ambientais e 
operacionais [3][7]. Para efeito, aplica-se a técnica de Regressão Linear Múltipla (MLR), com objetivo 
de estimar os efeitos das ações consideradas nos parâmetros medidos e identificar os eventuais 
desvios anormais.  

No caso de não haver degradação da estrutura, e uma vez que o desenvolvimento da retração e da 
fluência do betão se encontra concluído, atendendo à idade da ponte, a variação da resposta 
estrutural observada será apenas devida ao efeito das ações. Nestas circunstâncias, as ações estão 
normalmente dentro dos limites previstos e a estrutura encontra-se a funcionar em regime elástico 
linear, portanto é razoável presumir que cada uma das ações provoca uma resposta da estrutura com 
caráter linear. A correlação entre as ações e a resposta estrutural pode então ser definida através da 
regressão linear múltipla (RLM): 

 𝑦 = 𝐴0 + �𝐴𝑗x𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝜀 (1) 

onde 𝑦 é a resposta estrutural observada, 𝑥𝑗  é regressor (ações), 𝐴𝑗  é coeficiente de regressão, 
definido através da minimização da soma dos erros (ε) quadráticos. 

Os erros (𝜀) resultantes da diferença entre os dados adquiridos in situ e as estimativas dos modelos 
definidos pela regressão linear permitem detetar a ocorrência de alterações no comportamento 
observado da estrutura. 

No caso em análise, os deslocamentos medidos apresentam efeitos sazonais, presumindo-se que 
fortemente associados à temperatura do ar. No entanto, o nível da água da albufeira da barragem da 
Agueira, na qual a ponte está inserida, também tem ciclos anuais de enchimento e vazamento, pelo 
que foi incluído no modelo como um potencial regressor. Na Figura 5 apresentam-se as variações da 
média diária da temperatura do ar e do nível de água da albufeira no período de monitorização. As 
linhas tracejadas marcam as datas das campanhas de nivelamento geométrico de precisão e dos 
ensaios dinâmicos realizados. 

Como referido inicialmente, as anomalias nos pilares desta ponte, nas zonas localizadas a maior 
profundidade, foram associadas à existência de reações expansivas no betão, confirmadas através 
dos ensaios laboratoriais realizados pelo LNEC [8]. O progresso das reações expansivas depende de 
vários fatores, designadamente a composição do betão, a temperatura, a humidade e o campo de 
tensões, para além do tempo. A curva de expansão livre tem uma configuração sigmoide (Figura 6), 
sendo caracterizada por um tempo de latência (τL), momento em que a reação acelera, aumentando 
a difusão dentro do material devido à microfissuração, e τC, o tempo característico, que pertence à 
fase de atenuação do fenómeno [9]. A idade da obra, bem como a diminuição da progressão das 
anomalias identificadas, permite inferir que os fenómenos expansivos se encontram na fase de 
atenuação [10]. 
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Figura 5. Temperatura do ar e cota da albufeira  

 

 

Figura 6. Curva de expansão livre 

Para apurar as causas das variações da cota do topo dos pilares, nomeadamente da sua aparente 
subida, no período entre 2009 e 2018, foi aplicado o método de regressão linear múltipla para 
separar os efeitos dos fatores acima referidas: a cota da albufeira (𝑥ℎ), a temperatura média diária 
do ar (𝑥𝑇) e o tempo, em dias, decorrido desde a 1ª campanha (𝑥𝐷), considerando que o processo de 
degradação com origem de reação expansiva é uniforme ao longo do período de monitorização. 

As campanhas de observação foram realizadas em dois períodos, 2009 a 2014 e 2017 a 2018 
(Figura 5), estando a ponte aberta ao tráfego no primeiro período e desativada no segundo período. 
Para clarificar se houve a alteração no processo de degradação da estrutura ao longo do tempo, foi 
aplicada a metodologia que se descreve seguidamente. 

Considerando como de referência o período com a ponte em serviço, foram constituídos modelos 
RLM para as variações altimétricas medidas nos pilares e encontros. Os erros de estimação dos 
modelos RLM são caracterizados estatisticamente para definir o intervalo de confiança dos modelos 
RLM obtidos. Com base nos modelos RLM obtidos, realiza-se a previsão para as cotas dos pilares e 
compara-se com os valores observados nas campanhas de 2017 e 2018. Se as diferenças entre as 
previsões dos modelos RLM e os valores observados, denominadas desvios, se encontram dentro dos 
intervalos de confiança, então as respostas da estrutura são classificadas como inalteradas. Caso 
contrário, considera-se que ocorreram alterações no processo de degradação da estrutura. 
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Foi efetuada uma análise estatística para determinar se o modelo RLM proposto é estatisticamente 
significante. A análise de variância ANOVA (ANalysis Of VAriance) foi aplicada para verificar se as 
variáveis consideradas são úteis para as variáveis da resposta, sendo a hipótese nula a seguinte:  

 𝐻0:    𝐴ℎ = 𝐴𝑇 = 𝐴𝐷 = 0 (2) 

Se a probabilidade do valor F de Fisher-Snedecor for maior do que o valor determinado para o nível 
de significância a 0,05 (distribuição F de Fisher-Snedecor), a hipótese nula é rejeitada, ou seja, o 
conjunto das variáveis de entrada é significante para o modelo. No caso de o valor F ser inferior a 
0,05, é necessário avaliar as variáveis propostas e remover aquelas que tenham um valor-p 
(probabilidade de significância) mais elevado. 

Também foi estimada a significância dos coeficientes de regressão para determinar o potencial de 
cada fator no modelo de regressão. Considera-se a contribuição de um determinado fator 
significativa se o teste de hipóteses (teste t) do respetivo coeficiente de regressão rejeitar, com 95% 
de confiança, a hipótese nula. No entanto, este teste é parcial uma vez que o coeficiente de 
regressão desse fator é dependente de todos os outros fatores considerados no modelo. A inclusão 
desse fator deve-se à sua contribuição para a melhoria do coeficiente de determinação (R2) ajustado 
do modelo RLM (Tabela 1). 

Tabela 1. – Modelo de regressão linear múltipla (RLM) para deslocamentos 

Ponto R2  σ (mm) xh xT xD 

 

Ponto R2  σ (mm) xh xT xD 

EEM 0,307 1,33 - √ - 
 

EEJ 0,418 1,38 - √ x 

1M 0,618 1,34 - √ x 
 

1J 0,460 1,63 - √ x 

2M 0,722 1,25 - √ √ 
 

2J 0,635 1,48 - √ x 

3M 0,800 1,18 x √ √ 
 

3J 0,740 1,38 x √ √ 

4M 0,899 0,92 x √ √ 
 

4J 0,816 1,32 x √ √ 

5M 0,941 0,83 x √ √ 
 

5J 0,910 1,09 x √ √ 

6M 0,941 0,70 √ √ √ 
 

6J 0,912 0,93 x √ √ 

7M 0,938 0,67 x √ √ 
 

7J 0,912 0,85 x √ √ 

8M 0,921 0,66 - √ √ 
 

8J 0,883 0,89 - √ √ 

EDM 0,799 0,52 - √ √ 
 

EDJ 0,825 0,52 - √ √ 

- fator não considerado; √ fator significativo; × fator não significativo. 
 
 
Como resultado da análise de variância (ANOVA), o fator da cota da água da albufeira foi excluído 
dos modelos RLM para as cotas dos encontros e dos pilares mais curtos (P1, P2 e P8), o que é 
coerente, visto que esses encontros e pilares estão localizados nas margens da barragem. Revela-se 
ainda que este fator tem uma influência limitada mesmo para os pilares localizados dentro da 
albufeira.  

Por outro lado, a temperatura do ar e o efeito do tempo são significantes para as variações de 
deslocamento observadas. Na maioria dos casos, a variação das variáveis consideradas conseguiu 
explicar acima de 80% da variação das cotas medidas, como mostraram os coeficientes de 
determinação (R2) ajustados dos modelos obtidos. No entanto, os modelos são menos satisfatórios 
para o encontro esquerdo e o pilar P1, que, por sua vez, são locais mais distantes do ponto de 
referência utilizado (Figura 2) e estão associados aos intervalos de erro de observação maiores. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os coeficientes de regressão das variáveis propostas – ver equação (1) – indicam o contributo de 
cada variável (temperatura, cota da albufeira e o tempo) para o comportamento do modelo de 
regressão linear múltipla utilizado. Consequentemente, poderá inferir-se que corresponde à 
importância relativa da grandeza em causa para a evolução dos deslocamentos observados.  

Assim, analisando os modelos RLM obtidos, pode-se observar que o coeficiente de regressão da 
temperatura (Figura 7) varia em função da altura do pilar. Esta relação é quase linear e corresponde 
à expansão térmica dos pilares.  

A subida do nível de água na albufeira reduz o comprimento do troço emerso dos pilares, reduzindo, 
desta forma, o efeito da variação da temperatura do ar sobre os pilares (Figura 8).  

Finalmente, o valor estimado da subida do topo dos pilares devido às reações expansivas varia entre 
0,1 mm e 1,4 mm por ano, ocorrendo o valor mais elevado no pilar mais alto, o pilar P5 (Figura 9).  

 
Figura 7. Coeficiente de regressão da temperatura 

 

Figura 8. Coeficiente de regressão da cota da albufeira 

 

Figura 9. Coeficiente de regressão do tempo 

Na Tabela 2 estão apresentados os intervalos de confiança dos modelos RLM com R2 superior a 0,8 e 
os desvios de previsão para as campanhas de 2017 e 2018. Verifica-se que, de um modo geral, os 
desvios de previsão para os valores medidos durante a campanha de 2017 estão dentro do intervalo 
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de confiança a 99%. No entanto, os desvios de previsão da campanha de 2018 são negativos e fora 
do intervalo de confiança. Ou seja, com 99% de probabilidade, os valores medidos em 2018 são 
inferiores aos esperados face à tendência dos anos anteriores. 

Tabela 2. – Intervalo de confiança e desvios de previsão dos anos 2017 e 2018 (mm) 

Ponto Intervalo de 
confiança 99% 2017 2018  Ponto Intervalo de 

confiança 99% 2017 2018 

4M ±2,38 0,64 -2,39  4J ±3,41 1,43 -1,60 

5M ±2,15 -0,59 -3,40  5J ±2,80 -2,52 -3,08 

6M ±1,80 -0,38 -2,78  6J ±2,39 -1,51 -1,57 

7M ±1,72 0,24 -2,45  7J ±2,20 -1,16 -2,49 

8M ±1,71 -0,59 -2,31  8J ±2,28 -1,93 -2,40 

6M ±1,80 -0,38 -2,78  6J ±2,39 -1,51 -1,57 

6M ±1,80 -0,38 -2,78  6J ±2,39 -1,51 -1,57 

 

Na Figura 10 apresenta-se a evolução das cotas dos pilares mais altos após a eliminação dos efeitos 
ambientais e operacionais. Os valores medidos estão representados na Figura 3.  As linhas tracejadas 
representam a expansão dos pilares, estimada pelos modelos RLM. Como se pode verificar, ao fim de 
9 anos, a subida de cota acumulada por efeito da reação expansiva ultrapassa os 4 mm, com o valor 
máximo de 8,8 mm no pilar P5, apesar da reversão verificada no final do ano 2018. 

 

Figura 10. Deslocamentos no topo dos pilares P4 a P6 após a eliminação dos efeitos ambientais  

6 EVOLUÇÃO DAS CARATERÍSTICAS DINÂMICAS DA ESTRUTURA 

Como se referiu no início, entre 2011 e 2018 realizaram-se 7 ensaios de vibração ambiente, com 
objetivo de identificar eventuais alterações das características dinâmicas da estrutura ao longo do 
tempo. Considera-se que a alteração das características dinâmicas é resultado da evolução do estado 
de degradação da estrutura, sendo, no entanto, também condicionada pelas condições ambientais e 
operacionais, como a temperatura ambiente e a altura de água na albufeira [10]. 

Na Tabela 3 apresenta-se a evolução da frequência dos modos de vibração transversais da estrutura 
identificadas nos 7 ensaios, sendo este parâmetro mais sugestível à degradação dos pilares, afetados 
pelas reações expansivas. Analogicamente, também se efetuou uma análise das frequências obtidas 
com método de regressão linear múltipla. Como regressores do modelo RLM foram considerados, 
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além dos fatores mencionados anteriormente, o valor eficaz das acelerações (𝑥𝑟)  como indicador 
dos níveis de vibração. 

Tabela 3. – Evolução da frequência dos modos de vibração transversais  

Modos Abr-
11 

Mai-
12 

Nov-
12 

Mai-
13 

Dez-
13 

Nov-
17 

Nov-
18 

1º 0,65 0,65 0,67 0,65 0,67 0,68 0,68 

2º 1,28 1,28 1,33 1,26 1,34 1,36 1,35 

3º 1,95 1,93 2,04 1,91 2,05 2,12 2,03 

4º 2,79 2,73 2,89 2,74 2,90 3,06 2,90 

5º 3,12 3,10 3,24 3,11 3,33 3,33 3,32 
 

Na Figura 11 estão representados os erros de estimação dos modelos RLM para as frequências 
identificadas nos anos de 2011 a 2017 e os respetivos desvios de padrão. No mesmo gráfico também 
se incluem os erros de previsão para os resultados dos ensaios realizados em 2018, obtidos com base 
nesses modelos RLM. Neste caso, os desvios de previsão são positivos e maiores que os intervalos de 
confiança a 99%, o que indicia que o estado da estrutura não se degradou neste último ano como 
previsto pelo modelo RLM. 

 
Figura 11. Erros de estimação e desvios de previsão dos modelos RLM 

7 CONCLUSÕES 

Entre 2009 e 2014 a Ponte antiga da Foz do Dão foram realizadas 17 campanhas de nivelamento 
geométrico com uma periodicidade trimestral. Após a desativação da ponte, em agosto de 2015, 
realizaram-se mais duas campanhas de nivelamento, em novembro de 2017 e 2018.  

Os resultados dos nivelamentos revelam o efeito da sazonalidade na variação das cotas medidas, 
com valores mais elevados no verão ou no outono. No entanto, foi verificada uma tendência de 
incremento da cota do tabuleiro sobre os pilares ao longo do tempo.  

Recorrendo a uma análise estatística de regressão linear múltipla foi possível separar os efeitos 
ambientais e operacionais do processo de degradação dos pilares ao longo do tempo. Estimou-se 
que ao fim de 9 anos de observação, a expansão acumulada dos pilares mais altos e, 
consequentemente, com maiores troços submersos, foi superior a 4 mm. A análise estatística dos 
resultados permitiu, ainda, identificar a tendência de estabilização dos efeitos da reação expansiva a 
partir do ano 2018, o que é compatível com os resultados dos ensaios dinâmicos. 
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Desta forma, o modelo de regressão linear múltipla utilizado mostrou a sua adequação na análise do 
comportamento da estrutura, monitorizado num período prolongado, que permitiu estabelecer 
relações lineares entre, por um lado, efeitos de tempo e as condições ambientais, designadamente a 
temperatura e o nível da água da albufeira, por outro lado, a resposta estrutural. 
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Resumo 

Pontes-Cais são estruturas de acostagem com descontinuidade, avançadas sobre o Mar, e ligadas a 

Terra por passadiços. Grosso modo das Pontes-Cais construídas em Moçambique, já se encontram em 

algum estado de degradação. A Ponte-Cais do Porto de Pemba, foi construída em 1950, e em 1992 

beneficiou de reabilitação no tabuleiro. A verificação de segurança desta estrutura de acostagem, é 

justificada por várias razões, como a redução da capacidade resistente, degradação do betão, corrosão 

das armaduras e a necessidade de adequá-la à novas necessidades de tráfego marrítimo, que se 

verifica no Norte do País. Com base nos dados colhidos foi possível realizar a avaliação do estado de 

conservação e a verificação de segurança estrutural do tabuleiro da Ponte- Cais do porto de Pemba, 

com uma metodologia que consistiu em inspecção visual e ensaios de carga, realizados pelo 

Laboratório de Engenharia de Moçambique (LEM). Este estudo deu a conhecer as possíveis propostas 

do tipo de intervenção a ser feita na Ponte-Cais, o funcionamento estrutural deste tipo de obra e o 

nível de segurança estrutural do tabuleiro do ramo de acesso e acostagem. 

Palavras-chave: Pontes-cais, ensaios de carga, monitorização estrutural 
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1. INTRODUÇÃO

As Pontes com descontinuidade, avançadas sobre o Mar, e ligadas a Terra por passadiços, chamam-se 

Pontes-Cais (Jetties) [8]. São Pontes de particular importância para o desenvolvimento da economia 

de um País como Moçambique, hidrograficante previligiada, com uma população que tende a 

concentrar-se na áreas urbanas localizadas ao longo dos 2600 km da linha de costa do Índico,  e nos 

vales do grandes rios. Com a descoberta dos recursos naturais na Província de Cabo Delgado, o 

transporte marítimo tornou-se preponderante, e a necessidade de atracamento de embarcações de 

assistência logística e indústria de petróleos aumentou. No entanto, adequação das Pontes-Cais à essa 

nova realidade, quer ao nível construcão quer ao de reabilitação, ainda é um grande desafio diante 

das restrições orçamentais.  

Nos últimos anos é notório, a intervenção nesse tipo de obras, quer para adequá-los à novas 

necessidades de tráfego, quer para prolongar a sua vida, a Ponte-Cais do Porto de Maputo e Beira, são 

exemplos [4], [8], [10]. O artigo  tem como objectivo avaliar o estado de conservação e  o nível de 

segurança da ponte-cais do porto de Pemba, com base nos dados recolhidos numa inspeção visual e 

em ensaios de carga. As circunstâncias curriculares, aliadas à necessidade de dar a conhecer a entidade 

gestora da Ponte-Cais o seu actual estado de funcionamento, aferir e validar os modelos numéricos e 

estabelecer proposições de referência das pontes-cais, com o interesse de  avaliar a necessidade de 

alterar ou mesmo impor restrições à sua normal utilização, constituem as principais motivações. Nesta 

perspectiva, foram compiladas informações relativas à esta obra marítima, atentando e alertando para 

os mais diversos factores, desde as actuais condições da Ponte-Cais às soluções de intervenção.  

1.1. Localização e Descrição da Ponte-Cais do Porto de Pemba 

A Ponte-Cais  do porto de Pemba, localiza-se em Moçambique, na província de Cao Delgado, situa-se 

na terceira maior baía do mundo, a uma latitude de 12° 57’ Sul e longitude de 40º 30’ Este, o porto de 

Pemba possui um canal de acesso de 1800 m de largura navegáveis e 50 m de profundidade, tendo 

sido aberto à exploração em Janeiro de 1957, como Porto Secundário [12]. Reabilidtada em 1992, ao 

nível da superestrutura, esta obra emblemática, consiste numa estruturas com uma configuração 

geométrica em planta em “T” (Fig.1) 

Estruturalmente o ramo de  acesso é constituído pelos tramos 1, com 8 pórticos e  tramo 2, com 10. 

Os dois  tramos estão separados por junta. No tramo 1 do ramo de acesso, os pórticos encontram-se 

espaçados de 4,5 m, excepto os vãos de extremidade que medem 3,9 m. O perfil transversal do ramo 

de acesso é constituído por quatro 4 estacas de 34x34 cm2 de secção transversal que de forma 

simétrica  apresentam uma inclinação de 6,65° com o eixo vertical (Fig.5), sobre os quais se apoiam 

vigas transversais de secção transversal de 55x150 cm2, que por sua vez, confere simultaneamente 

suporte a laje de pavimento (55 cm de espessura)  e as 2 vigas longitudinais de secção transversal 

40x115 cm2 (Fig. 1 a Fig.9). 
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Figura 1-Vista em planta da ponte-cais (jetty) do porto de Pemba 

Figura 2-Mapa de sensores, instalado na Ponte-Cais, durante o ensaio de carga (LEM, 2018) 

 Figura 3-Corte longitudinal A- A, ramo de acesso,1º tramo 
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Figura 4-Corte transversal D-D, ramo de acesso, 1º tramo 

Figura 5-Corte transversal  D-D, ramo de 

acesso, 2º tramo 

Figura 6-Corte transversal F-F, ramo de acesso,2º 

tramo 

Os pórticos do ramo de acostagem estão igualmente espaçados de 4,50 m e nos módulos de 

extremidade e junto às juntas, apresentam vãos de 3,25m. O perfil transversal do ramo de acostagem 

é constituído por 4 estacas centrais inclinados a 17,29° com vertical de forma simétrica (Fig 4 e Fig.5). 

As quatro estacas suportam na zona central uma viga transversal de secção que varia  entre 115 cm e 

155 cm. Nas extremidades da viga transversal, este prolonga-se em consola na vertical, com a função 

de instalação das defensas e cabeços de amaração de navios (Fig.8).  

Figura 7-Corte longitudinal A- A, ramo de acostagem,3º Tramo 
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Figura 8-Corte transversal D-D, ramo de acostagem, 3º tramo 

2 METODOLOGIA 

Depois um registo histórico das principais Pontes-Cais existentes em Moçambique e no Mundo, 

com vista a perceber a sua proficiência, foram consultados as peças desenhadas e escritas do 

original e do projecto de reabilitação do porto de Pemba de 1995, dimensionado de acordo com a 

norma Norueguesa NS 3473 (1992). Depois do levantamento geométrico, fotográfico  e da inspecção 

visual, foram elaborados modelos numéricos bi e tridimensionais.   

2.1 Avaliação da segurança do tabuleiro 

A determinação dos esforços nas secções críticas, tanto para a laje do tabuleiro como para as vigas foi 

efectuda através da análise estrutural estática linear. A laje possui um peso próprio de 13,75 kN/m2 e 

foi projectada para única  sobrecarga gravítica de 40 kN/m2 . O tipo de análise utilizado foi estático 

linear, tendo-se considerado que a solicitação provoca comportamento estrutural quase-estático, e 

por sua vez, foram desprezáveis os efeitos variáveis no tempo, isto é, as forças de inércia e de 

amortecimento.  Uma segunda análise computacional foi realizada recorrendo a um software baseado 

em modelo finitos, com vista a prever o comportamento experimental da estrutura em serviço (Fig.12). 

Os valores característicos das acções permanentes e variáveis foram majoradas em 1,5. Os valores de 

coeficientes de segurança  considerados na definição dos valores de cálculo das propriedades dos 

materiais foram 1,5 para o betão e 1,15 para o aço [6].  

2.2 Inspecção e ensaios realizados 

Para a avaliação do estado de conservação e do funcionamento estrutural em serviço, foram 

realizadados: Inspecção visual, ensaio de carga estático e dimâmico, aos 29 de Novembro a 6 de 

Dezembro de 2018.  No ensaio de carga recorreu-se a veículo-empilhador, Modelo Kalmar 
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Reachstackers RT 450, caracterizado por um eixo frontal e outro traseiro separados de 6,25 m. O eixo 

trazeiro possui duas rodas, afastadas a 2,7 m e o frontal 4 rodas afastadas de 3,03 m por eixo (LEM, 

2018). O veículo possui uma carga de  743,32 kN para o eixo frontal  e 216,11 kN para o eixo traseiro 

de 216,11 kN (QVT= 960 kN) (Fig.9). Os ensaios realizados, foram, sequencialmente: ensaio de detecção 

de armaduras, esclerométrico, extracção de carotes (em locais entre os varões, previamente 

identificados pelo detector de armaduras) para a determinação da resistência a compressão do betão, 

ensaio de carbonatação. A estimativa do teor de cloretos foi feita, com base nos relatórios de 

inspecção do ano 1994, que constam dos registos da obra. As armaduras foram obtidas tanto na obra 

como a partir dos registos da obra.  

Figura 9-Corte transversal, veículo tipo no ramo de 

acostagem [1] 
Figura 10-Característcas do veículo 

tipo [1] 

Figura 11-Modelo estálico linear,análise longitudinal 

Figura 12-Modelo tridimensional do 

ramo de acostagem [1] 

O sistema de sensores I1.1 e I1.2, para a medição das rotações do tabuleiro (ramo de acesso, 1º tramo), 

foram instalados nos pórticos do alinhamento transversal 2 e 3, e corresponde aos sensores da Fig. 2, 

respectivamente. Em perfil longitudinal da ponte-cais, estes sensores,  foram instalados a 0,95 m do 

eixo vertical do alinhamento dos pórticos mencionados e a 0,55 m da extremidade do tabuleiro no 

perfil transversal da ponte-cais. A medição dos deslocamentos verticais, foi feita através da instalação 

dos transdutores, DV1, DV2, DV3, na face inferior e ao meio vão da viga longitudinal do tramo 1, entre 

os alinhamentos, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5 (Fig.2), respectivamente. A medição de rotações no ramo de 

acostagem, foi feita através da instalaçao de sensores,  I3-1 a I3-3, I4-1, I4-1 a I4-6, I5-1 a I5-11, I6-1 a 

I6-5 (Fig.2),  no 1º a 4º tramos, a 8 m da extremidade do tabuleiro (perfil transversal), ao longo do eixo 

da viga longitudinal [1]. 

Para  medição de vibrações no ramo de acostagem (5º e 6º tramo), foram instalados na face superior 

da laje acelerómetros F4.1 a F4.2 (Fig.2),  a 8 m da extremidade do tabuleiro em perfil transversal.  Nos 

dois tramos a duração da medição foi de 15minutos e a frequência de amostragem foi de 500 Hz. A 

aquisição e o envio das medições para o computador protátil, foi feita através de um datalogger NI-
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cdAQ-9178. E o armazenamento, processamento e visualização medições em tempo real, foram feitas 

na aplicação LabView. Um termómetro com detector resistivo do tipo PT 100, foi  instalado junto ao 

ponto de observação. Após a definição dos pontos de instalação dos sensores, foi realizado, de forma 

faseada, o ensaio de carga estático. O ensaio de carga com  veículo imobilizado, em posições marcadas 

na face superior do tabuleiro, foi feito durante 300 segundos e em marcha lenta foi realizado uma 

velocidade igual a 0,16 m/s, medido no velócimetro do veículo empilhadeira (Fig. 10) [1].  

De modo a caracterizar o nível de segurança da obra foram realizadas análises com base em modelos 

de comportamento elásticos lineares, os quais conduziram a conclusões que evidenciaram uma 

significativa eficiência relativa à capacidade de carga das vigas transversais. Dado ao mau estado de 

conservação do tabuleiro e os resultados obtidos nos modelos elásticos referidos atrás optou-se por 

realizar também uma avaliação da segurança através de modelos de comportamento não linear 

(Fig.12). O ensaio, foi realizado em função do tráfego marítimo das marés. 

2.3 Interpretação dos resultados da verificação de segurança 

Os ensaios de compressão, demonstaram que: O valor característico da tensão de rotura do betão a 

compressão para as vigas transversais: fck=55 Mpa (fcd= 36,67 Mpa), e por correlação, o módulo de 

elasticidade Ec,28=37 Gpa [6]. As lajes do ramo de acesso possuem fck=45 Mpa (fcd= 30,0 Mpa), Ec, 

28=36 Gpa) e a do ramo de embarque é de 46 MPa , referente a provetes cilíndricos. O valor 

característico da tensão de tracção do aço referido nos registos da obra é igual a 450 Mpa. Na 

verificação de segurança da ponte-cais, utilizou-se fsyd=391 Mpa, de acordo com o coeficiente de 

segurança relativo às características resistentes do aço das armaduras ordinárias [6] 

Para um modelo em viga contínua (Fig.15), os valores dos momentos máximos devido, 

respectivamente, ao  veículo tipo e as cargas permanentes são iguais msd,VT
-=425 kN.m/m e msd,g

-=75 

kN.m/m. O veículo foi posicionado com o eixo frontal ao meio entre os alinhamentos 2 e 3, do 1º tramo 

do ramo de acesso (Fig.4).  Neste secção a armadura existente, segundo o projecto, corresponde a um 

momento flector resistente igual a mRd=455 kN.m/m.  

A capacidade de carga, 𝛾 ≥ 1, pode ser determinada, pela eq.1 [12]. Assim, a capacidade de carga da 

laje na zona dos momentos negativos, é igual a 0,89.  

𝛾 =  
𝑚𝑅𝑑−𝑚𝑠𝑑,𝑔

𝑚𝑠𝑑,𝑉𝑇
                         (1) 

Na secção, situada x=6,15 m do encontro, para a combinação acima mencionada e mesma posição do 

veículo tipo, o momento flector  no vão devido às cargas permanentes e  veículo tipo, são 

respectivamente iguais a msd.g
+=100 kN.m/m e msd.VT

+=850 kN.m/m e as armaduras existentes 

corresponde pela eq.1, a um momento resistente igual 340  kN.m/m, não se cumprindo assim, o estado 

limite de flexão, para este momento reduzido. Portanto, a laje dispõe apenas de uma capacidade de 

carga igual 0,224, ou seja os veículos a circular na ponte deve ter um peso bruto inferior a 270 kN 

(0,282 . 960 kN).  Porém, para estes esforços,tendo em conta o vão da laje,  uma espessura da laje de 

0,45 m,  inferior que a existente na obra, seria suifiente. 

O esforço transverso máximo na laje, foi obtido junto ao encontro, quando o veículo tipo foi 

posicionado na ponte-cais com o eixo frontal a 0,78 m do encontro, e é igual a 820 kN/m. Para as 

cargas permanentes o esforço transverso máximo é igual a 70 kN, na referida secção. A resistência do 
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betão e as características geométricas, utilizando o art.54.3 do REBAP, correspondem a um esforço 

transverso resistente igual a 400 kN/m. E da eq.1, obtém-se uma capacidade de carga igual a 0,40.   

No vão, o  máximo momento flector na viga transversal devido às cargas permanentes e ao veículo 

tipo, são respectivamente, iguais a 57 kN.m e 257 kN.m. As armaduras, a geometria da secção e a 

resistência do betão existentes,  correspondem a um momento flector resistente igual a 424 kN.m, o 

que por sua vez corresponde a uma capacidade de carga igual 𝛾 = 1,43 > 1. O veículo tipo, foi 

posicionado com o seu eixo longitunal concidente com o pilar junto ao eixo 2 (Fig.3). 

No apoio (pilar 2), o  máximo momento flector na viga transversal devido às cargas permanentes e ao 

veículo tipo, são respectivamente, iguais a 𝜈𝑠𝑑,𝑔 = 105 𝑘𝑁. 𝑚 e 𝜈𝑠𝑑,𝑉𝑇 = 277 𝑘𝑁. 𝑚. As armaduras, a 

geometria da secção e a resistência do betão existentes,  correspondem a um momento flector 

resistente igual a 424 kN.m, o que corresponde a uma capacidade de carga igual 1,15. O veículo tipo, 

foi posicionado com o seu eixo longitunal concidente com o pilar 2 (Fig.3). 

Considerando o veículo posicionado transversalmente no segundo vão, os valores máximos de esforço 

transverso devido às cargas permanentes e ao veículo tipo são, respectivamentes iguais a  190 kN a 

475 kN. Os estribos verticais projectados para a viga, a  resistência e a secção transversal do betão, 

correspondente a um esforço transverso resistente igual a 880 kN. Satisfazendo, portanto, a segurança 

a esse estado limite, com uma capacidade de carga igual a 1,45. 

Para a sobrecarga prevista e utilizando o mesmo modelo numérico, o momento máximo no  zona dos 

apoios é igual 210 KN.m/m e dos vãos é igual 220 kN.m/m, muito infriores aos obtidos para o veículo.  

Portanto, o estado limite condicionante foi a rotura por flexão na secção do meio vão do 1º tramo, 

nessa secção obteve-se um factor de capacidade de carga mais baixo, γ = 0,224. Isto significa que, nas 

condições actuais, o peso máximo dos veículos autorizados a circular na ponte-cais não deveria 

exceder 270 kN, o que corresponderia total restrição de tráfego. Todavia, para as vigas transversais e 

junto aos apoios, verifica-se uma grande margem de segurança, também confirmada pelo bom 

desempenho da obra durante os ensaios experimentais.  A possível, explicação para este cenário é: 

tratando-se de uma estrutura hiperstática,  numa possível ocorrência de escoamento das armaduras 

a secção do meio vão da laje não será capaz de absorver esforços acima de 270 kN e que esforços 

provocados por um veículo tipo de 960 kN serão suportados pelas secções dos apoios, que 

ainda trabalham no regime elástico, ou seja há possibilidade de redistribuição de esforços. Pelo 

que o baixo nível de capacidade de carga, não implica o colapso imediato da laje do tabuleiro, sem 

antes se formarem as tais rótulas plásticas nas vigas transversais, que lhe servem de apoio, que por 

sinal, dispõem de uma reserva de segurança razoável [11], [12]. Portanto, o veículo associado ao 

colapso da ponte é, como testemunham os ensaios expermientais, maior que 270 kN.  

2.4 Interpretação dos resultados dos ensaios experimentais e da inspecção 

A deterioração por corrosão geral e localizada das armaduras, a eflorescência, a fendilhação, o 

destacamento  e a delaminação do betão (Fig.15), na quase metade das faces inferiores do tabuleiro 

e das vigas   indica um estado caracterizado como mau. As eflorescências, na parte inferior da 

superestrutura, podem ter sido causadas por reações alcali-sílica, pois, não  se trata de uma zona de 
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submersa, para que um ataque químico ao betão, tenha sido a causa, como é habitual. As patologias 

observadas devem ser reparadas, para que a estrutura continue em pleno desempenho. 

Os ensaios dos betões da laje e das vigas transversais, revelaram que o valor característico do betão 

existente é igual a 45 Mpa e 55 Mpa, respectivamente. Nos registos, refere-se que o betão possui 

fck=40 Mpa, pelo que o betão se pode considerar de boa qualidade, quer sob o ponto de vista do 

comportamento estrutural, quer da durabilidade. O ensaio esclerométrico não evidenciou-

heterogeneidades relevantes. E para uma humidade relativa de 74% baseado em dados climáticos 

locais, o risco de degradação do betão por corrosão do aço é alto. Isto é coerente com  a elevada 

salinidade do oceano índico (35,5 a 36,7 g/l) e com o ambiente em que a estrutura está enserida [13]. 

A percentagem de cloretos em 1995, era igual 0,6% por peso de cimento (método espetrofotométrico), 

numa dosagem de 350 kg/m3. Comparando esta percentagem com os limites de 0,1% e 0,15%, 0,2% 

do peso de cimento, para a Norma Noroweguesa NS3420, americana ACI 318/1989 [4],  Portuguesa 

(NP-EN 206-1, 2005) [6],  respectivamente,  está percentagem de cloretos está manifestamente acima 

dos limites recomendados, pelo que o risco de corrosão por iões cloretos na massa de betão não 

carbonatada, é iminente, se as condições ambientes se mantiverem até a data dos ensaios. 

As rotações nas duas direcções, no 1º tramo do ramo de acesso, atingiram valores máximo iguais a 

5,596x10-3 graus e mínimo de 4,340x10-3, o que revela um comportamento estrutural satisfatório. Isto 

é coerente com elevada regidez da laje e das vigas à flexão. No 1º tramo do ramo de acostagem, o 

sensor I3-1, no extremo nascente, revelou uma rotação de 0,08 graus, o que é coerente com a rotura 

do pilar e a plastificação das armaduras dos pilares/estacas (Fig.13). 

Fig.13-Rotura dos pilares 

 Fig.14 Corrosão geral e local 

das armaduras 

Fig.15-Corrosão ds armduras 

nas vigs longitudinais 

3  CONCLUSÕES 

Apesar da exiguidade de dados e da dificuldade de reunir informações técnicas deste tipo de 

estruturas, este estudo permitiu antecipar a entidade gestora sobre a necessidade de reabilitação da 

ponte-cais com vista a  adequá-la às actuais exigências de navegabilidade e de manuseamento de 

cargas. E permitiu contribuir para proficiência deste tipo de pontes-cais. O  ensaio de carga na zona do 

embarque, permitiu definir a zona de restrição de circulação de veículos e navios (entre os pórticos 1 
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a 6 do 1o tramo), pois o estado de funcionamento deste tramo foi considerado muito mau, não 

compromentanto, no entanto, o funcionamento do resto da ponte-cais 
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Assessment of anomalies related to vertical deformations in heritage 
buildings with reinforced concrete structure and infill masonry walls 
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Abstract 

Anomalies in heritage buildings with reinforced concrete structure, related to the cracking of infill 
masonry walls due to vertical deformations of their structural supporting elements, can have strong 
negative impact on these buildings, as they usually represent an important cultural and historical 
value to preserve. These deformations can affect the functionality, aesthetics and the safety of the 
referred heritage buildings, leading to significant costs associated to repair actions and decrease of 
their patrimonial value. Hence, a better knowledge of the vertical deformations in heritage buildings 
with reinforced concrete structure is needed.  

In this paper, a general description of anomalies related to vertical deformations of the masonry 
walls and their reinforced concrete supporting elements (beam or slab support) is made. Relevant 
influencing factors of the wall-support basic behaviour are presented. An analysis of wall-support 
behaviour related to vertical deformations is carried out, based on the study of the stresses in the 
constituent elements of wall-support assembly (especially, masonry units, mortar joints and interface 
wall/support), and of their main types of deformation related with the rigidity of the reinforced 
concrete support of the wall, and also of the reinforced concrete element (beam or slab) confining at 
the top of the wall.  

Serviceability requirements related to the limitation of damage in infill masonry walls, through the 
control of the deflections of reinforced concrete supports with due consideration of the respective 
building heritage relevance, are discussed. Finally, general strategies for repair and rehabilitation of 
building infill masonry walls with anomalies related to vertical deformations of their reinforced 
concrete supports, as well as for strengthening of these supports, are proposed. 

Key-words: Concrete; Masonry; Buildings; Heritage; Rehabilitation  
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1 INTRODUCTION  

Anomalies in heritage buildings with reinforced concrete structure, related to the cracking of infill 
masonry walls due to vertical deformations of their structural supporting elements, can have strong 
negative impact on these buildings, as they usually represent an important cultural and historical 
value to preserve. These deformations of the wall supports are, mainly, due to their excessive 
deformability, associated to high slenderness of the wall supports (large span and low height of the 
section) and/or weak link of the interface between masonry walls and their supports, and can affect 
the functionality, aesthetics and the safety of the referred heritage buildings, [1], [3], leading to 
significant costs associated to repair actions and decrease of their patrimonial value. The relation 
between excessive vertical deformations of the supporting element of masonry walls and the 
consequent anomalies, particularly related to the cracking of masonry walls, is not sufficiently 
known. Hence, a better knowledge of the vertical deformations in heritage buildings with reinforced 
concrete structure is needed.  

In this paper, a general description of anomalies related to vertical deformations of the masonry 
walls and their reinforced concrete supporting elements (beam or slab support) is made. Relevant 
influencing factors of the wall-support basic behaviour are presented. An analysis of wall-support 
behaviour related to vertical deformations is carried out, based on the study of the stresses in the 
constituent elements of wall-support assembly (especially, masonry units, mortar joints and interface 
wall/support), and of their main types of deformation related with the rigidity of the reinforced 
concrete support of the wall, and also of the reinforced concrete element (beam or slab) confining at 
the top of the wall. Serviceability requirements related to the limitation of damage in infill masonry 
walls, through the control of the deflections of reinforced concrete supports with due consideration 
of the respective building heritage relevance, are discussed. Finally, general strategies for repair and 
rehabilitation of building infill masonry walls with anomalies related to vertical deformations of their 
reinforced concrete supports, as well as for strengthening of these supports, are proposed. The 
heritage buildings considered in the present analysis are those based on structural concrete 
elements associated to infill or resistant masonry walls, that are classified as cultural heritage, as well 
as buildings not included in this classification, but which present relevant cultural/historical value or 
public utility (these buildings are here referred as heritage buildings with the acronyms: “HBrc” 
buildings). 

2 GENERAL DESCRIPTION OF ANOMALIES RELATED TO VERTICAL DEFORMATIONS OF 
MASONRY WALL SUPPORTING ELEMENT OF REINFORCED CONCRETE 

Anomalies in masonry walls can result from a variety of sources, including external effects (shrinking 
and swelling of reactive clays with moisture variations, differential foundation movements [19], etc.), 
from dimensional changes in the masonry [12], and interactions of the masonry with other structural 
elements, particularly with their reinforced concrete supports [16]. In the specific case of excessive 
vertical deformations of reinforced concrete elements (see particular cases of excessive deformation 
of the supports in Figure 1, [1]), stresses can be induced in internal masonry walls and masonry walls 
of the external envelope of buildings, which can lead to negative consequences to these non-
structural elements, due to their limited compression, tensile and shear tensile strength. The signs of 
anomalies in masonry walls and in their reinforced concrete supporting elements, due to excessive 
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vertical deformations of these supporting elements, are, generally, both the deficiencies of aspect of 
these supports (sharp curvature of the beams and slabs) and, above all, the anomalies associated to 
the cracking of the masonry walls [3] and, more rarely, the slight cracking of the supporting 
elements. In the case of masonry walls cracking associated to the deformation of the supporting 
elements, the deflection at the mid span, corresponding to the onset of visible cracking in the wall (in 
certain cases a horizontal crack in base of the wall), is generally low, less than about 1/2000 of the 
span [1], [3], [8]. In case of anomalies related to excessive deformation of the supporting elements 
(beam or slab of reinforced concrete) of masonry walls, the position and configuration of the cracks 
that occur in the walls vary according to several factors, in particular: span/height ratio of the walls; 
mechanical characteristics of the constituent materials of the walls; presence or not of openings on 
the surface of the wall; possible interaction with concrete supporting element and other non-
structural elements such as internal partitions [3].  

3 RELEVANT INFLUENCING FACTORS OF THE WALL-BEAM/SLAB BEHAVIOR RELATED TO 
VERTICAL DEFORMATIONS 

3.1 General  

Infill masonry walls in buildings with reinforced concrete structure are considered non-structural 
elements and are, commonly, executed with different construction materials (clay bricks, calcium 
silicate blocks, aggregate concrete blocks, autoclaved aerated blocks, etc.) and workmanship. The 
infill masonry wall supported by the reinforced concrete element (slab/beam) is usually based on 
elastic brittle bricks/blocks, which are linked through mortar joints that act as planes of weakness, 
due to their low bond strength, particular in tension and shear. The resistance and deformability of 
the infill masonry depend on the individual mechanical characteristics of the constituent elements 
(bricks/blocks and mortar joints), as well as on the interaction between these elements. The 
deflections of the beams/slabs induce stresses and deformations in the infill masonry walls which 
they support, that can lead to their cracking, when a certain limit of stress in these masonry walls is 
reached. The bond between masonry units and mortar joint, in these masonry walls, is a weak link, 
which can either fail in tension (failure mode I) or shear (failure mode II) along the horizontal and 
vertical masonry joints. Vertical deflections of beams or slabs of reinforced concrete can, also, affect 
masonry walls that are located bellow them, in case they are directly connected to these structural 
elements, which can transmit significative loads to these masonry walls, forcing them to a 
loadbearing function that were not previewed for them, possibly leading to their cracking, due to 
their limited resistance to tension, compression and shear actions. 

Previous research developed about the interaction of masonry walls and their confining structural 
elements, when subjected to vertical and lateral loads, comprising experimental or analytical studies, 
had shown the importance of the geometry and mechanical characteristics of the infill masonry wall 
and of the confining structural elements, as well as the mechanical characteristics of the interface 
between the infill wall  and the concrete frame, such as the examples of works of Burhouse (Building 
Research Station) [2], Stafford Smith [5], and Page [7]. So, in the following, relevant aspects of the 
mechanical characteristics of the masonry units, mortar joints and mortar-brick/block interface, as 
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well as the mechanical behaviour of the interface between the masonry wall and the structural 
supporting element of reinforced concrete, are discussed. 

3.2 Relevant behaviour characteristics of the assembly wall-beam/slab  

3.2.1 General 

The infill masonry wall-slab/beam assembly behaviour, related to vertical deformations, is influenced 
by the interaction of the masonry wall with its supporting element (slab/beam); at low levels of 
loading, the assembly performs in monolithic way, but, as loading increases, the masonry walls tend 
to partially separate from supporting elements [1]. Important parameters which could affect that 
behaviour, namely the onset of cracking and the long term/creep effects, could be related, 
particularly to mechanical properties of the masonry wall constituents and of the supporting 
element, as well as the mechanical characteristics of the masonry wall-slab/beam interface [13], [18]. 
Relevant parameters could be the length to height ratio of the masonry wall; the relative rigidity of 
the supporting element; the presence of openings, and the mechanical resistance of the masonry 
wall. 

3.2.2 General analysis of a masonry wall-slab/beam model 

In order to have qualitative indications about masonry wall-slab/beam behaviour related to vertical 
deformations, it can be useful a simplified analysis of an idealized model of a masonry wall-beam 
assembly, simply supported, subjected to a uniformly distributed vertical load at the top of the wall. 
In this model, both vertical stresses (eventually leading to arching action) and shear stresses at the 
wall-beam interface are concentrated towards the supports [9], with symmetrical distribution (Figure 
2). These vertical and shear stresses can have a maximum value at each end part of beam and 
gradually decrease their value, approximately, to zero, at a distance to the half span that will depend, 
in great part, on the flexibility of the beam. In the mode described before, there is a trend for the 
supporting element to deflect downwards away from the masonry wall, with the potential 
development of a crack in the interface between the top of the beam/slab and the bottom of the 
wall. The shear force tends to counteract the downward deflection of the beam. The concentration 
of vertical stresses towards the supports is gradually more intense, as the walls have a ratio of height 
to span (h/L) greater than about 0.6, which correspond to a situation more favourable to avoid 
excessive deflections that can generate cracks in masonry. Below this ratio of 0.6, the supporting 
element should be assumed as an effective flexural member, and the induced shear stress, at the 
wall-beam interface, increases significantly.  

The above referred idealized model of a masonry wall-beam assembly allows to estimate the vertical 
and shear stress distribution at the wall-beam interface [9]. Based on numerical simulation by finite 
element method [9], it was shown that, for wall-beam assembly, the distribution of stresses at the 
interface of the wall with the beam (vertical pressure exerted by the wall on the beam) could be 
considered approximately linear, parabolic or cubic type, respectively for values of a stiffness 
parameter Kd greater than 7, between 7 and 5, and lesser than 5, being Kd defined by: 

𝐾𝑑 = �
𝐸𝑤 . 𝑡.ℎ3

𝐸𝑣. I
�

1
4
 (1) 

 

792 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

Ew - elastic modulus of the masonry wall; 
Ev - elastic modulus of the beam; 
t, h - width and height of the masonry wall; 
I - moment of inertia of the section and elastic modulus of the beam 

The maximum vertical stress (compression) in the masonry wall (fm - vd. Figure 2) is given by: 

𝑓𝑚 = �
𝑊𝑤 .𝐶1

L . t
� = 𝑝𝑤 .𝐶1 (2) 

 

L - span of the beam; 
Ww - total vertical load in the beam/wall assembly; pw - mean pressure vertical load in the wall; 

 

The maximum shear stress along the interface wall/beam is given by: 

𝜏𝑚 = �
𝑊𝑤 .𝐶1.𝐶2

𝐿 . t
� (3) 

 

Considering the results of numerical simulation by finite element method, these values of vertical 
and shear stresses are defined in relation to the parameters C1 and C2, being C1 the value vertical 
stress concentration in the wall above referred [9]. These parameters are related to Kd and to the 
constants α, ß, e γ (see definition of these constants in Figure 3). 

𝐶1 = 1 + β.𝐾𝑑 (4) 
   

𝐶2 = α + ϒ.𝐾𝑎 (5) 
 

Where Ka is defined as follows: 

𝐾𝑎 = �
𝐸𝑤 . 𝑡.ℎ
𝐸𝑣.𝐴𝑣

� (6) 
 

Av – Area of the beam cross-section  

 

 

a) Case of lower slab more deformable (presence of the 
compression arc marked in dot line) 

 
b) Case of upper slab more deformable  

 
c) Case of upper and lower slabs with identical 

deformations 
Figure 1. Cracking in masonry walls related to 
excessive vertical deformations of concrete 

supporting elements (slabs) [1] 

Figure 2. Model of wall-beam assembly: (a) arching 
forces in wall; (b) vertical and shear forces in beam [9] 
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4 ANALYSIS OF WALL/BEAM BEHAVIOR RELATED TO VERTICAL DEFORMATIONS  

4.1 General 

Relevant aspects of the behaviour of wall/support assembly, in case of excessive vertical 
deformations, can be accessed through the analysis of the evolution of stress distribution in wall and 
in the support, and particularly in the interface zone between wall and the support. With the 
increasing of vertical deformations, the stresses in the masonry wall constituents (bricks/blocks 
and/or mortar joints), and on that interface zone, can overcame certain limits, which lead eventually 
to onset of wall cracking.  These limits of stress are essentially related to the strength resistance of 
these constituents of the wall. The estimation of stresses based of masonry wall/beam-slab model 
described in 3.2.2, can be useful to indicate the approximate pattern of stresses of wall/supporting 
assembly in a building. An approximate estimation of vertical stress distribution along the contact 
surface wall/beam-slab, can be made assuming it dependent on the stiffness parameter Kd defined 
for the referred masonry wall/beam-slab model, as defined in 3.2.2. Considering the usual brittle and 
fragile characteristics of masonry walls, compared, in terms of strength, with its supports 
(beam/slab), these walls are more susceptible to cracking, especially in case of the presence of 
openings (see in Figure 4 the variation of bending moment in the beam with different openings).  

  
Figure 3. Definition of the constants α, ß, e γ [9] Figure 4. Beam moments in wall-beam with openings [9] 

4.2 Stresses in the constituent elements of masonry wall-beam/slab assembly and 
related strength characteristics 

The assessment of masonry wall-beam/slab assembly behaviour subjected to excessive vertical 
deformations, particularly the approximate location of corresponding cracking, can be based on the 
analysis of the stresses installed on that assembly and the strength characteristics of their 
constituents. Masonry elements composed by masonry units and mortars (bricks, concrete blocks, 
etc.), compared with the reinforced concrete supports, present a lower ductile behaviour and a 
lower tensile strength, which could lead to cracking in the wall, for large imposed vertical 
deformations. Considering the masonry element, cracking may occur if the tensile, compressive or 
shear stresses in the masonry wall are larger than the strength of the masonry. The same 
considerations apply to the masonry wall-beam/slab interface. At the level of masonry constituents, 
it is particularly important to study the behaviour of the mortar joints, as planes of weakness, 
regarding its evolution from the onset of cracking, till it reaches the failure caused by certain 
imposed stress state associated to excessive wall/support deformations due to vertical loads. 
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Combinations of tension, shear, and compression failure modes can be adequately considered 
through a failure envelope curve for a masonry element [6], where the tensile failures of the bed 
joints and cracking of the bricks are included. Detailed modes of failure in a masonry element could 
be [10]: cracking of the masonry units in shear; splitting of masonry units in tension; and diagonal 
tension cracking of masonry units; cracking in the joint; sliding along a bed joint. Properties of mortar 
and masonry units can influence the shear bond strength of the mortar joints to a lesser extent than 
the level of precompression and, depending on that level, failure can occur in the joints alone or as a 
combined block/brick or mortar joint failure [16]. Hence, the influence of mortar joint strength must 
be considered in the failure of masonry; other properties, particularly, related to crack propagation, 
dilatancy and softening, can also influence the behaviour of masonry elements.  

In some cases of excessive vertical deformation, a near vertical crack can occur at the mid span of 
masonry wall. In this case, as deformation increases, a tensile failure of brick/block-mortar interface 
can occur, especially, in zones with high concentration of stress, and where mortar joints have low 
tensile bond strength. In the vertical load of wall/support assembly, the formation of an arc of 
compression can generate high compressive stress in the wall, near the ends of the support, and a 
formation of cracks that grow parallel to the direction of the compressive stress. In this case, also 
compression/shear stress can develop in the upper zone of the wall (Figure 1b), as well as in the 
lower zone of the wall near both ends of the support (Figure 1c). In case of vertical loads, the 
behaviour of the interface between concrete supporting elements and masonry wall, which is 
relevant for overall wall/support assembly behaviour, depend on the strength characteristics (tensile 
and shear bond strength) and ductility of the interface joint between masonry units and the concrete 
support, in particular of that joint material [16]. A tensile failure (near horizontal crack) is possible at 
the base of the masonry panel subjected to excessive deformations due to vertical loads [1], by lack 
of tensile bond strength of the link between the mortar and the masonry unit (example of Figure 1a) 
or of the link between the mortar and the support (in case of horizontal crack in the interface 
wall/support). 

4.3 Analysis of basic behaviour of masonry wall-beam/slab assembly in case of excessive 
vertical deformations 

4.3.1 General 

To characterize the behaviour of masonry wall-beam/slab assembly in case of excessive vertical 
deformations, among other influential factors, height/span ratio of the wall (h/L) and the stiffness 
parameter, Kd, should be considered. To simplify the analysis of the behaviour of wall-slab/beam 
assembly subjected to vertical deformations, it can be assumed that vertical displacements applied 
on the top of the masonry wall are, approximately, correspondent to a uniform distributed load 
applied by upper supporting element to the wall. Therefore, taking into account the model exposed 
in 3.2.2 (wall/support), the distribution of stresses in the wall/support assembly in a building, in case 
of excessive vertical deformations, should be in part dependent on the rigidity of the lower 
supporting element. That dependence, in simplified terms, could be expressed, for a determined 
value of height/span ratio (h/L) of the wall, in three main conventional situations, which the 
behaviour of wall/support assembly can be included: a low rigidity (high flexibility); a medium rigidity 
(medium flexibility); and a high rigidity (low flexibility). In the following, relevant interesting 
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combinations of height/span ratio of the wall (h/L) and the stiffness parameter Kd (4.3.2, 4.3.3 and 
4.3.4) are analysed, relatively to the behaviour of masonry wall-beam/slab assembly in case of 
excessive vertical deformations.   

4.3.2 Type of behaviour related to high span/height ratio of the wall and low rigidity of the 
support 

In one type of behaviour referred by ISO 4356 [4], the height/span ratio (h/L) of the wall is lower 
than 0,29 (i.e. L/h > 3.5), and the supporting element (beam or slab) forces the supported wall to 
deform in its own plane, following the deformations of that supporting element, and possibly 
absorbing some load from the upper confining beam (or slab), with likely cracking of the wall; when a 
certain deformation limit of the supporting element is reached, a vertical cracking can generally 
manifest in its maximum deformation zone (half span), at the bottom of the wall, as well as oblique 
shear cracking in the upper corners of the wall, and a separation cracking in the interface between 
the wall and the upper beam (or slab). 

Considering the wall/beam model described in 3.2.2, and assuming the ratio h/L lower than 0,29, for 
Kd lesser or equal than 5, the beam/slab can be considered to have high flexibility (with similarity 
with the case described above of the supporting element forcing the supported wall to deform in its 
own plane); the distribution of vertical contact stress approximates to a third-degree parabola and is 
prolonged to the centre of the beam/slab, being less concentrated on the supports. The 
concentration of vertical stresses, fm, is following estimated, for Kd lesser or equal than 5 (for the 
value of h/L = 0.29, according to Figure 3, β≈2.1; pw is the mean pressure vertical load in the wall).  
 

h
L

= 0.29 → β ≈ 2.1 →  𝑓𝑚 = 𝑝𝑤 .𝐶1 = 𝑝𝑤 . [1 + 2.1 x  𝐾𝑑]; 𝐾𝑑 ≤ 5 →  𝑓𝑚 ≤ 10.5 x  𝑝𝑤  (7) 
   

In this model, as the deformation of the support increases, relevant stress concentration in the 
supports can occur and compressive stress in the wall increases. In case of a high flexible supporting 
element, as the deformation increases, the compressive stress in wall near the ends of the 
supporting element also increases; maximum vertical pressure, fm, near the end of the wall/beam 
could be near ten times the mean vertical pressure – see equation 7. If the stresses installed on the 
walls are higher than the compressive and shear strength of the bricks/block and of mortar joints, a 
situation of local masonry wall crushing may occur. Also shear stress can increase in the interface 
wall/support near the supports. Tensile stresses distributed throughout the central part of the wall 
can be significative and, if the horizontal principal tensile stress in that zone of the wall reaches the 
tensile strength of the wall, an approximate vertical crack can occur at mid span of the wall, with 
similarity to the situation of possible occurrence of a vertical crack in the type of behaviour above 
described (ISO 4356 [4]). 

 

4.3.3 Type of behaviour related to medium span/height ratio of the wall and medium rigidity of 
the support 

In other type of behaviour referred in ISO 4356 [4], where the height/span ratio (h/L) of the wall is 
approximately in the range 0.29-0.67 (i.e., 1.5 < L/h <3.5), the compressive strength and deformation 
limit of the partition walls are high; possibly, contiguous internal partitions are present; and the 
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openings are small in size. In addition, the supporting element (beam or slab) deforms more than the 
partition wall due, for example, to the absence of a partition wall on the inferior level floor and in the 
same plane of a reinforced concrete beam/slab. In such cases, a separation gap can be formed 
between the wall and the supporting slab/beam, as well as an oblique shear cracking in the upper 
corners of the wall. If the upper support element deforms more than the wall, and if it does not have 
a layer of compressible material placed on its top, there will be a tendency of wall to absorb some 
load from the upper support, and it is possible the occurrence of oblique shear cracking in the 
respective upper corners. 

Considering the wall/beam model described in 3.2.2, and assuming Kd has values between 5 and 7, 
the beam/slab can be considered to have medium rigidity, with a parabolic (quadratic) distribution of 
vertical stresses. The concentration of vertical stresses, fm, is following estimated, for Kd between 5 
and 7 (for the value of h/L = 0.60, according to Figure 3, β≈1.55; for h/L = 0.67, β≈1.45).  
 

  
h
L

= 0.67 → β ≈ 1.45 →  𝑓𝑚 = 𝑝𝑤 .𝐶1 = 𝑝𝑤 . [1 + 1.45 x 𝐾𝑑];  5 ≤ 𝐾𝑑 ≤ 7 →  𝑓𝑚 ≤ 11.2.𝑝𝑤  (8) 
   

Compression stresses are higher next to the supports (vertical stresses near 11.2 x pw), with the 
exception of the areas located in the middle span of the base of the wall, where, due to the 
deformation of the medium rigid support, a separation gap can be formed between the wall and the 
supporting slab/beam, similar as in the type of behaviour above described (ISO 4356 [4]). The 
occurrence of higher deformations in the  upper support element (beam or slab), which is confining 
at the top of the masonry wall, compared to those of its lower support element, may lead to the 
transmission of some load to the confining wall (the magnitude of that load could depend, in part, on 
the stiffness of the wall and of the upper support (beam/slab), as well as the stiffness of the wall 
lower support (beam/slab), which can induce high stresses, and lead to cracking in the walls, namely 
possible shear cracks in the upper corners of the wall (Figure 1b). That shear cracks have similarity to 
the situation of possible occurrence of the oblique shear cracking in the upper corners of the wall, in 
the type of behaviour above described (ISO 4356 [4]). There may be situations where the upper and 
lower support elements with medium rigidity have almost identical deformations, in which case 
possible cracks in the masonry wall can occur, usually, running diagonally from the corners of the 
base of the wall (Figure 1c). 

 

4.3.4 Type of behaviour related to low span/height ratio of the wall and high rigidity of the 
support  

The third relevant type of behaviour, referred in ISO 4356 [4], is related to the cases where h/L ratio of 
the wall is greater than 0.67 (i.e., the span/height (L/h) ratio of the wall is less than 1.5), and due to 
possible deformation of the upper slab/beam, the wall may absorb some load of this element, and 
transmit a substantial part of that load, through the effect of an arc of compression to the lower 
slab/beam, at the end of the span. In this case, a vertical cracking may appear in the lower part of the 
wall, as well as oblique shear cracking may occur in the upper corners of the wall. According to the 
model of 3.2.2, if Kd is greater or equal 7, the support can be considered to have high rigidity, with 
the distribution of vertical stresses along the contact surface approximately linear (triangular) [9], 
with high concentration of vertical stresses on the supports. The concentration of vertical stresses, 
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fm, is following estimated (for values of h/L in the range 0.60-1.0, according to Figure 3, β varies, 
approximately, between 1.55 and 1.2; for values of h/L greater or equal to 1.0, β has a constant value 
of 1.2). 
 

h
L
≥ 1 → β ≈ 1.2 →  𝑓𝑚 = 𝑝𝑤 .𝐶1 = 𝑝𝑤 . [1 + 1.2 x 𝐾𝑑] ;  𝐾𝑑 ≥ 7 →  𝑓𝑚 ≥ 9.4 x 𝑝𝑤  (9) 

   
It is relevant to refer, that, in the case of masonry walls with a high height/length ratio of the wall, 
there is a strong interaction between the wall and their supporting elements, and composite action 
between the two elements (wall and support) is considered progressively effective for increasing values 
of  h/L ratio,  greater than 0,67.  Due to the restriction of the supports, an arc of compression on the 
wall is materialized, which allows the transfer of loads to the ends of the support element, inducing 
significant shear stresses in the area of the wall-beam connection, next to the referred ends of the 
supports (see Figure 2). The distribution of vertical loads along the supporting element depends on 
the relative stiffness of the beam/slab and the masonry wall and,  in case of a high rigid supporting 
element, significative concentration of compression stress in the wall can be generated near the ends 
of the support, reaching levels of stresses eventually larger than the compressive strength of the 
masonry, which can be possible, mainly, due to the confinement effect caused by biaxial 
compression states, which could raise, locally, the effective compressive strength of the wall, [16].  
This arc of compression can be associated with the possible appearance of vertical cracks in the 
middle area, accompanied or not by oblique shear cracks in the upper part of the wall; and also 
associated to the horizontal tension stresses located in the central zone of the wall (bottom part of 
the wall), which can possibly correspond to a vertical crack, with similarity to the situation of possible 
occurrence of the vertical crack in the type of behaviour above described (ISO 4356 [4]).  

5 LIMITATION OF DAMAGE IN EXISTING “HBrc” BUILDINGS THROUGH PREVENTIVE 
CONTROL OF THE DEFORMATIONS OF THE WALL CONCRETE SUPPORTS 

After building construction, their masonry walls often can have problems related to serviceability, 
generally due to their brittle behaviour and low tensile strength [7], which can lead to cracking 
phenomena that, usually, do not comprise structural risks, but can have aesthetic negative impact in 
buildings, particularly in “HBrc” buildings, with inevitable need of repair. Therefore, it is important 
the survey of the problems related to building serviceability, especially through the careful 
monitoring of the signs of excessive deformations of masonry walls supports, that can particularly 
lead to the onset of masonry cracking and their progression along the time. Besides the cases where 
deformations of a reinforced concrete support should not exceed certain limiting value that 
adversely affects its proper functioning or appearance, these deformations should not exceed those 
that can be accommodated by other connected elements such as partitions, glazing, cladding, 
services or finishes. According to EC6 (EC6 - EN 1996-1-1:2005 - Section 7, Serviceability Limit State, 
7.1 General, [15]), the serviceability of masonry members should not be impaired by the behaviour 
of other structural elements, such as deformations of floors or walls. Generally, the serviceability 
limit states in buildings should take into account, for example, stiffness criteria expressed in terms of 
limits for vertical deflections. Vertical deformations, in accordance with EC2 (EC2 - EN 1992-1-1:2004 
[14]), are represented schematically in Figure 5 (Figure 5 is based on EN 1992-1-1:2004 - A1.4.3). 
Deflections and limiting values may be obtained from ISO 4356 [4].  
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wc - Precamber in the unloaded structural member 
w1 - Initial part of the deflection under permanent loads of the 
relevant combination of actions  
w2 - Long-term part of the deflection under permanent loads 
w3 - Additional part of the deflection due to the variable actions of the 
relevant combination of actions  
wtot Total deflection as sum of w1, w2, w3 
wmax Remaining total deflection taking into account the precamber 

Figure 5. Definition of of vertical deflections (EN 1992-1-1:2004 - A1.4.3 - Figure A1.1) 

The appearance and functionality of the structure could be reduced when the sag of the support 
(beam/slab) subjected to quasi-permanent loads exceeds span/250 (EC2 - EN 1992-1-1:2004 [14]), 
which can be a limit to consider in the survey of potential situations of excessive vertical 
deformations in an existing building. For the deflection after construction, span/500 is possibly a 
suitable limit, for quasi-permanent loads, to avoid deflections that could damage adjacent parts of 
the structure, and this limit should be checked in the referred survey. For heritage buildings, where 
there is a particular concern about sensible elements (especially decorative elements), other limits 
more severe may be considered. The limit state of deformation may be checked in the survey by 
comparing observed deflections with the limiting values of the span/depth ratio (L/d), according to 
EC2 (EN 1992-1-1:2004, 7.4.2).  For beams/slabs (with spans exceeding 7 m) or flat slabs (with the 
greater span exceeding 8,5 m), which support partitions liable to be damaged by excessive 
deflections, the values of L/d, above referred, should be adequately increased (EN 1992-1-1:2004, 
5.3.2.2 (1)), namely in case of “HBrc” buildings. 

Although the values of the deformations of the infill wall supports (beams or slabs)  could be lesser 
than the deformation limits specified on structural code EC2, these deformations can, in some cases, 
lead to masonry cracking, which could be inacceptable in case of “HBrc” buildings, which is very 
important to preserve aesthetic aspect; in worst cases, even deformation values near span/1000 can 
lead to cracking, and that can be, particularly, possible in the case of presence of openings, of local 
deficient quality of the wall or if long term effects (creep) of the supports are significative. So, the 
evaluation of the deformation of the supporting elements that lead to cracking of masonry walls 
should be based, for each specific case, on the consideration of the deformation characteristics of 
the walls and supports and its interaction, as well as taking in due account the results of the 
observation experience of buildings subjected to vertical deformations. 

6 STRATEGIES FOR PREVENTION, REPAIR AND REHABILITATION OF WALLS AND REINFORCED 
CONCRETE SUPPORTS 

Strategies for repair and rehabilitation of walls, in order to avoid or minimize the occurrence of 
damage due to excessive vertical deformations, should be based on a careful and detailed analysis of 
the anomalies, particularly related with masonry cracking. Cracking repair depends on a correct 
diagnosis of the source of the movements producing the cracks, and if this movement is stabilized or 
not [17]. In the situations where the occurrence of masonry cracking is clearly due to the excessive 
vertical deformations of the supports, the need to limit the progression of that cracking, which is 
particularly relevant in the case of a heritage building, enforces the corresponding repair actions. The 
main objective of the repair actions should be to enhance the capacity of the masonry to 
accommodate the deformations of their concrete supports, and to minimize or even avoid cracking 
by assuring that the induced tensile stresses in the walls are controlled; and to increase, if possible, 
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wall tensile strength (bond strength). For this objective, it is recommended, particularly, the 
following: avoiding the rigid link between the masonry and the supports, through the use of joints, at 
the top/bottom of the infill walls, filled with a deformable mortar or other similar material, in order 
to allow the deformation of the support structure, without endangering the stability of those infill 
walls; in certain cases, the solution is strengthening the supports to minimize their vertical 
deformations, for example with addition of steel elements or of Fibre Reinforced Polymer (FRP). 

7 CONCLUSIONS 

In this paper, a general description of anomalies related to vertical deformations of the masonry 
walls and their reinforced concrete supporting elements was made. Relevant influencing factors of 
the wall-support assembly basic behaviour were presented. An analysis of wall-support behaviour 
related to vertical deformations is carried out, based on the study of the stresses in the constituent 
elements of wall-support assembly, and of their main types of deformation related with the rigidity 
of the reinforced concrete support of the wall, and also of the reinforced concrete element confining 
at the top of the wall. Serviceability requirements related to the limitation of damage in infill 
masonry walls, through the control of the deflections of reinforced concrete supports with due 
consideration of the respective building heritage relevance, are discussed. Finally, general strategies 
for repair and rehabilitation of building infill masonry walls with anomalies related to vertical 
deformations of their reinforced concrete supports, as well as for strengthening of these supports, 
are proposed. 
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Resumo 
A monitorização de estruturas de betão, tanto em serviço como em ensaios experimentais, é 
essencial para a compreensão do comportamento estrutural. A aplicação de métodos baseados em 
imagem apresenta vantagens claras, sendo relevante para o estudo de novas soluções e materiais. 
Neste âmbito importa também definir procedimentos de pós-processamento personalizados, que 
permitam calcular parâmetros relevantes para a análise estrutural em causa. Neste trabalho é 
apresentada uma análise do comportamento de vigas de betão armado reforçadas com um 
Compósito Cimentício de Ultra-Elevado Desempenho Reforçado com Fibras (UHPFRC), ensaiadas ao 
esforço transverso até à rotura. Foram desenvolvidos diversos procedimentos de pós-processamento 
para calcular os parâmetros relevantes para a análise estrutural, a partir dos dados obtidos através 
de fotogrametria, os quais permitiram calcular campos de deslocamento e de extensão e caracterizar 
a evolução do padrão de fendilhação. Estes resultados permitiram avaliar a resposta das vigas, em 
particular, o comportamento da camada de compósito UHPFRC e a cinemática da fenda principal. Os 
resultados demonstram a potencialidade da fotogrametria para realizar uma caracterização 
detalhada do comportamento estrutural de elementos de betão, como método complementar e/ou 
substituto da instrumentação tradicional. A fotogrametria permitiu, a partir da imagem e do pós-
processamento personalizado dos dados, obter resultados difíceis de atingir com os procedimentos 
tradicionais, mesmo aplicando um conjunto de técnicas. 

 

Palavras-chave: Fotogrametria; Monitorização; Fendilhação; Betão; UHPFRC. 
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1 INTRODUÇÃO 
O reforço de vigas e lajes de Betão Armado (BA) com uma camada fina (30 a 50 mm de espessura) de 
um compósito cimentício de ultraelevado desempenho reforçado com fibras (UHPFRC) na face 
tracionada, essencialmente na zona de momentos negativos, é uma técnica eficaz para o acréscimo 
da capacidade resistente à flexão [1-3]. Este ganho de resistência é significativo quando são aplicadas 
armaduras ordinárias na camada de UHPFRC. Contudo, apesar da resistência ao corte transverso 
também ser incrementada, esta deve ser avaliada, uma vez que pode condicionar a resposta global 
do elemento reforçado. A camada de reforço de UHPFRC funciona como uma armadura externa, 
devido ao seu comportamento à tração originado pela incorporação de fibras. No caso de vigas sem 
estribos, dada a grande rigidez da camada de reforço, a fenda crítica (diagonal) de corte no substrato 
de BA apenas se desenvolve aquando da formação e propagação de uma fenda horizontal junto à 
interface entre o substrato de BA e a camada de reforço de UHPFRC. Este instante marca também o 
final do comportamento monolítico do elemento (Fig. 1) [4]. O tratamento mais indicado para a 
superfície de ligação entre betões é a aplicação de jato de água de alta pressão. A rugosidade da 
interface resultante garante boas condições de aderência entre ambos materiais, e a fenda 
horizontal ocorre no substrato. Após a formação desta fenda, desenvolve-se um mecanismo 
resistente alternativo, no qual a contribuição da camada de UHPFRC se caracteriza pela flexão com 
dupla curvatura ao longo do comprimento de separação dos dois materiais.  

 
Figura 1. Formação da fenda crítica de corte. 

As vantagens da digitalização e a evolução tecnológica devem ser empregues na avaliação e 
monitorização estrutural. Neste âmbito, importa aproveitar técnicas que, embora já sejam 
empregues noutras áreas, possam representar uma mais valia na avaliação do comportamento 
material e estrutural. No caso da fotogrametria, técnica que permite obter e monitorizar informação 
geométrica, e.g. coordenadas de pontos, existem várias metodologias propostas e aplicadas com 
sucesso. A fotogrametria demonstrou ser uma técnica que permite também adquirir uma grande 
quantidade de informação relevante para a análise estrutural, além de uma discretização elevada 
dos dados. No caso de estruturas de betão armado, é aplicada na medição de deslocamentos, 
extensão e fendilhação [5-8]. No entanto, não raras vezes, não são aproveitadas todas as 
potencialidades dos dados obtidos. Assim, o desenvolvimento de procedimentos de pós-
processamento de dados específicos para calcular os parâmetros relevantes para os vários tipos de 
estrutura e análise em questão é fundamental. Esta abordagem permite personalizar os resultados e 
assim auxiliar na compreensão do comportamento da estrutura em vários cenários de carga [5,7]. 
Neste artigo são apresentados diversos procedimentos de pós-processamento desenvolvidos para 
calcular parâmetros relevantes para a análise estrutural, a partir dos dados obtidos através de 
fotogrametria. A informação foi obtida a partir dos métodos baseados em imagem, com o objetivo 
de calcular campos de deslocamento e de extensão e de caracterizar a evolução do padrão de 
fendilhação da viga. Estes resultados foram analisados em secções e instantes críticos de forma a 
permitir avaliar o comportamento de vigas, em particular, a ligação entre o substrato de BA e a 
camada de reforço de UHPFRC e a fenda crítica de corte. 
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2 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS  
Foi realizado um ensaio de flexão de três pontos de uma viga de betão armado reforçada com uma 
camada armada de UHPFRC. Por simplificação do ensaio, a viga foi posicionada de forma a que a 
camada de reforço de UHPFRC se localize na face de momentos positivos. A geometria, incluindo a 
armadura e o posicionamento dos alvos para monitorização por fotogrametria, é apresentada na 
Fig. 2. A viga tem um vão de 1200 mm, uma secção transversal retangular de 150 mm de largura e 
altura total de 230 mm, sendo a camada de UHPFRC de 30 mm. A viga foi concebida para avaliar a 
resistência ao corte sem estribos, e por isso só metade desta tem armadura transversal. 

À idade do ensaio, o betão apresentava uma resistência à compressão de 50 MPa. O UHPFRC tem 
uma composição com 3% de fibras de aço aleatoriamente orientadas, apresenta uma resistência à 
tração de 8 MPa, e cerca de 140 MPa à compressão. Nas armaduras, foram usados varões da classe 
S500 NR. A carga pontual, F, foi aplicada monotonicamente a meio-vão com controlo de 
deslocamento, a uma velocidade de 0.02 mm/s. 

 
Figura 2. Geometria e posicionamento de alvos da viga. 

Com o objetivo de apresentar a monitorização com fotogrametria, foram selecionados os instantes 
assinalados na Fig. 3(a). Foram posicionados LVDTs verticais na face oposta à face pintada com alvos, 
com o objetivo de obter as leituras referentes a abertura na interface entre o betão do substrato e a 
camada armada de UHPFRC (W1), e o deslocamento a meio vão da viga(δ) (Fig. 3(b)). 

 
(a) 

 
 

 

(b) 

Figura 3. Monitorização do ensaio: (a) Imagens analisados; (b) Posicionamento de LVDT verticais.  

3 METODOLOGIA DE MONITORIZAÇÃO 
3.1 Preparação da superfície e aquisição de imagem 
A superfície da viga foi pintada com uma grelha de alvos circulares com 5 mm de diâmetro, e um 
afastamento de 40 mm na parte superior da viga, e de 20 mm na parte inferior (Fig. 4). As imagens 
foram adquiridas através de duas câmaras, cada uma alocada a monitorizar parte da metade da viga 
em análise, ou seja, a metade da viga sem armadura transversal (Fig. 2). Nesta abordagem foi 
considerada uma área de sobreposição das imagens captadas por ambas as câmaras, para 
posteriormente produzir uma imagem composta através de stitching. As imagens adquiridas do lado 

 
Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 805



do meio-vão da viga foram obtidas com uma câmara Nikon D810 e uma lente com distância focal de 
50 mm, e uma resolução de 7360x4912 pixéis. As imagens junto ao apoio da viga foram captadas 
com uma Nikon D3100 e um lente com 82 mm de distância focal, e uma resolução de 
4608x3072 pixéis. As câmaras foram colocadas em posição fronto-paralela em relação à superfície da 
viga (Fig. 4).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4. Set-up de ensaio; (a) vista geral; (b) imagem da Nikon D810; (c) imagem da Nikon 3100 

3.2 Processamento de imagem 
Numa primeira fase as imagens adquiridas com cada câmara foram processadas individualmente, e o 
primeiro passo consiste na sua orto-retificação [6]. Esta transformação permite corrigir a rotação da 
imagem em relação ao sensor da câmara, corrigir o efeito de distorção e definir a resolução espacial 
da imagem. Este último passo permite realizar medições em unidades métricas, neste caso em 
milímetros. De seguida, foram detetados e identificados os alvos nas várias imagens, e calculados os 
deslocamentos de cada alvo entre a imagem de referência (antes da aplicação da carga) e as imagens 
correspondentes ao instante de ensaio avaliados [5-7]. De forma a facilitar a interpretação dos 
resultados, estes são apresentados de forma global numa imagem composta. Como já referido, esta 
foi produzida através de uma operação de stitching entre imagens das duas câmaras captadas no 
mesmo instante [9]. Importa referir que todos os parâmetros a analisar, deslocamentos, extensão e 
fendilhação, foram calculados a partir das imagens originais de cada câmara. 

3.3 Processamento de dados 

Vetores de deslocamentos  

Os vetores de deslocamentos foram calculados a partir da diferença entre as coordenadas dos alvos 
calculadas na imagem captada num determinado “instante i” do carregamento, e uma imagem 
referência, por defeito uma imagem captada antes do início do ensaio. De referir que os 
deslocamentos podem ser calculados em relação a qualquer outro instante de referência. 

Mapas de extensão  

Os mapas de extensão na superfície foram calculados aplicando os conceitos do Métodos dos 
Elementos Finitos, considerando elementos triangulares cujos nós são o centro dos alvos circulares 
identificados, e o campo de deslocamentos anteriormente calculado [5,6]. Este procedimento 
permite calcular extensões elementares e uniformes. Posteriormente, foram estimadas as extensões 
nodais, considerando o contributo de todos os elementos concorrentes em cada nó.  

Fendilhação 
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Para a caracterização do padrão de fendilhação foi utilizado um algoritmo desenvolvido em [8]. A 
base do funcionamento deste algoritmo é a deformação virtual da imagem correspondente ao 
instante anterior ao carregamento da viga. Essa deformação é realizada partir do campo de 
deslocamentos dos alvos, e procedendo à interpolação para calcular os deslocamentos dos restantes 
pixéis. O padrão de fendilhação é obtido através da diferença entre a imagem virtual deformada e a 
imagem real para o mesmo instante, como no exemplo apresentado na Fig. 5. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5. Padrão de fendilhação: (a) imagem inicial; (b) F = 71.6 kN (após rotura); (c) deformação 
virtual da imagem inicial para F = 71.6 kN; (d) padrão de fendilhação para F = 71.6 kN. 

A caracterização da cinemática da fenda principal, nomeadamente, a evolução da sua abertura e o 
deslizamento entre as suas faces, foi realizada com recurso aos deslocamentos relativos entre alvos 
adjacentes e localizados em diferentes faces da fenda, como exemplificado na Fig. 6. O cálculo 
considerado na determinação dos vetores de deslocamento, deslizamento e abertura da fenda, foi 
realizado através das seguintes equações: 

         𝑑𝑑𝑗 = 𝑑𝑥𝑗 . 𝑐𝑜𝑠𝛽 ± 𝑑𝑦𝑗 . 𝑠𝑖𝑛𝛽 (1) ∆𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑖 − 𝑑𝑑𝑗           (3) 

𝑑𝑎𝑗 = 𝑑𝑥𝑗 . 𝑠𝑖𝑛𝛽 ± 𝑑𝑦𝑗 . 𝑐𝑜𝑠𝛽 (2) ∆𝑑𝑎 = 𝑑𝑎𝑖 − 𝑑𝑎𝑗           (4) 
 

 

𝑑𝑑𝑗  Vetor de deslocamento de deslizamento com relação à fenda 
para o alvo 𝑗. 

𝑑𝑎𝑗  Vetor de deslocamento de abertura da fenda para o alvo 𝑗. 

𝑑𝑥𝑗  Vetor de deslocamento horizontal do alvo 𝑗. 

𝑑𝑦𝑗  Vetor de deslocamento vertical do alvo 𝑗 
𝛽 Direção da fenda para cada troço de fenda. 

Figura 6. Medição dos deslocamentos relativos dos alvos 

A direção da fenda (𝛽) foi obtida considerando a sua divisão em três troços (Fig. 7), através de um 
algoritmo baseado em processamento de imagem. O valor da inclinação de cada troço identificado 
foi de 19⁰, 24⁰ e 18⁰ para os troços i, ii e iii, respetivamente. 
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Figura 7. Troços da fenda diagonal considerados 

3.4 Precisão experimental 
Dada a diferente resolução das imagens das câmaras, e a variação de espaçamento dos alvos na área 
analisada, foram estimados três valores para precisão experimental das extensões medidas. O valor 
considerado foi o Root Mean Square Error (RMSE), calculado a partir da diferença de coordenadas 
entre dez imagens consecutivas adquiridas antes de iniciar o ensaio, ou seja, sem aplicação de 
qualquer carregamento. Os valores estimados, por zona, para o deslocamento (mm) e a extensão 
(‰), e considerando um campo de extensões uniforme são os expostos na Fig. 8. 

 
Figura 8. Precisão experimental estimada para o cálculo das extensões 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 
Nesta secção são apresentados alguns dos resultados possíveis de obter a partir da fotogrametria, 
com vista a avaliar o ensaio realizado. A título de exemplo, e sempre que aplicável, são apresentados 
mapas de resultados para dois instantes de carregamento, um em fase elástica, F = 57,0 kN, e um 
após ser atingida carga de pico, para F = 71,6 kN. Na Fig. 9 encontram-se a identificação (ID) dos alvos 
utilizados na fotogrametria. 

 
Figura 9. Identificação dos alvos. 

Vetores de deslocamentos 

β=19⁰ 

β=24⁰ 

β=18⁰
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Como já referido, foram medidos os deslocamentos verticais a meio-vão (δ) através de LVDTs. Este 
foram comparados com as medições obtidas com recurso à fotogrametria a partir de cinco alvos 
assinalados na Fig. 10 (alvos 4 a 8). 

 

 
 

(a) 
 

(b) 

Figura 10. Flecha a meio-vão da viga: (a) pontos de medição (b) LVDT vs. fotogrametria 

De igual forma pretendia-se avaliar o comportamento na interface entre o betão e a camada de 
UHPFRC, através da análise das leituras do LVDT (W1) (Fig. 3). A discrepância de resultados entre a 
fotogrametria e os LVDTs levaram à análise das imagens em ambas as faces da viga. Esta permitiu 
verificar face onde foi colocado o LVDT ocorre maior fendilhação nas imediações da zona analisada 
(Fig. 11), comparativamente à face da estrutura monitorizada com fotogrametria, a qual não exibiu 
fendas nessa mesma zona. Na análise visual realizada não foi percetível qualquer abertura da 
interface entre o substrato e a camada de reforço. Este fenómeno pode ser confirmado na Fig. 12, 
onde se apresenta o panorama geral da viga, e o detalhe das zonas de medição das aberturas w1-a e 
w1-b, obtidas com fotogrametria a partir da diferença média de espaçamento entre alvos 
posicionados a duas cotas diferentes. No detalhe da Fig. 12(b), observa-se uma sobreposição entre 
uma imagem captada no instante de referência, antes do início do ensaio, e a uma imagem captada 
no último instante analisado. Nesta não é visível a existência de fendas na interface, evidenciando 
um comportamento aparentemente monolítico da viga, sendo o deslocamento dos alvos 
posicionados em ambos os materiais idênticos. 

 
Figura 11. Fendilhação na face posterior da viga. 
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(a) 
 

(b) 
Figura 12. Instante final analisado: (a) zona analisada para determinar W1, (b) detalhe com a 

sobreposição com imagem inicial. 

A abertura da interface entre os dois materiais (W1) foi comparada com as leituras obtidas a partir da 
fotogrametria, W1-a e W1-b (Fig. 13). Os valores medidos com o LVDT e pela fotogrametria 
apresentam uma discrepância que confirma o comportamento observado nas diferentes faces da 
viga. As fendas observadas na Fig. 11 originam uma leitura de valores de W1 superiores, 
principalmente após fendilhação. Já no caso das aberturas medidas através da fotogrametria, W1-a e 
W1-b, importa recordar que a precisão estimada para os deslocamentos na zona em análise é de 
±0.01 mm (Fig. 8). A ordem de grandeza dos valores medidos principalmente no início do ensaio, é 
muito próxima desse valor, ou seja, sem significado. Isso explica a variação observada na medição da 
abertura, dentro de um determinado intervalo. A Fig. 13 apresenta esses valores, os quais foram 
unidos por linhas tracejadas com o objetivo de facilitar a perceção da evolução dos valores ao longo 
do ensaio.  

 

Figura 13. Abertura 

De seguida apresentam-se os mapas de deslocamento obtidos (Fig. 14). A resultante do 
deslocamento (Fig. 14(a)) permite observar um incremento do valor do deslocamento na zona 
esquerda da imagem, que representa o meio vão da viga. Ainda é possível perceber a zona de 
formação da fenda principal de corte, em função das diferenças de deslocamento abaixo ou acima 
dessa zona. A Fig. 14(b) representa o deslocamento horizontal dos alvos (aumentados x10), o que 
permite avaliar o deslizamento na interface entre os dois betões. Este fenómeno apenas é 
observado, de forma reduzida, nas zonas próximas ao apoio da viga. 

Mapas de extensão 
Os mapas de extensão relativos à direção horizontal (𝜀𝑥𝑥) e à direção principal (𝜀1) apresentados na 
Fig. 15, mais uma vez exemplificando para os instantes F = 57,0 kN e F = 71,6 kN. Ambos os casos, 
extensões na direção 𝜀𝑥𝑥   (Fig. 15(a)) e na direção principal 𝜀1 (Fig. 15(b)) registam um 
comportamento diferenciado na camada de UHPFRC de reforço nos instantes mais avançados dos 
ensaios, após fendilhação. No cado da principal 𝜀1 esse comportamento já é detetado em fase 
elástica do ensaio (Fig. 15(b)), para = 57,0 kN. 

W1-b W1-a 
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F=57,0kN 

  
F=71,6kN 

  
(a) (b) 

Figura 14. Vetores de deslocamento dos alvos: (a) 𝑟x2.5; (b) 𝑟𝑥x10. 

𝜀𝑥𝑥 

 

F=57.0kN 𝜀1 

 

 
c  

F=71,6kN 

  

 (a) (b)  
Figura 15. Mapa de extensões: (a) direção horizontal (𝜀𝑥𝑥); (b) direção principal (𝜀1). 

Fendilhação 

Na Fig. 16 apresenta-se o padrão de fendilhação detetado pelo algoritmo IDeA [8]. A fenda principal 
de corte, tem uma inclinação de cerca de 20⁰ na zona centra e de 18⁰ junto à aplicação da carga e da 
camada de reforço. Neste caso, a viga apresentou uma rotura frágil sem formação e propagação da 
fenda horizontal junto à interface entre o substrato de BA e a camada de reforço de UHPFRC. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 16. Padrão de Fendilhação: (a) F = 57.0 kN; (b) F = 71.6 kN (pós-pico). 

Com o objetivo de auxiliar na análise da cinemática da fenda, a abertura (Δda) e o deslizamento 
(Δdd) foram avaliados entre pares de alvos (Fig. 9). A Fig. 17 apresenta a evolução dos referidos 
parâmetros para vários pares de alvos e para todos os instantes de ensaio analisados. O gráfico 
representa a abertura e o deslizamento ao longo do perfil da fenda principal desde a zona de 
aplicação de carga até a zona de apoio. No caso da abertura (Fig. 17(a)) registou-se um aumento 
brusco na fase pós-pico (108.2 kN), abaixo do centro geométrico da viga, onde também se verifica a 
presença de um número elevado de ramificações da fenda, o que influenciou o aumento do 
deslocamento relativo entre os alvos medidos. Já no caso do deslizamento na fenda (Fig. 17(b)) os 
valores dos deslocamentos relativos aumentam também bruscamente na fase pós-pico na zona 
superior da viga, acima do eixo. 

Zona 
Aplicação 
da carga 

 

Zona 
do apoio 

(a) 

  
(b) 

 

 
(b) 

 

Figura 17. Cinemática da fenda: (a) perfil; (b) Abertura, (c) Deslizamento. 

Δda 

Δdd 
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5 CONCLUSÕES 
A informação obtida com o pós-processamento personalizado de dados obtidos a partir da 
fotogrametria demonstrou ser uma mais-valia importante para a análise estrutural dos ensaios 
apresentados. Os resultados apresentados permitem uma interpretação detalhada do 
comportamento da viga, nomeadamente recorrendo a: (i) campos de deslocamento; (ii) mapas de 
extensão; (iii) padrão de fendilhação; e (iv) deslizamento e abertura de fendas. No caso do 
comportamento de vigas de betão armado reforçadas com um Compósito Cimentício de Ultra-
Elevado Desempenho Reforçado com Fibras (UHPFRC) importa realçar: 

• Campos de deslocamento 
Os campos de deslocamentos permitem localizar a zona de formação da fenda principal de 
corte a partir das diferenças de deslocamento localizadas abaixo ou acima dessa zona. 
Permitem ainda aferir a ligação entre os betões, para avaliar o deslizamento na interface. 

• Mapas de extensão 
Os mapas de extensão permitem avaliar qualitativamente a evolução das extensões, 
especialmente útil para identificar zonas de tração e compressão. Adicionalmente, os mapas 
de extensão são relevantes para aferir o comportamento monolítico da viga.  

• Fendilhação 
A abordagem proposta permite identificar e caracterizar a fenda principal de esforço 
transverso, incluindo a sua inclinação e evolução, i.e., evolução do deslizamento e da 
abertura da fenda ao longo do ensaio.  
 

O pós-processamento personalizado de dados obtidos através de fotogrametria é uma abordagem 
eficaz, que permite otimizar os dados adquiridos com vista a obter uma análise estrutural mais 
detalhada. Esta abordagem complementar permite identificar comportamentos difíceis, ou mesmo 
impossíveis, de detetar apenas com a instrumentação tradicional. 
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Resumo 

Este artigo debate o tema de utilização de metodologias de avaliação de estruturas existentes de betão 

armado, que auxiliam no diagnóstico da condição da estrutura de edificações. O tópico relacionado a 

conservação de estruturas de betão armado está cada vez mais em pauta, seja pela ampla quantidade 

de edificações existentes que vem aparecendo na mídia por apresentarem situações de risco ou pela 

preservação das construções. Compreender as metodologias de avaliação que auxiliam na inspeção e 

na quantificação da condição da estrutura da edificação, entender as variáveis que estão envolvidas 

em cada metodologia podem facilitar aos engenheiros e arquitetos no momento de escolher qual 

método utilizar em uma estrutura. Metodologias como GDE Parametrizado, CEB Boletim n° 243 e Alert-

D já possuem publicações que validam o seu uso em estruturas de betão, por isso este presente 

trabalho pretende realizar comparações dentre estes com a utilização de parâmetros e como cada 

uma utiliza para a identificação de mecanismos de degradação durante a inspeção e de como é 

determinado o grau de degradação das famílias e da estrutura total. A estrutura utilizada para 

comparação foi o viaduto da galeria dos estados (Brasília, Brasil), todos os métodos demonstraram 

que a estrutura apresentou um resultado critico, mas as principais diferenças estão entre os pesos das 

famílias para a classificação da degradação da estrutura e de como os mesmos danos são quantificados 

de forma diferente dentre os métodos. Outro ponto levantado é a adaptação dos métodos para as 

peculiaridades da estrutura. 

Palavras-chave: Betão Armado; GDE Parametrizado; CEB Boletim n° 243; Alert-D; Estruturas 
Existentes  
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1 INTRODUÇÃO 

A qualidade das construções existentes é o alicerce para melhor qualidade de vida das pessoas, outro 

ponto particular, a segurança de uma edificação é um requisito funcional da sociedade.  No Brasil, 

situações como Edifício Areia Branca em Jaboatão dos Guararapes (PE) [13], o teto da garagem que 

cedeu do prédio da SQN 210 Bloco C (DF) [18] e Edifício Andrea em Fortaleza (CE) [1], em que 

ocorreram desabamentos total ou parcial das estruturas, pesquisas envolvendo avaliações de 

estruturas de betão nos últimos anos vem sendo aperfeiçoado e levantando o debate no país. 

Na engenharia civil, há diversas aplicações desses estudos por meio de fatores de análise para 

quantificar a degradação, denominados classificações de condição (Straub, 2009 apud [16]). Em 

diversos países, a avaliações de degradação de edifícios é realizado com base no diagnóstico de todas 

as manifestações patológicas dos elementos do edifício através de formulários de compilação 

predefinidos. Em alguns locais os métodos de avaliação passaram a ser prescritos por lei, e os 

processos de desenvolvimento são muito semelhantes em vários países, embora existam algumas 

diferenças no objetivo final. [16].  

O objetivo deste artigo é comparar os diferentes métodos de avaliação de estruturas existentes de 

betão, GDE Parametrizado, Alert-D e CEB boletim n° 243. As três metodologias serão aplicadas nos 

pilares do viaduto do eixo rodoviário sul sob a galeria dos estados, localizado na cidade de Brasília, e 

as diferenças dos resultados matemáticos obtidos são comparadas por meio de indicadores numéricos 

adicionais. 

2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS  

Neste capítulo será apresentado as metodologias estudadas para este artigo: GDE Parametrizado, 

Alert-D e CEB boletim n° 243. 

2.1 GDE Parametrizado 

O método GDE Parametrizado [14], método que foi desenvolvido por Castro [3] e atualizado ao longo 

dos anos por Lopes [10], Boldo [2] e Fonseca [8]. Este método foi baseado na proposta idealizada por 

Klein et all [9] , mas com as adaptações e modificações de Castro [3] permitem quantificar a evolução 

dos danos ao longo da vida útil da estrutura. Estes estudos também foram baseados no modelo 

desenvolvido por Tuutti [19] sobre a oxidação da armadura em betão armado utilizado como forma 

de calibração e visa estabelecer uma quantificação do grau de deterioração de uma estrutura. 

No GDE Parametrizado, o primeiro passo é a decomposição da estrutura em Famílias de Elementos. O 

segundo, é realização de um levantamento visual de cada componente para avaliação dos danos. O 

terceiro, para cada elemento, dois fatores de ponderação são atribuídos, a saber, um fator de dano 

(𝐹𝑝) e um fator de intensidade (𝐹𝑖). O fator de dano (𝐹𝑝) é um valor pré-estabelecido, variando de 0 a 

1 [14]. E, também, o fator de intensidade (𝐹𝑖) é um valor pré-estabelecido variando de 0 a 1 [14]. O 

Quarto passo do método é a avaliação do dano por um índice denominado grau de dano. 

O grau de danos (𝑑) de uma única patologia é avaliado pelas seguintes fórmulas: 

Se 𝐹𝑖 ≤ 0,6 Iniciação 𝑑 (𝐼) = (0.166 𝑥 𝐹𝑖)𝑥 𝐹𝑝 (1) 

Se 𝐹𝑖 > 0,6 Propagação 𝑑 (𝐼𝐼) = (2.25 𝑥 𝐹𝑖 − 1.25)𝑥 𝐹𝑝 (2) 
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Obtido o valor de 𝑑, a próxima etapa é feita o cálculo de grau de deterioração do elemento (𝐺𝑑𝑒) 

analisado, dessa forma é quantificado a deterioração de um componente, a função abaixo define os 

valores de 𝐺𝑑𝑒 [10]:  

𝐺𝑑𝑒 =  𝐷𝑚𝑥 (1 +
∑ 𝐷(𝑖) −  𝐷𝑚𝑥

∑ 𝐷(𝑖)
) 

𝐷𝑚𝑥  = valor máximo obtido 

para o grau de danos. 
(3) 

O índice de grau de deterioração da família de elementos (𝐺𝑑𝑓) é calculado com a soma dos valores de 

𝐺𝑑𝑒, o valor de 𝐺𝑑𝑓 é calculado da seguinte forma [8]: 

𝐺𝑑𝑓 =  𝐺𝑑𝑒𝑚á𝑥 (√1 +
∑ 𝐺𝑑𝑒(𝑖) − 𝐺𝑑𝑒𝑚á𝑥

∑ 𝐺𝑑𝑒(𝑖)

) 
𝐺𝑑𝑒𝑚á𝑥  = valor máximo obtido para 𝐺𝑑𝑒. 

 
(4) 

Por fim, é feito o cálculo do grau de deterioração de toda a estrutura (𝐺𝑑) por meio dos valores de 𝐺𝑑𝑓 

de acordo com a seguinte equação [20]: 

𝐺𝑑,𝑚𝑜𝑑 =  
𝐾𝑚á𝑥

7,07
√1 +  

∑ 𝐾𝑖 −  𝐾𝑚á𝑥

∑ 𝐾𝑖

 

𝐾 = Produto do 𝐺𝑑𝑓,𝑖  pelo respectivo 𝐹𝑟;  

𝐾𝑚á𝑥 = Maior valor do produto do 𝐺𝑑𝑓,𝑖  pelo 

respectivo 𝐹𝑟; 
 𝐹𝑟 = São pré-estabelecidos os valores de 

relevância estrutural. 

(5) 

A classificação nesse método é dada na Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação de condição GDE Parametrizado. Fonte: [8]  

Elemento 
Baixo  

(0 – 0,15) 

Médio  

(0,15 – 0,50) 

Alto  

(0,50 – 0,80) 

Sofrível 

(0,80 – 1,00) 

Crítico 

(> 1,00) 
Família 

Estrutura 
 

2.2 Alert-D 

Nesta seção serão descritas as formulações e as etapas necessárias para a quantificação da degradação 

de edifícios (Alerta-D). A primeira etapa desse método é a decomposição da estrutura em famílias e 

de conjuntos de possíveis elementos. No segundo passo, é gerado um relatório com base na análise 

visual da patologia de cada edifício; todo laudo é composto por um levantamento fotográfico e 

informações adicionais estruturadas. Com esse procedimento completo para cada manifestação 

patológica relatada é atribuído um valor pré-definido. 

Em um elemento com os danos detectados é aplicado o cálculo de dano 𝑆𝐷𝑑 obtido pela fórmula 

abaixo [17]: 

𝑆𝐷𝑑 =  ∑ 𝑣𝑖  ×  𝑤𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

𝑣𝑖  = Pesos dos critérios 

𝑤𝑖𝑗  = Pesos das alternativas 
(6) 

Definindo os valores de 𝑆𝐷𝑑 o seguinte passo é de denominar a classificação de condição de criticidade 

(𝐶𝑟𝑒), dedicado a quantificar a deterioração de um elemento, é definido como uma função dos valores 

de 𝑆𝐷𝑑 da seguinte forma [17]: 

𝐶𝑟𝑒 =  𝑆𝐷𝑚𝑎𝑥  (1 +  
∑ 𝑆𝐷𝑑 − 𝑆𝐷𝑚𝑎𝑥

∆
𝑑=1

2 ∗ ∑ 𝑆𝐷𝑑
∆
𝑑=1

) 𝑆𝐷𝑚𝑎𝑥: máximo valor obtido por 𝑆𝐷𝑑  (7) 

Como aconteceu no método GDE Parametrizado, foi utilizado o mesmo modelo de calibração de 

oxidação da armadura [16]. 
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A próxima etapa é calculada a classificação da condição da família do elemento (𝐶𝐶𝑟𝑓), o valor desse 

índice é definido pela equação abaixo [17]: 

𝐶𝐶𝑟𝑓 =  
∑ 𝐶𝑟𝑒𝑒

𝛾𝑘 ∗ 𝑆𝑡𝑜𝑡
 

𝑆𝑡𝑜𝑡 = Área construída total 

𝛾𝑘 = Avaliação aproximada do número dos elementos 

considerados por metro quadrado 

(8) 

Por último, o grau de deterioração de toda a estrutura (𝐵𝐶𝑟) é calculado agregando os valores de 𝐶𝑟𝑒 

associados a todos os elementos pertencentes ao mesmo edifício por meio da seguinte expressão: 

𝐵𝐶𝑟 =  
∑ 𝐶𝑟𝑒

𝑁𝐸
𝑒=1

𝛾𝑏 ∗ 𝑆𝑡𝑜𝑡

 

𝛾𝑏 = Avaliação aproximada do número dos elementos por 

metro quadrado, avaliado para a tipologia especifica para 

construções em betão armado [17]. 
(9) 

A classificação nesse método é dada na Tabela 2. 

Tabela 2. Classificação de condição Alert-D. Fonte: [17]  

E
le

m
en

to
 

Somente o conforto é afetado 

(Cr <4) – Normal 

(Cr <0,4) – Parametrizado 

Perigos localizados  

(4 < Cr < 6) – Normal 

(0,4 < Cr < 0,6) – Parametrizado 

Sério perigo  

(6 < Cr < 10) – Normal 

(0,6 < Cr < 1,0) – 
Parametrizado 

F
am

íl
ia

 Algumas patologias  

(CCr < 2) – Normal 

(CCr < 0,2) – Parametrizado 

Comprometimento do Serviço  

(2 < CCr < 6) – Normal 

(0,2 < CCr < 0,6) – 
Parametrizado 

Perigo sério e prolongado 

(6 < CCr < 10) – Normal 

(0,6 < CCr < 1,0) – 
Parametrizado 

E
st

ru
tu

ra
 Edifício em bom estado em 

bom estado médio  

(BCr <3) – Normal 

(BCr <0,3) – Parametrizado 

Comprometimento de patologias 
de manutenção são estendidas  

(3 <BCr <5) – Normal  

(0,3 <BCr <0,5) – Parametrizado 

Perigo sério e prolongado que 
compromete a construção  

(5 <BCr) – Normal 

(0,5 <BCr)– Parametrizado 
 

2.3 2.3 CEB boletim n° 243 [4]  

O método CEB boletim n° 243 [4] foi desenvolvido com a finalidade de determinar a classificação de 

condição de estruturas. Esse método de classificação foi criado para fins de gerenciamento de pontes 

e viadutos de modo a identificar as estruturas mais danificadas. A fim de ampliar a sua aplicação em 

outros tipos de estruturas Coronelli [6] realizou algumas modificações no procedimento do método 

sendo possível aplicar em outras tipologias de estruturas de betão armado. A função de classificação 

é calculada para cada elemento estrutural.  Essa expressão é a soma efetiva dos valores de danos 

obtidos na inspeção e a soma de referências dos valores de danos que por fim é multiplicado pelos 

fatores de intensidade e extensão [7], como mostra na equação abaixo ([4];[5]). 

𝐹 =  ∑ 𝑉𝐷 =  ∑ Bi x K1i x K2i x K3i x K4i (10) 

Onde: 𝑉𝐷 = valor do tipo de dano;  Bi: valor associado ao tipo de dano, variando de 1 a 4; K1i = Fator 

do membro estrutural; K2i = fator de intensidade/grau de dano, sendo seus valores o K2i = 0,5, 1, 1,5, 

2; K3i = fator de extensão da propagação do tipo de dano, sua escala é de K3i = 0,5 - 1,0 - 1,5 – 2; K4i: 

fator enfatizando a urgência, seus valores variam entre 1 e 5. 

A classificação da condição da estrutura é dada por: 
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𝐶𝑅 =  
∑ 𝑉𝐷

∑ 𝑉𝐷,𝑟𝑒𝑓

 𝑥100 (11) 

Onde: ∑ 𝑉𝐷 = Soma efetiva dos valores de dano calculados para a estrutura; ∑ 𝑉𝐷,𝑟𝑒𝑓 = Soma de 

referência dos valores de dano que poderia potencialmente ocorrer na mesma estrutura. 

Enfim é realizado a avaliação da capacidade de carga restante pelo fator de deterioração da força (Φ) 

do elemento como mostrado na equação seguinte [5]. 

𝐶𝑅 = 𝛷 =  𝐵𝑅 ∙ 𝑒−𝛼𝑅𝛽𝐶𝑉𝑅  (12) 

Onde: 𝐵𝑅 = Fator de redução da capacidade; 𝛼𝑅 = Fator de deterioração, com valores variando de 0,3 

a 0,8 em relação ao valor de classificação de condição obtido para o elemento;  𝛽𝐶  = Coeficiente de 

confiabilidade; 𝑉𝑅: Coeficiente de variação da resistência. 

A classificação nesse método é dada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Classificação de condição CEB boletim nº 243. Fonte: [5] 

E
le

m
en

to
 

Sem Efeito 

 

(0 – 5) – 
Normal 

 

(0 – 0,05) - 
Parametrizado 

Baixo 

 

(5 – 10) – 
Normal 

 

(0,05 – 0,1) - 
Parametrizado 

Médio 

 

(10 – 15) – 
Normal 

 

(0,1 – 0,15) – 
Parametrizado 

Alto 

 

(15 – 25) – 
Normal 

 

(15 – 25) – 
Parametrizado 

Grave 

 

(25 – 35) – 
Normal 

 

(0,25 – 0,35) – 
Parametrizado 

Crítico 

 

(> 0,35) – 
Normal 

 

(> 0,35) – 
Parametrizado 

F
am

íl
ia

 
E

st
ru

tu
ra

 

 

3 PILARES DO VIADUTO DA GALERIA DOS ESTADOS 

O viaduto do eixo rodoviário sul sobre a galeria dos estados foi projetado e construído entre dezembro 

de 1959 e fevereiro de 1960 pelo engenheiro Sérgio Marques e o arquiteto Lúcio Costa. Este é um dos 

principais trechos rodoviários que dá acesso à região central de Brasília, dando acesso a rodoviária do 

Plano Piloto e com grande relevância aos usuários que se utilizam desse trecho para se deslocarem 

entre as Asas Norte e Sul, setor bancário e comercial, hospitalar e de autarquias. ([11];[15])  

Seu sistema construtivo são os tabuleiros de laje alveolar que foram executados em betão pré-

esforçado, sendo uma das obras pioneiras no uso dessa tecnologia em Brasília. 

Possui sete pilares paredes, maciços, com seção transversal variável ao longo da largura, em forma de 

uma “asa delta”, com sua envergadura do mesmo comprimento da largura do viaduto de 28 metros. 

Tem um comprimento entre os eixos dos pilares de 22,1 metros, que se totaliza 193 metros no eixo de 

todo o viaduto. Em sua parte superior, encontram-se 16 cabos de protensão. O formato do pilar está 

representado na Fig.1. 
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Figura 1. Pilar do viaduto. Fonte: Imagem fornecida para o autor 

Seu sistema estrutural é formado por oito lajes alveolares, protendidas independentemente, 

segmentadas, em que estão apoiadas nos sete pilares e em dois encontros que são formados por 

dentes tipo Gerber. O seu tabuleiro é formado pelas lajes alveolares e três transversinas, as 

extremidades do tabuleiro estão apoiadas nas travessas dos topos dos pilares por dentes tipo Gerber. 

O contato da laje com o pilar é feito por meio de aparelhos de apoio de elastômeros, formado por uma 

chapa de aço e borracha. 

Com 58 anos de uso do viaduto, no ano de 2018, uma parte do tabuleiro, próximo da Galeria dos 

Estados, desabou por volta das 11h45 no dia 06 de fevereiro. O colapso ocorreu entre os pilares P6 e 

P7, cerca de 7 metros de largura (Fig.2). [12]  

  
Figura 2. Localização do colapso. Fonte: [12]  

A vistoria foi realizada um pouco depois da queda do tabuleiro. Foi feita nos pilares P1, P2 e P7, pois 

foram o que foi possível ter acesso para investigação. 

Nos pilares que foram inspecionados foi encontrado no topo deles uma alta incidência de infiltração. 

Nas abas foram encontrados uma quantidade de eflorescência, infiltração e desplacamento com 

exposição da armadura (Fig. 3 – a). Em todos os pilares em sua base possui a sua armadura exposta 

com um alto nível de corrosão (Fig. 3 – b). O pilar 7, em que foi realizado a inspeção, como citado 

anteriormente, foi um do que ocorreu o colapso de sua estrutura, a aba leste que veio a desabar (Fig. 

3 – c). 
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(a) (b) (c) 

Figura 3. Localização do colapso. Fonte: [11] 

Com análise da estrutura do viaduto pós colapsada, verificou-se que o motivo que levou a ruina parcial 

da construção foi devido a ocorrência de elevado níveis corrosão nas armaduras ativas existentes nas 

“alças” em balanço dos pilares. A corrosão das armaduras procedeu-se com a infiltração de água ao 

longo dos anos por meio das ligações entre os tabuleiros e o pilar, por meio de fissura de contração 

formadas nessa ligação. Com diversos cabos da armadura ativa corroídos por causa da percolação da 

água. Dessa forma a parte em balanço do pilar 07 não foi mais capaz de suportar o carregamento 

imposto durante a utilização normal da estrutura e assim veio a colapso, portanto gerou um 

sobrecarregamento do pilar oposto (pilar 06), que também levou a “alças” em balanço do pilar ao 

colapso, e, por conseguinte o desabamento do tabuleiro. 

3.1 Resultados 

Os resultados da inspeção dos pilares do viaduto da galeria dos estados acessíveis para avaliação, pilar 

1, 2 e 7, com os cálculos do grau de deterioração dos elementos, das famílias e da estrutura global. 

Para melhor avaliação dos pilares cada face das peças ocorrera divisões em 40 partes (Fig. 4). 

 
Figura 4. Divisões dos pilares do viaduto. Fonte: Próprio autor 

A Fig. 5 mostra as classificações em cada divisão do Pilar 1 Lado A nos diferentes métodos analisados. 

  
 

(a) (b) (c) 
Figura 5. Pilar 1 Lado A – (a) GDE Parametrizado, (b) Alert-D e (c) CEB boletim n° 243. Fonte: 

Próprio autor 
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O Fig. 6 mostra análises percentual dos graus de dano para o pilar 1 lado A. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 6. Gráficos: Pilar 1 Lado A - Percentagens das classificações. Fonte: Próprio autor 

As análises acima mostram que as avaliações do Pilar 1 Lado A, todos os métodos obtiveram o mesmo 

valor de “Baixo/Somente o conforto é afetado/Sem efeito”, no método GDE Parametrizado foi o único 

em que o pilar não obteve um resultado crítico, com suas classificações variando entre “Baixo”, 

“Médio”, 17,5%, e “Alto”, 55%. Porém tanto o método CEB boletim n° 243 e o método Alert-D possui 

classificações “Crítica/Sério perigo para usuários”, entre tanto as diferenças entres eles são as 

percentagens com o CEB sendo que a percentagem restante se acumulou em “Crítica”, 72,5%, já no 

método Alert-D tem uma distribuição nas classificações com 12,5% dos elementos em “Perigos 

localizados para usuários/Médio” e 60% sendo “Crítica/Sério perigo para usuários”. 

A Fig. 7 apresenta as classificações em cada divisão do Pilar 1 Lado B nos diferentes métodos 

analisados. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 7 . Pilar 1 Lado B – (a) GDE Parametrizado, (b) Alert-D e (c) CEB boletim n° 243. Fonte: 

Próprio autor 

O Fig. 8 mostra análises percentual dos graus de dano para o pilar 1 lado B. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 8. Gráficos: Pilar 1 Lado B - Percentagens das classificações. Fonte: Próprio autor 
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O gráfico acima acontece como na situação anterior, com os valores de “Baixo/Somente o conforto é 

afetado/Sem efeito” se igualando, com 20%. O método GDE não apresentou nenhuma classificação 

em “Crítica” e suas classificações se enquadraram entre “Baixo”, “Médio”, 15%, e “Alto”, 65%. Os 

demais métodos já condenariam totalmente o pilar, pois ambos obtiveram os resultados sendo 

“Crítica/Sério perigo para usuários” com 80%. 

A Fig. 9 demonstra as classificações em cada divisão do Pilar 2 Lado A nos diferentes métodos 

analisados. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 9.  Pilar 2 Lado A – (a) GDE Parametrizado, (b) Alert-D e (c) CEB boletim n° 243. Fonte: 

Próprio autor 

A Fig. 10 mostra análises percentual dos graus de dano para o pilar 2 lado A. 

 

 
  

(a) (b) (c) 
Figura 10. Gráficos: Pilar 2 Lado A - Percentagens das classificações. Fonte: Próprio autor 

A Fig. 10, mostra novamente que a diferença que no método GDE foi a única metodologia que não 

apresentou nenhum elemento com a classificação “Crítica”, com a distribuição das classificações entre 

“Baixo”, 17,5%, “Médio”, 55%, e “Alto”, 24,5%. Na metodologia Alert-D também apresentou 

resultados variados, tendo resultados divididos em “Baixo/Somente o conforto é afetado”, 17,5%, 

“Médio/Perigos localizados para usuários”, 12,5%, e “Crítica/Sério perigo para usuários”, 70%. E no 

método CEB a distribuição ocorreu da mesma forma que no pilar anterior, distribuído entre “Baixo/ 

Sem efeito”, 17,5% e “Crítica” com 82,5%. 

A Fig. 11 demonstra as classificações em cada divisão do Pilar 7 Lado A nos diferentes métodos 

analisados. 
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(a) (b) (c) 

Figura 11. Pilar 7 Lado A – (a) GDE Parametrizado, (b) Alert-D e (c) CEB boletim n° 243. Fonte: 

Próprio autor 

O Fig. 12 mostra análises percentual dos graus de dano para o pilar 7 lado A. 

   

(a) (b) (c) 
Figura 12. Gráficos: Pilar 7 Lado A - Percentagens das classificações. Fonte: Próprio autor 

Nesse pilar o GDE já apresenta parte dos elementos com situação “Crítica”, esses resultados para os 

elementos foram atribuídos para a parte do pilar que aconteceu a ruptura da estrutura, as demais 

classificações dos elementos foram “Baixo”, 25%, e “Alto”, 60%. Os demais métodos já condenariam 

totalmente o pilar, pois ambos obtiveram os resultados sendo de “Baixo/Somente o conforto é 

afetado/Sem efeito”, com o mesmo valor do GDE Parametrizado, e “Crítica/Sério perigo para usuários” 

com 75%. 

A Fig. 13 apresenta as classificações em cada divisão do Pilar 7 Lado B nos diferentes métodos 

analisados. 

  
 

(a) (b) (c) 
Figura 13. Pilar 7 Lado B – (a) GDE Parametrizado, (b) Alert-D e (c) CEB boletim n° 243. Fonte: 

Próprio autor 

O Fig. 14 mostra análises percentual dos graus de dano para o pilar 7 lado A. 
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(a) (b) (c) 

Figura 14. Gráficos: Pilar 7 Lado B - Percentagens das classificações. Fonte: Próprio autor 

Nessa face do pilar aconteceu a mesma situação do lado A, os resultados de “Crítica” foram 

contabilizados apenas nos elementos da falha da estrutura, 15%. Os demais métodos já condenariam 

totalmente o pilar, pois ambos obtiveram os resultados sendo de “Baixo/Somente o conforto é 

afetado/Sem efeito”, 20%, com o mesmo valor do GDE Parametrizado, e “Crítica/Sério perigo para 

usuários” com 20%. 

A Tabela 4 mostra os resultados finais, os valores foram parametrizados para variarem entre 0 e 1, 

sendo valores iguais ou superiores a 1 ruptura ou iminente falha da estrutura, segundo as 

parametrizações mostradas nas classificações apresentadas para cada método. A decisão de 

parametrizar os resultados, normalizando-os para 1, foi feita com objetivo de analisar os métodos que 

possuem uma ordem de magnitude diferentes. Esses valores foram encontrados a partir dos valores 

encontrados dos graus de deterioração de todos os elementos com o uso das fórmulas das famílias 

proposto pelas metodologias. 

Tabela 4. Resultado das metodologias. Fonte: Próprio autor 

Famílias Divididas 
por Pilar 

GDE Parametrizado Alert-D CEB boletim n° 243 

𝐺𝑑𝑒  𝐶𝐶𝑟𝑓 𝐶𝑅𝑓 

Família Pilar 1 0,98 Sofrível 0,63 Perigo sério e prolongado 0,72 Crítica 

Família Pilar 2 0,98 Sofrível 0,40 
Comprometimento da 

edificação 
0,77 Crítica 

Família Pilar 7 1,41 Crítica 0,75 Perigo sério e prolongado 0,77 Crítica 

Grau de 
Deterioração da 

Estrutura 

1,41 0,57 0,76 

Crítico 
Perigo sério e prolongado Para a 

Edificação 
Crítica 

 

4 Conclusões 

 
Neste artigo foi realizado aplicações de métodos de avaliação de condição em uma estrutura existente 
de betão, o viaduto da Galeria dos Estados. O objetivo é realizar um estudo comparativo entre as 
metodologias GDE parametrizado [14], CEB boletim n° 243 [4] e Alert-D [16], com dados levantados 
dos elementos, famílias e valor estrutural. Após a coletas de dados, cálculos e análise dos resultados, 
foi possível chegar as seguintes conclusões: 
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 Para uma estrutura de obras de arte o cálculo é feito utilizando o estudo de Verley [20], e para 
parametrizar essa fórmula foi necessário realizar uma alteração, pois como informa em seu 
trabalho o denominador da equação (7,07) é uma constante para ajustar a escala, já com a 
parametrização não existe a necessidade da colocação desse denominador, pois os valores 
possíveis ficam na faixa da formulação. O método também permite diferentes formas de 
aplicação, como foi feito para esta estrutura, que permitiu dividir cada face dos pilares em 40 
partes.  

 Em relação aos resultados dos elementos, o GDE Parametrizado foi o que obteve classificações 
não ultrapassando de sua classificação de “Alto”, entre os pilares 1 e 2, exigindo uma vistoria 
especializada e detalhada, além da vistoria visual. No pilar 7, onde aconteceu a falha da 
estrutura, foram os únicos que apresentaram a classificação “Crítica” por causa do dano sofrido, 
o método representa os elementos que estão rompidos ou em eminência. Nos métodos CEB 
boletim n° 243 e Alert-D já obtiveram resultados mais próximos entre si com a maioria deles 
apresentados como “Crítica/Sério perigo para usuários”. 

 Com os resultados das famílias, os resultados do GDE parametrizado representaram o que foi 
possível encontrar na visual com os demais pilares em situação bem preocupante, mas como a 
vistoria foi realizada de forma visual definir para eles um prazo especializado e planejamento 
intervenção em um curto prazo, porém somente a família do pilar 7 apresentou uma situação 
“Crítica” nele foi o que ocorreu o rompimento. No método de inspeção visual o Alert-D a família 
do pilar 2 foi o único que não entrou na classificação “Perigo sério e prolongado” ficando em 
“Comprometimento da edificação”, essa situação pode ter ocorrido devido por feito a analise 
em apenas uma das faces do pilar, e para esse método é relevante o número de elementos por 
família. E na metodologia CEB boletim nº 243, todas as famílias apresentaram uma situação 
crítica. 

 Por fim no cálculo da estrutura total o GDE Parametrizado foi o que obteve o maior valor dentre 
as metodologias, nele se observou que a família que obteve maior influência para o resultado 
final foi a do pilar 7, nele é colocado em relevância famílias com maior valor de grau de 
deterioração das famílias. No método Alert-D ainda coloca a relevância de elementos por metro 
quadrado, dessa forma a estrutura ainda entrou na classificação “Perigo sério e prolongado Para 
a Edificação”. A metodologia CEB boletim nº 243, como nos cálculos das famílias não ocorreu 
grandes discrepâncias entre as famílias e como o método não propõe nenhuma diferença dentre 
as famílias de mesmo elemento estrutural. 
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Resumo 

Ao longo dos anos, podemos contabilizar uma série de incêndios de grande escala em edifícios 
resultando em enormes perdas, tanto de vidas como de bens. Durante um incêndio, as altas 
temperaturas geradas podem afetar os materiais estruturais e não estruturais dos edifícios. A 
gravidade e a duração do incêndio afetam a resistência e rigidez da estrutura, podendo gerar 
alterações na cor, fissuração, spalling e encurvadura de elementos e armaduras. Em casos graves, 
pode causar exposição das armaduras, bem como deformações consideráveis e rutura dos 
elementos. Quanto mais exposta ao fogo, maiores são os danos dos elementos estruturais e maior o 
risco de colapso da estrutura. Quando o colapso não ocorre, questiona-se a possibilidade de 
recuperação do edifício, e a avaliação dos danos é fundamental para responder a essa pergunta. A 
recuperação envolve a restauração das funções originais do edifício e vários fatores estão em jogo, 
como o tempo e os custos envolvidos na reparação. Esta comunicação tem como objetivo apresentar 
diferentes tipos danos nas estruturas de betão após incêndio, sua classificação, ensaios in situ e de 
laboratório para a avaliação das propriedades mecânicas residuais e as principais técnicas de 
reparação. Para cada categoria de dano corresponde uma categoria de reparação. Os métodos de 
reparação escolhidos dependem de uma série de fatores, incluindo o tipo de betão original, a 
extensão dos danos do incêndio, os custos, a facilidade de acesso, as restrições do programa e a vida 
útil da estrutura. Os principais materiais utilizados na reparação das estruturas de betão armado são 
o betão projetado, resinas, compósitos reforçados com fibras FRP, argamassas, misturas de fibras 
minerais projetadas, entre outros. 

Palavras-chave: Estruturas de Betão; Incêndio; Avaliação de danos; Reparação 
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1 INTRODUÇÃO 

Os incêndios são ocorrências extremamente destrutivas para as edificações, muitas vezes resultando 
em perdas significativas, tanto de vidas quanto patrimoniais. Durante um incêndio, altas 
temperaturas se desenvolvem com a libertação simultânea de vapores e gases tóxicos. As altas 
temperaturas podem alterar as propriedades mecânicas e físicas dos materiais, e a libertação de 
fumos e gases está associada à variação das características dos materiais em combustão [1]. 

Durante um incêndio, o aumento da temperatura nos elementos estruturais ocorre devido ao fluxo 
de calor, à radiação e à convecção, causados pela diferença de temperatura entre os componentes 
da estrutura e os gases quentes do ambiente em combustão. A gravidade e a duração do incêndio 
afetam a resistência e a rigidez da estrutura, podendo provocar deformações, fissuras, spalling e 
encurvadura dos elementos e das armaduras. Quanto mais a estrutura de um edifício é exposta ao 
incêndio, maiores são os danos ao sistema estrutural e maior o risco de colapso deste sistema. 
Portanto, embora raramente leve ao seu colapso total, o fogo é considerado um dos carregamentos 
mais extremos em uma estrutura de betão [2]. Não ocorrendo o colapso, é necessário verificar a 
possibilidade de recuperação da estrutura, sendo então fundamental a avaliação dos danos. A 
recuperação da edificação envolve a restauração das suas funções originais, considerando os 
diversos fatores envolvidos, entre eles o tempo e os custos. Normalmente, as estruturas de betão 
apresentam bom desempenho durante e após um incêndio, geralmente podendo ser reparadas e 
retornadas ao serviço, como pode ser observado na Fig. 1, onde uma edificação foi completamente 
reparada após sofrer um incêndio ainda durante a sua fase de construção. 

 
Figura 1. O interior (à esquerda) e o exterior (ao centro) de uma estrutura de betão armado logo 

após um incêndio e após a reparação e conclusão da obra (à direita) [3]. 

Após um incêndio, a avaliação de danos deve ocorrer o mais rápido possível pois algumas 
características podem se alterar com o tempo. A avaliação dos danos causados pelo incêndio é 
essencial para identificar a extensão e os métodos de reparo necessários; uma vez que cada tipo de 
dano demanda um tipo diferente de reparo. Sendo importante também avaliar as partes da 
estrutura ou os elementos estruturais que foram danificados e em que proporção, considerando que 
os danos não são uniformes ao longo da estrutura [3]. Esta comunicação tem como objetivo 
apresentar uma breve visão geral da avaliação de danos em estruturas de betão pós-fogo e os 
principais métodos e técnicas de reparação. 

2 OS EFEITOS DAS ALTAS TEMPERATURAS NO BETÃO ARMADO 

As estruturas de betão apresentam, após o incêndio, características que, uma vez identificadas, 
permitem classificar os danos. Os principais efeitos no betão estrutural exposto a altas temperaturas 
são a perda de resistência e rigidez, spalling, fissuração e alterações na cor. Em casos graves, pode 
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causar exposição e até mesmo empenamento das armaduras, bem como consideráveis deformações 
e rutura dos elementos de betão. 

Durante o incêndio, com o aumento da temperatura, o betão sofre alterações físicas e químicas. 
Inicialmente ocorre a evaporação da água livre, com temperaturas entre 100 e 200°C. O betão 
começa a desidratar e perder resistência com temperaturas em torno de 250°C. Esta redução da 
resistência pode chegar a 40% com temperaturas de 300°C, e reduz ainda mais, entre 55% e 70%, 
com temperaturas próximas a 550°C. Além disso, a 550°C, os agregados começam a se deteriorar, 
sendo que a sua expansão também desempenha um papel significativo na redução da resistência à 
compressão do betão após um incêndio [4, 5]. A perda da capacidade de resistência está 
frequentemente associada a grandes deformações. Se estas forem superiores aos valores toleráveis, 
pode resultar na demolição do elemento. A tensão de aderência entre o betão e o aço também 
diminui com o aumento da temperatura [6]. 

Além da resistência, a cor do betão também muda com o aquecimento. Em muitos casos, uma 
descoloração rosada ocorre quando o betão atinge temperaturas em torno de 300°C, o que é 
importante pois coincide com a perda de resistência. Para temperaturas entre 600 e 900°C, o betão 
pode parecer cinzento esbranquiçado e passa a castanho-amarelado para temperaturas acima de 
900°C [3, 6]. No entanto, este parâmetro (cor) não é o mais confiável, uma vez que a definição da cor 
é uma medida qualitativa e que também pode desbotar com o tempo.  

O aquecimento e arrefecimento de elementos de betão durante o incêndio e sua extinção podem 
causar diferentes fissuras na estrutura. Essas fissuras podem ocorrer até mesmo em áreas distantes 
do foco do incêndio. Os movimentos de dilatação da estrutura, devido às altas temperaturas, podem 
causar fissuras nos elementos uma vez que as áreas mais frias limitam sua expansão térmica. As 
fissuras também podem ocorrer junto às armaduras, especialmente em membros fortemente 
armados, pois a diferença da expansão térmica entre o betão e o aço pode levar à geração de 
tensões e fissuras. Da mesma forma, a incompatibilidade térmica entre a pasta de cimento e o 
agregado pode causar fissuras internas ou superficiais [3, 6]. 

O spalling pode ser definido como a esfoliação de camadas superficiais de betão exposto a uma 
rápida elevação a altas temperaturas. Muitos parâmetros podem influenciar o spalling, como a 
humidade, a taxa de aquecimento, permeabilidade, porosidade e tensões de tração inerentes à 
estrutura. O processo primário envolvido no spalling é a libertação da pressão de vapor dos poros, 
gerada pelo aquecimento da água fisicamente e quimicamente ligada ao betão. O spalling explosivo 
geralmente ocorre no início do incêndio, nos primeiros 30 minutos, junto com a fragmentação do 
agregado. Em casos graves de spalling, as armaduras podem ser expostas ao fogo, levando à perda 
de resistência, deformação e encurvadura [3]. Por fim, a combustão de plásticos durante o incêndio, 
como o PVC, liberta iões de cloro, que podem penetrar na estrutura de betão e causar ataques 
químicos no betão e nas armaduras. 

3 AVALIAÇÃO DOS DANOS  

Após um incêndio, geralmente, uma avaliação imediata e completa é necessária. Esta deve ser 
realizada com objetivos claros e considerar os efeitos das altas temperaturas nas propriedades dos 
materiais. Idealmente, esta avaliação deve ser realizada assim que o edifício puder ser adentrado 
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com segurança e antes da remoção dos escombros, uma vez que estes podem ajudar a estimar a 
duração e a gravidade do incêndio. Para Felicetti (2014) [7], uma inspeção completa dos danos 
causados por incêndio deve acontecer em diferentes escalas: 

Global: para identificar o cenário de incêndio e deformações irreversíveis; 
Intermediária: para localizar possíveis fissuras, spalling e encurvadura das armaduras; e 
Local: para a caracterização do material em pontos específicos. 

Durante a inspeção preliminar, é essencial identificar as áreas onde serão necessárias uma avaliação 
mais detalhada, observar os indicadores de temperatura do incêndio e definir o processo de limpeza. 
Após a inspeção preliminar, uma avaliação mais detalhada com ensaios não destrutivos e 
parcialmente destrutivos deve ser realizada para analisar a estrutura, identificar a extensão dos 
reparos necessários e determinar os métodos de reparação.  

A avaliação dos danos pode ser classificada como qualitativa, feita por meio de informações 
recolhidas por observação visual, ou como quantitativa, feita por meio de ensaios in situ ou de 
laboratório em elementos da estrutura ou provetes dela extraídos, permitindo verificar as 
propriedades residuais dos materiais. A avaliação qualitativa depende da qualificação e julgamento 
do perito, que deve identificar o tipo de estrutura, a condição e os materiais existentes, a carga de 
incêndio e a localização e dimensões das aberturas. Além disso, é essencial conhecer o estado da 
estrutura antes do incêndio, a evolução e os danos provocados pelo incêndio, quando chegaram as 
brigadas de combate ao incêndio e quais os recursos utilizados pelas mesmas [6]. 

Quando submetidos a altas temperaturas, os materiais podem alterar suas propriedades. Nos 
materiais estruturais, essas mudanças se traduzem em uma variação em suas propriedades 
mecânicas, podendo provocar a perda de estabilidade e resistência dos elementos. Nos materiais 
não estruturais, essas mudanças ajudam a avaliar as temperaturas aproximadas geradas durante o 
incêndio, que são importantes para determinar as propriedades mecânicas residuais dos materiais 
estruturais. O conhecimento dessas propriedades é de suma importância para definir quais os 
trabalhos de reparação a serem executados. Além disso, o betão em estruturas sujeitas a situações 
de incêndio apresenta propriedades não uniformes ao longo da seção transversal, sendo a 
degradação mais significativa na camada próxima à superfície. Assim, também é essencial determinar 
a profundidade da camada de betão danificada. A caracterização dessas propriedades é feita por 
meio de ensaios in situ e de laboratório em elementos da estrutura ou provetes extraídos dela. 

3.1 Ensaios in situ e laboratoriais 

De técnicas simples a métodos de ensaio sofisticados, existem várias ferramentas disponíveis para se 
avaliar as propriedades residuais do betão danificado pelo incêndio. Os requisitos essenciais para 
escolher os métodos de ensaio ideais são a viabilidade, rapidez e confiabilidade dos resultados [7]. 

Os métodos de ensaio não destrutivos (NDT) são normalmente usados durante a inspeção in situ, 
além da inspeção visual. O ensaio de esclerómetro (rebound ou Schmidt hammer test) e o ensaio de 
propagação da velocidade ultrassónica (UPV) são os mais comuns. O ensaio do martelo Schmidt é um 
ensaio de baixo custo, direto e fácil que nos permite obter uma grande quantidade de dados, porém 
não avalia a resistência à compressão do betão, apenas a qualidade da zona superficial. Os ensaios 
de UPV também são rápidos, e avaliam o grau de dano em um maior volume de betão ao longo de 
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sua trajetória e em profundidade, identificando zonas onde houve redução da resistência do betão 
após um incêndio [8]. 

Métodos semi-destrutivos para avaliação de betão in-situ, como os ensaios de pull-off, ensaios de 
fratura interna (BRE) e ensaios de penetração (windsor probe test), geralmente têm custos baixos e 
menor consumo de tempo. Ainda assim, a aplicabilidade desses métodos é restrita, uma vez que são 
feitos a uma distância específica e predeterminada do elemento ensaiado ou se referem a uma 
pequena espessura da camada de betão, dando apenas resultados médios, e que podem demorar 
alguns dias [8]. Algumas técnicas alternativas para ensaios in situ foram desenvolvidas recentemente, 
como a “hummer drill pulse transmission”, a análise físico-química do pó de perfuração e o ensaio 
dinâmico de dureza da armadura. A vantagem desses ensaios é que eles podem fornecer um 
feedback imediato, sem a necessidade de análises laboratoriais demoradas [7]. 

Além da inspeção visual e dos ensaios in-situ, recomenda-se também ensaios laboratoriais. Nestes 
casos, é necessária a coleta de provetes do betão e das armaduras. Os métodos de ensaio típicos são 
os ensaios de carotes, as análises petrográficas, os ensaios de termoluminescência, os ensaios das 
armaduras e ensaios de índice de permeabilidade ao ar, entre outros. O ensaio de carotes verifica a 
resistência à compressão do betão não danificado, enquanto o ensaio das armaduras verifica a 
resistência à tração tanto das armaduras danificadas quanto das não danificadas. Por outro lado, os 
ensaios de termoluminescência e petrográfico indicam a profundidade do dano [3]. Além disso, 
ensaios de laboratório como difração de raios X, microscopia de varredura, análise química, 
colorimetria, análises DTA e TGA usam as relações entre alta temperatura e fenômenos físicos e 
químicos que ocorrem no betão para estimar a distribuição aproximada da temperatura do incêndio 
no elemento ensaiado [8]. 

Apesar do amplo sortimento de ferramentas de inspeção que podem ser utilizadas para avaliação 
pós-incêndio, esses ensaios geralmente fornecem valores com dispersões acentuadas, deixando clara 
a necessidade de se recorrer, sempre que possível, a mais de uma técnica. A variabilidade dos valores 
está geralmente associada a erros cometidos durante os ensaios e à considerável diferença de 
propriedades nos elementos estruturais de zona a zona, superficialmente e em profundidade [7]. 
Assim, é conveniente caracterizar as propriedades residuais em termos de valores médios nas 
diferentes áreas afetadas. Para saber o grau de degradação do material devido ao incêndio, os 
ensaios realizados em materiais e regiões afetadas pelo incêndio devem ser comparados com ensaios 
em regiões não afetadas. 

3.2 Estimativa da temperatura do incêndio 

Avaliar a profundidade e extensão dos danos do incêndio é essencial para definir o escopo dos 
trabalhos de reparação. Portanto, é fundamental determinar a distribuição de temperatura máxima 
alcançada durante o incêndio, a duração do pico de temperatura e as taxas de aumento e diminuição 
da temperatura [6]. O histórico de incêndio pode ajudar a estimar a intensidade e o padrão do 
incêndio. As observações do local, a descoloração do betão e a sua condição, os destroços do 
incêndio e materiais fundidos, queimados ou deformados são valiosos no planeamento dos ensaios 
laboratoriais adicionais, como a investigação petrográfica, e indicam o efeito do incêndio sobre os 
materiais [3]. As características que os materiais não estruturais apresentam após o incêndio 
permitem-nos avaliar aproximadamente as temperaturas geradas durante o incêndio, como por 
exemplo, a camada de tinta que forma bolhas e carboniza com temperatura em torno de 100°C, o 
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alumínio funde e o vidro amolece a cerca de 600°C. A 800°C, o vidro flui facilmente. As arestas de 
fechaduras e ferragens de latão são arredondadas com 900°C. O fio de cobre funde quando 
submetido a temperaturas de 1100°C [6]. Além disso, ferramentas analíticas de engenharia de 
incêndio, como análise de transferência de calor usando o método de elementos finitos, podem 
avaliar a gravidade do incêndio com base na carga do incêndio, condições de ventilação, tamanho do 
compartimento, forma e propriedades dos revestimentos. Os resultados podem ser usados para 
definir o número e os locais para os ensaios in situ e retirada de provetes e para ratificar as 
evidências fornecidas pelos mesmos [3]. 

4 MÉTODOS DE REPARAÇÃO DE BETÃO ARMADO 

As estruturas de betão armado geralmente apresentam um bom desempenho quando sujeitas ao 
incêndio. No entanto, essas estruturas podem ser afetadas, dependendo da gravidade dos danos do 
incêndio. A resistência do elemento estrutural diminui principalmente devido à degradação das 
propriedades dos materiais, betão e aço, com altas temperaturas. Reparação em uma estrutura de 
betão danificada pelo incêndio devem restituir a sua resistência mecânica, resistência ao fogo, 
durabilidade e aparência adequada para o uso proposto do edifício e vida útil previsível. 

A avaliação do tipo de intervenção a efetuar nas estruturas para a sua reabilitação baseia-se na 
análise detalhada do registo de classificação de danos, efetuada após inspeção. Feita a avaliação e 
classificação, deve ser elaborado um relatório completo sobre os danos da estrutura, indicando se a 
estrutura deve ser demolida ou recuperada, quais os elementos a recuperar e como deve ser 
efetuada a recuperação de cada elemento. Os critérios gerais de reparação devem obedecer à 
documentação normativa, e para cada categoria de dano e tipo de estrutura corresponde a uma 
categoria de reparação, podendo ser uma leve lavagem de superfícies sujas de fuligem ou até mesmo 
a substituição total do elemento. A análise de opções de reparação com boa relação custo-benefício 
é essencial para se obter a solução mais adequada, considerando a vida útil da estrutura. Depois de 
pesar os aspetos econômicos, às vezes acontece que a reparação é muito cara e que a demolição 
seguida de reconstrução é a hipótese mais viável. Em outros casos, a recuperação é viável e podemos 
ter a reparação total restaurando as funções originais do edifício; ou a reparação em paralelo com 
reconstrução de alguns elementos e restrição de funções; ou ainda a mudança de uso do edifício. 

A obra de reparação deve ser acompanhada de projeto o mais detalhado possível, indicando o 
escalonamento das operações a serem realizadas. Todas as etapas do trabalho devem ser 
monitoradas cuidadosa e sistematicamente, com atenção especial com as demolições. Lembrando 
que o nível de danos não é uniforme em toda a edificação, os métodos a serem adotados podem não 
ser os mesmos nas diferentes áreas afetadas, assim como diferentes soluções podem ser aplicadas 
para as mesmas situações de danos. 

Os trabalhos de reparação de estruturas de betão envolvem sempre a remoção de todo o betão 
sujeito a temperaturas superiores a 300°C. A superfície (isotérmica), correspondente a esta 
temperatura, é caracterizada por uma coloração rosa do betão. As áreas com spalling de betão 
devem ser devidamente inspecionadas para verificar se a armadura foi exposta ao fogo e se não 
perdeu resistência. Se afetada, esta deverá ser substituída ou reforçada com barras adicionais. 
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Na remoção do betão danificado podem ser utilizadas ferramentas pneumáticas leves. Ferramentas 
pneumáticas pesadas não devem ser usadas, pois podem causar o estilhaçamento do betão 
contíguo. O jato de água sob pressão é comumente usado para remoção, mas pode ser inadequado 
em algumas áreas, sendo substituído por escovação elétrica com aspiração [3]. É importante 
ressaltar que antes de proceder a qualquer trabalho de demolição, é aconselhável verificar se 
existem elementos protendidos na estrutura, uma vez que a demolição pode provocar uma 
libertação repentina da energia de protensão que estes elementos contêm. Também pode acontecer 
que a demolição de um elemento provoque um aumento no comprimento de encurvadura das 
colunas, sendo então necessário providenciar o escoramento lateral desses elementos. 

Após a remoção do material afetado, a superfície deve ser limpa de fuligem e outras impurezas 
superficiais. Gelo seco, jato de areia, jato de água ou lavagem química podem ser usados para limpar 
a estrutura. Considerando que a limpeza química ou jato de gelo seco tendem a gerar a menor 
quantidade de danos colaterais, enquanto o jato de água pode causar danos colaterais a outras áreas 
da edificação. Em seguida, as superfícies são preparadas e revestidas com betão projetado ou 
materiais como resina epóxi, argamassa polimérica modificada, argamassas de cimento, rebocos à 
base de gesso e preparações com fibras projetadas. Atualmente, também existe um conjunto de 
técnicas de reforço de estruturas por colagem ou fixação mecânica de elementos na superfície de 
betão. Nessas técnicas, destacam-se o aparafusamento ou colagem de chapas de aço e a colagem de 
laminados ou tecidos confecionados com fibras de carbono CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) ou 
mantas ou fios de GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer).  

De maneira geral, os procedimentos de reparação para o betão armado podem ser resumidos em: 
1. Remoção do betão danificado, inclusive da parte posterior da armadura de aço até o betão 

sadio, com uma profundidade de pelo menos um diâmetro de barra e exposição da 
armadura de aço sempre que possível; 

2. Substituição das armaduras fragilizadas e preparação do substrato de betão, aplicação de 
primer apropriado para o aço e a camada de aderência do substrato; 

3. Aplicação de betão para restaurar a forma original e proporcionar capacidade estrutural, 
durabilidade e resistência ao fogo adequadas. Frequentemente com betão projetado ou 
materiais cimentícios modificados com polímeros fluidos aplicados à mão/espátula. O 
restabelecimento de acabamentos e aparência também podem ser um requisito [3, 4]. 

5 MATERIAIS DE REPARAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 

5.1 Betão projetado 

O betão projetado frequentemente utiliza o cimento "Portland" comum, outros tipos de cimento 
também podem ser utilizados, exceto aqueles com tempo de presa extrarrápida, pois podem adquirir 
presa parcial antes de serem aplicados. Os agregados devem ser escolhidos de forma adequada para 
permitir um fácil escoamento do betão pelos pulverizadores (Fig. 2 - a), e devem também apresentar 
boa graduação para reduzir o efeito de rebote quando projetados contra as superfícies. Existem dois 
tipos de misturas: mistura húmida e a seca. No primeiro caso, o cimento e os agregados são 
previamente misturados com água antes de entrarem na mangueira de pulverização. No segundo, a 
água é adicionada apenas no bico da mangueira de projeção. O processo húmido é mais limpo, tem 
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melhor consistência e qualidade e menores perdas de material. Em ambas as abordagens, nenhuma 
compactação é necessária e a superfície é acabada à mão [4]. 

5.2 Argamassas e revestimentos 

As argamassas são usadas normalmente para reparações relativamente pequenas e geralmente são 
aplicadas à mão (Fig. 2 - b). Elas devem ser compactadas contra o substrato, devidamente preparado, 
e ao redor das armaduras, de forma a preencher todas as fissuras. Em reparos mais profundos, a 
argamassa deve ser aplicada em camadas [3]. As argamassas podem ser divididas em:  

• Argamassas de cimento: as superfícies a serem reparadas devem ter rugosidade 
adequada e ausência de depósitos de fuligem para garantir uma boa adesão ao betão 
original. Geralmente são aplicados em camadas sucessivas com espessuras variadas, 
dependendo das necessidades de nivelamento ou resistência ao fogo desejada para o 
elemento. 

• Argamassa polimérica modificada: são usadas para reparar pequenas áreas danificadas 
com 12 a 30 mm de profundidade. Normalmente são feitas de polímeros de borracha de 
estireno-butadieno. 

• Revestimentos à base de gesso: geralmente são aplicados em superfícies planas de betão 
com pequenas irregularidades. A sua aplicação melhora a resistência ao fogo do 
elemento. No entanto, sua durabilidade é limitada, uma vez que são facilmente afetados 
pela humidade. 

• Materiais cimentícios modificados com polímeros fluidos: são geralmente usados onde a 
armadura está congestionada ou quando as reparações são relativamente finas. A 
espessura mínima é de cerca de 50 mm e são aplicados sem vibração [4]. 

 
Figura 2: a) Aplicação de betão projetado, b) aplicação de argamassa de reparo [3]. 

5.3 Resinas 

As resinas são misturas de materiais adesivos, epóxi, poliéster ou argamassa acrílica e são utilizadas 
em pequenas áreas que sofreram spalling não muito intenso. A reparação de resina é usada em casos 
de corrosão das armaduras. Este tipo de reparação não confere resistência ao fogo à estrutura, haja 
vista a ocorrência de incêndios futuros, pois as resinas amolecem a temperaturas relativamente 
baixas, da ordem dos 80°C. Consequentemente, é recomendado que as reparações de resina sejam 
usadas apenas quando os dados de desempenho podem ser fornecidos para mostrar a resistência ao 
fogo adequada e retém suas propriedades estruturais, ou, quando o material é satisfatoriamente 
protegido contrafogo por outros materiais e retém suas propriedades estruturais nas temperaturas 
de incêndio esperadas na profundidade adequada na seção. Ou ainda, quando a perda da forma do 
material não causará uma perda inadequada da seção estrutural ou de resistência ao fogo [3]. 
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5.4 Compósitos reforçados com fibras 

Uma técnica de reforço amplamente usada hoje em dia para estruturas de betão pós-incêndio são os 
materiais compósitos reforçados com fibras, geralmente conhecidos como FRPs, ligados à superfície 
usando um adesivo epóxi. Vários materiais estão disponíveis, como laminados ou tecidos de fibra de 
carbono - CFRP, ou mantas ou fios de fibra de vidro - GFRP. Este tipo de reparo permite reforços que 
passam despercebidos e sem inconvenientes arquitetónicos. A resistência ao fogo desses materiais é 
baixa; embora não sejam inflamáveis, a resina utilizada na composição da matriz e as colas fixadoras 
degradam-se com altas temperaturas, o que pode comprometer a estabilidade dos elementos. 
Atualmente, existem várias investigações sobre a eficácia dos FRPs em restaurar o desempenho 
estrutural do betão armado danificado por temperaturas elevadas. Essas pesquisas vão desde o tipo 
de material, como são aplicados, o grau de dano, até a carga e tipo de elemento (colunas ou vigas) 
onde são aplicados. Em alguns casos tem-se uma melhora significativa da rigidez e da resistência dos 
elementos danificados [9, 10]. 

5.5 Chapas de aço de reforço aparafusadas 

A técnica de chapas de aço de reforço aparafusadas é uma estratégia de reforço na qual as chapas de 
aço são ancoradas nas duas faces laterais das vigas por parafusos. A resistência e a rigidez das vigas 
danificadas aumentam com estas chapas, e o reforço é proporcional à espessura da chapa e ao 
espaçamento dos parafusos [11]. 

5.6 Cura pós-incêndio 

A cura pós-incêndio ou re-cura é o processo em que as propriedades do betão danificado pelo 
incêndio, como resistência e permeabilidade, podem ser recuperadas em ambientes com humidade 
suficiente após a exposição a alta temperatura. A recuperação pós-cura ao fogo é baseada na 
reidratação dos desidratos produzidos em altas temperaturas. As propriedades mecânicas do betão 
danificado pelo incêndio e a estrutura dos poros podem ser parcialmente recuperadas com a cura 
pós-incêndio. Os produtos de reidratação podem preencher as fissuras para reparar a microestrutura 
da matriz de cimento. O fornecimento de humidade é a chave para a reidratação e recuperação das 
propriedades mecânicas e durabilidade na cura pós-incêndio. A reidratação é um processo com a 
entrada controlada de água, sendo possíveis três situações distintas: cura pós-incêndio em água, 
onde os elementos são submersos em água durante todo o processo; a cura pós-incêndio água-ar, 
onde os elementos são parcialmente submersos por um período de tempo e depois mantidos em um 
ambiente com a humidade relativa do ar alta; e a cura pós-incêndio ao ar, sem a submersão em água 
durante a re-cura. A cura pós-incêndio com água tem resultado em uma melhor recuperação, no 
entanto métodos práticos de cura pós-incêndio ainda são necessários [12]. 

6 CONCLUSÕES 

Os métodos de reparação escolhidos dependerão de vários fatores, incluindo o tipo de betão original 
e as condições pré-incêndio, a extensão dos danos causados pelo incêndio, custos, facilidade de 
acesso, restrições do programa e vida útil da estrutura. É importante considerar que a avaliação dos 
danos de uma estrutura pós-incêndio está sujeita a uma notável variação de valores e de 
propriedades considerando a região e a profundidade do elemento, sendo, portanto, conveniente 
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avaliar e caracterizar as propriedades residuais com mais de uma técnica e em diferentes zonas da 
edificação.  

O principal procedimento de reparação para betão armado é primeiro remover o betão danificado 
ou afetado pelo incêndio, incluindo o betão em volta da armadura de aço, sempre que possível. Além 
disso, a substituição da armadura enfraquecida e preparação do substrato de betão e, por fim, a 
substituição do betão para restaurar a forma original e fornecer capacidade estrutural, durabilidade 
e resistência ao fogo adequadas, frequentemente com betão projetado. Os materiais usados na 
reparação de estruturas de betão armado estão em constante evolução, e além do betão projetado, 
as resinas, compósitos reforçados com fibras - FRP, argamassas cimentícias e argamassas especiais, 
misturas projetadas de fibras minerais, estão sendo cada vez mais utilizadas, além de novos 
processos e tecnologias. 

Os autores agradecem ao projeto DSAIPA/DS/0088/2019 – “Inteligência artificial para a Gestão do 
Grau de Prontidão no Combate aos Fogos Urbanos”. 
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Resumo 

O Aeroporto da Madeira é uma infraestrutura crítica da Região Autónoma da Madeira, com umas 

características estruturais únicas, o que motivou a monitorização do seu comportamento estrutural 

desde a construção da estrutura de ampliação da pista, que decorreu entre 1995 e 2000.  

A notável evolução tecnológica ocorrida desde então, bem como o conhecimento do comportamento 

da estrutura, tornaram natural uma atualização do sistema de monitorização que permitisse beneficiar 

da aplicação de recentes tecnologias a esta estrutura, tendo em vista a obtenção de informação 

relevante para a gestão da sua conservação. 

Para além da instalação de um novo sistema de aquisição que permite tirar partido dos sensores 

originais que se encontram operacionais, foram adicionadas novas vertentes, designadamente a 

monitorização do movimento das juntas de dilatação e, principalmente, do comportamento dinâmico, 

através de um conjunto de acelerómetros e extensómetros em fibra ótica, bem como por via da 

instalação de um sistema de correlação digital de imagem digital. 

Nesta comunicação é brevemente descrito o sistema de monitorização original, bem como os novos 

sensores e alguns dos resultados iniciais, que se afiguram promissores.  

Palavras-chave: Aeroporto da Madeira, Correlação digital de imagem, Monitorização estrutural 
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1 INTRODUÇÃO 

A estrutura de ampliação da pista do Aeroporto Internacional da Madeira, projetada pelo Engº 

Segadães Tavares e construída entre 1995 e 2000, é uma estrutura singular, de grandes dimensões, de 

enorme importância económica e social, o que motivou a instalação, durante a construção, de um 

sistema de monitorização da integridade estrutural e da durabilidade, concebido e implementado pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), com a colaboração do Laboratório Regional de 

Engenharia Civil da Madeira (LREC). O sistema de monitorização então instalado representou um 

significativo investimento, tendo permitido a recolha de informação relevante durante a construção e 

os primeiros anos em serviço. 

O sucesso de uma candidatura de um projeto de investigação submetido pela ANA ao programa 

PROCIÊNCIA 2020 (Projeto MEGE) permitiu modernizar o sistema de monitorização da integridade 

estrutural originalmente instalado, visando um relevante incremento da informação experimental 

sobre o comportamento da estrutura e, consequentemente, valorizando o seu contributo como 

instrumento de apoio à decisão no âmbito da gestão deste importante ativo. 

Para este efeito, seguiu-se uma estratégia que, continuando a beneficiar do equipamento instalado 

que se encontra operacional, procurou acrescentar funcionalidades que se afiguram relevantes para a 

avaliação do comportamento da estrutura ou dos seus componentes. O comportamento da obra em 

serviço, a experiência acumulada na exploração do sistema instalado, o desgaste de parte do 

equipamento de observação instalado e a significativa evolução tecnológica ocorrida ao longo dos 

quase vinte anos passados desde a implementação do plano de observação original permitiram 

selecionar alguns pontos prioritários da referida estratégia. 

Pretendeu-se desta forma desenvolver e implementar soluções que sirvam especificamente os 

requisitos de uma infraestrutura aeroportuária, através de abordagens novas, incorporando o recurso 

a tecnologias consolidadas e emergentes num contexto diferenciado, com a redundância necessária 

para permitir a sua validação mútua.  

Neste artigo, após uma breve descrição da estrutura e do sistema de monitorização instalado durante 

a construção, referem-se os critérios utilizados na escolha das grandezas a monitorizar, bem como os 

novos sensores instalados para esse efeito. Por fim, apresentam-se alguns resultados e tecem-se 

algumas considerações finais.  

2 A ESTRUTURA DE AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DA MADEIRA 

A estrutura de ampliação da pista do aeroporto desenvolve-se em planta segundo uma forma 

sensivelmente retangular, com uma largura de 178 m e um comprimento total de 1008 m (Figura 1).  

Esta estrutura é constituída por pórticos transversais, afastados entre si de 32 m e, em geral, apoiados 

em 6 pilares maciços e cilíndricos, que suportam a laje que acomoda a plataforma aeroviária [1]. A 

estrutura está dotada de uma junta de dilatação que a separa em dois troços independentes: o troço 

contíguo à pista antiga, com uma extensão de 546 m, compreende 17 pórticos, numerados de P5 a 

P21; o segundo troço, com 462 m de comprimento, é constituído pelos pórticos P22 a P35 (Figura 2). 
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Figura 1. Vista geral da estrutura de ampliação da pista do Aeroporto da Madeira 

 

 

Figura 2. Planta da estrutura de ampliação da pista do Aeroporto da Madeira 

As lajes possuem uma espessura de 1,0 m que aumenta até 1,7 m, junto às vigas, através de uma 

variação parabólica da sua face inferior 10 m contíguos a cada viga [1], como é visível na Figura 1. 

Os pórticos transversais são constituídos por vigas apoiadas em seis pilares, afastados entre si de 32 m, 

que se prolongam por consolas de 14 metros de vão em cada extremidade.  

As vigas são em betão armado pré-esforçado, com uma forma aproximada em I, cuja sua altura varia 

segundo uma diretriz circular entre 3,6 m, a meio vão e na extremidade das consolas, e 5,6 m nos 

apoios sobre os pilares. O banzo superior tem, junto à alma, uma altura máxima de 1,7 m; a alma tem 

uma altura de 1,3 m e largura de 2 m; o banzo inferior tem 3 m de largura e uma altura que varia entre 

0,6 m, a meio vão, e 2,6 m sobre o eixo dos pilares [1]. 

Os pilares são em betão armado, com uma secção circular de 3 m de diâmetro e uma altura de cerca 

de 50 m sobre o aterro marítimo, existindo alguns pilares nas zonas de falésia com alturas 

significativamente inferiores. As fundações dos pilares são diretas, por sapatas, ou indiretas, sobre 

estacas, conforme a natureza do solo de fundação. 
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3 O SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL INSTALADO DURANTE 

A CONSTRUÇÃO 

O sistema de monitorização instalado durante a construção baseou-se em extensómetros de corda 

vibrante e termómetros elétricos de resistência embebidos no interior do betão dos seis pórticos 

assinalados na Figura 2, bem como nos painéis de laje igualmente assinalados nessa figura. Estes 

sensores estavam ligados a um sistema de aquisição de dados, permitindo a realização automática das 

medições [2]. 

Importa referir que a maioria dos termómetros e extensómetros se encontravam operacionais. Por 

este motivo, bem como pelo interesse de continuar um registo de cerca de 20 anos desses sensores, 

que constitui uma base de referência significativa do comportamento da estrutura, foi renovado o 

sistema de aquisição de dados inicialmente instalados. 

Complementarmente foram instaladas bases de clinómetro de bolha de ar no maciço de fundação de 

diversos pilares, tendo sido realizado um extenso estudo in situ do comportamento diferido do betão, 

envolvendo 87 provetes de retração e 32 provetes de fluência.  

4 INOVAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL 

4.1 Seleção das novas vertentes do sistema 

A excecionalidade desta estrutura, decorrente das suas dimensões bem como da especificidade das 

sobrecargas, torna especialmente interessante a monitorização do funcionamento das juntas de 

dilatação, bem como do seu comportamento dinâmico. A relevância das juntas está naturalmente 

associada à longa extensão da estrutura; a importância do comportamento dinâmico prende-se com 

o forte impacto causado pelos movimentos das aeronaves, e particular na sua aterragem. Nestas 

circunstâncias, a escolha das novas vertentes recaiu com naturalidade sobre estes dois aspetos críticos. 

4.2 Juntas de dilatação 

A estrutura do aeroporto está dotada de juntas de dimensão moderada nas duas extremidades e de 

uma junta de caraterísticas excecionais numa zona intermédia, situada entre os pórticos P21 e P22. Na 

Figura 3 apresentam-se duas vistas desta junta de dilatação, uma superior e outra inferior.  

O elevado comprimento da junta motivou a monitorização dos seus movimentos em diversos pontos, 

tendo sido escolhidos os seis alinhamentos de pilares para instalar sensores magnetoestrictivos. Nos 

alinhamentos extremos estes sensores foram instalados nos muros guarda-rodas, mas nos restantes 

foi necessário proceder a essa instalação na parte inferior da junta (Figura 3). 

   
Figura 3. Junta de dilatação principal: vista geral e detalhe da instrumentação 
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Na Figura 4 apresentam-se os movimentos da junta de dilatação principal ao longo de um ano, entre 

julho de 2020 e junho de 2021, juntamente com a temperatura do ar e no interior do betão (T81.1 e 

T81.2). Para além da evidente correlação, verifica-se que a uma variação de temperatura no betão com 

cerca de 17ºC de amplitude corresponde uma variação da abertura da junta de cerca de 9 cm. 

 

Figura 4. Movimentos da junta de dilatação principal ao longo de um ano 

4.3 Monitorização do comportamento dinâmico 

4.3.1 Considerações gerais 

A monitorização do comportamento dinâmico de uma estrutura fornece informação relevante sobre 

o desempenho dessa estrutura, permitindo uma deteção precoce de anomalias. No caso da estrutura 

de ampliação da pista do Aeroporto da Madeira, a acuidade desta valência é acrescida devida à 

continuada imposição de cargas dinâmicas decorrentes da aterragem dos aviões.  

Neste contexto, a monitorização dinâmica desta estrutura incidiu na designada “zona de toque”, 

situada entre os pórticos P17 e P19, tendo-se procedido à instalação nessa zona de um conjunto de 

acelerómetros, extensómetros em fibra ótica e a um sistema de correlação digital de imagem.  

4.3.2 Medição de acelerações 

Com a medição das acelerações pretende-se quantificar o efeito da aterragem e descolagem dos 

aviões, pelo que se privilegiou a medição das acelerações verticais e longitudinais. As primeiras visando 

fundamentalmente a medição do impacto da aterragem ou da descolagem, as segundas o efeito da 

frenagem dos aviões. 

Para este efeito foi instalado um conjunto de sete acelerómetros no eixo central da face inferior do 

tabuleiro, entre os pórticos P17 e P19. Nas vigas dos pórticos P17 e P19 foram instalados dois 

acelerómetros orientados longitudinalmente. Os cinco acelerómetros verticais foram posicionados nas 

vigas dos pórticos P17 a P19, bem como na face inferior dos dois painéis de laje intermédios, como 
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representado esquematicamente na Figura 5. A Figura 6 é constituída pela zona instrumentada da viga 

central do pórtico P19, que inclui dois acelerómetros, bem como os sensores de fibra óptica. 

 

  

Figura 5. Posicionamento dos 
acelerómetros 

Figura 6. Instrumentação da viga do pórtico P19 

 
O elevado volume de dados gerado pela monitorização dinâmica motivou o desenvolvimento de 

algoritmos para o processamento automático das acelerações medidas, extraindo os parâmetros 

modais da estrutura em tempo real [4]. 

O processamento automático dos registos, efetuados com uma frequência de aquisição de 250 Hz, 

realiza-se separadamente para as acelerações verticais e longitudinais. Na Figura 7 apresentam-se as 

acelerações verticais medidas durante uma hora em que um avião de pequeno porte em regime de 

treino realizou diversas aterragens e descolagens, cuja ocorrência é bem evidente nesta figura.  

 
Figura 7. Registo das acelerações verticais em 2020-10-01 

Os registos de aceleração são objeto de um pré-processamento e decimados para 50 Hz, após o que 

se procede à identificação das caraterísticas dinâmicas através de uma análise modal operacional 

(AMO) a cada grupo de séries temporais de duração horária, em que se aplicam várias técnicas [3]: 

 Método de Decremento Aleatório; 

 Método de identificação estocástica em subespaços (SSI-COV);  

 Automatização do processo de identificação modal. 

A identificação modal estocástica é efetuada com base na resposta das estruturas às ações ambientais, 

assumindo-se a hipótese de as forças de excitação serem idealizáveis através de um processo 

estocástico gaussiano de tipo ruído branco (com densidade espectral constante) com média nula. A 

aterragem, descolagem ou mesmo a simples circulação dos aviões sobre a pista, provocam vibração 

substancialmente maior que as ações ambientais, como se pode constatar na Figura 7. Assim sendo, é 
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Acelerómetros 

P17       P18       P19 
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necessário eliminar as vibrações provocadas pelos movimentos de aeronave, o que é efetuado com 

base no critério de valor eficaz (RMS) dos dados pré-processados [4]. 

Aplicando o método de identificação estocástica em subespaços (SSI-COV) e a técnica de análise cluster 

são identificados os polos estabilizados que são considerados, possivelmente, associados aos modos 

de vibração da estrutura (Figura 8). Consequentemente, são obtidos os parâmetros modais (frequência 

natural, coeficiente de amortecimento e configuração modal) dos modos de vibração da estrutura. 

Desta forma foi possível obter modos de vibração presentes, de uma forma contínua, ao longo do 

período em análise, como representado na Figura 9, relativamente aos modos verticais, e na Figura 10 

para os modos longitudinais. Estas informações servem como referência para classificar os modos 

identificados automaticamente e avaliar a evolução do comportamento dinâmico da estrutura. 

 

Figura 8. Diagrama de estabilização das acelerações verticais 
 

 

Figura 9. Frequência dos modos de vibração verticais 
 

 

Figura 10. Frequência dos modos de vibração longitudinais 
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4.3.3 Fibra ótica 

A medição de extensões em regime dinâmico visa complementar a informação obtida através dos 

acelerómetros.  

Para este efeito foram instalados 8 extensómetros em fibra óptica, posicionados nas secções de meio 

vão do tramo central dos pórticos P18 e P19. Em cada secção foram instalados dois extensómetros no 

banzo superior da viga e dois extensómetros no seu banzo inferior, tal como está assinalado na Figura 

6. Estes extensómetros foram instalados na direção longitudinal dos pórticos, portanto na direção 

perpendicular ao eixo da pista. 

Para a compensação do efeito da temperatura no funcionamento destes extensómetros, em cada 

secção foi também instalado um termómetro em fibra óptica. 

4.3.4 Correlação digital de imagem 

Complementarmente à medição de extensões em regime dinâmico por extensómetros em fibra óptica, 

foi também definido e instalado um sistema de correlação digital de imagem, capaz de fornecer mapas 

de deslocamentos para os mesmos eventos dinâmicos, tais como aterragens, descolagens e rolagem 

de aeronaves [5][6]. 

Tendo como alvo a medição dos deslocamentos nas secções de meio vão do tramo central dos pórticos 

P18 e P19, foram colocados dois sistemas de monitorização por imagem por cima dos pilares noroeste 

do tramo central dos pórticos P17 e P18, apontados para as secções alvo, nas quais foram pintados 

padrões (Figura 6) para permitir a análise. A instalação das câmaras diretamente sobre os pilares 

deve-se ao facto de o deslocamento vertical nestas secções não ser significativo relativamente à flecha 

das vigas a meio vão. Cada sistema é constituído por uma câmara e equipamento de comunicação, 

protegidos por uma caixa IP68, e um sistema de limpeza do vidro da caixa (Figura 11). Os sistemas 

comunicam através de fibra ótica com computadores instalados nas imediações da pista que 

controlam o processo de aquisição. 

 

Figura 11. Sistema de monitorização por correlação digital de imagem, montado sobre o pilar P17.4 
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Os eventos correspondentes a deteções de deslocamentos da viga são automaticamente guardados e 

processados, sendo possível obter deslocamentos ao longo de cerca de 4 segundos de aquisição, a 

uma frequência de 90 Hz (correspondente ao frame rate da câmara). O processamento recorre a 

algoritmos de correlação digital com resolução subpíxel, estimando-se que a resolução obtida seja 

aproximadamente 1/20 do pixel, o que corresponde a 0,026 mm [7]. 

Os resultados obtidos para cada evento permitem a obtenção de mapas de deslocamentos relativos a 

instantes de tempo individuais, bem como a evolução do deslocamento para um ponto com localização 

central em cada viga. A Figura 12 mostra o deslocamento ao longo do tempo referente a um mesmo 

evento, identificado como uma aterragem, para os dois pórticos. Pode verificar-se que a forma das 

curvas é semelhante, assim como os valores atingidos. 

 

Figura 12. Deslocamento ao longo do tempo para o mesmo evento nos dois pórticos, com base 

temporal não síncrona entre as duas representações. 

5 CONCLUSÕES 

A aplicação de modernas técnicas de monitorização do comportamento estrutural na estrutura de 

ampliação da pista do Aeroporto da Madeira, permitiu uma significativa atualização do sistema 

instalado durante a construção, que teve lugar nos últimos anos do século passado. Neste contexto, 

merecem uma referência particular duas novas funcionalidades: a medição dos movimentos das juntas 

de dilatação, através do recurso a sensores magnetoestrictivos na junta principal e de jointmeters de 

corda-vibrante na junta da cabeceira 23; a monitorização do comportamento dinâmico, através de um 

conjunto de acelerómetros do tipo force-balance e de extensómetros em fibra óptica, bem como de 

um sistema de correlação digital de imagem, instalados na designada “zona de toque”, de forma a 

caracterizar a resposta estrutural face às solicitações decorrentes da aterragem e descolagem dos 

aviões. Pretendeu-se assim utilizar simultânea e complementarmente técnicas consolidadas de 

monitorização e de uma técnica promissora. 

Os referidos sensores estão todos associados a sistemas de aquisição, bem como à nova rede local de 

transmissão de dados permitindo a realização de medições de forma automática e o acesso remoto à 

informação. Os valores medidos são processados de forma automática e, posteriormente carregados 
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numa base de dados, em desenvolvimento, tendo em vista a sua disponibilização num portal de acesso 

restrito a utilizadores autorizados. 

Os desenvolvimentos em curso passam pela obtenção dos deslocamentos a partir das acelerações, 

recorrendo para o efeito à fusão dos dados das acelerações e das extensões, de forma a evitar as 

dificuldades associadas à dupla integração da aceleração, método que tem um erro intrínseco 

associado causado pela integração numérica no domínio do tempo discreto, consequência do desvio 

de baixa frequência no deslocamento estimado. Será assim possível aumentar a informação disponível 

e realizar a comparação dos deslocamentos obtidos através das acelerações e da correlação digital de 

imagem. 
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Resumo   

O Monitoramento de Integridade Estrutural (MIE) tem sido usado em grandes construções para 
avaliação do comportamento da estrutura em diferentes condições de uso. Todavia este tipo de 
monitoramento é implementado em pontos específicos da estrutura, pois abranger toda a estrutura 
exigiria a instalação de uma grande quantidade de sensores, o que tornaria tal monitoramento 
inviável devido ao alto custo. Neste sentido, utilizar um concreto autossensível que dispensa o uso de 
sensores, mediante o emprego de fillers eletricamente condutivos, seria uma alternativa para se 
monitorar integralmente a estrutura. O emprego de tais fillers permite aumentar o efeito 
piezoresistivo, que consiste na mudança fracionária de resistividade elétrica por unidade de 
deformação mecânica. Este efeito também está sujeito às relações entre deformações longitudinais e 
transversais, as quais são manifestadas por meio do Coeficiente de Poisson. Neste trabalho, foi 
analisado o comportamento destas relações em um Compósito Cimentício Autossensível 
confeccionado com adição de grafite em pó, para melhora do efeito piezoresistivo. Em uma análise 
preliminar em duas amostras (uma delas com adição de grafite e a outra de referência, ou seja, sem 
adição), foi possível verificar que para as condições e casos analisados, houve resposta piezoresistiva 
coerente entre às deformações longitudinais (eletrodos a 0º), diagonais (eletrodos a 45º) e 
transversais (eletrodos a 90º) no caso da amostra com grafite. Com isto, conclui-se que é de suma 
importância que o efeito piezoresistivo seja investigado e considerado no que se refere as 
deformações nas diversas direções da estrutura em relação ao posicionamento dos eletrodos 
inseridos no Compósito Cimentício Autossensível.    

Palavras-chave: Compósito Autossensível; Materiais Cimentícios; Piezoresistividade; Propriedades 
mecânicas.  
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1 INTRODUÇÃO   

Uma estrutura de concreto geralmente está inserida em ambiente com diversos fatores que podem 
impactar diretamente em sua integridade estrutural, tais como as condições de serviço em que a 
mesma esteja submetida, como por exemplo, variações de carregamento, o que torna importante a 
realização do Monitoramento de Integridade Estrutural (MIE). Este monitoramento pode ser ainda 
mais vantajoso se realizado sem a instalação de sensores, ou seja, por meio de um sistema 
autossensível, em que o próprio concreto seja capaz de detectar as variações de tensão mecânica 
ocorridas na estrutura. Neste sentido, Compósitos Cimentícios Autossensíveis utilizam em sua 
composição fillers eletricamente condutivos para melhora do efeito piezoresistivo [1,2]. 

Em alguns casos de monitoramento de integridade, como em grandes obras de infraestrutura, seria 
necessária a instalação de um grande número de sensores, o que tornaria na prática sua 
implementação inviável devido ao alto custo e complexidade para operação de um sistema de 
aquisição de dados, o qual poderia envolver milhares de pontos a serem monitorados [3]. Neste 
sentido, um concreto autossensível presente em toda a estrutura, poderia ser o caminho para o 
monitoramento mais abrangente e menos amostral.  

A autossensíbilidade de um material pode ser medida por meio da análise do efeito piezoresistivo, 
que no caso de sensores baseados nesse efeito, apresentam certa simplicidade no que se refere ao 
sistema de aquisição de dados, necessário à medição de grandezas elétricas que permitam avaliar 
esse efeito, se comparado a outros tipos de sensores de deformação. Contudo, ainda existem muitos 
desafios na utilização de sensores de deformação baseados no efeito piezoresistivo, como por 
exemplo, a necessidade de melhora da estabilidade elétrica e estrutural no caso de grandes 
deformações [4]. Esse cenário de desafios não é diferente quando é avaliada a aplicabilidade de 
Compósitos Cimentícios Autossensíveis baseados no efeito piezoresistivo.  

2 ANÁLISE DO EFEITO PIEZORESISTIVO 

O efeito piezoresistivo é descrito a partir da mudança fracionária de resistividade elétrica por 
unidade de deformação mecânica, sendo assim útil para detecção quantitativa de deformação de 
uma estrutura [5]. Várias pesquisas já foram desenvolvidas com a utilização de diferentes fillers 
condutivos para confecção de Compósitos Cimentícios Autossensíveis [1,2,5,6], entretanto na 
maioria das vezes limitadas a carregamentos uniaxiais num única direção.  

À medida em que um corpo de prova é comprimido no sentido vertical a deformação nesta direção 
longitudinal é de encurtamento, enquanto que a deformação a 90º, ou seja, na transversal é de 
alongamento, o que se deve ao efeito de Poisson [5,7].  

O efeito de Poisson (𝜈) já foi analisado em Compósitos Cimentícios Autossensíveis por outros 
pesquisadores, como no caso da Fig. 1 com o uso de eletrodos dispostos horizontalmente (0º) para 
análise da deformação longitudinal (𝜀𝑙) e eletrodos dispostos verticalmente (90º) para análise da 
deformação transversal (𝜀𝑡). Análises do efeito piezoresistivo diagonalmente (45º) já foram 
realizadas, porém predominantemente em materiais sem composição cimentícia (Fig. 1b).   
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Figura 1. Múltiplas análises transversais do efeito piezoresistivo [adaptadas de 5,8,7] 

A relação entre a deformação longitudinal (𝜀𝑙) e transversal (𝜀𝑡) é dada por meio do Coeficiente de 
Poisson (𝜈), o qual é obtido mediante a Eq. 1 [9]. 

𝜈 = 𝜀𝑙
𝜀𝑡

       (1) 

Entretanto a variação de deformação entre o sentido longitudinal e transversal, não se dá de forma 
linear, como se observa na Fig. 2.  

 
Figura 2. Distribuição não linear de tensão e deformação em plano polar [10]  

As deformações (𝜀𝜑) entre os quadrantes da Fig. 2 podem ser obtidas entre os ângulos (𝜑) 0º a 90º, 
por meio da Eq. 2 adaptada de [9]. 

𝜀𝜑 = 1
2
𝜀𝑙[1 − 𝜈 + cos 2𝜑(1 + 𝜈)]     (2) 

Neste estudo foi avaliado o efeito piezoresistivo em compósito cimentício a base de grafite, nas 
direções 0º, 45º e 90º sob compressão uniaxial. A adição do grafite se deu exclusivamente para 
melhora do efeito condutivo no compósito cimentício e não se teve por objetivo outras avaliações 
quanto a adição do referido material. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

Conforme proporções de traços em peso da Tabela 1, foram moldados 2 corpos de prova (CP’s) em 
formato cúbico, com dimensões laterais de 40mm, sendo tais dimensões previstas na NBR 16868-2 
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[11]. Quanto ao traço de referência (TR), ou seja, sem adição de grafite, a relação água/cimento (a/c) 
foi de 0,50 a qual não foi possível ser mandita no traço com adição de 25% de grafite (TG) em relação 
ao peso do cimento, visto que o referido traço necessitou de mais hidratação para homogeneização 
da mistura e respectiva moldagem do CP. 

Tabela 1. Proporções de traço do compósito de cada CP em relação ao cimento 
ID Cimento Areia Grafite Relação a/c 
TR 1 4 0 0,50 
TG 1 4 0,25 1,05 

 
O compósito cimentício produzido utilizou os seguintes materiais na sua confecção, conforme 
especificações fornecidas pelos fabricantes: 

• Cimento Portland: Comercializado pela empresa Votorantim Cimentos – Classificação CP-II-F-
32, 75% - 89% em massa de clínquer + gesso; 11% - 25% material carbonático;  

• Areia: quartzo; média lavada;   

• Grafite em Pó: Comercializado pela empresa Wonder - Carbono (Perda ao fogo) 72% – 100%; 
Cinzas no máximo 28%; Umidade no máximo 0,5%; Granulométrica no máximo 30% retido 
em 100# (0,150 mm). 

Foram embutidos 4 eletrodos (chapas de alumínio) medindo 35x20x0,1mm, distanciados 10mm 
entre si e com 25mm de seu maior lado embutido no compósito cimentício durante a moldagem dos 
CP’s (Fig. 3).  

 
Figura 3. Corpos de Prova de compósito cimentício com eletrodos de alumínio 

 
3.2 Métodos  

Os CP’s (com idade de 28 dias) foram submetidos à compressão em prensa manual, nas disposições 
de 0º, 45º e 90º dos eletrodos (Fig. 4), com aplicação de uma força gradativa de aproximadamente 
2kN, por se tratar de intensidade que não provocou  ruptura, uma vez que se tratava de ensaio não 
destrutivo, entretanto foi suficiente para provocar o efeito piezoresistivo.  

Para os casos nas disposições de 0º e 90º, os CP’s foram simplesmente rotacionados e posicionados 
na base da prensa manual, enquanto que no caso a 45º foi necessária a utilização de perfis metálicos 
em formato “L” simétrico, para possibilitar o posicionamento diagonal (Fig. 4) dos eletrodos em 
relação à direção da força aplicada. 
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Figura 4. Disposição dos CP’s e respectivos eletrodos em relação à força aplicada uniaxialmente 

 

Para medição de resistência elétrica do compósito cimentício, foi utilizado o esquema do circuito 
elétrico da Fig. 5, onde se tem a resistência do compósito cimentício (𝐑𝐂); voltagem medida nos 
eletrodos do compósito cimentício (𝐔𝐜); resistor de referência (𝐑𝐫𝐞𝐟); e voltagem de alimentação 
(𝐔𝐢𝐧).   

 
Figura 5. Circuito elétrico aplicado à medição de resistência elétrica [elaborado a partir de 12] 

Para o circuito elétrico da Fig. 5, foi utilizada a Eq. 3 adaptada de [12], para determinação resistência 
elétrica do compósito cimentício (𝐑𝐂).  
 

 RC = Rref
Uc

Uin−Uc
          (3) 

Por fim, a resistividade elétrica (ρ) foi calculada por meio da Eq. 4 [13], onde a distância (L) entre os 
dois eletrodos centrais e a área (A) de contato dos mesmos com o compósito cimentício, são valores 
conhecidos, enquanto que a mudança fracionária de resistividade (MFR) foi calculada pela Eq. 5.  

ρ = RC∗A
L

                                        (4) 

                       MFR = ∆ρ
ρ

                                                                         (5) 

Durante os ensaios a variação de força mecânica aplicada nos CP’s (medida por uma célula de carga) 
e as alterações de resistência elétrica, foram aquisitadas numa taxa de 10 Hz, por meio do esquema 
da Fig. 6 com o uso de um aquisitor de dados (DAQ) e um computador portátil. 
 

 
Figura 6. Esquema de aquisição e registros de leituras piezoresistivas do compósito cimentício 
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Além da representação gráfica dos resultados aquisitados, foram feitas análises de correlação pelo 
método de Pearson, mediante o uso do software OriginLab Pro-V2021b. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As variações de força e resistividade elétrica (MFR) são apresentadas nos gráficos da Fig. 7, para cada 
uma das amostras com diferentes disposições (0º, 45º e 90º) dos eletrodos.  Nos casos a 90º, a 
mudança fracionária de resistividade (MFR) foi decorrente da deformação por alongamento e não 
encurtamento como nos demais casos (0º e 45º), por isso a inversão das curvas.  

 
Figura 7. Leituras das variações de força e resistividade elétrica (MFR) 

A partir dos referidos gráficos (Fig. 7), visualmente foi possível observar uma menor reposta 
piezoresistiva no caso dos ensaios a 90º, possivelmente devido a menor intensidade da deformação 
transversal (alongamento) devido ao efeito de Poisson. 
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Na Tabela 2 são apresentados os intervalos de leituras de força e resistividade, bem como as relações 
entre os casos (90º/0º e 45º/0º). Verificou-se que a amostra TG foi a que obteve a melhor relação 
90º/0º, ou seja, 0,25, mais próxima da obtida por [5] de 0,21, ainda que com a utilização de outro 
traço e filler. 

Tabela 2. Intervalos de Leituras e Relações  

CP 
Ângulo θ ΔForça MFR  ΔResistividade Relações 
[Graus] [kN] [Δρ/ρο] [KΩ] [ΔResistividade/ΔForça]² [90º/0º]¹ (45º/0º]¹ 

TR 
0º 2,06 419,06 1.090,45 529,32 

0,12 0,45 45º 2,07 1,42 486,88 235,78 
90º 2,07 10,59 130,81 63,21 

TG 
0º 2,03 0,56 3.248,26 1.602,50 

0,25 0,60 45º 2,08 0,37 2.000,05 961,12 
90º 2,10 0,14 840,48 400,47 

(¹adimensional; ²KΩ/kN) 
 
As relações entre variações de força e de resistividade (ΔResistividade/ΔForça) da Tabela 2 são 
apresentadas na Fig. 8. 
 

 
Figura 8. Relações entre força e resistividade para cada amostra 

A análise de correlação pelo método de Pearson é apresentada na Tabela 3, na qual se verifica que 
nas duas relações (90º/0º e 45º/0º) somente a amostra TG obteve bons resultados, o que 
provavelmente se explica devido ao aumento da condutividade provocada pela adição de grafite, 
especialmente no caso das deformações transversais (eletrodos a 90º). 

 
Tabela 3. Coeficientes de Correlação de Pearson e relação entre os mesmo  

CP 
Ângulo θ Pearson¹ Relação¹ 
[Graus] [Força vs. MFR] [90º/0º] [45º/0º] 

TR 
0º 0,97 

0,80 1,01 45º 0,98 
90º 0,77 

TG 
0º 0,90 

1,07 1,03 45º 0,93 
90º 0,96 

(¹adimensional) 

A partir da Eq. 2, foram determinados os valores piezoresistivos entre 0º e 360º, conforme gráficos 
polares da Fig. 9, onde de forma análoga ao Coeficiente de Poisson (𝜈), o mesmo foi substituído pelas 
relações piezoresistivas de 90º/0º da Tabela 2 e a deformação longitudinal (𝜀𝑙) por 1 (um) para fins 
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de representação gráfica na forma de relação. Também são apresentadas na Fig. 9 as relações 
obtidas entre 90º/45º para cada um dos casos analisados.  

   
Figura 9. Gráficos polares das variações piezoresistivas com base nas relações (90º/0º) obtidas  

 
A partir dos gráficos da Fig. 9, se verificou que a amostra TG foi a que proporcionou melhores 
relações entre as deformações (90º/0º) para que se pudesse obter a representação gráfica mais 
próxima da literatura, como a da Fig. 2.   

5 CONCLUSÕES 

Neste estudo preliminar, por meio dos resultados obtidos foi possível verificar que para as condições 
e casos analisados, houve resposta piezoresistiva coerente entre as deformações longitudinais 
(eletrodos a 0º), diagonais (eletrodos a 45º) e transversais (eletrodos a 90º) no caso da amostra TG, a 
qual também apresentou bons resultados de correlação pela análise do método de Pearson, muito 
provavelmente em decorrência da grafite adicionada na confecção da amostra. Todavia, mais 
análises e estudos são necessários para ratificar estas considerações para outros casos e condições.  

Por fim, é possível afirmar que é de suma importância que a autossensíbilidade seja investigada e 
considerada não só nos casos de deformação longitudinal e transversal, mas também no caso de 
deformações diagonais, bem como sua relação com as deformações nas demais direções.    
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Resumo 

A durabilidade das estruturas é um tema recorrente no meio técnico-científico e está relacionada, 
dentre outros fatores, à agressividade ambiental. Diversas patologias estão relacionadas à 
degradação das estruturas de concreto, comprometendo sua durabilidade. Na maioria dos processos 
de degradação, a água no ambiente atua como meio de transporte dos agentes agressivos pela 
microestrutura do concreto, sendo responsável pela sua difusão e posterior precipitação de outros 
compostos químicos potencialmente agressivos. No tocante ao monitoramento e ao diagnóstico de 
patologias, há poucas técnicas para detectar água presente na estrutura interna do concreto, mesmo 
sabendo-se do seu papel fundamental na maioria dos processos de degradação do concreto e da 
armadura. Alguns ensaios comumente realizados no concreto fornecem informações relevantes 
quanto à porosidade e permeabilidade, porém esses dados não refletem necessariamente o estado 
de conservação da estrutura edificada. Recentemente, foi disponibilizado no mercado um 
equipamento doravante denominado TUM210, para determinar o teor de umidade de diversos 
materiais por método não destrutivo (TND), inclusive do concreto. Porém, não há dados suficientes 
correlacionando resultados do equipamento com os obtidos em ensaios laboratoriais que permitam 
verificar sua correlação, tampouco seu comportamento frente a variáveis de campo. Nesta pesquisa, 
concretos de três composições diferentes foram submetidos à carbonatação em câmara de CO2, 
sendo as amostras carbonatadas e não carbonatadas acondicionadas em ambientes  de 100%, 90% e 
70% UR, e posteriormente secas em estufa a 80 °C. Para cada UR aplicada foram realizadas medições 
do teor de umidade interna pelo TUM210, comparando-as com os resultados obtidos por método 
gravimétrico (TUG). Os resultados obtidos indicam possível correlação entre ambas as técnicas, 
porém, é recomendada uma análise estatística mais minuciosa para determinar precisamente o grau 
de correlação entre as medidas TUG e TUM210, gerando futuramente a equação de correção para 
medidas em campo. 

Palavras-chave: Durabilidade; Carbonatação; Ensaios não destrutivos; Teor de umidade interna. 
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1 INTRODUÇÃO 

A durabilidade das estruturas de concreto armado é um tema recorrentemente discutido, tanto no 
meio científico-acadêmico quanto tecnológico. De modo geral, a durabilidade das estruturas está 
relacionada a diversos fatores, como à qualidade dos materiais que compõem o concreto, à execução 
da obra, aos cuidados durante o uso e operação da edificação, aos parâmetros de projeto dos 
elementos estruturais e, em destaque, à agressividade ambiental, podendo-se constatar que um 
concreto é considerado durável quando preserva suas propriedades e características que definem 
seu desempenho quando exposto ao ambiente para o qual foi projetado [1]. 

Em relação à agressividade ambiental, existem diversos processos patológicos que podem ocorrer 
quando da exposição do concreto aos agentes agressivos presentes no ambiente. Muitos desses 
fenômenos foram amplamente estudados no meio científico e possuem mecanismos de ocorrência 
bem conhecidos, dispondo-se de medidas já difundidas no meio técnico para evitar ou mitigar esses 
processos, incluindo normalizações técnicas nacionais e internacionais. Na maioria – senão na 
totalidade – desses processos, existe um agente comum que atua diretamente viabilizando a 
ocorrência de fenômenos deletérios: a água. A água age como meio para difusão de diversos agentes 
agressivos e para precipitação de novos compostos químicos na estrutura interna do concreto, que 
ocasionalmente acarretam em prejuízo às propriedades desse compósito e na corrosão da armadura 
[2, 3]. 

Quando se trata da inspeção e diagnóstico de estruturas de concreto visando à sua durabilidade, 
existem diversos procedimentos que são comumente realizados em laboratório ou em campo 
visando a determinar as propriedades físico-mecânicas do concreto e o estado eletroquímico da 
armadura. Em geral, procedimentos como determinação da resistência à compressão, massa 
específica, índice de vazios, absorção de água, absorção de água por capilaridade e penetração de 
água sob pressão permitem obter informações relevantes quanto ao desempenho físico-mecânico e 
à porosidade do concreto, no entanto, não indicam o teor de umidade do concreto, parâmetro ligado 
à possível ocorrência de fenômenos patológicos. 

Neste contexto, a empresa HF SENSOR [4] disponibilizou recentemente no mercado o equipamento 
Moist 210B, aqui denominado TUM210, cujo princípio de operação se baseia nas perdas dielétricas 
de micro-ondas e que, teoricamente, é capaz de determinar o teor de umidade interna de diversos 
materiais (incluindo concreto), o que possibilitaria a determinação deste parâmetro em campo sem 
necessidade de coleta de amostras, ou seja, por meio de uma técnica não destrutiva (TND). No 
entanto, não existem bases de dados tampouco estudos de correlação dos dados obtidos pelo 
equipamento com medidas de referência em laboratório. De modo a viabilizar o uso confiável e 
preciso do equipamento, foi definido como objetivo do presente trabalho a determinação da 
correlação entre o uso do TUM210 com o teor de umidade interna do concreto obtido em 
laboratório por gravimetria (TUG), considerando variáveis de campo (cuja interferência nas medições 
in situ não é informada) como variedade de composições do concreto, de UR ambiente e avanço da 
frente de carbonatação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Concreto: porosidade, presença de água e mecanismos de transporte 

O concreto de cimento Portland (CCP) é o material mais consumido pela humanidade após a água[1] 
e tem em sua composição três fases principais: a pasta de cimento hidratada ou matriz cimentícia, a 
fase agregado e a zona de transição, intermediária entre as duas primeiras fases, conforme 
visualizado na Fig. 1. As características físicas, químicas e mineralógicas dos componentes do 
concreto são o que configuram a estrutura dessas fases e excercem influência direta nas 
propriedades do compósito, tanto no estado fresco quanto endurecido. Quando se trata da 
resistência à compressão, por exemplo, fortemente influenciada pela configuração da pasta de 
cimento hidratada, pode-se dizer que a relação água/cimento (A/C) e o grau de hidratação são 
parâmetros extremamente relevantes ao seu aumento ou diminuição [1, 5]. 

 

Figura 1. Eletromicrografia de amostra de concreto por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) obtida com elétrons retroespalhados e ampliação de 8.000 vezes. Destaque das três frases 

principais. [5] 

A microestrutura complexa e heterogênea do concreto é caracterizada por uma rede de poros 
internos também é consideravelmente irregular. Os poros podem se apresentar de formas 
diferenciadas, influenciando mais ou menos nas propriedades do compósito, e estão presentes 
principalmente na pasta de cimento e na zona de transição. De maneira geral, existem três principais 
tipos de poros presentes na estrutura interna do concreto: os poros interlamelares, correspondentes 
aos vazios entre as estruturas do C-S-H, cujo tamanho varia entre 5 Å a 25 Å; os poros capilares, 
relativos a todo espaço não preenchido pelos sólidos da pasta hidratada de cimento, com volumes e 
dimensões que podem variar de acordo com diversos fatores, como a relação A/C e o grau de 
hidratação do cimento, podendo variar de 10 nm até 5 µm; e os poros de ar incorporado ou 
aprisionado, provenientes da parcela de ar que fica retida na mistura de concreto, seja 
involuntariamente (ar aprisionado) ou por efeito de aditivos incorporadores de ar utilizados (ar 
incorporado), cujas dimensões variam de 50 µm até 3 mm [1, 5, 6]. 

A rede de poros, por sua vez, influencia diretamente na forma como os agentes agressivos penetram 
no concreto. Com destaque para a água como meio de transporte desses agentes agressivos, 
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comenta-se que – de maneira geral – a água penetra de três principais formas (que podem ocorrer 
individualmente ou em conjunto) no interior do concreto [7]: por difusão, quando do contato do 
vapor d’água com a superfície do concreto, fenômeno no qual pode ocorrer transporte de massas, 
porém em quantidade desprezível, a não ser que seja seguido de condensação capilar, isto é, quando 
o vapor condensa sobre o concreto e é absorvido por capilaridade; por absorção capilar, ocasionada 
pela diferença de pressão entre os poros capilares e a superfície do concreto, e que, em condições 
não saturadas, é o mecanismo de transporte predominante; e por permeabilidade, processo que 
ocorre em concretos de maior porosidade, quando os poros capilares possuem diâmetros maiores e 
facilitam a penetração de água diretamente na estrutura interna do compósito [5, 7, 8]. 

2.2 Durabilidade do concreto e o papel da água como agente de deterioração 

Como já mencionado, a durabilidade do concreto está diretamente relacionada ao ambiente de 
exposição. Além disso, a exposição à água nos fenômenos de degradação do concreto, pois a água 
não apenas opera como mecanismo de transporte para os agentes agressivos, como também pode 
acarretar em rupturas na microestrutura quando da variação volumétrica ocasionada pelos seus 
contínuos ciclos de evaporação e condensação. Comenta-se também que a água é um agente 
fundamental para processos de corrosão da armadura [1, 2]. 

A presença de água no ambiente é inclusive um parâmetro tratado indiretamente em algumas 
normalizações. A ABNT NBR 12655 [3], por exemplo, enumera quatro classes de agressividade 
ambiental considerando, dentre outros fatores, a presença de água no ambiente e seu potencial de 
agressão. Outro documento a ser citado é o boletim 183 do Comité Euro-International du Béton [9], 
que relaciona o teor de umidade relativa efetiva do concreto (correspondente à água retida na 
estrutura interna do compósito, variando de 0 a 100 %) com os riscos de sua degradação e de 
corrosão da armadura, sendo que, dependendo do tipo de ataque, existem teores de umidade mais 
ou menos favoráveis à ocorrência desses fenômenos agressivos, conforme indica a Tabela 1. 

Tabela 1. Risco de degradação do concreto e da armadura em relação a diferentes faixas de 
umidade relativa efetiva do concreto. Legenda: 0 = risco insignificante; 1 = risco baixo; 2 = risco 
médio; 3 = risco alto. Adaptado de [5]. 

Umidade relativa (UR) efetiva do 
concreto (%) 

Tipos de degradação 

Carbonatação 
do concreto 

Corrosão da armadura Ataque 
químico do 

concreto 
Concreto 

carbonatado 
Concreto contaminado 

por cloreto 

< 45 (UR muito baixa) 1 0 0 0 

45 a 65 (UR baixa) 3 1 1 0 

65 a 85 (UR média) 2 3 3 0 

85 a 98 (UR alta) 1 2 3 1 

> 98 (UR saturada) 0 1 1 3 

 

Desta forma, conclui-se que – para a durabilidade – é de extrema relevância não apenas 
compreender o papel da água como agente fundamental para os processos de degradação nas 
estruturas de concreto, mas também investigar a sua presença por meio de instrumentos que 
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possam fornecer informações precisas a respeito desses dados, visando à análise do teor de umidade 
como parâmetro de avaliação do comportamento do concreto frente à exposição ambiental. 

2.3 Métodos de avaliação da qualidade do concreto 

Devido ao elevado consumo de concreto no mercado da construção civil e à sua própria relação com 
a durabilidade das estruturas, existem diversos procedimentos para determinar suas propriedades e 
que, muitas vezes, são utilizados como critérios de aceitação e para o controle de parâmetros de 
qualidade em obras [1]. 

A respeito desses procedimentos, cita-se a determinação da resistência à compressão, uma das 
principais propriedades mecânicas do concreto e comumente determinada em laboratório, 
relacionada principalmente ao seu desempenho estrutural. Outros ensaios como módulo de 
elasticidade, resistência à tração por flexão diametral, resistência à carbonatação e resistência à 
penetração de íons cloretos são frequentemente realizados em laboratório e fornecem informações 
relevantes quanto ao desempenho do concreto, não apenas aos esforços físicos, mas até mesmo à 
sua exposição a agentes agressivos do ambiente. Ensaios como determinação da massa específica, 
absorção de água, índice de vazios, absorção de água por capilaridade e pentração de água sob 
pressão estão mais relacionados à porosidade e permeabilidade do concreto, no entanto, não 
indicam o teor de umidade oriundo da exposição atmosférica do concreto em estruturas edificadas, 
impossibilitando conhecer o risco de degradação unicamente por esse fator [5]. 

Outra gama de ensaios também requisitados pelo meio mercadológico é composta pelos 
procedimentos não destrutivos (TND), que visam a identificar algumas propriedades do concreto in 
situ sem necessidade de coleta de amostras, o que é conveniente para edifícios de patrimônio 
histórico, obras residenciais e edificações cuja estrutura já foi consideravelmente degradada por 
algum tipo de ataque. Nesse meio, citam-se os procedimentos de determinação da dureza 
superficial, da velocidade de propagação da onda ultrassônica (ultrassom) e da resistividade elétrica, 
sendo estes dois últimos indiretamente influenciados pelo teor de umidade interna do concreto. 
Porém, esses ensaios não fornecem dados suficientes para inferir a quantidade e a distribuição de 
água no concreto [5]. 

Em meio a este cenário, a empresa HF SENSOR disponibilizou no mercado o equipamento 
Moist 210B, cujo funcionamento é, em teoria, capaz de determinar o teor de umidade interna de 
diversos materiais, incluindo concreto. No entanto, devido à falta de base de dados para uso do 
equipamento em campo e correlação das medidas determinadas com valores conhecidos em 
laboratório que possibilitem realizar uma análise precisa e minuciosa da presença de água na 
estrutura, foi elaborado um programa experimental que pudesse determinar tal correlação e 
verificar os resultados obtidos com TUM210 frente a variáveis conhecidas de campo como presença 
de camada carbonatada, composições variadas de concreto e variações na umidade relativa (UR) 
ambiente, apresentado a seguir [5]. 
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3 ETAPAS E RESULTADOS DE ENSAIOS 

3.1 Dosagem, produção e caracterização dos concretos 

Foram produzidas três diferentes composições de concreto, todas com o mesmo cimento (CP V ARI), 
fundamentadas com base nos pré-requisitos e exigências quanto aos parâmetros de dosagem das 
classes de agressividade ambiental especificadas na NBR 12655: 2015 [3]. Foram produzidos: um 
concreto para a classe I (C260), um para a classe IV (C360) e um concreto intermediário para as 
classes II e III, variando-se os consumos de cimento (CC) e a relação A/C, conforme ilustra a Tabela 2. 
Os concretos foram produzidos em laboratório e caracterizados quanto às propriedades físico-
mecânicas nos estados fresco e endurecido, conforme a Tabela 3. 

Tabela 2. Resumo das características dos concretos produzidos com base nos parâmetros de 
dosagem da NBR 12655: 2015. Adaptado de [5]. 

Amostra Condição CC A/C 
Consumo 
de areia 
(kg/m³) 

Consumo 
de brita 
(kg/m³) 

Dados da NBR 12655: 2015 [3] 

Classe CC mínimo (kg/m³) A/C 
máx. 

C260R Não-carbon. 
260 0,65 1188,2 780,0 I 260 0,65 

C260C Carbonatado 

C300R Não-carbon. 
300 0,58 1140,0 780,0 

II 280 0,60 

C300C Carbonatado III 320 0,55 

C360R Não-carbon. 
360 0,45 1123,2 780,0 IV 360 0,45 

C360C Carbonatado 

 

Tabela 3. Resultados dos ensaios de caracterização dos concretos. Adaptado de [5]. 

Parâmetro determinado 
Resultados por composição de concreto 

C260 C300 C360 

Abatimento (mm) 35 40 40 

Teor de ar aprisionado (%) 2,5 2,4 2,1 

Resistência à compressão (MPa) 

em 24 h 13,8 20,7 33,1 

aos 7 dias 31,5 38,7 46,4 

aos 28 dias 36,9 43,8 55,0 

Módulo de elasticidade aos 28 dias (GPa) 26,6 30,3 31,4 

Velocidade de propagação da onda ultrassônica (m/s) 4760 4824 4956 

Massa específica (g/cm³) 2,53 2,52 2,54 

Absorção de água (%) 4,8 4,6 3,7 

Índice de vazios (%) 10,9 10,4 8,5 

Absorção de água 
por capilaridade 

Absorção (g/cm²) 1,03 0,87 0,56 

Altura máxima de penetração (mm) 98 86 70 
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3.2 Carbonatação e acondicionamento em faixas de UR variadas 

Após atingirem a idade de 28 dias, parte dos corpos de prova de cada amostra de concreto foi 
acondicionada em ambiente de laboratório por 14 dias antes de serem submetidas à exposição ao 
CO2 em câmara climática, no teor de 3,0 % em volume, conforme indicado na ISO 1920-12 [10]. 
Inspeções da profundidade da camada carbonatada por meio de fenolftaleína foram realizadas 
quinzenalmente nas amostras até que se verificasse a profundidade de 1,0 cm. A amostra C260C 
atingiu esse valor após 18 semanas de exposição, e a amostra C300C, após 24 semanas de exposição. 
Porém a amostra C360C (provavelmente devido à reduzida porosidade e elevada reserva alcalina) 
não apresentou camada carbonatada superior a 0,1 cm, mesmo após 36 semanas. 

Após a carbonatação dos corpos de prova (C260C, C300C e C360C), estes foram submetidos à 
imersão em água saturada de cal, estado no qual os corpos de prova de referência (C260R, C300R e 
C360R) se encontravam desde a desforma e tiveram suas massas registradas periodicamente. 
Quando comprovada a estabilização da massa de todos os corpos de prova, foram realizados os 
procedimentos de determinação do teor de umidade interna pelo método gravimétrico (TUG) e pelo 
Moist 210B (TUM210). Em seguida, os corpos de prova foram acondicionados em câmara úmida 
(90 % UR), sendo repetidas as pesagens e novamente comprovada a estabilização de massa para 
realização de TUG e TUM210. Posteriormente, as amostras foram acondicionadas em sala 
climatizada (70 UR %), sendo repetido o processo de pesagem e estabilização de massa para 
execução de TUG e TUM210. E por fim, foram secos em estufa a 80 °C por 72 h antes da última 
realização de TUG e TUM210, estágio no qual a umidade interna foi considerada no valor zero para o 
método de referência (TUG). 

3.3 Determinação do teor de umidade interna 

3.3.1 Teor de umidade por gravimetria (TUG) 

Os valores de TUG foram obtidos por meio da diferença de massas dos corpos de prova em cada 
faixa de UR ambiente após comprovada a estabilização das massas. Os dados permitiram calcular a 
quantidade de água livre (presente nos poros capilares, principalmente) na estrutura interna do 
concreto, em função da massa seca dos corpos de prova. Os resultados constam na Tabela 4 e na 
Fig. 2. 

Tabela 4. Valores de TUG por amostra de concreto em cada faixa de UR ambiente. 

Amostra 
Média do teor de umidade interna por TUG nas condições de UR ambiente 

100 % UR 90 % UR 70 % UR Secagem a 80°C 

C260R 5,24 5,23 4,73 

Valor admitido 
como zero (0,0) 

para todas as 
amostras no 
método TUG 

C300R 4,80 4,80 4,31 

C360R 3,24 3,24 2,98 

C260C 4,49 4,44 2,58 

C300C 4,06 4,03 2,72 

C360C 2,85 2,80 2,34 
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Figura 2. Gráfico representativo dos valores de TUG das amostras de concreto [5]. 

3.3.2 Teor de umidade por TUM210 

Os valores de TUM210 foram obtidos por meio do uso do equipamento anteriormente mencionado, 
executando as medições em conformidade com as instruções do fabricante e pelo procedimento 
estabelecido por Nascimento [4, 5]. Os resultados constam na Tabela 5 e na Fig. 3. 

Tabela 5. Valores de TUM210 por amostra de concreto em cada faixa de UR ambiente. 

Amostra 
Média do teor de umidade interna por TUM210 nas condições de UR ambiente 

100 % UR 90 % UR 70 % UR Secagem a 80°C 

C260R 5,23 5,18 5,13 3,89 

C300R 5,32 5,23 5,11 4,01 

C360R 5,08 5,31 5,03 4,03 

C260C 5,25 5,37 4,77 4,05 

C300C 5,26 5,35 4,81 4,02 

C360C 5,11 5,20 4,92 4,19 

 

 

Figura 3. Gráfico representativo dos valores de TUM210 das amostras de concreto [5]. 
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3.4 Correlação de dados 

A correlação entre os dados obtidos por TUG e TUM210 foi realizada por meio da determinação do 
coeficiente de Pearson (r), que pode variar de -1 a 1, sendo -1 correspondente a uma correlação 
indireta perfeita e 1 correspondente a uma correlação direta perfeita, de modo que quanto mais 
próximo de 0, menor é a correlação entre as variáveis. Os resultados constam na Tabela 6. 

Tabela 6. Valores do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis TUG e TUM. 

Amostra Coeficiente de correlação de Pearson (r) 
TUG vs TUM 

C260R 0,9988 

C300R 0,9974 

C360R 0,9844 

C260C 0,9958 

C300C 0,9959 

C360C 0,9927 

4 CONCLUSÕES 

A dosagem e produção dos concretos obteve sucesso em fornecer materiais de três diferentes 
comportamentos físico-mecânicos, de modo a viabilizar o estudo do comportamento de TUM210 
mediante à variabilidade de composições. O processo de carbonatação atingiu o valor determinado 
de 1,0 cm nas amostras C260C e C300C, porém para a amostra C360C não foi possível avaliar o efeito 
da camada carbonatada. 

A variação da umidade relativa ambiente em diferentes faixas (100 %, 90 %, 70 % e após secagem a 
80 °C) exerceu influência direta no teor de umidade interna do concreto, processo que pôde ser 
observado tanto nas leituras pelo método laboratorial (TUG) quanto por pelo método não destrutivo 
(TUM210). Quanto à correlação entre TUG e TUM210, percebe-se que o potencial de uso do 
equipamento tendo como base as medidas de laboratório é elevado, principalmente pelos valores de 
r se apresentarem muito próximos a 1, conforme indicado na Tabela 6. 

No entanto, considerou-se oportuna a realização de um tratamento estatístico complementar por 
análise de variância (ANOVA), cujos resultados serão publicados posteriormente. Sugere-se a 
repetição do estudo em uma escala de maior abrangência, possibilitando avaliar o uso de TUM210 
em tipos diferentes de cimento, em composições de maior variabilidade (consumo de cimento, tipo 
de agregado, relação A/C, etc.), em mais faixas de UR ambiente, dentre outros fatores. 

Finalmente, conclui-se que TUM210 é um equipamento com elevado potencial de uso em campo 
para investigar a presença de água no concreto, porém estudos de maior profundidade e 
abrangência amostral, incluindo ensaios em campo, são requeridos para melhor avaliação, 
aumentando a confiabilidade nos dados obtidos pelo equipamento. 
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Resumo  

É hoje inegável o papel da monitorização da integridade estrutural (Structural Health Monitoring – 
SHM) na manutenção em funcionamento, em condições de segurança e de economia, de pontes e 
viadutos, tendo-se vindo a impor como uma ferramenta essencial à gestão do ciclo de vida das obras 
de arte. 

No que diz respeito à evolução dos sistemas SHM, após uma fase inicial de desenvolvimento e 
aplicação de novas tecnologias, de que se salienta os sensores em fibra ótica, e de novos sensores, 
como é o caso dos sensores de durabilidade, sucedeu-se uma fase de consolidação das técnicas de 
instrumentação. Nos últimos anos, tem-se assistido ao desenvolvimento de aplicações web de 
disponibilização automática de dados, cada vez mais robustas e interativas, que lançam mão de 
bases de dados proveniente das obras e da capacidade das redes de comunicação instalada no país. 
Mais recentemente, o foco tem sido, sobretudo, no desenvolvimento de modelos de análise de 
dados e de deteção de dano, de cuja aplicação resultará, certamente, na concretização do conceito 
de estruturas inteligentes. 

Na presente comunicação, apresentam-se as fases de conceção e de montagem de um modelo à 
escala reduzida de uma ponte metálica dedicado ao desenvolvimento de um sistema SHM. Para além 
do sistema estrutural, é também concebido um sistema diversificado de solicitação da estrutura e 
idealizadas possibilidades de introdução de danos, em condições controladas. Pretende-se, com 
recurso a este modelo, a aplicação de técnicas de filtragem de dados e a exploração de métodos de 
deteção de dano. 

Palavras-chave: Monitorização estrutural; Modelo laboratorial; Deteção de dano; Pontes e 
viadutos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de monitorização da integridade estrutural, também designados por sistemas SHM 
(structural health monitoring) são uma ferramenta essencial na avaliação do desempenho das 
estruturas e no diagnóstico do seu estado de conservação [1]. Tais sistemas assentam na instalação 
em obra de um conjunto de equipamento dedicado à medição, ao processamento de informação e à 
transmissão de dados e são complementados por modelos numéricos capazes de detetar a 
ocorrência de situações de comportamento anómalo com relevo estrutural que possam vir a 
configurar dano.  

Os sistemas SHM têm demonstrado a sua relevância em todas as fases de vida das estruturas, desde 
logo, no controlo durante a fase de construção, durante os ensaios de receção, durante todo o ciclo 
de vida útil, incluindo as intervenções de reabilitação, e em situações de acidente [2]. 

Após uma fase inicial de desenvolvimento destes sistemas centrada, sobretudo, no desenho de 
tecnologia dotada de fiabilidade e robustez para ser instalada em obra [3], assiste-se hoje ao 
desenvolvimento de algoritmos de processamento dos dados que estes sistemas geram [4]. De entre 
estes algoritmos, é de salientar os que visam melhorar a qualidade dos dados recolhidos em obra e 
os dedicados à deteção de dano [5]. Com os primeiros, assentes sobretudos em técnicas de filtragem 
e que podem incluir modelos de fusão multisensor, pretende-se mitigar os efeitos decorrentes dos 
erros associados ao processo de medição, do ruído, de valores registados fora dos limites, de falhas 
nos dados, entre outros. Com modelos de deteção de dano procura-se detetar alterações no 
comportamento estrutural, evidenciando a ocorrência de danos e, se possível, localizar e quantificar 
a sua gravidade. Nesta área, especial ênfase tem sido dedicada aos algoritmos baseados na análise 
de séries de dados, com foco nos modelos autorregressivos, na regressão multilinear, em redes 
neuronais, na cointegração ou análise de componentes principais, entre outros. 

Tendo em vista o desenvolvimento e a validação de tais algoritmos, é essencial o recurso a modelos 
laboratoriais de estruturas cujo comportamento seja representativo do comportamento de pontes 
existentes [6]. O modelo a que se refere a presente comunicação, desenvolvido no âmbito do projeto 
de investigação “S4Bridges: A smart approach for the maintenance of existing bridges”, preenche 
estes requisitos e é projetado para ser submetido, de modo controlado, a diferentes tipos de ações 
(ações térmicas e ações variáveis, simulando o efeito do tráfego) e exposto a diferentes cenários de 
dano [7]. A recolha de dados por um período alargado, a par da possibilidade de serem aplicados 
ciclos acelerados de carga/descarga, permitirá a construção de uma base de dados estabilizada, 
representativa do comportamento desta estrutura sob efeitos ambientais (ações térmicas) e 
operacionais (ações dos veículos). Uma base de dados assim construída será uma ferramenta de 
inegável valor para a validação dos modelos de processamento de dados em desenvolvimento [8-9]. 

2 Modelos laboratoriais à escala reduzida 

O recurso a modelos laboratoriais para o desenvolvimentos dos sistemas de medição e, mais 
recentemente, dos sistemas SHM tem sido recorrente, e os resultados produzidos relevam para a 
importância desta linha de investigação, marcada por ciclos sucessivos de incursões em estruturas 
reais e de regresso às condições controladas dos laboratórios. 
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Um dos modelos físicos mais impressionante, pela sua dimensão e pelos cuidados colocados na sua 
execução, diz respeito ao da ponte suspensa de Tsing Ma [6]. Concebido à escala 1:150 para as 
principais dimensões, tem um comprimento total de 14.34 m e um tabuleiro com 0.273 m de largura. 
O vão central é de 9.18 m e possui duas torres de 1.37 m de altura total. A validação deste modelo 
foi feita com recuso a uma análise experimental do comportamento dinâmico tendo sido possível 
concluir que este tem uma resposta, em termos de frequência de vibração e de modos de 
deformação, de acordo com os requisitos do projeto. Pretende-se que este modelo possa vir a ser 
usado para o desenvolvimento de algoritmos de deteção de dano. 

Com objetivos semelhantes outros modelos laboratoriais têm sido construídos, explorando aspetos 
particulares do comportamento de elementos estruturais [10-11]. Em tais modelos físicos os danos 
são simulados através da introdução de alterações à geometria, às condições de apoio ou às 
propriedades dos materiais. Os modelos têm sido analisados sob e efeito de cargas gravíticas ou 
outras e de ações ambientais ou térmicas. 

3 Modelo laboratorial 

Tendo por base a experiência da aplicação de sistemas SHM a obras reais, a revisão bibliográfica 
efetuada e resumidamente exposta e lançando mão de experiências laboratoriais anteriores [12], foi 
concebido um modelo laboratorial que simula o comportamento de uma ponte metálica, ao qual 
podem ser aplicados, com elevado grau de automatismo, um conjunto diversificado de ações e 
introduzidos determinados cenários de dano. Este modelo laboratorial (ver Fig. 1) é composto por 
um par de treliças Pratt, simplesmente apoiadas, constituídas por seis módulos de 0.50 m cada, 
perfazendo um total de 3.0 m de vão. As treliças estão afastadas entre si de 0.40 m e têm altura 
constante de 0.40 m. Os banzos superiores e inferiores são materializados por cantoneiras de abas 
iguais L20×20×3 em aço e L40×40×3 em alumínio, respetivamente. O objetivo da utilização de 
materiais diferentes será detalhado adiante. Os montantes e as diagonais são materializados por 
cantoneiras em aço de abas iguais L20×20×3. As travessas, dispostas aos níveis superior e inferior das 
treliças são constituídas por perfis de aço U30×15×3. 

 

Figura 1. Vista geral do modelo laboratorial. 
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Figura 2. Detalhe do apoio do piso nas 
travessas do tabuleiro. 

Figura 3. Detalhe do apoio do lado direito 
(apoio duplo). 

Complementa a estrutura treliçada o sistema de contraventamento transversal ao nível do banzo 
inferior e o sistema de ligação do banzo superior de uma viga ao banzo inferior da outra, através de 
barras de secção retangular 20×3mm2, dispostas de modo cruciforme. A ligação entre barras é 
assumida como sendo rígida, através de parafusos M5 da classe 8.8, usando-se chapas gusset de 3 
mm de espessura (ver Fig. 2). A utilização de chapas gusset de igual geometria em todos os nós, 
viabiliza a adição de novas diagonais, cenário que consubstancia uma das situações de dano que se 
pretende simular, conforme adiante será referido. 

Tendo em vista o atravessamento do tabuleiro por um veículo robotizado que materializa uma carga 
móvel conhecida, a estrutura recebe um piso em chapa metálica de 2 mm de espessura, com 0.47 m 
de largura e seccionado em módulos de 0.50 m de comprimento cada. Para que este piso não altere 
a rigidez à flexão da treliça, cada um destes módulos é simplesmente apoiado nas travessas em U, 
através de um sistema de rótulas e de furos ovalizados (ver Fig. 2). 

O aço utilizado na construção do modelo é da classe ST37 e o alumínio utilizado na corda inferior é a 
liga de alumínio EN AW-5083. A seleção de diferentes materiais para as cordas superiores e 
inferiores, com diferentes coeficientes de dilatação térmica linear (0.000023/°C para o alumínio e 
0.000012/°C para o aço) teve o propósito de simular em laboratório o efeito de variações diferenciais 
de temperatura, quando o modelo é exposto a variações uniformes de temperatura. 

Os apoios são materializados através de sistema de roldanas e de varões de aço que permitem as 
rotações dos nós (ver Fig. 3) e os deslocamentos horizontais no apoio do lado esquerdo e bloqueiam 
os deslocamentos horizontais no apoio do lado direito. Estes dispositivos de apoio são apoiados 
sobre uma estrutura porticada constituída por perfis HEB160, devidamente fixados ao piso através 
de buchas metálicas. De um e outro lado da treliça são dispostas duas torres metálicas, também 
visíveis na Fig. 1, sem qualquer continuidade com a treliça, mas dotadas também de um piso, um 
pouco mais largo do que o existente sobre a treliça, para que o veículo robotizado possa fazer a 
inversão do sentido de marcha e para que haja espaço para o seu estacionamento e para a instalação 
de uma estação de carregamento das suas baterias. 

A par do sistema estrutural, foi concebido um conjunto de ações a aplicar à estrutura que simulam: i) 
as restantes ações permanentes, através de barras de ações distribuídas ao longo da viga, de 20kg 
cada (ver Fig. 4); ii) o efeito do tráfego, através da suspensão de dois reservatórios de água de 20l de 
capacidade cada, cujo nível pode ser ajustado a cada momento através de um sistema de 
enchimento/esvaziamento automático; iii) uma carga móvel, materializada por um veículo 
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robotizado e de funcionamento autónomo, de quatro rodas e com o peso de 100kg (ver Fig. 5); iv) o 
efeito da variação da temperatura, simulado com recurso a aquecedores de radiação infravermelha, 
viabilizando a aplicação de ciclos de aquecimento/arrefecimento de períodos controlados. 

  

Figura 4. Barras de aço distribuídas ao 
longo da viga. 

Figura 5. Robot sobre o tabuleiro da 
ponte. 

Para o nível de pormenorização que este modelo exigiu, foi essencial o recurso a ferramentas de 
desenho assistido (Autodesk Advance Steel® e Fusion 360®) que permitiram, com elevado grau de 
interatividade, ajustar e validar previamente as soluções construtivas projetadas (ver Fig. 6). 

  

Figura 6. Imagem do modelo idealizado. Figura 7. Modelo numérico. 

Com recurso a um modelo numérico, desenvolvido em Autodesk Robot Structural Analysis® (ver Fig. 
7), foi analisado o comportamento da estrutura no seu estado inicial (modelo-base) e concebidas e 
validadas três situações de dano a aplicar, nomeadamente: i) perda de seção de barras, simulando, 
por exemplo, a sua corrosão; ii) perda de barras, simulando, por exemplo, a rotura de uma ligação; 
iii) restrições aos movimentos longitudinais dos apoios, simulando o envelhecimento ou mau 
funcionamento do apoios.  

Para a concretização dos dois primeiros cenários, sendo as ligações aparafusadas através de chapas 
gusset, o modelo está preparado para a substituição ou retirada de barras ou para a instalação de 
barras adicionais (ver Fig. 8). Para o terceiro cenário foi concebido um sistema de travamento 
elástico dos deslocamentos longitudinais, através de esticadores que solicitam uma travessa à flexão 
cuja rigidez é ajustável (ver Fig. 9). Adiante são analisadas, em sequência, as situações de esta 
travessa ser materializada por perfis tubulares RHS, dispostos ao baixo, 20×30×3 (visível na Fig. 9) e 
50×30×3. 
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Figura 8. Chapas gusset com furos para 
instalação de barras adicionais. 

Figura 9. Condições de apoio no lado 
esquerdo. 

4 Resultados preliminares 

A resposta estrutural do modelo laboratorial foi previamente analisada considerando, em sequência, 
o modelo-base e as diversas situações de dano previstas induzir. 

Modelo-base 

A resposta estrutural do modelo-base foi analisada com o modelo numérico para as situações de 
carregamento descritas. A Tab. 1 resume os resultados dos deslocamentos horizontais (δh,M) e 
verticais (δv,M) de meio-vão, do esforço axial máximo da corda inferior (NCI), dos deslocamentos 
horizontais do apoio esquerdo (δh,E) e direito (δh,D), assim como das respetivas rotações (θE e θD). A 
Fig. 10 apresenta as correspondentes deformadas. Nestes resultados, são considerados positivos os 
deslocamentos horizontais para a esquerda, os deslocamentos verticais ascendentes e as rotações no 
sentido direto. 

Tabela 1. Resultados para o modelo-base. 

 δh,M 
[mm] 

δv,M 
[mm] 

NCI 
[N] 

δh,E 
[mm] 

θE 
[°] 

δh,D 
[mm] 

θD 
[°] 

Peso próprio 0.022 -0.102 261.9 0.038 -0.004 0.006 0.004 

Outras ações permanentes 0.038 -0.154 416.5 0.064 -0.007 0.011 0.008 

Ação térmica (+10°C) 0.322 -0.209 -397.4 0.641 -0.003 0.004 0.003 

Ação térmica (-10°C) -0.322 0.209 397.4 -0.641 0.003 -0.004 -0.003 

Ação variável 
(reservatórios de água) 0.015 -0.077 267.7 0.030 -0.003 0.004 0.003 

Ação variável (veículo) 0.036 -0.182 449.2 0.063 -0.006 0.010 0.007 

 

Importa referir que no modelo-base foi usada como hipótese de cálculo que as ligações são rígidas. 
No entanto, tendo em atenção que as barras no modelo físico se encontram ligadas às chapas de 
ligação através de um único parafuso, possibilitando ligações rígidas ou articuladas consoante o nível 
de aperto dado aos parafusos, foi decidido analisar o impacto nos resultados desta hipótese de 
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cálculo. A Tab. 2 resume os principais resultados encontrados, concluindo-se que as alterações não 
são consideráveis. 

    

 a) Peso próprio b) Outras ações permanentes 

   

 c) Aumento da temperatura (+10°) d) Abaixamento da temperatura (-10°C) 

     

 e) Reservatórios de água f) Veículo 

Figura 10. Deformadas do modelo-base sob efeito das diversas ações. 

Tabela 2. Efeito da perda de rigidez nos nós. 

Ação Modelo 
δh,M 

[mm] 
δv,M 

[mm] 
NCI 
[N] 

δh,E 
[mm] 

θE 
[°] 

δh,D 
[mm] 

θD 
[°] 

∆T 
(+10°C) 

Base 0.322 -0.209 -397.4 0.641 -0.003 0.004 0.003 

Rotulado 0.312 -0.209 -394.9 0.632 0.005 -0.006 -0.004 

Reservatórios 
de água 

Base 0.015 -0.077 267.7 0.030 -0.003 0.004 0.003 

Rotulado 0.014 -0.078 267.3 0.030 -0.003 0.004 0.003 

Veículo 
Base 0.036 -0.182 449.2 0.063 -0.006 0.010 0.007 

Rotulado 0.035 -0.184 448.6 0.062 -0.006 0.009 0.006 

 

Cenário de Dano 

Dos três cenários de dano previstos induzir à estrutura, seleciona-se, a título de exemplo, a análise da 
restrição aos deslocamentos horizontais nos aparelhos de apoio do lado esquerdo. Tendo presente o 
facto de que a resposta estrutural não depende exclusivamente do tipo de dano aplicado, mas 
também da sua severidade, os resultados do modelo-base são comparados com os obtidos impondo 
os dois níveis de restrições anteriormente descritos: o de menor severidade (barra de travamento 
20×30×3) e o de maior severidade (barra de travamento 50×30×3). Os principais resultados 
encontrados estão resumidos na Tab. 3, enquanto a Fig. 11 concretiza a deformada para a variação 
da temperatura. 

Da análise destes resultados é possível constatar que a estrutura não responde de forma simétrica à 
solicitação, em resultado das diferenças nas condições de apoio, nos lados esquerdo e direito. Por 
outro lado, como seria expectável, a deformação da estrutura diminui em função do aumento da 
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severidade na restrição aos deslocamentos do apoio. Além do mais, é possível verificar-se o aumento 
das forças de compressão no banzo inferior aquando da aplicação da carga térmica. 

Tabela 3. Efeito das restrições ao deslocamento horizontal no apoio esquerdo. 

Ação Modelo 
δh,M 

[mm] 
δv,M 

[mm] 
NCI 
[N] 

δh,E 
[mm] 

θE 
[°] 

δh,D 
[mm] 

θD 
[°] 

∆T 
(+10°C) 

Base 0.322 -0.209 -397.4 0.641 -0.003 0.004 0.003 

20×30×3 0.090 -0.118 -944.6 0.363 0.061 -0.182 -0.115 

50×30×3 -0.084 -0.050 -1357.8 0.153 0.108 -0.323 -0.203 

Reservatórios 
de água 

Base 0.015 -0.077 267.7 0.030 -0.003 0.004 0.003 

20×30×3 0.003 -0.073 240.9 0.017 0.000 -0.005 -0.003 

50×30×3 -0.005 -0.070 220.7 0.006 0.003 -0.012 -0.007 

Veículo 

Base 0.036 -0.182 449.2 0.063 -0.006 0.010 0.007 

20×30×3 0.012 -0.173 393.0 0.035 -0.000 -0.009 -0.005 

50×30×3 -0.006 -0.166 350.7 0.013 0.005 -0.024 -0.014 

 

     
 a) 20×30×3 b) 50×30×3 

Figura 11. Deformadas da estrutura sob efeito da ação térmica (+10°C), para as restrições ao 
deslocamento horizontal no apoio esquerdo analisadas. 

Outro aspeto observado é o movimento global da estrutura, na direção horizontal, para o lado 
direito, em consequência da deformação dos pilares de apoio (perfis HEB160). Ademais, e como 
consequência da excentricidade dos eixos dos apoios relativamente ao eixo das cordas inferiores, as 
forças horizontais resultantes do cenário de dano considerado geram um binário, induzindo, ainda 
que localmente, rotações no sentido oposto ao expectável, nas extremidades dos banzos inferiores. 

Resultados experimentais 

Decorre atualmente a fase de instrumentação deste modelo laboratorial. Os resultados 
experimentais apresentados neste documento, ainda preliminares, são referentes à passagem do 
veículo, com uma carga diferente à usada no modelo-base. Neste ensaio, foram registados os 
deslocamentos verticais a meio-vão e as rotações nos apoios com recurso a LVDT´s e a inclinómetros, 
respetivamente (ver Fig. 12). Os patamares visíveis na Fig. 13 estão em correspondência com as 
paragens do veículo sobre o tabuleiro a cada meio metro. 

Apesar de corresponderem a resultados preliminares, a sua análise nesta fase é da maior 
importância, sobretudo para a pormenorização do plano de instrumentação em curso. As 
expectativas para os trabalhos futuros incluem a análise dos valores obtidos experimentalmente, 
com recurso ao modelo numérico, para a situação do modelo-base e para os cenários de dano 
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concebidos. Este exercício é uma peça fundamental na elaboração do sistema SHM a ser aplicado na 
estrutura em estudo. 

 

   
 a) LVDT a meio-vão b) Inclinómetro junto ao apoio 

Figura 12. Instrumentação do modelo durante o ensaio de carga. 

 

   
 a) Deslocamentos verticais a meio-vão  b) Rotações em ambos os apoios 

Figura 13. Efeitos da passagem do robot com paragem em posições sucessivas. 

5 CONCLUSÕES 

A exploração de dados experimentais provenientes de modelos laboratoriais é essencial para o 
desenvolvimento dos atuais algoritmos de deteção de dano, a integrar nos sistemas SHM. Na 
presente comunicação apresentaram-se os passos seguidos na conceção, construção e colocação em 
funcionamento de um destes modelos. Este trabalho assentou no estudo de experiências anteriores, 
em laboratório e em obra, permitindo a conceção de um modelo que simula o comportamento do 
tabuleiro de uma ponte, ao qual é possível aplicar um conjunto diversificado de ações, ambientais e 
operacionais, com elevado grau de autonomia, e induzir cenários de dano com expressão realista. Ao 
longo do desenvolvimento deste projeto salienta-se o papel fundamental que tiveram as 
ferramentas de cálculo automático e de CAD. 

Prevê-se que a exploração deste modelo permita a construção de uma extensa base de dados e o 
consequente desenvolvimento de algoritmos capazes de detetar alterações do comportamento 
estrutural, com elevado grau de fiabilidade, resultando numa contribuição significativa para o 
desenvolvimento dos sistemas SHM. 

 
Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 877



AGRADECIMENTOS 

Este trabalho foi financiado por: Financiamento Base - UIDB/04708/2020 e Financiamento 
programático - UIDP/04708/2020 da Unidade de Investigação CONSTRUCT - Instituto de I&D em 
Estruturas e Construções - financiada por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC); e pelo 
projeto POCI-01-0145-FEDER-031355 – “S4Bridges – A smart approach for the maintenance of 
existing bridges”, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - COMPETE 2020 e por Fundos 
Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

REFERÊNCIAS 

[1] C. R. Farrar and K. Worden, “An introduction to structural health monitoring” Philosophical 
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 365, 
No. 1851, pp. 303-315, 2007. 

[2] J. Scheer, “Failed Bridges: case studies, causes and consequences”. Ernst & Sohn, 2010. 

[3] B. Costa, C. Rodrigues, A. O. Dimande, J. A. Figueiras, and Á. Cunha, “Monitoring of an old 
metallic bridge by using of electric and optic technologies”. SMART’09 - IV ECCOMAS Thematic 
Conference on Smart Structures and Materials, 2009. 

[4] F. Cavadas, C. Rodrigues, C. Félix, and J. Figueiras, “Post-rehabilitation assessment of a 
centenary steel bridge through numerical and experimental analysis”. Journal of 
Constructional Steel Research, Vol. 80, pp. 264-277, 2013. 

[5] L. Lima, C. Rodrigues and C. Félix, “Projeto S4Bridges: A smart approach for the maintenance of 
existing bridges”. Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2019. Technical report. 

[6] You-Lin Xu and Yong Xia, “Structural health monitoring of long-span suspension bridges”. CRC 
Press, 2012. 

[7] B. Tavares, F. Cavadas, C. Rodrigues, C. Félix, “Design of a reduced-scale bridge laboratorial-
model for the implementation of a smart SHM system”. 10th International Conference on 
Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure. FEUP, 2021. 

[8] E. Tomé, M. Pimentel, J. Figueiras, “Damage detection under environmental and operational 
effects using cointegration analysis – Application to experimental data from a cable-stayed 
bridge”. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 135, 2020. 

[9] João Carvalho, “Developing data-driven models to assess structures’ health condition”. 
Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, 2020. Dissertação de Mestrado do Mestrado 
Integrado em Engenharia Mecânica. 

[10] Y. Zhu, Y. Q. Ni, A. Jesus, J. Liu, and I. Laory, “Thermal strain extraction methodologies for 
bridge structural condition assessment,” Smart Materials and Structures, Vol. 27, No. 10, 2018. 

[11] R. Kromanis, “Structural performance evaluation of bridges: characterizing and integrating 
thermal response”. thesis for PhD in Engineering, University of Exeter, 2015. 

878 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

[12] L. Lima, C. Rodrigues, C. Félix, “Monitorização da integridade estrutural: técnicas de deteção 
de dano aplicadas a um modelo laboratorial”. Encontro Nacional Betão Estrutural - BE2018, 
LNEC, 2018. 

 
Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 879



880 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



C2
Materiais e Produtos 
para Estruturas duráveis 
e Sustentáveis





Congresso Nacional
Lisboa | LNEC | 3 a 5 de Novembro de 2021
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Resumo 

A tensão de rotura à tração dos aços dos varões para betão armado constitui uma das propriedades 
mecânicas consideradas na análise do comportamento das estruturas de betão armado. 

O presente artigo apresenta um estudo estatístico dos valores da tensão de rotura dos aços dos 
varões para betão armado obtidos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil ao longo de 25 
anos, no âmbito do controlo periódico de varões da classe A400 decorrente das Ações de 
Acompanhamento da Certificação destes produtos. Com base nestes valores, são indicadas as 
distribuições globais da tensão de rotura para cada tipo de varões controlados (A400 NR e 
A400 NR SD). 

No entanto, a tensão de rotura pode apresentar variações significativas, que dependem do tipo de 
varão, da composição química do aço, da origem dos varões, do diâmetro dos varões e dos métodos 
de ensaio utilizados na sua determinação, por exemplo. Os varões de aço utilizados numa obra 
específica provêm frequentemente de um único fabricante e de um número limitado de lotes de 
produção. Por este motivo, numa determinada construção ou até numa parte dela, a distribuição dos 
valores da tensão de rotura pode diferir da distribuição global referente a esse tipo de aço, atrás 
referida. 

A fim de se avaliar a influência da origem dos varões, este artigo apresenta também diversos exemplos de 
distribuições de resultados correspondentes a um único fabricante de cada um dos tipos de varões 
analisados. São também apresentados os valores dos parâmetros estatísticos das distribuições individuais 
de resultados de todos os fabricantes dos varões analisados. Esta informação fornece uma noção 
adicional e mais realista sobre a resistência dos varões A400 certificados em Portugal. Poderá, por 
isso, constituir uma ferramenta útil para a avaliação futura das construções em betão armado 
realizadas em Portugal desde o início do século XXI até à data atual. 

Palavras-chave: Betão armado; Varões de aço; Tensão de rotura; Distribuição estatística 

  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 883

mailto:ambaptista@lnec.pt
mailto:jfilipe@lnec.pt


1 INTRODUÇÃO 

A tensão de rotura à tração dos aços dos varões para betão armado, ft, constitui uma das propriedades 
mecânicas consideradas na análise do comportamento das estruturas de betão armado. De acordo com o 
Eurocódigo 2 [1], o seu valor característico, utilizado nos cálculos de verificação da segurança de uma 
estrutura de betão armado, refere-se às armaduras utilizadas nessa estrutura em particular, enquanto que 
os valores característicos das propriedades mecânicas dos aços dos varões colocados no mercado são 
garantidos pelo seu fabricante com base no controlo de qualidade a longo prazo da produção desses 
varões. No entanto, considera-se que os métodos de avaliação e verificação utilizados no controlo de 
qualidade dos varões são adequados para suportar uma estimativa conservativa dos valores característicos 
das propriedades mecânicas dos aços dos varões utilizados numa dada estrutura, em particular. 

Salienta-se que a aplicação de produtos de aço em construções de betão armado em Portugal 
depende da sua prévia Classificação pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e da sua 
Certificação por um organismo acreditado no âmbito do Sistema Português da Qualidade [2], [3]. O 
LNEC assegura o apoio técnico ao controlo periódico do fabrico destes produtos, na sequência das 
respetivas Ações de Acompanhamento da Certificação. 

Este controlo periódico envolve, entre outras, a análise dos valores da tensão de rotura, Rm, obtidos 
através de ensaios de tração de amostras dos varões certificados em Portugal. Os valores da tensão 
de rotura, Rm, são obtidos no âmbito dos ensaios de verificação do produto, realizados pelo 
fabricante dos varões, e dos ensaios de acompanhamento (controlo externo) realizados pelo LNEC. 

Na falta de informação experimental específica sobre a distribuição estatística da tensão de rotura à 
tração, ft, referente às armaduras de aço utilizadas numa dada estrutura, torna-se útil conhecer a 
distribuição estatística global da tensão de rotura, Rm, no conjunto dos varões de aço de um dado tipo 
controlados num determinado período em Portugal. Com o objetivo de proporcionar este tipo de 
informação, o presente artigo apresenta um estudo estatístico dos valores de Rm obtidos pelo LNEC, 
ao longo de 25 anos, no âmbito do controlo periódico dos varões da classe de resistência A400. 

No entanto, importa referir que a tensão de rotura, Rm, destes varões pode apresentar variações 
significativas, que dependem do tipo de varão (A400 NR ou A400 NR SD), da composição química do 
aço, da origem dos varões (processos de fabrico utilizados e sua evolução ao longo do tempo), do 
diâmetro dos varões e dos métodos de ensaio utilizados na sua determinação, por exemplo. 

Os varões de aço utilizados numa obra específica provêm frequentemente de um único fabricante e 
de um número limitado de lotes de produção. Por este motivo, numa determinada construção ou até 
numa parte dela, a distribuição dos valores da tensão de rotura pode diferir significativamente da 
distribuição global referente a esse tipo de aço. A fim de se avaliar a influência da origem dos varões, 
são apresentados exemplos de distribuições de resultados correspondentes a um único fabricante de 
cada um dos tipos de varões analisados. 

2 DISTRIBUIÇÕES ESTATÍSTICAS DOS VALORES DA TENSÃO DE ROTURA 

Os resultados gerais da análise estatística realizada aos valores da tensão de rotura, Rm, são 
apresentados nas Figs. 1 a 4. A Tabela 1 apresenta uma síntese dos principais parâmetros estatísticos 
das distribuições globais dos valores desta propriedade, Rm, apresentadas nestas figuras. 
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As Figs. 1 e 3 apresentam histogramas com as distribuições estatísticas do conjunto de resultados de 
Rm obtidos pelos fabricantes e pelo LNEC, entre os anos de 1994 e de 2019, para todos os diâmetros 
de varões controlados e previstos nas Especificações LNEC E 449 [4] e LNEC E 455 [5], aplicáveis aos 
varões A400 NR e A400 NR SD respetivamente. Em cada uma destas figuras são também indicados os 
valores da média (x)̄ e do desvio-padrão (σ) da distribuição estatística em questão, bem como a 
dimensão da amostra analisada (n) e o período em que os resultados foram obtidos. 

Os histogramas das Figs. 2 e 4 apresentam, separadamente, as distribuições estatísticas dos resultados 
de Rm obtidos através dos ensaios de verificação do produto, realizados pelo fabricante dos varões, ou 
através dos ensaios de acompanhamento (controlo externo) realizados pelo LNEC, respetivamente. Em 
cada uma destas figuras são também apresentados os valores médios de cada uma destas distribuições 
estatísticas, x(̄Fab) e x(̄LNEC). 
 

Tabela 1: Número de resultados analisados (n) e respetivos valores médios (x)̄ e desvios-padrão (σ) 

Tipo de varão 
Fab+LNEC Fabricantes LNEC 

n x ̄ 
(N/mm2) 

σ  
(N/mm2) n x ̄ 

(N/mm2) 
σ  

(N/mm2) n x ̄ 
(N/mm2) 

σ  
(N/mm2) 

A400 NR 9174 590,4 30,4 4557 591,6 30,0 4617 589,3 30,7 

A400 NR SD 10799 571,2 18,1 5380 573,4 17,4 5419 569,0 18,5 

 

A comparação entre os histogramas das Figs. 1 e 3 mostra que as distribuições estatísticas da tensão 
de rotura, Rm, variam com o tipo de varões de aço em questão. A distribuição correspondente aos 
varões de aço de alta ductilidade A400 NR apresenta uma dispersão maior (σ=30,4 N/mm2) e valores 
de Rm mais elevados (x=̄590,4 N/mm2) que a dos varões de ductilidade especial A400 NR SD. Os 
coeficientes de variação, ρ, das distribuições estatísticas dos valores de Rm obtidos pelos fabricantes e 
pelo LNEC são ρ=5,14% e ρ=3,16%, para os varões dos tipos A400 NR e A400 NR SD, respetivamente. 

A comparação entre os histogramas das Figs. 2 e 4 mostra que as distribuições estatísticas da tensão 
de rotura, Rm, correspondentes aos resultados obtidos pelos fabricantes são semelhantes às distribuições 
dos resultados de Rm obtidos pelo LNEC. Os valores obtidos pelos fabricantes são ligeiramente 
superiores aos do LNEC, mas as pequenas diferenças entre os respetivos valores médios (inferiores a 
0,4% e a 0,8%, nos casos dos varões A400 NR e A400 NR SD respetivamente), poderão justificar-se pelas 
inevitáveis incertezas associadas aos equipamentos e às metodologias de ensaio utilizados. Este facto 
indicia que, no seu conjunto, os resultados obtidos através dos ensaios de verificação, realizados pelos 
fabricantes, são coerentes com os resultados obtidos nos ensaios de acompanhamento, realizados 
pelo LNEC. Esta conclusão é corroborada pelos valores médios e pelos desvios-padrão apresentados 
na Tabela 1, referentes aos resultados dos fabricantes e do LNEC para cada tipo de varão. 

Acresce que, no âmbito de um outro estudo estatístico realizado no LNEC [6], sobre a distribuição 
estatística da tensão de cedência do aço destes varões, foi possível concluir que os resultados obtidos 
pelo fabricante e pelo LNEC no ensaio de provetes provenientes de um mesmo varão laminado a 
quente são em geral semelhantes; o valor médio da relação entre estes dois valores, no conjunto dos 
resultados obtidos ao longo de mais de duas décadas, é muito próximo de 1,0 e, em cerca de 90% dos 
casos, a diferença relativa entre valores obtidos em provetes de um mesmo varão é inferior a 4%. 
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Figura 1. Resultados de Rm (N/mm2), obtidos pelos 
fabricantes e pelo LNEC para varões A400 NR 

Figura 2. Resultados de Rm (N/mm2), obtidos pelos 
fabricantes ou pelo LNEC para varões A400 NR 

    

Figura 3. Resultados de Rm (N/mm2), obtidos pelos 
fabricantes e pelo LNEC para varões A400 NR SD 

Figura 4. Resultados de Rm (N/mm2), obtidos pelos 
fabricantes ou pelo LNEC para varões A400 NR SD 

 
Os valores característicos Rm,k5% referentes aos quantilhos de 5%, calculados com um grau de 
confiança de 90% a partir das distribuições estatísticas da tensão de rotura, apresentadas nas Figs. 1 a 
4, são indicados na Tabela 2. É possível constatar que os valores característicos Rm,k5% dos varões 
A400 NR e A400 NR SD são idênticos, apesar de os valores médios dos primeiros serem superiores 
aos dos últimos. Este facto resulta da maior dispersão dos resultados obtidos para os varões 
A400 NR. 
 

Tabela 2: Valores característicos Rm,k5% (N/mm2), referentes aos quantilhos de 5% da tensão de rotura 
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A400 NR A400 NR SD A400 NR A400 NR SD A400 NR A400 NR SD 

Rm,k5% 539,8 541,1 541,4 544,3 537,9 538,1 
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Verifica-se também que todos os valores característicos Rm,k5% indicados na Tabela 2, referentes aos varões 
A400 NR, respeitam o limite mínimo de 460 N/mm2 estipulado na Especificação LNEC E 449 [4], aplicável a 
estes varões. No caso dos varões A400 NR SD, a Especificação LNEC E 455 [5] não impõe um limite mínimo 
para o valor característico Rm,k5%; por outro lado, limita os valores característicos referentes aos quantilhos 
de 10% e de 90% da relação entre os valores da tensão de rotura e da tensão de cedência, Rm/Re, obtidos 
num mesmo ensaio de tração, a um limite mínimo de 1,15 e a um limite máximo de 1,35, respetivamente. 

No âmbito de outro estudo estatístico realizado no LNEC [7], sobre a distribuição estatística da 
relação Rm/Re, foi possível concluir que os referidos valores característicos de 10% e de 90%, calculados 
com um grau de confiança de 90% a partir das distribuições de valores da relação Rm/Re obtidas pelos 
fabricantes e pelo LNEC para varões A400 NR SD, respeitam os limites mínimo e máximo atrás indicados. 

3 INFLUÊNCIA DA ORIGEM DOS VARÕES 

Os resultados apresentados na secção anterior incluem todos os diâmetros de varões produzidos por 
todos os fabricantes controlados entre 1994 e 2019. No seu conjunto, estes resultados satisfazem as 
exigências estipuladas nas Especificações LNEC aplicáveis a cada um dos tipos de varões [4], [5]. 

Entretanto, foi já referido que a tensão de rotura, Rm, pode apresentar variações significativas que 
dependem de vários fatores. As distribuições estatísticas apresentadas nas Figs. 1 a 4 são 
distribuições globais que resultam da soma de distribuições parcelares que correspondem a casos 
particulares de cada um desses fatores, tais como as distribuições correspondentes: i) a varões do 
mesmo tipo provenientes do mesmo fabricante, ii) a varões do mesmo tipo com o mesmo diâmetro 
nominal, ou iii) a varões do mesmo tipo controlados no mesmo ano, por exemplo. 

A fim de se observar a influência da origem dos varões, as Figs. 5 e 6 apresentam exemplos de distribuições 
de resultados de Rm correspondentes a varões A400 NR e A400 NR SD produzidos por um único 
fabricante. Estes resultados foram obtidos em ensaios realizados pelo fabricante dos varões e pelo LNEC. 

A Fig. 5, por exemplo, mostra que as distribuições de resultados correspondentes aos varões do tipo 
A400 NR produzidos pelos Fabricantes F010, F031 e F033 são bastante diferentes entre si. O valor 
médio da distribuição referente ao F010 é semelhante ao do F033, mas o seu desvio-padrão é bastante 
inferior ao deste último. Por esse motivo, o valor característico (Rm,k5%=564 N/mm2) da distribuição 
referente ao F010 é bastante superior ao da distribuição referente ao F033 (Rm,k5%=525 N/mm2). 

Por outro lado, o desvio-padrão da distribuição referente ao F031 é idêntico ao do F033, mas o seu 
valor médio é bastante inferior ao deste fabricante. Por isso, o valor característico (Rm,k5%=509 N/mm2) 
da distribuição referente ao F031 é bastante inferior ao da distribuição referente ao F033. Todos estes 
valores de Rm,k5% satisfazem o limite mínimo de 460 N/mm2 estipulado na Especificação LNEC E 449 
[4], embora os dois últimos sejam inferiores ao valor característico (Rm,k5%=540 N/mm2) do conjunto 
dos resultados referentes a varões A400 NR, recolhidos entre 1994 e 2019 (Fig. 1 e Tabela 2). 

A Fig. 6 apresenta as distribuições de resultados correspondentes aos varões do tipo A400 NR SD, de 
ductilidade especial, produzidos pelos Fabricantes F010, F011 e F030. É possível constatar, antes de 
mais, que todas estas distribuições apresentam desvios-padrão inferiores aos das distribuições 
referentes a varões A400 NR, apresentadas nas Figs. 1 e 5. Por sua vez, os respetivos valores médios 
são inferiores aos das distribuições referentes a varões A400 NR. 
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O valor médio da distribuição referente ao F010 é semelhante ao do F011, mas o seu desvio-padrão é 
bastante inferior ao deste último. Por outro lado, o desvio-padrão da distribuição referente ao F030 
é semelhante ao do F011, mas o seu valor médio é inferior ao deste fabricante. 

O valor médio e o desvio-padrão da distribuição de resultados referente ao Fabricante F011 são os 
que mais se aproximam dos da distribuição global dos resultados referentes a varões A400 NR SD 
(Tabela 1). Consequentemente, o seu valor característico (Rm,k5%=542 N/mm2) é próximo do da 
distribuição global dos resultados referentes a varões A400 NR SD, apresentada na Fig. 3 
(Rm,k5%=541 N/mm2). O valor característico (Rm,k5%=559 N/mm2) da distribuição referente ao F010 é 
bastante superior a esse valor. Por sua vez, o valor característico (Rm,k5%=531 N/mm2) da distribuição 
referente ao F030 é o mais baixo de todas as distribuições apresentadas na Fig. 6. 

As Figs. 5 e 6 mostram também que a elevada dispersão de algumas das distribuições de resultados 
apresentadas resultam do facto de estas englobarem várias distribuições parcelares distintas que 
indiciam a influência particular de outros parâmetros, tais como os já anteriormente referidos 
(diâmetro dos varões, e variações da produção de um mesmo fabricante ao longo do tempo). 
 

 
Figura 5. Resultados da tensão de rotura, Rm (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A400 NR provenientes de um único Fabricante (F010, F031 e F033) 

 
Figura 6. Resultados da tensão de rotura, Rm (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A400 NR SD provenientes de um único Fabricante (F010, F011 e F030)  
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Estas distribuições parcelares são facilmente observáveis nas distribuições de resultados dos 
Fabricantes F031 e F033 (Fig. 5), no caso dos varões A400 NR, sendo possível constatar que os seus 
valores médios individuais serão muito diferentes entre si. Deste modo, apesar de o valor 
característico da distribuição referente ao F031 ser inferior ao dos outros fabricantes, poderão existir 
lotes da sua produção, correspondentes a valores particulares dos referidos parâmetros (diâmetro 
dos varões, por exemplo), com distribuições da tensão de rotura cujos valores característicos serão 
muito diferentes entre si, sendo alguns deles superiores aos valores característicos das distribuições 
globais correspondentes a cada um dos outros fabricantes apresentadas na Fig. 5. 

No caso dos varões de ductilidade especial A400 NR SD, embora as distribuições globais referentes a 
cada fabricante (Fig. 6) apresentem dispersões menores que as dos varões A400 NR (Fig. 5), é 
também possível identificar a existência de distribuições de resultados parcelares, embora estas não 
se destaquem tanto como no caso dos varões A400 NR. É o caso, por exemplo, das distribuições 
referentes aos Fabricantes F011 e F030, cujos desvios-padrão são mais elevados. 

A fim de proporcionar uma perspetiva global da influência da origem dos varões na distribuição 
estatística da sua tensão de rotura, para além da comparação pormenorizada relativa a alguns dos 
fabricantes proporcionada através das Figs. 5 e 6, é apresentada nas Figs. 7 e 8 uma comparação entre 
os valores médios das distribuições estatísticas dos conjuntos de resultados da tensão de rotura, Rm, 
obtidos para cada tipo de varão (A400 NR e A400 NR SD), pelos fabricantes e pelo LNEC, entre os anos 
de 1994 e de 2019, para todos os diâmetros de varões controlados de um mesmo fabricante. A Fig. 9 
mostra uma comparação entre os desvios-padrão das mesmas distribuições estatísticas. 

É possível constatar que os valores médios das distribuições de resultados, obtidos pelo Fabricante ou 
pelo LNEC para os varões desse Fabricante, são em geral semelhantes. No caso dos varões A400 NR as 
diferenças entre estes valores médios são em geral inferiores a 6 N/mm2, atingindo um valor máximo 
de 11 N/mm2 no caso dos Fabricantes F009, F024 e F033; o seu valor médio é de 4 N/mm2. No caso 
dos varões A400 NR SD a maioria destas diferenças é inferior a 7 N/mm2, atingindo um valor máximo 
de 20 N/mm2 no caso particular do Fabricante F015; o seu valor médio é de 6 N/mm2. 
 

 
Figura 7. Valores médios da tensão de rotura, Rm (N/mm2), obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  

para varões A400 NR, em função do respetivo Fabricante 
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Figura 8. Valores médios da tensão de rotura, Rm (N/mm2), obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  

para varões A400 NR SD, em função do respetivo Fabricante 

 
Figura 9. Desvios-padrão da tensão de rotura, Rm (N/mm2), obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  

para varões A400 NR, em função do respetivo Fabricante 
 

 
Figura 10. Desvios-padrão da tensão de rotura, Rm (N/mm2), obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  

para varões A400 NR SD, em função do respetivo Fabricante  
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Para um mesmo tipo de varão, as diferenças entre valores médios de distribuições de resultados 
referentes a diferentes fabricantes são frequentes e mais elevadas (Figs. 7 e 8). Estas diferenças atingem 
cerca de 40 N/mm2, no caso dos varões A400 NR, e cerca de 50 N/mm2 no caso dos varões A400 NR SD. 

As Figs. 9 e 10 mostram que a dispersão dos resultados é bastante variável, dependendo do 
fabricante dos varões. No caso dos varões A400 NR os desvios-padrão variam entre 9 N/mm2 (F025) 
e 46 N/mm2 (F033). No caso dos varões A400 NR SD os desvios-padrão variam em geral entre 
11 N/mm2 e 22 N/mm2, com exceção da variação entre 8 N/mm2 e 28 N/mm2 verificada entre os 
desvios-padrão dos resultados obtidos pelo Fabricante F015 e pelo LNEC para os varões produzidos 
por este fabricante. 

As diferenças entre os desvios-padrão das distribuições de resultados obtidos pelo Fabricante ou 
pelo LNEC, para um determinado tipo de varão produzido por esse fabricante, são na generalidade 
dos casos inferiores a 5 N/mm2, no caso dos varões A400 NR, e inferiores a 1 N/mm2 no caso dos 
varões A400 NR SD, embora no caso particular do Fabricante F015, atrás referido, atinjam 20 N/mm2. 

Constata-se assim que, em cada distribuição particular da tensão de rotura, a dispersão dos valores é 
geralmente maior no caso dos varões A400 NR que no caso dos varões A400 NR SD. As diferenças 
entre as distribuições da tensão de rotura de varões do mesmo tipo produzidos por diferentes 
fabricantes também são maiores no caso dos varões A400 NR. 

Entretanto, faz-se notar que o valor característico Rm,k5%, referente ao quantilho de 5% de cada uma 
das distribuições da tensão de rotura analisadas depende simultaneamente dos respetivos valor 
médio e desvio-padrão. Os valores mais baixos de Rm,k5%, referentes a um único fabricante, são da 
ordem de 506 N/mm2, no caso dos varões A400 NR e de 528 N/mm2 no caso dos varões A400 NR SD. 

4 CONCLUSÕES  

O presente artigo apresenta um estudo estatístico dos valores da tensão de rotura, Rm, dos varões de 
aço dos tipos A400 NR e A400 NR SD. As distribuições globais da tensão de rotura, Rm, referentes a 
cada um destes tipos de varões, foram obtidas a partir dos resultados experimentais recolhidos pelo 
LNEC no âmbito do controlo periódico destes varões. Atendendo à elevada dimensão dos conjuntos 
de resultados analisados para cada tipo de varão (Tabela 1), as conclusões que deles se podem 
retirar serão, em princípio, aplicáveis à generalidade destes varões de aço utilizados em armaduras 
para estruturas de betão armado realizadas em Portugal desde o ano de 1994. 

Em geral, pode-se afirmar que a origem dos resultados analisados neste estudo, quer eles 
provenham de ensaios de verificação do produto realizados pelo fabricante dos varões ou de ensaios 
de acompanhamento (controlo externo) realizados pelo LNEC, não afeta significativamente as 
distribuições estatísticas dos valores de Rm referentes a qualquer um dos tipos de varão e, 
consequentemente, não condiciona as conclusões estabelecidas neste trabalho. 

Os valores médios e os desvios-padrão das distribuições estatísticas globais dos valores de Rm são 
sempre mais elevados no caso dos varões de alta ductilidade A400 NR que no caso dos varões de 
ductilidade especial A400 NR SD. Os valores característicos Rm,k5%, correspondentes ao quantilho de 
5%, calculados com um grau de confiança de 90% a partir das distribuições de resultados referentes aos 
varões A400 NR, respeitam o limite mínimo de 460 N/mm2 estipulado na Especificação LNEC E 449 [4]. 
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No entanto, constata-se que a distribuição estatística da tensão de rotura de cada um dos dois tipos 
de varões da classe de resistência A400 (A400 NR e A400 NR SD) pode variar de um fabricante para 
outro, e que os valores médios e os valores característicos destas distribuições podem tomar valores 
inferiores aos das distribuições globais, apresentados nas Tabelas 1 e 2. Também no caso de 
distribuições referentes a um único fabricante de um determinado tipo de varão podem ser 
identificadas diferentes distribuições parcelares, que indiciam a influência adicional de outros 
parâmetros, tais como o diâmetro dos varões ou variações da produção ao longo do tempo. 

Os varões de aço utilizados numa obra específica provêm frequentemente de um único fabricante e de 
um número limitado de lotes de produção. Sendo assim, numa determinada construção ou até numa 
parte dela, a distribuição dos valores da tensão de rotura pode diferir significativamente das distribuições 
globais apresentadas no presente artigo. Por este motivo, nos estudos em que se pretenda recorrer a 
estimativas mais realistas da distribuição estatística ou dos valores característicos da tensão de rotura, 
como no caso da avaliação da fiabilidade de uma determinada estrutura ou da segurança de uma 
construção existente, poderá ser conveniente ter este aspeto em consideração, adotando valores 
médios, desvios-padrão e valores característicos diferentes dos apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

Com o objetivo de ilustrar as diferenças entre as distribuições estatísticas da tensão de rotura de 
varões provenientes de diferentes origens são apresentados vários exemplos de distribuições 
referentes a um único fabricante, de um determinado tipo de varão. A fim a se poder tomar em conta a 
influência da origem dos varões são ainda apresentados os parâmetros estatísticos das distribuições de 
resultados correspondentes a cada um dos fabricantes de cada um dos tipos de varões analisados. 

Esta informação fornece uma noção adicional e mais realista sobre a resistência dos varões de aço da 
classe A400 certificados em Portugal durante os últimos 25 anos. Poderá, por isso, constituir uma 
ferramenta útil para a avaliação futura das construções em betão armado realizadas em Portugal 
desde o início do século XXI até à data atual. 
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Resumo 

A tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1% e a tensão de rotura dos aços dos cordões 
utilizados na aplicação de pré-esforço constituem as principais propriedades mecânicas consideradas 
nos cálculos de verificação da segurança das estruturas de betão pré-esforçado. 

O presente artigo apresenta um estudo estatístico da informação sobre os valores destas 
propriedades recolhida pelo LNEC no âmbito do controlo periódico da produção de cordões de aço 
para pré-esforço. Com base nestes resultados foram determinadas as suas distribuições estatísticas 
globais, referentes ao conjunto dos cordões da classe de resistência 1860 N/mm2, mais utilizada em 
Portugal. 

No entanto, estas propriedades podem apresentar variações significativas, que dependem da origem 
dos cordões e dos métodos de ensaio utilizados na sua determinação, por exemplo. Os cordões de 
aço utilizados numa obra específica provêm frequentemente de um único fabricante e de um 
número limitado de lotes de produção. Por este motivo, numa determinada construção ou até numa 
parte dela, a distribuição de cada uma destas propriedades pode diferir da distribuição global atrás 
referida. 

Também no caso de distribuições referentes a um único fabricante podem ser identificadas 
diferentes distribuições parcelares, que indiciam a influência adicional de outros parâmetros, tais 
como o diâmetro dos cordões ou variações da sua produção ao longo do tempo. 

Com o objetivo de ilustrar as diferenças entre as distribuições estatísticas destas propriedades, no 
caso de cordões provenientes de diferentes origens, são também apresentados exemplos de 
distribuições referentes a cordões produzidos por um único fabricante. 

Esta informação fornece uma noção adicional e mais realista sobre a resistência dos cordões de aço da 
classe de resistência 1860 N/mm2 certificados em Portugal ao longo das duas últimas décadas. 
Poderá, por isso, constituir uma ferramenta útil para a avaliação futura das construções em betão pré-
esforçado realizadas em Portugal desde o início do século XXI até à data atual. 

Palavras-chave: Betão estrutural; Pré-esforço; Cordões de aço; Tensão limite convencional de 
proporcionalidade; Tensão de rotura 
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1 INTRODUÇÃO 

A tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1% à tração, fp0,1, e a tensão de rotura à 
tração, fp, do aço dos cordões para pré-esforço constituem as principais propriedades mecânicas 
consideradas nos cálculos de verificação da segurança das estruturas de betão pré-esforçado. 
Segundo o Eurocódigo 2 [1], os valores característicos fp0,1k e fpk destas propriedades referem-se às 
armaduras de pré-esforço utilizadas nessa estrutura em particular, enquanto que os valores 
característicos da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1k, e da tensão de 
rotura, Rmk, dos aços dos cordões para pré-esforço colocados no mercado são garantidos pelo seu 
Fabricante com base no controlo de qualidade a longo prazo da produção desses cordões. 

De acordo com o Decreto-Lei n.° 28/2007 de 12 de fevereiro [2], a colocação no mercado de 
produtos em aço destinados a serem utilizados como armaduras para betão pré-esforçado em 
Portugal depende da sua prévia Certificação por um organismo acreditado no âmbito do Sistema 
Português da Qualidade. O LNEC assegura o apoio técnico ao controlo periódico do fabrico destes 
produtos, na sequência das respetivas Ações de Acompanhamento da Certificação, as quais, por sua 
vez, permitem validar os valores garantidos pelos fabricantes com base no seu controlo interno. 

Na falta de informação experimental específica sobre a distribuição estatística da tensão limite 
convencional de proporcionalidade a 0,1% à tração, fp0,1, e da tensão de rotura à tração, fp, referentes 
aos cordões de aço para pré-esforço utilizados numa dada estrutura, torna-se útil conhecer a distribuição 
estatística global da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1, e da tensão de 
rotura, Rm, no conjunto dos cordões de aço controlados num determinado período em Portugal. 

Com o objetivo de proporcionar esta informação, o presente artigo apresenta um estudo estatístico 
dos valores de Rp0,1 e Rm referentes a cordões de aço da classe de resistência 1860 N/mm2, formados 
por seis fios do mesmo diâmetro nominal enrolados helicoidalmente em torno de um fio central 
reto [3]. Os resultados experimentais analisados foram obtidos pelo LNEC ao longo de mais de duas 
décadas, no âmbito do controlo periódico deste tipo de produto. 

No entanto, importa referir que a experiência deste controlo tem revelado que as tensões Rp0,1 e Rm 
destes cordões podem apresentar variações significativas, que dependem da origem dos cordões (do 
fabricante, dos métodos de fabrico utilizados e do respetivo lote de produção), do diâmetro dos 
cordões e dos métodos de ensaio utilizados na sua determinação, por exemplo. 

Salienta-se que a determinação experimental dos valores de Rp0,1 e de Rm exige alguns cuidados 
particulares que envolvem, nomeadamente, o sistema de amarração das extremidades do provete e 
a medição da extensão no aço dos cordões [4], de modo a evitar incertezas elevadas na sua avaliação. 

Os cordões de aço utilizados numa obra específica provêm frequentemente de um único fabricante e 
de um número limitado de lotes de produção. Por este motivo, numa determinada construção ou até 
numa parte dela, a distribuição dos valores das tensões Rp0,1 e Rm pode diferir significativamente das 
respetivas distribuições globais referentes a esse tipo de cordão. 

A fim de se avaliar a influência da origem dos cordões, são apresentados exemplos de distribuições 
de resultados, referentes às tensões Rp0,1 e Rm, obtidos em ensaios de cordões provenientes de um 
único fabricante. Estas distribuições são posteriormente comparadas entre si, bem como os 
respetivos valores característicos, Rp0,1.k ou Rm.k. 
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2 DISTRIBUIÇÕES ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Os resultados gerais da análise estatística realizada aos valores da tensão limite convencional de 
proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1, e da tensão de rotura, Rm, são apresentados nas Figs. 1 a 4. A 
Tabela 1 apresenta uma síntese dos principais parâmetros estatísticos das distribuições globais dos 
valores destas propriedades (Rp0,1, Rm), apresentadas nestas figuras. 

As Figs. 1 e 3 apresentam histogramas com as distribuições estatísticas globais dos conjuntos de 
valores das tensões Rp0,1 e Rm obtidos pelos Fabricantes e pelo LNEC, entre os anos de 1998 e de 
2019, para todos os diâmetros de cordões, da classe 1860 N/mm2, controlados e previstos na 
Especificação LNEC E 453 [3]. Em cada uma destas figuras são também indicados os valores da média 
(x)̄ e do desvio-padrão (σ) da distribuição estatística em questão, bem como a dimensão da amostra 
analisada (n) e o período em que os resultados foram obtidos. 

Os histogramas das Figs. 2 e 4 apresentam, separadamente, as distribuições estatísticas dos 
conjuntos de valores das tensões Rp0,1 e Rm obtidos através dos ensaios de verificação do produto, 
realizados pelo Fabricante dos cordões, e através dos ensaios de acompanhamento (controlo 
externo) realizados pelo LNEC, no âmbito do controlo periódico dos cordões da classe 1860 N/mm2. 
Em cada uma destas figuras são também apresentados os valores das médias de cada uma destas 
distribuições estatísticas, x(̄Fab) e x(̄LNEC), e dos respetivos desvios-padrão, σ(Fab) e σ(LNEC). 
 

Tabela 1: Número de resultados analisados (n) e respetivos valores médios (x)̄ e desvios-padrão (σ)  

Propriedade 
Fab+LNEC Fabricantes LNEC 

n x ̄ 
(N/mm2) 

σ  
(N/mm2) n x ̄ 

(N/mm2) 
σ  

(N/mm2) n x ̄ 
(N/mm2) 

σ  
(N/mm2) 

Rp0,1 2282 1741 52,0 1113 1753 52,2 1169 1730 49,1 
Rm 2283 1947 44,8 1113 1947 44,9 1170 1947 44,7 

 
A comparação entre os histogramas das Figs. 1 e 3 mostra que a distribuição estatística da tensão 
limite convencional de proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1, apresenta uma dispersão maior 
(σ= 52,0 N/mm2) que a distribuição da tensão de rotura, Rm (σ=44,8 N/mm2). Os coeficientes de 
variação, ρ, destas distribuições estatísticas são ρ=2,98% e ρ=2,30%, respetivamente. 

A comparação entre os histogramas da Fig. 4 mostra que a distribuição estatística dos valores da 
tensão Rm obtidos pelos Fabricantes é muito semelhante à distribuição dos resultados de Rm obtidos 
pelo LNEC. Porém, o mesmo não acontece no caso das distribuições estatísticas dos valores da 
tensão Rp0,1 (Fig. 2); neste caso, os resultados obtidos pelos Fabricantes apresentam valores mais 
elevados e uma maior dispersão que os resultados obtidos pelo LNEC. 

As diferenças entre estas distribuições estatísticas (Fig. 2), bem como a maior dispersão dos 
resultados referentes à tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1 (Tabela 1), são 
atribuídas à maior incerteza associada à determinação do módulo de elasticidade dos cordões e, 
consequentemente, ao cálculo do valor da sua tensão Rp0,1, relativamente à incerteza associada à 
determinação da sua tensão de rotura, Rm. Ainda assim, a Tabela 1 mostra que, no seu conjunto, os 
resultados obtidos através dos ensaios de verificação (Fabricantes) são coerentes com os resultados 
obtidos nos ensaios de acompanhamento (LNEC). 

Os valores característicos Rp0,1.k5% e Rm.k5%, referentes aos quantilhos de 5% da tensão limite convencional 
de proporcionalidade a 0,1% e da tensão de rotura, calculados com um grau de confiança de 95% [3] a 
partir das distribuições estatísticas globais apresentadas nas Figs. 1 a 4, são indicados na Tabela 2. 
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Figura 1. Resultados da tensão Rp0,1 (N/mm2),  

obtidos pelos Fabricantes e pelo LNEC 
Figura 2. Resultados da tensão Rp0,1 (N/mm2),  

obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC 

  
Figura 3. Resultados da tensão Rm (N/mm2),  

obtidos pelos Fabricantes e pelo LNEC 
Figura 4. Resultados da tensão Rm (N/mm2),  

obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  
 

Tabela 2: Valores característicos, Rp0,1.k5% e Rm.k5%, das distribuições estatísticas  
da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1, e da tensão de rotura, Rm. 

 Fab+LNEC Fabricantes LNEC 

Rp0,1.k5% (N/mm2) 1653 1663 1645 

Rm.k5% (N/mm2) 1871 1870 1870 

 
A Especificação LNEC E 453 [3] não estabelece explicitamente limites mínimos para as tensões Rp0,1 e 
Rm. Os limites mínimos aí indicados referem-se aos valores característicos da força limite 
convencional de proporcionalidade a 0,1%, Fp0,1.k5%, e da força de rotura, Fm.k5%, os quais dependem 
do diâmetro nominal do cordão. No entanto, se esses limites forem divididos pelo valor nominal da 
área da secção transversal do cordão, Sn, é possível determinar os limites mínimos de 1640 N/mm2 e 
de 1860 N/mm2, aplicáveis aos valores característicos Rp0,1.k5% e Rm.k5% respetivamente. 
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É possível constatar que os valores característicos Rm.k5% da tensão de rotura, indicados na Tabela 2, 
são idênticos entre si e satisfazem o respetivo limite mínimo de 1860 N/mm2.  

O valor característico Rp0,1.k5% dos resultados obtidos pelos Fabricantes é superior ao dos resultados 
obtidos pelo LNEC; no entanto, a diferença relativa de 1,1% entre estes valores característicos é 
suficientemente pequena para se poder considerar que a origem dos resultados não afeta 
significativamente a sua apreciação. De qualquer modo, é possível verificar que todos os valores 
característicos Rp0,1.k5% indicados na Tabela 2 satisfazem o respetivo limite mínimo de 1640 N/mm2. 

3 INFLUÊNCIA DA ORIGEM DOS CORDÕES 

No presente estudo foi decidido efetuar uma análise das tensões Rp0,1 e Rm, em vez dos respetivos valores 
das forças, Fp0,1 e Fm, determinados experimentalmente no âmbito do controlo periódico do fabrico dos 
cordões, pelo facto de os valores das tensões, sendo independentes da área nominal da secção 
transversal dos cordões, Sn, permitirem a realização de uma análise global para o conjunto de todos os 
diâmetros de cordões de uma mesma classe de resistência (classe 1860 N/mm2, no presente caso). 

Sendo assim, os resultados apresentados na secção anterior incluem todos os diâmetros de cordões 
produzidos por todos os Fabricantes controlados entre 1998 e 2019. Conforme foi referido, estes 
resultados satisfazem, no seu conjunto, os requisitos aplicáveis às tensões Rp0,1 e Rm [3]. 

Entretanto, foi já referido que as tensões Rp0,1 e Rm podem apresentar variações significativas que 
dependem de vários fatores. As distribuições estatísticas apresentadas nas Figs. 1 a 4 são distribuições 
globais que resultam da soma de distribuições parcelares que correspondem a casos particulares de 
cada um desses fatores, tais como as distribuições correspondentes: i) a cordões da mesma classe 
provenientes do mesmo fabricante, ii) a cordões da mesma classe com o mesmo diâmetro nominal, 
ou iii) a cordões da mesma classe controlados no mesmo ano, por exemplo. A fim de se observar a 
influência da origem dos cordões, as Figs. 5 e 7 apresentam exemplos de distribuições de valores da 
tensão Rp0,1 correspondentes a cordões da classe 1860 N/mm2 produzidos por diferentes fabricantes 

A Fig. 5, por exemplo, mostra que as distribuições de resultados da tensão limite convencional de 
proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1, correspondentes aos cordões produzidos pelos Fabricantes F041 e F043 
são distintas uma da outra, e diferentes da distribuição global apresentada na Fig. 1. O valor médio 
dos valores de Rp0,1 referentes ao F041 é inferior ao da distribuição referente ao F043; no entanto, a 
dispersão dos resultados referentes ao F043 é muito superior. Por este motivo, o valor característico 
Rp0,1.k5% dos resultados referentes ao F041 (Rp0,1.k5%=1651 N/mm2) é superior ao dos resultados 
referentes ao F043 (Rp0,1.k5%=1631 N/mm2); este último não satisfaz o correspondente limite de 
1640 N/mm2 [3], apesar de grande parte dos valores desta distribuição serem relativamente elevados. 

Entretanto, é possível constatar que a distribuição de resultados referentes ao Fabricante F043 (Fig. 5) 
engloba várias distribuições parcelares que indiciam a influência particular de outros parâmetros, tais 
como os já anteriormente referidos (diâmetro dos cordões, e variações da produção ao longo do 
tempo). O valor médio de algumas destas distribuições parcelares será bastante superior ao da 
distribuição global apresentada na Fig. 5, e a sua dispersão será menor, pelo que os respetivos valores 
característicos Rp0,1.k5% serão mais elevados, respeitando em geral o respetivo limite de 1640 N/mm2 [3]. 

Também no caso do Fabricante F041 (Fig. 5) é possível identificar a existência de várias distribuições 
parcelares, embora estas sejam menos distintas que no caso do Fabricante F043 (Fig. 5). 
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Faz-se notar que o valor médio dos resultados referentes ao F043 é idêntico ao da distribuição global 
(Fig. 1); no entanto, o valor característico Rp0,1.k5%=1653 N/mm2 desta última é idêntico ao dos 
resultados referentes ao F041. Este facto resulta das diferentes dispersões destas distribuições (Fig. 5). 

A Fig. 6 mostra as distribuições de resultados da tensão de rotura, Rm, correspondentes aos cordões 
produzidos pelos Fabricantes F041 e F043. Também neste caso, o valor médio dos valores do F041 é 
inferior ao da distribuição referente ao F043, enquanto que a dispersão dos primeiros (F041) é 
bastante menor. Consequentemente, os respetivos valores característicos Rm.k5%=1874 N/mm2 (F041) 
e Rm.k5%=1868 N/mm2 (F043) são próximos do valor característico Rm.k5%=1871 N/mm2 da distribuição 
global (Tabela 2). Faz-se notar que todos estes valores característicos respeitam o respetivo limite 
mínimo de 1860 N/mm2 [3]. 

Na Fig. 6 é também possível constatar, sobretudo no caso do Fabricante F043, que as distribuições 
globais de resultados da tensão de rotura, Rm, aglomeram várias distribuições parcelares, tal como foi 
observado anteriormente no caso das distribuições de valores da tensão Rp0,1 (Fig. 5). 
 

 
Figura 5. Resultados da tensão Rp0,1 (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para cordões de aço da classe 1860 N/mm2 provenientes de um único Fabricante (F041 ou F043) 

 
Figura 6. Resultados da tensão Rm (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para cordões de aço da classe 1860 N/mm2 provenientes de um único Fabricante (F041 ou F043)  
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Figura 7. Resultados da tensão Rp0,1 (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para cordões de aço da classe 1860 N/mm2 provenientes de um único Fabricante (F048 ou F051) 

 
Figura 8. Resultados da tensão Rm (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para cordões de aço da classe 1860 N/mm2 provenientes de um único Fabricante (F048 ou F051) 
 
A Fig. 7 mostra uma comparação entre duas distribuições de resultados da tensão limite convencional 
de proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1,, correspondentes aos cordões produzidos pelos Fabricantes F048 
e F051, com diferenças relativas entre si diferentes das observadas na Fig. 5. Na Fig. 7 a diferença 
entre os desvios-padrão das duas distribuições é menor que na Fig. 5. A forma da distribuição de 
resultados referente ao F041 (Fig. 5) é semelhante à das distribuições referentes aos F048 e F051 
(Fig. 7), enquanto que a distribuição referente ao F043 (Fig. 5) é muito diferente das restantes. 

A distribuição referente ao F051 (Fig. 7) apresenta um desvio relativo em relação às distribuições dos 
F041 (Fig. 5) e F048 (Fig. 7), que se traduz num valor médio mais elevado (1783 N/mm2). Por este 
motivo, o valor característico Rp0,1.k5% dos resultados referentes ao F051 (Rp0,1.k5%=1705 N/mm2) é 
muito superior ao dos resultados referentes ao F048 (Rp0,1.k5%=1650 N/mm2), ao F041 (Rp0,1.k5%=1651 
N/mm2) e ao F043 (Rp0,1.k5%=1631 N/mm2).  
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Os valores característicos Rp0,1.k5% dos resultados referentes ao F041 e ao F048 são idênticos e 
semelhantes ao valor característico Rp0,1.k5% da distribuição global de resultados de Rp0,1 (Rp0,1.k5%=1653 
N/mm2) obtidos pelos Fabricantes e pelo LNEC, indicado na Tabela 2. 

É possível constatar que as distribuições de resultados referentes aos Fabricantes F048 e F051 (Fig. 7) 
também englobam várias distribuições parcelares que indiciam a influência particular de outros 
parâmetros (diâmetro dos cordões, por exemplo), embora essa influência não seja tão marcada 
como no caso da distribuição referente ao F043 (Fig. 5). 

A Fig. 8 mostra as distribuições de resultados da tensão de rotura, Rm, correspondentes aos cordões 
produzidos pelos Fabricantes F048 e F051. Também neste caso, o valor médio dos valores do F048 é inferior 
ao da distribuição referente ao F051, enquanto que a dispersão dos primeiros (F048) é um pouco maior. 
Por isso, o valor característico da distribuição referente ao F051 (Rm.k5%=1913 N/mm2) é mais elevado que 
no caso do F048 (Rm.k5%=1873 N/mm2); este último é próximo do valor característico Rm.k5%=1871 N/mm2 
da distribuição global de resultados de Rm (Tabela 2) obtidos pelos Fabricantes e pelo LNEC. Mais uma 
vez, todos estes valores característicos respeitam o respetivo limite mínimo de 1860 N/mm2 [3]. 

Na Fig. 8 também é possível observar que cada uma das distribuições referentes a um dado 
Fabricante engloba várias distribuições parcelares, embora este facto não seja tão marcante como no 
caso das distribuições de valores da tensão Rp0,1 (Fig. 7). 

Outro aspeto interessante é o da comparação entre as distribuições de resultados da tensão limite 
convencional de proporcionalidade a 0,1, Rp0,1, e da tensão de rotura, Rm, referentes a um mesmo 
fabricante. A fim de facilitar esta comparação, as Figs. 9 e 10 apresentam estas duas distribuições 
referentes aos fabricantes F041 e F048, anteriormente analisadas. Antes de mais, é possível 
confirmar que a dispersão dos valores da tensão Rp0,1 é sempre superior à dos valores da tensão Rm, 
conforme se havia constatado anteriormente, aquando da análise das distribuições globais destas 
propriedades mecânicas (Tabela 1). 

 
Figura 9. Resultados da tensão Rp0,1 (N/mm2) e da tensão Rm (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC 

para cordões de aço da classe 1860 N/mm2 provenientes do Fabricante F041 
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Figura 10. Resultados da tensão Rp0,1 (N/mm2) e da tensão Rm (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC 

para cordões de aço da classe 1860 N/mm2 provenientes do Fabricante F048 
 
Verifica-se ainda que a diferença entre o valor médio da tensão Rm e o valor médio da tensão Rp0,1 é 
muito semelhante para cada um dos fabricantes (o mesmo acontece com os restantes fabricantes 
que não estão representados nas Figs. 5 a 10). Excetua-se o caso do Fabricante F043, no qual foi 
obtida uma diferença 15% superior à verificada nos restantes casos; no entanto, como foi já 
mencionado, as distribuições de resultados referentes ao F043 apresentam uma forma diferente das 
distribuições referentes aos outros fabricantes. 

As Figs. 9 e 10 mostram também que os valores mínimo e máximo das tensões Rp0,1 e Rm podem apresentar 
diferenças muito elevadas, para um mesmo fabricante, as quais atingem cerca de 330 N/mm2 no caso do 
Fabricante F048. Tanto neste caso como no do Fabricante F041 é possível observar a ocorrência de valores 
da tensão Rm inferiores a valores da tensão Rp0,1 obtidos no ensaio de outros cordões do mesmo fabricante. 

4 CONCLUSÕES  

O presente artigo apresenta um estudo estatístico dos valores da tensão limite convencional de 
proporcionalidade a 0,1%, Rp0,1, e da tensão de rotura, Rm, referentes a cordões de aço da classe de 
resistência 1860 N/mm2, formados por seis fios do mesmo diâmetro nominal enrolados helicoidalmente 
em torno de um fio central reto [3]. Os resultados experimentais analisados foram obtidos pelo LNEC 
ao longo de mais de duas décadas, no âmbito do controlo periódico deste tipo de produto. 

Atendendo ao elevado número de resultados analisados (Tabela 1), as conclusões obtidas neste 
estudo serão, em princípio, aplicáveis à generalidade destes cordões de aço utilizados em armaduras 
de estruturas de betão pré-esforçado realizadas em Portugal desde o ano de 1998. 

Em geral, pode-se afirmar que a origem dos resultados analisados neste estudo, quer eles provenham 
de ensaios de verificação do produto realizados pelo fabricante dos cordões ou de ensaios de 
acompanhamento (controlo externo) realizados pelo LNEC, não afeta significativamente as 
distribuições estatísticas dos valores de Rp0,1 e Rm e, consequentemente, não condiciona as conclusões 
estabelecidas neste trabalho. No caso da tensão Rm os valores obtidos são idênticos e no caso da 
tensão Rp0,1 as diferenças relativas entre os valores médios e entre os valores característicos dos 
resultados obtidos pelos fabricantes e pelo LNEC são pouco superiores a 1%. (Tabela 1 e Tabela 2). 
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As distribuições da tensão Rp0,1 apresentam dispersões superiores às da tensão Rm. Este facto é 
atribuído à maior incerteza associada à determinação do módulo de elasticidade dos cordões e, 
consequentemente, ao cálculo da tensão Rp0,1, relativamente à incerteza do valor da tensão de rotura. 

Os valores característicos Rp0,1.k5% e Rm.k5%, referentes aos quantilhos de 5% destas propriedades, 
calculados com um grau de confiança de 95% a partir das suas distribuições globais, respeitam os 
limites mínimos de 1640 N/mm2 e de 1860 N/mm2, calculados com base nos requisitos estabelecidos 
na Especificação LNEC E 453 [3] aplicável aos cordões de aço para pré-esforço. 

No entanto, constata-se que as distribuições estatísticas das tensões Rp0,1 e Rm podem variar de um 
fabricante para outro e que, nalguns casos, os valores médios e os valores característicos destas 
distribuições podem tomar valores inferiores aos das distribuições globais, apresentados nas 
Tabelas 1 e 2. Também no caso de distribuições referentes a um único fabricante podem ser 
identificadas diferentes distribuições parcelares, que indiciam a influência adicional de outros 
parâmetros, tais como o diâmetro dos cordões ou variações da produção ao longo do tempo. 

Os cordões de aço utilizados numa obra específica provêm frequentemente de um único fabricante e 
de um número limitado de lotes de produção. Sendo assim, numa determinada construção ou até 
numa parte dela, a distribuição dos valores da tensão limite convencional de proporcionalidade a 
0,1%, Rp0,1, e da tensão de rotura, Rm, podem diferir significativamente das distribuições globais 
apresentadas no presente artigo. Por este motivo, nos estudos em que se pretenda recorrer a 
estimativas mais realistas da distribuição estatística ou dos valores característicos destas propriedades 
mecânicas, como no caso da avaliação da fiabilidade de uma determinada estrutura ou da segurança 
de uma construção existente, poderá ser conveniente ter este aspeto em consideração, adotando 
valores médios, desvios-padrão e valores característicos diferentes dos apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

Com o objetivo de ilustrar as diferenças entre as distribuições estatísticas dos valores das tensões 
Rp0,1 e Rm de cordões provenientes de diferentes origens são apresentados exemplos de distribuições 
referentes a cordões produzidos por um único fabricante. Esta informação fornece uma noção 
adicional e mais realista sobre a resistência dos cordões de aço da classe de resistência 1860 N/mm2 
certificados em Portugal durante as duas últimas décadas. Poderá, por isso, constituir uma 
ferramenta útil para a avaliação futura das construções em betão pré-esforçado realizadas em 
Portugal desde o início do século XXI até à data atual. 
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Resumo 

A tensão de cedência à tração dos aços dos varões para betão armado constitui uma das principais 
características mecânicas consideradas no projeto das estruturas de betão armado. 

O presente artigo apresenta um estudo estatístico da informação sobre os valores da tensão de 
cedência obtidos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) desde 1994, no âmbito do 
controlo periódico de varões de aço da classe A500 decorrente das Ações de Acompanhamento da 
Certificação destes produtos. Com base nestes valores, são indicadas as distribuições globais da 
tensão de cedência para cada tipo de varões controlados (A500 ER, A500 NR e A500 NR SD). 

No entanto, a tensão de cedência pode apresentar variações significativas, que dependem do tipo de 
varão, da composição química do aço, da origem dos varões, do diâmetro dos varões e dos métodos 
de ensaio utilizados na sua determinação, por exemplo. Os varões de aço utilizados numa obra 
específica provêm frequentemente de um único fabricante e de um número limitado de lotes de 
produção. Por este motivo, numa determinada construção ou até numa parte dela, a distribuição dos 
valores da tensão de cedência pode diferir da distribuição global referente a esse tipo de aço, atrás 
referida. 

A fim de se avaliar a influência da origem dos varões, este artigo apresenta também os parâmetros 
estatísticos das distribuições de resultados correspondentes a cada um dos fabricantes de cada um 
dos tipos de varões analisados. Esta informação fornece uma noção adicional e mais realista sobre a 
resistência dos varões de aço da classe A500 certificados em Portugal durante o referido período. 
Poderá, por isso, constituir uma ferramenta útil para a avaliação futura das construções em betão 
armado realizadas em Portugal desde o início do século XXI até à data atual. 

Palavras-chave: Betão armado; Varões de aço; Tensão de cedência; Distribuição estatística 
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1 INTRODUÇÃO 

A tensão de cedência à tração dos aços dos varões para betão armado, fy, ou a tensão limite 
convencional de proporcionalidade a 0,2%, f0,2, no caso de esses aços não apresentarem cedência, 
constitui uma das principais características mecânicas consideradas nos cálculos de verificação da 
segurança das estruturas de betão armado. De acordo com o Eurocódigo 2 [1], o valor característico da 
tensão de cedência, fyk, utilizado nos cálculos de verificação da segurança de uma estrutura de betão 
armado, refere-se às armaduras utilizadas nessa estrutura em particular, enquanto que os valores 
característicos da tensão de cedência, Rek, dos aços dos varões colocados no mercado são garantidos 
pelo seu fabricante com base no controlo de qualidade a longo prazo da produção desses varões. 

Salienta-se que a aplicação de produtos de aço em construções de betão armado em Portugal depende 
da sua prévia Classificação pelo LNEC e da sua Certificação por um organismo acreditado no âmbito do 
Sistema Português da Qualidade [2], [3]. O LNEC assegura o apoio técnico ao controlo periódico do 
fabrico destes produtos, na sequência das respetivas Ações de Acompanhamento da Certificação [4]. 

Na falta de informação experimental específica sobre a distribuição estatística da tensão de 
cedência, fy, referente às armaduras de aço utilizadas numa dada estrutura, torna-se útil conhecer a 
distribuição estatística global da tensão de cedência, Re, no conjunto dos varões de aço de um dado 
tipo controlados num determinado período em Portugal. Com o objetivo de proporcionar esta 
informação, o presente artigo apresenta um estudo estatístico dos valores de Re obtidos pelo LNEC, 
ao longo de 25 anos, no âmbito do controlo periódico dos varões da classe A500. 

No entanto, importa referir que a tensão de cedência, Re, destes varões pode apresentar variações 
significativas, que dependem do tipo de varão (A500 ER, A500 NR e A500 NR SD), da composição 
química do aço, da origem dos varões (processos de fabrico utilizados e sua evolução ao longo do 
tempo), do diâmetro dos varões e dos métodos de ensaio utilizados na sua determinação, por exemplo. 

Os varões de aço utilizados numa obra específica provêm frequentemente de um único fabricante e 
de um número limitado de lotes de produção. Por este motivo, numa determinada construção, a 
distribuição dos valores da tensão de cedência pode diferir da distribuição global referente a esse 
tipo de varão. A fim de se avaliar a influência da origem dos varões, são apresentadas distribuições 
de resultados correspondentes a um único fabricante de cada um dos tipos de varões analisados. 

2 DISTRIBUIÇÕES ESTATÍSTICAS DOS VALORES DA TENSÃO DE CEDÊNCIA 

Os resultados gerais da análise estatística realizada aos valores da tensão de cedência, Re, são 
apresentados nas Figs. 1 a 6. A Tabela 1 apresenta uma síntese dos principais parâmetros estatísticos 
das distribuições globais dos valores desta propriedade (Re), apresentadas nestas figuras. 

As Figs. 1, 3 e 5 apresentam histogramas com as distribuições estatísticas do conjunto de resultados 
de Re obtidos pelos fabricantes e pelo LNEC, entre os anos de 1994 e de 2019, para todos os 
diâmetros de varões controlados e previstos nas Especificações LNEC E 456 [5], LNEC E 450 [6] e LNEC 
E 460 [7], aplicáveis aos varões A500 ER, A500 NR e A500 NR SD respetivamente. Em cada uma 
destas figuras são também indicados os valores da média (x)̄ e do desvio-padrão (σ) da distribuição 
estatística em questão, bem como a dimensão da amostra analisada (n) e o período em que os 
resultados foram obtidos. 
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Os histogramas das Figs. 2, 4 e 6 apresentam, separadamente, as distribuições estatísticas dos 
resultados de Re obtidos através dos ensaios de verificação do produto, realizados pelo fabricante dos 
varões, ou através dos ensaios de acompanhamento (controlo externo) realizados pelo LNEC, no 
âmbito do controlo periódico dos varões A500 ER, A500 NR e A500 NR SD, respetivamente. Em cada 
uma destas figuras são também apresentados os valores das médias de cada uma destas 
distribuições estatísticas, x(̄Fab) e x(̄LNEC). 

 
Tabela 1: Número de resultados analisados (n) e respetivos valores médios (x)̄ e desvios-padrão (σ)  

Tipo de varão 
Fab+LNEC Fabricantes LNEC 

n x ̄ 
(N/mm2) 

σ  
(N/mm2) n x ̄ 

(N/mm2) 
σ  

(N/mm2) n x ̄ 
(N/mm2) 

σ  
(N/mm2) 

A500 ER 6517 591,9 35,5 3307 590,9 34,7 3210 593,9 36,5 

A500 NR 15390 563,7 25,1 7619 563,5 24,0 7771 563,9 26,1 

A500 NR SD 12320 552,0 17,7 6140 551,3 16,7 6180 552,8 18,7 

 

A comparação entre os histogramas das Figs. 1, 3 e 5 mostra que as distribuições estatísticas da 
tensão de cedência, Re, variam com o tipo de varões de aço em questão. A distribuição 
correspondente aos varões de aço endurecidos a frio A500 ER apresenta uma dispersão maior 
(σ=35,5 N/mm2) e valores de Re em geral mais elevados (x=̄591,9 N/mm2) que as dos varões 
laminados a quente, A500 NR e A500 NR SD. Por sua vez, os varões de ductilidade especial 
A500 NR SD apresentam uma dispersão menor e valores de Re em geral mais baixos que os varões de 
alta ductilidade A500 NR. Os coeficientes de variação, ρ, das distribuições estatísticas dos valores da 
tensão de cedência, Re, obtidos pelos fabricantes e pelo LNEC são ρ=6,00%, ρ=4,45% e ρ=3,21%, para 
os varões dos tipos A500 ER, A500 NR e A500 NR SD, respetivamente. 

A comparação entre os histogramas das Figs. 2, 4 e 6 mostra que as distribuições estatísticas da 
tensão de cedência, Re, correspondentes aos resultados obtidos pelos fabricantes são semelhantes às 
distribuições dos resultados obtidos pelo LNEC. Este facto indicia que, no seu conjunto, os resultados 
obtidos através dos ensaios de verificação são coerentes com os resultados obtidos nos ensaios de 
acompanhamento. Esta conclusão é corroborada pelos valores médios e pelos desvios-padrão 
apresentados na Tabela 1, referentes aos resultados dos fabricantes e do LNEC para cada tipo de varão. 

Ainda assim, é possível observar que as distribuições estatísticas apresentadas na Fig. 2, referentes 
aos varões do tipo A500 ER, apresentam maiores diferenças que as distribuições apresentadas nas 
Figs. 4 e 6, referentes aos varões A500 NR e A500 NR SD, respetivamente. A maior dispersão dos 
resultados referentes aos varões A500 ER (Tabela 1), bem como as diferenças entre as distribuições 
destes resultados obtidos pelos fabricantes e pelo LNEC, é atribuída, por um lado, à maior 
heterogeneidade das características destes varões, resultante do seu processo de fabrico, e por 
outro à maior incerteza associada à determinação dos valores da tensão limite convencional de 
proporcionalidade a 0,2%, Rp0,2, que caracterizam os aços destes varões, pelo facto de não 
apresentarem cedência como em geral acontece com os varões laminados a quente (A500 NR e 
A500 NR SD). 
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Figura 1. Resultados de Re (N/mm2) obtidos pelos 
fabricantes e pelo LNEC para os varões A500 ER 

Figura 2. Resultados de Re (N/mm2) obtidos pelos 
fabricantes ou pelo LNEC para os varões A500 ER 

    
Figura 3. Resultados de Re (N/mm2) obtidos pelos 
fabricantes e pelo LNEC para os varões A500 NR 

Figura 4. Resultados de Re (N/mm2) obtidos pelos 
fabricantes ou pelo LNEC para os varões A500 NR 

   
Figura 5. Resultados de Re (N/mm2) obtidos pelos 

fabricantes e pelo LNEC para os varões A500 NR SD 
Figura 6. Resultados de Re (N/mm2) obtidos pelos 

fabricantes ou pelo LNEC para os varões A500 NR SD  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

50
0

51
0

52
0

53
0

54
0

55
0

56
0

57
0

58
0

59
0

60
0

61
0

62
0

63
0

64
0

65
0

66
0

67
0

68
0

69
0

70
0

Fab+LNEC Re (A500 ER)

x̄(A500 ER)=591,9

2000-2019

σ(A500 ER)=35,5

n=6517

Re (N/mm2)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

50
0

51
0

52
0

53
0

54
0

55
0

56
0

57
0

58
0

59
0

60
0

61
0

62
0

63
0

64
0

65
0

66
0

67
0

68
0

69
0

70
0

LNEC
Fabricantes

Re (A500 ER)

x̄(Fab)=590,9
2000-2019

x̄(LNEC)=593,9

Re (N/mm2)

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

49
0

50
0

51
0

52
0

53
0

54
0

55
0

56
0

57
0

58
0

59
0

60
0

61
0

62
0

63
0

64
0

Fab+LNEC Re (A500 NR)

x̄(A500 NR)=563,7

1994-2019

σ(A500 NR)=25,1

n=15390

Re (N/mm2)

0

100

200

300

400

500

600

700

49
0

50
0

51
0

52
0

53
0

54
0

55
0

56
0

57
0

58
0

59
0

60
0

61
0

62
0

63
0

64
0

LNEC
Fabricantes

Re (A500 NR)

x̄(Fab)=563,5
1994-2019

x̄(LNEC)=563,9

Re (N/mm2)

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500

50
0

51
0

52
0

53
0

54
0

55
0

56
0

57
0

58
0

59
0

60
0

Fab+LNEC

Re (A500 NR SD)

x̄(A500 NR SD)=552,0

2002-2019

σ(A500 NR SD)=17,7

n=12320

Re (N/mm2)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

50
0

51
0

52
0

53
0

54
0

55
0

56
0

57
0

58
0

59
0

60
0

LNEC
Fabricantes

Re (A500 NR SD)

x̄(Fab)=551,3
2002-2019

x̄(LNEC)=552,8

Re (N/mm2)

906 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Os valores característicos Re,k5% referentes aos quantilhos de 5%, calculados com um grau de 
confiança de 90% a partir das distribuições estatísticas da tensão de cedência, apresentadas nas 
Figs. 1 a 6 são indicados na Tabela 2. É possível constatar que os valores característicos Re,k5% dos 
varões laminados a quente (A500 NR e A500 NR SD) são idênticos, enquanto que o dos aços 
enformados a frio A500 ER é ligeiramente superior. Chama-se a atenção para o facto de a dimensão 
das amostras (n) referentes aos varões A500 ER, embora bastante inferior à das amostras referentes 
aos varões A500 NR e A500 NR SD, ser suficientemente elevada para que a sua influência sobre as 
diferenças entre valores característicos Re,k5% dos três tipos de varões seja desprezável. 

Em qualquer dos casos, todos os valores característicos Re,k5% indicados na Tabela 2 respeitam o limite 
mínimo de 500 N/mm2 estipulado nas Especificações LNEC [5], [6] e [7], aplicáveis a estes varões. 
 

Tabela 2: Valores característicos Re,k5% (N/mm2), referentes aos quantilhos de 5% da tensão de cedência  

 
Fab+LNEC Fabricantes LNEC 

A500 ER A500 NR A500 NR SD A500 ER A500 NR A500 NR SD A500 ER A500 NR A500 NR SD 

Re,k5% 532,6 522,1 522,5 532,6 523,5 523,4 532,5 520,4 521,6 
 

3 INFLUÊNCIA DA ORIGEM DOS VARÕES 

Os resultados apresentados na secção anterior incluem todos os diâmetros de varões produzidos por 
todos os fabricantes controlados entre 1994 e 2019. 

Entretanto, foi já referido que a tensão de cedência, Re, pode apresentar variações significativas que 
dependem de vários fatores. As distribuições estatísticas apresentadas nas Figs. 1 a 6 são 
distribuições globais que resultam da soma de distribuições parcelares que correspondem a casos 
particulares de cada um desses fatores, tais como as distribuições correspondentes: i) a varões do 
mesmo tipo provenientes do mesmo fabricante, ii) a varões do mesmo tipo com o mesmo diâmetro 
nominal, ou iii) a varões do mesmo tipo controlados no mesmo ano, por exemplo. A fim de se 
observar a influência da origem dos varões, as Figs. 7 a 9 apresentam, para cada tipo de varões A500, 
exemplos de distribuições de resultados de Re, obtidos através de ensaios realizado pelo Fabricante e 
pelo LNEC, correspondentes a um único fabricante de cada um desses tipos de varões. 

A Fig. 7, por exemplo, mostra que as distribuições de resultados correspondentes aos varões A500 ER 
produzidos pelos Fabricantes F042 e F059 são bastante diferentes da distribuição global apresentada 
na Fig. 1. A maioria dos resultados referentes ao Fabricante F059 são superiores ao valor máximo dos 
resultados referentes ao Fabricante F042. O valor característico correspondente ao quantilho de 5% 
dos resultados referentes ao Fabricante F059 (Re,k5%=601 N/mm2) é superior ao valor médio das 
distribuições referentes aos Fabricantes F040 e F042, bem como ao valor médio das distribuições 
referentes aos varões A500 NR e A500 NR SD produzidos por cada um dos respetivos fabricantes. 

Por sua vez, a distribuição de resultados de Re referente ao Fabricante F040 (Fig. 7) é a que mais se 
aproxima da distribuição global de resultados obtidos para varões A500 ER, incluindo todos os 
fabricantes (Fig. 1 e Tabela 1). Entretanto, é possível constatar que a distribuição de resultados 
referentes ao Fabricante F040, tal como a referente ao Fabricante F059, engloba várias distribuições 
parcelares que indiciam a influência particular de outros parâmetros, tais como os já anteriormente 
referidos (diâmetro dos varões, e variações da produção de um mesmo fabricante ao longo do tempo). 
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No caso dos varões laminados a quente, dos tipos A500 NR e A500 NR SD, embora as respetivas 
distribuições globais (Figs. 3 e 5) apresentem dispersões menores que as dos varões A500 ER (Fig. 1), é 
também possível identificar distribuições de resultados distintas, dependendo do fabricante desses varões. 

No caso dos varões A500 NR (Fig. 8) produzidos pelos Fabricantes F012 e F021, p. ex., a dispersão dos 
resultados é bastante inferior à dos varões A500 NR produzidos pelos Fabricantes F022 e F028. Por esse 
motivo, embora a distribuição referente ao F028 apresente muitos valores superiores aos da distribuição 
referente ao F021, os respetivos valores característicos, Re,k5% =528 N/mm2 (F028) e Re,k5% =526 N/mm2 
(F021), são semelhantes. A distribuição referente ao F028 também engloba várias distribuições 
parcelares, à semelhança do anteriormente referido para os varões A500 ER do Fabricante F040. 

No caso dos varões A500 NR SD (Fig. 9) produzidos pelo Fabricante F005, a média e o valor característico 
Re,k5% dos resultados são bastante superiores aos das distribuições referentes aos Fabricantes F007, 
F028 e F029. Faz-se notar que também no caso dos resultados do F005 é possível identificar diferentes 
distribuições parcelares, o que significa que a tensão de cedência dos varões produzidos por este 
fabricante poderá variar significativamente, dependendo do diâmetro desses varões por exemplo. 

A fim de proporcionar uma perspetiva global da influência da origem dos varões na distribuição 
estatística da sua tensão de cedência, Re, as Figs. 10 a 12 mostram uma comparação entre os valores 
médios das distribuições estatísticas dos conjuntos de resultados de Re obtidos para cada tipo de 
varão (A500 ER, A500 NR e A500 NR SD), pelos fabricantes e pelo LNEC, entre os anos de 1994 e de 
2019, para todos os diâmetros de varões controlados provenientes de um mesmo fabricante. A 
Fig. 13 mostra uma comparação entre os desvios-padrão das distribuições estatísticas dos conjuntos 
de resultados referentes aos varões A500 ER. 

É possível constatar que os valores médios das distribuições de resultados obtidos pelo fabricante e 
pelo LNEC para os varões desse fabricante, são em geral semelhantes. No caso dos varões A500 ER 
(Fig. 10) as diferenças entre estes valores médios são da ordem de 5 N/mm2, atingindo um valor máximo 
de cerca de 15 N/mm2 no caso do Fabricante F044. No caso dos varões A500 NR (Fig. 11) e A500 NR SD 
(Fig. 12), a maioria destas diferenças é inferior a 5 N/mm2; o seu valor máximo é de 15 N/mm2, no 
caso dos varões A500 NR (F036), e de cerca de 20 N/mm2 no caso dos varões A500 NR SD (F015). 

Para um mesmo tipo de varão, as diferenças entre valores médios das distribuições de resultados 
referentes a cada fabricante, em particular, são frequentes e mais elevadas. No caso dos varões A500 ER estas 
diferenças atingem 100 N/mm2 (F042 e F059). No caso dos varões A500 NR estas diferenças atingem cerca 
de 45 N/mm2 (F012 e F028) e no caso dos varões A500 NR SD atingem cerca de 30 N/mm2 (F028 e F005). 

A Fig. 13 mostra que a dispersão dos resultados referentes aos varões A500 ER é bastante variável, 
dependendo do fabricante dos varões; os seus desvios-padrão variam entre 6 N/mm2 (F055) e 
43 N/mm2 (F058). No caso dos varões A500 NR os desvios-padrão variam entre 13 N/mm2 e 35 N/mm2 
e no caso dos varões A500 NR SD variam entre 6 N/mm2 e 23 N/mm2. As diferenças entre os desvios-
padrão das distribuições de resultados obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC, para um determinado 
tipo de varão produzido por esse fabricante, são na generalidade dos casos relativamente pequenas. 

Constata-se assim que a variação da dispersão dos valores de Re, de um fabricante para outro, é maior 
no caso do fabrico dos varões A500 ER e menor no caso dos varões A500 NR SD. As diferenças entre as 
distribuições da tensão de cedência de varões do mesmo tipo produzidos por diferentes fabricantes 
também são maiores no caso dos varões A500 ER e menores no caso dos varões A500 NR SD (Figs. 7 e 9). 
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Figura 7. Resultados da tensão de cedência, Re (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A500 ER provenientes de um único Fabricante (F040, F042 ou F059) 

 
Figura 8. Resultados da tensão de cedência, Re (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A500 NR provenientes de um único Fabricante (F012, F021, F022 ou F028) 

 
Figura 9. Resultados da tensão de cedência, Re (N/mm2), obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A500 NR SD provenientes de um único Fabricante (F005, F007, F028 ou F029)  
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Figura 10. Valores médios da tensão de cedência Re obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  

para varões A500 ER, em função do respetivo Fabricante 

 
Figura 11. Valores médios da tensão de cedência Re obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  

para varões A500 NR, em função do respetivo Fabricante 

 
Figura 12. Valores médios da tensão de cedência Re obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  

para varões A500 NRSD, em função do respetivo Fabricante  
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Figura 13. Desvios-padrão da tensão de cedência Re obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC  

para varões A500 ER, em função do respetivo Fabricante 
 
Entretanto, faz-se notar que o valor característico Re,k5%, referente ao quantilho de 5% de cada uma das 
distribuições da tensão de cedência analisadas, depende simultaneamente dos respetivos valor médio 
e desvio-padrão. Os valores mais baixos de Re,k5%, referentes a um único fabricante, são da ordem de 
510 N/mm2, no caso dos varões A500 NR SD, de 505 N/mm2 no caso dos varões A500 ER, e de 
491 N/mm2 no caso dos varões A500 NR. Este último valor não satisfaz o limite mínimo de 500 N/mm2 
estipulado na Especificação LNEC E 450 [6]; no entanto esta não-conformidade só foi observada num 
dos 35 fabricantes de varões A500 NR que foram controlados. Este valor baixo de Re,k5% resultou da 
dispersão elevada e do número relativamente baixo de resultados disponíveis desse Fabricante. 

4 CONCLUSÕES  

O presente artigo apresenta um estudo estatístico dos valores da tensão de cedência, Re, dos varões 
de aço dos tipos A500 ER, A500 NR e A500 NR SD. As distribuições globais da tensão de cedência, Re, 
referentes a cada um destes tipos de varões, foram obtidas a partir dos resultados experimentais 
recolhidos pelo LNEC no âmbito do controlo periódico destes varões. Atendendo à elevada dimensão 
dos conjuntos de resultados analisados para cada tipo de varão (Tabela 1), as conclusões que deles 
se podem retirar serão, em princípio, aplicáveis à generalidade destes varões de aço utilizados em 
armaduras para estruturas de betão armado realizadas em Portugal desde o ano de 1994. 

Em geral, pode-se afirmar que a origem dos resultados analisados neste estudo, quer eles 
provenham de ensaios de verificação do produto realizados pelo fabricante dos varões ou de ensaios 
de acompanhamento (controlo externo) realizados pelo LNEC, não afeta significativamente as 
distribuições estatísticas dos valores de Re referentes a qualquer um dos tipos de varão e, 
consequentemente, não condiciona as conclusões estabelecidas neste trabalho. 

Os valores médios e os desvios-padrão das distribuições estatísticas globais dos valores de Re são 
mais elevados no caso dos varões de aço endurecidos a frio A500 ER que no caso dos aços laminados 
a quente. Por sua vez, os varões de ductilidade especial A500 NR SD apresentam uma dispersão 
menor e valores de Re ligeiramente mais baixos que os dos varões de alta ductilidade A500 NR. 
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Os valores característicos Re,k5%, referentes ao quantilho de 5%, calculados com um grau de confiança de 
90% a partir das distribuições globais de resultados de Re referentes a cada tipo de varões, respeitam o 
limite mínimo de 500 N/mm2, estabelecido nas Especificações LNEC aplicáveis a cada um desses produtos. 

No entanto, constata-se que a distribuição estatística da tensão de cedência de cada tipo de varão da 
classe de resistência A500 pode variar de um fabricante para outro, e que os valores médios e os 
valores característicos destas distribuições podem tomar valores inferiores aos das distribuições 
globais, apresentados nas Tabelas 1 e 2. Também no caso de distribuições referentes a um único 
fabricante de um determinado tipo de varão podem ser identificadas diferentes distribuições 
parcelares, que indiciam a influência adicional de outros parâmetros, tais como o diâmetro dos 
varões ou variações da produção ao longo do tempo. 

Os varões de aço utilizados numa obra específica provêm frequentemente de um único fabricante e de 
um número limitado de lotes de produção. Sendo assim, numa determinada construção ou até numa 
parte dela, a distribuição dos valores da tensão de cedência pode diferir significativamente das 
distribuições globais apresentadas no presente artigo. Por este motivo, nos estudos em que se pretenda 
recorrer a estimativas mais realistas da distribuição estatística ou dos valores característicos da tensão 
de cedência, como no caso da avaliação da fiabilidade de uma determinada estrutura ou da segurança 
de uma construção existente, poderá ser conveniente ter este aspeto em consideração, adotando 
valores médios, desvios-padrão e valores característicos diferentes dos apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

Com o objetivo de ilustrar as diferenças entre as distribuições estatísticas da tensão de cedência de 
varões provenientes de diferentes origens são apresentados vários exemplos de distribuições 
referentes a um único fabricante, de um determinado tipo de varão. A fim a se poder tomar em conta a 
influência da origem dos varões são ainda apresentados os parâmetros estatísticos das distribuições 
de resultados correspondentes a cada um dos fabricantes de cada um dos tipos de varões analisados. 

Esta informação fornece uma noção adicional e mais realista sobre a resistência dos varões de aço da 
classe A500 certificados em Portugal durante os últimos 25 anos. Poderá, por isso, constituir uma 
ferramenta útil para a avaliação futura das construções em betão armado realizadas em Portugal 
desde o início do século XXI até à data atual. 
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Resumo 

A aderência constitui uma das características mecânicas fundamentais dos varões de aço nervurados 
para o bom desempenho dos elementos de betão armado onde estes varões são utilizados, 
assegurando a transmissão de esforços entre o betão e as armaduras de aço desses elementos e, 
consequentemente, o funcionamento conjunto dos dois materiais.  

O controlo das características de aderência dos varões de aço nervurados é habitualmente realizado 
através da verificação da geometria das suas nervuras transversais. Em particular, procede-se à 
avaliação da área relativa das nervuras transversais, fR, com base nos valores de diferentes 
parâmetros geométricos dessas nervuras.  

Os estudos sobre a influência relativa dos diferentes parâmetros geométricos que condicionam a 
aderência dos varões têm revelado que a altura das nervuras transversais, a, é habitualmente o 
parâmetro que maior contribuição apresenta para a aderência dos varões nervurados. 

A aplicação de produtos de aço em construções de betão armado em Portugal depende da sua prévia 
Classificação pelo LNEC. O LNEC assegura ainda o apoio técnico ao controlo periódico do fabrico 
destes produtos, na sequência das respetivas Ações de Acompanhamento da Certificação. 

O presente artigo apresenta um estudo estatístico dos valores da altura das nervuras transversais 
dos varões de aço dos tipos A400 NR, A400 NR SD, A500 ER, A500 NR e A500 NR SD. As respetivas 
distribuições globais foram obtidas a partir dos resultados experimentais recolhidos pelo LNEC no 
âmbito do controlo periódico destes varões.  

Com base nos resultados obtidos apresentam-se os valores médios e os desvios-padrão das 
distribuições estatísticas globais desta característica geométrica, a, quando avaliada pelos 
fabricantes ou pelo LNEC. Além disso, a fim de ilustrar as diferenças entre as distribuições estatísticas 
da altura das nervuras de varões provenientes de diversas origens, são apresentados, para cada tipo 
de varão, exemplos de distribuições referentes, cada uma delas, a um único fabricante. 

Palavras-chave: Betão armado; Varões de aço; Nervuras transversais; Altura das nervura 
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1 INTRODUÇÃO 
A aderência constitui uma das características mecânicas fundamentais dos varões de aço nervurados 
para o bom desempenho dos elementos de betão armado onde estes varões são utilizados, 
assegurando a transmissão de esforços entre o betão e as armaduras de aço desses elementos e, 
consequentemente, o funcionamento conjunto dos dois materiais.  

De acordo com o Eurocódigo 2 [1], as características de aderência constituem uma das propriedades 
que definem o comportamento dos varões de aço para betão armado, acrescentando ainda que: 
- “As características da superfície dos varões de alta aderência devem ser tais que assegurem uma 
aderência adequada com o betão”; 
- “Poderá admitir-se uma aderência adequada desde que seja satisfeita a especificação da área 
relativa das nervuras, fR”.  

No Anexo Nacional do Eurocódigo 2 [1], refere-se que “as armaduras deverão satisfazer o disposto nas 
Especificações LNEC aplicáveis”. O cálculo da área relativa das nervuras transversais, fR, deve ser 
realizado, de acordo com estas Especificações LNEC [2], [3], [4], [5] e [6], através da seguinte expressão: 

fR=
2a�πφ-Σfi�

3πφc
 (1) 

onde: 
Σfi perímetro sem nervuras transversais; 
a  altura das nervuras transversais; 
c  afastamento das nervuras transversais; 
φ diâmetro nominal do varão. 
 
Salienta-se que a aplicação de produtos de aço em construções de betão armado em Portugal depende 
da sua prévia Classificação pelo LNEC e da sua Certificação por um organismo acreditado no âmbito 
do Sistema Português da Qualidade [7], [8]. O LNEC assegura o apoio técnico ao controlo periódico 
do fabrico destes produtos, na sequência das respetivas Ações de Acompanhamento da Certificação. 

Este controlo periódico envolve a determinação experimental das características a, c e Σfi, de modo a 
se proceder ao cálculo da área relativa das nervuras, fR. Os estudos realizados sobre a aderência dos 
varões de aço nervurados para betão armado têm demonstrado que a altura das nervuras transversais, 
a, é a característica geométrica que mais influencia a aderência destes varões ao betão [9], [10]. 

De acordo com as Especificações LNEC [2], [3], [4], [5] e [6] atrás referidas, os valores característicos 
ak5%, referentes ao quantilho de 5 % da distribuição de valores da altura das nervuras transversais, a, 
devem ser superiores ou iguais a um limite mínimo, alim, que é estipulado nestas Especificações, em 
função do diâmetro nominal de cada varão. O valor destes limites é indicado na Tabela 1, para os 
diâmetros nominais de varões laminados a quente previstos nas Especificações LNEC [2], [3], [5] e [6]. 
 

Tabela 1: Limites mínimos, alim, dos valores característicos ak5%, referentes ao quantilho de 5 %  
da altura das nervuras transversais dos varões de aço para betão armado 

Diâmetro nominal (mm) 6 8 10 12 14 16 20 25 32 40 

Limite mínimo alim (mm) 0,39 0,52 0,65 0,78 0,91 1,04 1,30 1,63 2,08 2,60 
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O presente trabalho apresenta um estudo estatístico da distribuição dos valores da altura das nervuras 
transversais, a, de cinco tipos diferentes de varões de aço: A400 NR [2], A400 NR SD [3], A500 ER [4], 
A500 NR [5] e A500 NR SD [6]. A fim de se poder realizar este estudo de uma forma global, para cada tipo 
de varão, o estudo incidiu sobre um valor normalizado da altura das nervuras transversais, aR=a/alim, 
obtido através da divisão da altura a pelo limite mínimo alim indicado na Tabela 1. Deste modo é possível 
analisar a distribuição dos valores de aR conjuntamente para todos os diâmetros nominais dos varões. 

No entanto, importa referir que a altura relativa das nervuras transversais, aR, destes varões pode 
apresentar variações significativas, que dependem do tipo de varão, da origem dos varões (processos 
de fabrico utilizados e sua evolução ao longo do tempo), do diâmetro nominal dos varões e dos 
métodos de ensaio utilizados na determinação do valor da altura a, por exemplo.  

Os varões de aço utilizados numa obra específica provêm frequentemente de um único fabricante e de 
um número limitado de lotes de produção. Por este motivo, numa determinada construção, a 
distribuição dos valores da altura relativa, aR, pode diferir da distribuição global referente a esse tipo de 
varão. A fim de se avaliar a influência da origem dos varões, são apresentados, para cada tipo de varão, 
exemplos de distribuições referentes, cada uma delas, a um único fabricante. 

2 DISTRIBUIÇÕES ESTATÍSTICAS DOS VALORES DA ALTURA RELATIVA DAS NERVURAS 
Os resultados gerais da análise estatística realizada são apresentados nas Figs. 1 a 5. A Tabela 2 apresenta 
uma síntese dos principais parâmetros estatísticos das distribuições globais apresentadas nestas figuras.  

Tabela 2: Valores médios (x)̄, desvios-padrão (σ) e coeficientes de variação (ρ) das distribuições de aR 

Tipo de varão Fab+LNEC Fabricante LNEC 
x ̄ σ ρ(%) x ̄ σ ρ(%) x ̄ σ ρ(%) 

A400 NR  1,29 0,146 11,3 1,30 0,150 11,5 1,28 0,141 11,0 
A400 NR SD 1,32 0,152 11,5 1,31 0,152 11,6 1,31 0,150 11,4 

A500 NR  1,27 0,150 11,8 1,28 0,151 11,8 1,25 0,148 11,8 
A500 NR SD 1,26 0,156 12,4 1,25 0,153 12,2 1,25 0,161 12,8 

A500 ER 1,11 0,221 20,0 1,12 0,209 18,6 1,09 0,232 21,4 
 
Os histogramas das Figs. 1 a 5 apresentam, separadamente, as distribuições estatísticas dos resultados 
dos ensaios de verificação do produto, realizados pelo Fabricante dos varões, e dos ensaios de 
acompanhamento (controlo externo) realizados pelo LNEC, no âmbito do controlo periódico dos varões 
A400 NR, A400 NR SD, A500 NR, A500 NR SD e A500 ER, entre os anos de 1994 e de 2019, para todos os 
diâmetros de varões controlados. Em cada uma destas figuras são também indicados os valores da 
média, x,̄ e do desvio-padrão, σ, de cada uma das distribuições estatísticas apresentadas nessa figura. 

A comparação entre os histogramas das Figs. 1 a 4 mostra que as distribuições estatísticas da altura 
relativa das nervuras transversais, aR, referentes a estes quatro tipos de varões laminados a quente são 
semelhantes entre si. As distribuições referentes aos varões A400 NR SD apresentam os valores médios 
mais elevados (x=̄1,31), enquanto que as distribuições referentes aos varões A500 NR SD são as que 
apresentam valores médios mais baixos (x=̄1,25). Os respetivos coeficientes de variação variam entre 
ρ=11,0% (A400 NR) e ρ=12,8% (A500 NR SD). As distribuições referentes aos varões A500 ER (Fig. 5) 
apresentam valores médios mais baixos (x=̄1,09, p. ex.) e dispersões muito mais elevadas (ρ=21,4%). 
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Figura 1. Resultados da altura relativa, aR, obtidos pelos 

Fabricantes ou pelo LNEC para varões A400 NR 
Figura 2. Resultados da altura relativa, aR, obtidos pelos 

Fabricantes ou pelo LNEC para varões A400 NR SD 

    
Figura 3. Resultados da altura relativa, aR, obtidos 

pelos Fabricantes ou pelo LNEC para varões A500 NR 
Figura 4. Resultados da altura relativa, aR, obtidos pelos 

Fabricantes ou pelo LNEC para varões A500 NR SD 

 
Figura 5. Resultados da altura relativa, aR, obtidos pelos Fabricantes ou pelo LNEC para varões A500 ER 
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A comparação entre os histogramas de cada uma das Figs. 1 a 5 mostra que as distribuições 
estatísticas da altura relativa das nervuras, aR, correspondentes aos resultados obtidos pelos 
Fabricantes são semelhantes às distribuições dos resultados obtidos pelo LNEC. Este facto, 
corroborado pelos valores médios e pelos desvios-padrão apresentados na Tabela 2, indicia que, no 
seu conjunto, os resultados obtidos através dos ensaios de verificação são coerentes com os 
resultados obtidos nos ensaios de acompanhamento, pelo que a análise dos valores da altura relativa 
das nervuras, aR, poderá ser efetuada de forma conjunta com os resultados obtidos pelos Fabricantes 
e pelo LNEC.  

A Fig. 6 apresenta uma comparação entre as distribuições da altura relativa das nervuras, aR, 
referentes aos varões A400 NR, A400 NR SD e A500 NR. É possível constatar que as duas primeiras 
são relativamente próximas (embora os varões A400 NR SD apresentem mais valores elevados). Por 
sua vez, a distribuição referente aos varões A500 NR apresenta um maior número de valores baixos 
de aR, relativamente aos outros dois tipos de varões. 

 
Figura 6. Resultados da altura relativa das nervuras, aR,  

obtidos pelos Fabricantes e pelo LNEC para varões A400 NR, A400 NR SD ou A500 NR  

 
Figura 7. Resultados da altura relativa das nervuras, aR,  

obtidos pelos Fabricantes e pelo LNEC para varões A500 ER, A500 NR ou A500 NR SD  
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A Fig. 7 apresenta uma comparação entre as distribuições da altura relativa das nervuras, aR, 
referentes aos varões da classe de resistência A500. É possível constatar que a distribuição referente 
aos varões endurecidos a frio A500 ER é muito diferente das outras duas; por outro lado, estas 
últimas, referentes aos aços laminados a quente A500 NR e A500 NR SD, são bastante semelhantes.  

A distribuição referente aos varões A500 ER apresenta uma dispersão muito mais elevada e um valor 
médio mais baixo. Este facto, bem como as diferenças mais elevadas entre as distribuições de resultados 
obtidos pelos Fabricantes e pelo LNEC (Fig. 5), são atribuídos à maior heterogeneidade das características 
destes varões, resultante do seu processo de fabrico, e à maior incerteza associada à determinação da 
altura das nervuras destes varões (produzidos em rolo) após o seu endireitamento [11].  

Os principais parâmetros estatísticos destas distribuições globais (Fab+LNEC), nas Figs. 6 e 7, são 
também apresentados na Tabela 2. É possível constatar que os valores dos parâmetros (x,̄ σ e ρ) destas 
distribuições globais são semelhantes aos das distribuições obtidas pelos Fabricantes ou pelo LNEC. 

Os valores característicos aR,k5%, referentes aos quantilhos de 5% da altura relativa das nervuras, aR, 
calculados com um grau de confiança de 90% a partir das distribuições de resultados apresentadas nas 
Figs. 1 a 7, são indicados na Tabela 3. É possível constatar que estes valores característicos aR,k5% são 
diferentes para cada um dos cinco tipos de varões de aço.  
 

Tabela 3: Valores característicos, aR,k5%, referentes aos quantilhos de 5% da altura relativa das nervuras, aR 

 
A400 NR A400 NR SD A500 NR A500 NR SD A500 ER 

aR,k5%(Fabricante) 1,048 1,060 1,026 0,999 0,772 

aR,k5%(LNEC) 1,044 1,062 1,006 0,985 0,697 

aR,k5%(Fab+LNEC) 1,048 1,065 1,016 0,998 0,737 
 

Tendo em conta a definição da altura relativa das nervuras, aR, os varões de aço satisfazem os requisitos 
das Especificações LNEC referentes a esta característica quando os valores característicos aR,k5% forem 
iguais ou superiores a 1. Os varões A400 NR SD e A400 NR são os que apresentam valores característicos 
mais elevados; seguem-se os varões A500 NR, com valores característicos pouco superiores a 1. Embora 
seja ligeiramente inferior a 1, poder-se-á considerar que o valor característico aR dos varões A500 NR SD 
também satisfaz minimamente os requisitos da respetiva Especificação LNEC [6].  

Ao contrário dos outros quatro tipos de varões (laminados a quente), os varões de aço A500 ER 
(enformados a frio) estão muito longe de satisfazer os requisitos da respetiva Especificação LNEC [4], 
referentes à altura das nervuras transversais. Este facto é facilmente observável nas Figs. 5 e 7.  

Chama-se a atenção para o facto de a dimensão da amostra referente aos varões A500 ER, embora 
inferior à das amostras referentes aos varões A500 NR e A500 NR SD (Fig. 7), ser suficientemente 
elevada para que a sua influência sobre as diferenças entre os valores característicos aR,k5% destes três 
tipos de varões seja desprezável. 

3 INFLUÊNCIA DA ORIGEM DOS VARÕES 

Os resultados apresentados na secção anterior incluem todos os diâmetros de varões produzidos por 
todos os Fabricantes controlados entre 1994 e 2019. No seu conjunto, as distribuições de resultados 
referentes aos varões A400 NR, A400 NR SD, A500 NR e A500 NR SD satisfazem as respetivas 
exigências estipuladas nas Especificações LNEC aplicáveis a estes varões. 

918 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Entretanto, foi já referido que a altura relativa das nervuras pode apresentar variações significativas 
que dependem de vários fatores. As distribuições estatísticas apresentadas nas Figs. 1 a 7 são 
distribuições globais que resultam da soma de distribuições parcelares que correspondem a casos 
particulares de cada um desses fatores, tais como as distribuições correspondentes: i) a varões do 
mesmo tipo provenientes do mesmo fabricante, ii) a varões do mesmo tipo com o mesmo diâmetro 
nominal, ou iii) a varões do mesmo tipo controlados no mesmo ano, por exemplo. A fim de se observar 
a influência da origem dos varões, as Figs. 8 a 12 apresentam, para cada tipo de varão, exemplos de 
distribuições de resultados correspondentes a diferentes fabricantes de cada um desses tipos de varões. 

A Fig. 8, por exemplo, mostra que as distribuições de resultados correspondentes aos varões A400 
NR produzidos pelos Fabricantes F033 e F034 são bastante diferentes da distribuição global 
apresentada na Fig. 6. No caso dos resultados referentes ao F022, embora o seu valor médio seja 
idêntico ao da distribuição global (Fig. 6), a sua dispersão é muito mais elevada. Por esse motivo, o 
valor característico aR,k5%=0,878 dos varões A400 NR produzidos pelo Fabricante F022 não satisfaz o 
respetivo requisito da Especificação LNEC E449 [2], enquanto que os valores característicos 
aR,k5%=1,042 (F034) e aR,k5%=1,185 (F033) cumprem essa condição. No entanto, faz-se notar que o 
valor médio dos resultados referentes ao F034 é bastante inferior ao dos resultados referentes ao 
F022. Entretanto, é possível constatar que a distribuição de resultados referentes ao Fabricante F022 
engloba várias distribuições parcelares que indiciam a influência particular de outros parâmetros, tais 
como os já anteriormente referidos (diâmetro dos varões, p. ex.). 

A Fig. 9 apresenta três exemplos de distribuições de resultados referentes a varões A400 NR SD. Os 
valores médios dos resultados referentes aos Fabricantes F030 e F004 são idênticos, enquanto que 
as dispersões dos resultados referentes aos Fabricantes F004 e F011 são semelhantes. A distribuição 
referente ao F004 é próxima da distribuição global apresentada na Fig. 6. Os valores característicos 
aR,k5%=1,059 (F004) e aR,k5%=1,163 (F011) satisfazem o respetivo requisito da Especificação LNEC E455 
[3], enquanto que o valor característico aR,k5%=0,968 (F030) não cumpre essa condição. 

A Fig. 10 apresenta três exemplos de distribuições de aR referentes a varões A500 ER. Embora estas 
distribuições sejam bastante diferentes umas das outras, verifica-se que nenhum dos respetivos 
valores característicos, aR,k5%=0,983 (F043), aR,k5%=0,745 (F040) e aR,k5%=0,694 (F039), satisfaz o 
respetivo requisito da Especificação LNEC E456 [4]. Este facto confirma simultaneamente a influência 
da origem dos varões e a influência do tipo de varão, quando estes resultados são comparados com 
os dos outros quatro tipos de varões.  

No caso dos resultados referentes ao F039 e ao F043 é também nítida a existência de várias distribuições 
parcelares que indiciam a influência particular de outros parâmetros, o que significa que a altura relativa 
das nervuras dos varões produzidos por estes fabricantes poderá variar significativamente, dependendo 
do diâmetro desses varões por exemplo, sendo que alguns dos valores característicos dessas distribuições 
parcelares poderão respeitar os respetivos limites estipulados na Especificação LNEC E456 [4]. 

No caso dos varões A500 NR produzidos pelos Fabricantes F035 e F020 (Fig. 11), a dispersão dos 
resultados é semelhante e inferior à dos varões produzidos pelo F015. No entanto, o baixo valor 
médio dos primeiros (F035) implica que o respetivo valor característico aR,k5%=0,884 não cumpra os 
requisitos da Especificação LNEC E450 [5], ao contrário dos valores característicos aR,k5%=1,022 e 
aR,k5%=1,229, referentes ao F015 e ao F020, respetivamente. 
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Figura 8. Resultados da altura relativa das nervuras, aR, obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A400 NR, provenientes de um único Fabricante (F022, F033 ou F034) 

 
Figura 9. Resultados da altura relativa das nervuras, aR, obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A400 NR SD, provenientes de um único Fabricante (F004, F011 ou F030) 

 
Figura 10. Resultados da altura relativa das nervuras, aR, obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A500 ER, provenientes de um único Fabricante (F039, F040 ou F043) 
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Figura 11. Resultados da altura relativa das nervuras, aR, obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A500 NR, provenientes de um único Fabricante (F015, F020 ou F035) 

 
Figura 12. Resultados da altura relativa das nervuras, aR, obtidos pelo Fabricante e pelo LNEC  

para varões A500 NR SD, provenientes de um único Fabricante (F006, F010 ou F030) 
 
As distribuições de resultados de varões A500 NR SD (Fig. 12) possuem dispersões elevadas, resultantes 
da sobreposição de distribuições parcelares bastante diferentes. Por esse motivo, os valores 
característicos aR,k5%=0,813 (F010) e aR,k5%=0,901 (F006) não satisfazem os requisitos da Especificação 
LNEC E460 [6], embora algumas das suas distribuições parcelares possam respeitar essa condição. O 
valor característico aR,k5%=1,012 referente ao F030, embora baixo, satisfaz a respetiva exigência.  

Os resultados apresentados mostram o interesse em conhecer a influência de outros parâmetros que 
condicionam o valor da altura relativa das nervuras, aR, de modo a se poder identificar os casos 
particulares em que os respetivos requisitos normativos não são respeitados. 

4 CONCLUSÕES  

O presente artigo apresenta um estudo estatístico dos valores da altura das nervuras transversais dos 
varões de aço dos tipos A400 NR, A400 NR SD, A500 ER, A500 NR e A500 NR SD. As respetivas 
distribuições globais foram obtidas a partir dos resultados experimentais recolhidos pelo LNEC no 
âmbito do controlo periódico destes varões.  
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Constata-se que os valores característicos referentes ao quantilho de 5%, calculados com um grau de 
confiança de 90% a partir das distribuições globais de resultados referentes a cada tipo de varões, 
respeitam os limites mínimos estabelecidos nas Especificações LNEC aplicáveis aos varões laminados 
a quente, dos tipos A400 NR, A400 NR SD, A500 NR e A500 NR SD. O mesmo não acontece no caso 
dos varões A500 ER, enformados a frio, cujas nervuras possuem frequentemente alturas 
insuficientes, sendo os respetivos requisitos de aderência frequentemente compensados pela 
redução do espaçamento entre as nervuras transversais. 

No entanto, verifica-se que a distribuição estatística da altura relativa das nervuras de cada tipo de 
varão pode variar de um fabricante para outro, e que os respetivos valores característicos podem 
tomar valores inferiores aos das distribuições globais. Também no caso de distribuições referentes a 
um único fabricante de um determinado tipo de varão podem ser identificadas diferentes distribuições 
parcelares, que indiciam a influência adicional de outros parâmetros, tais como o diâmetro dos varões.  

A identificação desses parâmetros e o estudo da sua influência combinada, para além das resultantes 
do tipo de varão e do respetivo fabricante, serão vantajosos para se dispor de uma noção adicional e 
mais realista sobre as características de aderência dos varões de aço certificados em Portugal 
durante os últimos 25 anos. Esse conhecimento poderá constituir uma ferramenta útil para a 
avaliação futura das construções em betão armado realizadas em Portugal desde o início do século 
XXI até à data atual.  
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Resumo  

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto ‘MC-Pool: modular concrete pool’ o qual tem 
como objetivo desenvolver um sistema pré-fabricado de módulos vazados de betão para serem 
usados na construção de piscinas ou outro tipo de tanques. Estes módulos, também designados por 
pré-paredes, são constituídos por duas paredes finas ligadas entre si por uma treliça metálica. A 
vantagem desta solução em relação ao sistema tradicional é diminuir o tempo de construção e ter o 
local da obra mais limpo, pois as pré-paredes além de terem uma função estrutural, funcionam 
também como cofragem para a betonagem do núcleo. Além destes benefícios, procurou-se também 
melhorar a durabilidade e a sustentabilidade ambiental desta solução, tendo-se considerado dois 
betões diferentes: (i) nas pré-paredes, um betão de elevada durabilidade que, sendo aplicado apenas 
na camada externa, funciona como uma barreira de proteção contra as condições de exposição 
adversas, e (ii) no núcleo, betonado in situ, um betão com baixa dosagem de cimento e com 
agregados leves para reduzir simultaneamente a condutividade térmica das paredes e o impacto 
ambiental associado à produção de cimento. 

Neste artigo apresenta-se o estudo experimental desenvolvido para avaliar o comportamento 
estrutural das pré-paredes, nomeadamente: (i) a ligação lateral entre os módulos pré-fabricados; (ii) 
a ligação das pré-paredes nos cantos; e (iii) a força de arrancamento das treliças. A evolução do 
padrão de fendilhação, os deslocamentos e as forças aplicadas nas secções críticas foram 
monitorizados durante os testes, permitindo assim determinar a resistência máxima e a rigidez das 
respetivas ligações.  

Palavras-chave: Pré-paredes; Ligações entre elementos pré-fabricados; Cantos; Comportamento 
Estrutural.   
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente existem no mercado várias soluções para a construção de piscinas: integralmente em 
betão armado; blocos de betão reforçados com pilares e vigas, monobloco em fibra de vidro, entre 
outros. A escolha da solução é sempre condicionada pelo orçamento, rapidez de execução e 
durabilidade expectável, não sendo possível, com os produtos atualmente disponíveis no mercado, 
otimizar simultaneamente todos estes parâmetros.  Nas últimas décadas, a indústria da pré-
fabricação tem apresentado um desenvolvimento tecnológico significativo e os elementos pré-
fabricados de betão são amplamente utilizados na construção [1,2]. Estes elementos produzidos em 
fábrica têm, normalmente, maior controlo de qualidade pois, regra geral, as condições de produção 
são melhores e a mão-de-obra é mais qualificada. Existe também maior rapidez de execução, com 
recurso a meios de produção automatizados, tornando os produtos finais competitivos em termos 
comerciais [3]. Atendendo a estes fatores, as piscinas de betão armado pré-fabricadas aliam as 
vantagens associadas às estruturas de betão armado: maior resistência, durabilidade e fiabilidade; 
combinado com a simplicidade e rapidez de execução da pré-fabricação [4].   

A solução desenvolvida no âmbito do projeto de investigação MC-Pool: Modular Concrete Pool, 
consiste num sistema inovador de construção de piscinas, recorrendo ao conceito de pré-parede, 
que é caraterizado por um sistema de módulos vazados, constituídos por duas paredes finas de 
betão armado, paralelas entre si e ligadas através de treliças metálicas (Fig. 1). Estes módulos, depois 
de produzidos e transportados para o local de construção, são assemblados através da colocação de 
armaduras em zonas críticas e da betonagem do núcleo [5,6]. As pré-paredes apresentam a 
vantagem de funcionarem como cofragem colaborante, evitando assim o recurso à montagem de 
cofragens, e de contribuírem para a capacidade estrutural da parede final. O conceito da ‘Super-Skin’ 
também foi incorporado nesta solução pré-existente, que consiste na utilização de um betão de 
ultra-elevada durabilidade na produção das pré-paredes, ou seja, apenas na camada exterior dos 
elementos estruturais, onde é mais necessário proteger a estrutura, sendo o núcleo produzido com 
um betão de menor desempenho [7]. Esta solução, onde a dosagem de cimento é aplicada de forma 
diferenciada ao longo da secção transversal, permite aumentar a durabilidade e simultaneamente 
diminuir o impacto ambiental, comparativamente às estruturas correntes de betão armado [8]. 

 

 

  

Figura 1. Pré-paredes e betonagem do núcleo. 
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Este tipo de solução estrutural depende significativamente do comportamento da ligação entre os 
dois painéis da pré-parede, uma vez que as treliças durante as várias fases (produção, 
manuseamento e betonagem do núcleo) estão sujeitas a forças perpendiculares ao plano da parede. 
O comportamento estrutural destas piscinas depende também das ligações entre os vários 
elementos pré-fabricados, devendo garantir uma transferência eficaz de forças e restringir 
movimentos entre os elementos, acrescenta-se ainda a necessidade de garantir a estanquidade, por 
se tratar de um reservatório de água. Por estes motivos, foram realizados ensaios para determinar a 
força de arrancamento das treliças metálicas. Foram também produzidos e ensaiados vários 
elementos, com diferentes betões nas pré-paredes e no núcleo para avaliar o comportamento 
estrutural das pré-paredes, das ligações laterais entre pré-paredes e dos cantos, tais como: 
resistência, rigidez e largura das fendas.  

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1 Desenvolvimento dos betões leves eco-eficientes e de elevada durabilidade 

Para o estudo desta solução, diversos betões foram formulados e caraterizados para a produção das 
pré-paredes e dos núcleos. Para os módulos pré-fabricados foi definido que o betão tivesse uma 
classe de espalhamento F6 (fluído), caraterística importante na moldagem das paredes vazadas, e 
com valor alvo de resistência à compressão entre os 65 e os 85 MPa. Primeiro produziu-se um betão 
designado por BRM e utilizado como betão de referência, e depois dois betões reforçados com 
fibras: um com uma dosagem em volume de 0,5% de fibras metálicas (BOF) e o outro com adição de 
1% de fibras poliméricas (BOP). O objetivo do uso de fibras foi avaliar a possibilidade de 
reduzir/suprimir as armaduras dos painéis. A quantidade de fibras foi definida de modo a aumentar a 
resistência do betão à tração, mas evitando a aglomeração de fibras e a segregação do betão. Para a 
produção dos núcleos das paredes foram estudados três betões com caraterísticas similares, em 
termos de resistência à compressão, e com baixa dosagem de cimento: (i) um betão corrente, usado 
como referência, com dosagem de cimento de 200 kg/m3 (NR); (ii) um betão com agregados leves 
(NAL); e (iii) um betão com agregados leves, reforçado com fibras metálicas (NLF). Os betões leves, 
NAL e NLF, foram produzidos com mais 25 kg/m3 de cimento do que o NR, de modo a compensar a 
perda de resistência causada pelos agregados leves. Estes betões foram caracterizados no estado 
fresco, onde se avaliou a consistência, massa volúmica e o teor de ar, e no estado endurecido, a 
resistência à compressão, tração e o módulo de elasticidade, em diferentes idades (Tabela 1). 
Acrescenta-se que também se avaliou o coeficiente de condutibilidade térmica dos vários betões, a 
resistência da interface entre os betões da pré-parede e do núcleo, através de ensaios de corte 
inclinado, e o desempenho em termos de durabilidade, através de ensaios de carbonatação 
acelerada, ensaios de migração de cloretos em regime não estacionário, ensaios de resistividade, 
ensaios de absorção de água por capilaridade e ensaios de penetração de água sob pressão.  

Tabela 1. Propriedades mecânicas dos betões desenvolvidos. 

Propriedades mecânicas (28 dias) BRM BOP BOF NR NAL NLF 

Resistência à compressão [MPa]  73.0 79.6 82.1 31.0 28.5 25.9 

Resistência à tração [MPa] 2.9 3.4 5.9 2.5 2.0 2.4 

Módulo de elasticidade [GPa] 44.9 43.5 42.9 35.0 19.0 16.0 
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2.2 Produção e caraterização das pré-paredes 

Para analisar a força de arrancamento das treliças de ligação entre painéis, foram produzidos doze 
elementos, com dimensões de 30x30 cm2, e com treliça embebida no betão, variando a espessura do 
elemento (3 e 5 cm), o tipo de betão (BRM, BOP e BOF), e o diâmetro do varão da treliça (ø6 e ø8).    
Para a avaliação do comportamento estrutural das pré-paredes e das ligações entre estas foram 
produzidos dezassete elementos com diferentes betões, espessuras e armaduras de ligação, 
divididas em três séries diferentes. A 1ª série, constituída por seis elementos com 1.50 m de altura, 
0.50 m de largura e com diferentes espessuras, serviu para avaliar o comportamento estrutural das 
pré-paredes, sem ligações, mais especificamente a resistência à flexão. A 2ª série foi definida para 
analisar a ligação lateral entre as pré-paredes, constituída por cinco elementos, cada um com duas 
pré-paredes com dimensões 0.75x0.50 m2, espessuras de 5 cm e um núcleo com 10 cm.  Nesta série 
variou-se a armadura de ligação e o betão do núcleo. Na 3ª série foram produzidos seis elementos, 
cada um com duas pré-paredes com dimensões 0.75x0.50 m2, espessuras de 5 cm e um núcleo com 
10 cm, para avaliar a ligação de canto entre as paredes. Nesta série, as variáveis foram também o 
betão do núcleo e a armadura de ligação, e o sentido de aplicação da carga, para analisar o 
comportamento dos cantos quando sujeitos a momentos positivos e negativos (Tabela 2).  

Tabela 2. Características dos elementos ensaiados. 

Série  Designação Betão do 
núcleo 

Espessura parede-
núcleo [cm] 

Armadura de 
ligação Aplicação da carga 

1ª Série 

PP1_NR_3-10 
NR 

3-10 

- - 

PP2_NR_5-10 5-10 
PP3_NR_5-15 5-15 
PP4_NLF_3-10 

NLF 
3-10 

PP5_NLF_5-10 5-10 
PP6_NLF_5-15 5-15 

2ª Série 

LL1_NR_ø8 NR 

5-10 
∅8//0.15 m 

- 
LL2_NAL_ ø8 NAL 
LL3_NLF_ ø8 

NLF LL4_NLF_ ø6 ∅6//0.15 m 
LL5_NLF_ ø10 ∅10//0.15 m 

3ª Série 

LC1+_NR_ø8 NR 

5-10 

∅8//0.15 m Momentos positivos  
LC2+_NAL_ø8 NAL 
LC3+_NLF_ø8 

NLF 
 

LC4+_NLF_ø10 ∅10//0.15 m 
LC5-_NLF_ø8 ∅8//0.15 m Momentos negativos  
LC6-_NLF_ø10 ∅10//0.15 m 

 

A produção dos elementos de ensaio foi realizada por duas fases, primeiro a produção das pré-
paredes e depois a colocação de armaduras e betonagem do núcleo. A produção das pré-paredes 
está também dividida em duas etapas, primeiro produz-se um painel e posicionam-se as treliças de 
ligação. Após o endurecimento do betão e atingida uma resistência à compressão na ordem dos 25 
MPa, procede-se à rotação da peça e betona-se o segundo painel (Figs. 1 e 2). 
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Figura 2. Produção dos elementos de ensaio. 

2.3 Descrição dos ensaios  

Para a execução dos ensaios de arrancamento das treliças utilizou-se um pórtico de reação, formado 
por dois pilares e duas vigas, formando um conjunto resistente com deformações reduzidas durante 
os ensaios. Cada elemento foi amarrado a uma viga metálica e a carga foi aplicada, em tração, 
através de um atuador hidráulico, fixo ao pórtico de ensaio. A força de tração foi aplicada por 
controlo de deslocamento a uma velocidade de 0.02 mm/s e foi transmitida ao elemento a ensaiar 
através de um sistema rotulado. Para os ensaios de flexão das pré-paredes da 1ª e 2ª série foi 
utilizado o mesmo pórtico de reação e o mesmo atuador. As paredes foram posicionadas sobre dois 
apoios com liberdade de rotação, localizados nas suas extremidades, garantindo um vão livre de 1.33 
m. Sob os apoios foram colocadas quatro células de carga, para medir as reações de apoio. A carga 
concentrada foi aplicada a meio vão da parede e em toda a sua largura. Foram ainda utilizados cinco 
LVDTs, para medição dos deslocamentos verticais em diferentes secções (Fig. 3).   

a)  b)  

A – Pórtico em aço; B – Atuator; C – Apoio com liberdade de rotação (atuator); D – Apoio com liberdade de rotação 
(chapa metálica); E – Laje de reação; F – Elemento de ensaio; G –LVDT vertical; H – Células de carga; I – Perfil metálico. 

Figura 3. Configuração do ensaio: a) equipamento (2ª série); b) ensaio de uma pré-parede (1ª série). 

Os ensaios das pré-paredes da 3ª série foram realizados de forma idêntica, os cantos foram fixados 
ao pórtico de reação e colocados sobre apoios com liberdade de rotação.  A aplicação da carga foi 
aplicada, em compressão ou tração, dependendo do elemento a ensaiar, também com controlo de 
deslocamento a velocidade de 0.02 mm/s. Foram ainda utilizados 5 LVDTs, fixados a uma cantoneira 
metálica, para medição dos deslocamentos em diferentes secções do elemento (Fig. 4).  
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a)   b)  
Figura 4. Configuração dos ensaios 3ª série: a) equipamentos (compressão); b) ensaio de um canto 

(tração). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Ensaios de arrancamento das treliças 

A análise da variação da força aplicada (F) em função do tempo (t) ao longo do ensaio, permitiu 
avaliar a força que origina a formação da primeira fenda (Fw), fundamental para os estados limites de 
fendilhação, a força máxima aplicada (Fmáx) e o modo de rotura. Após o aparecimento da primeira 
fenda, onde se regista uma quebra brusca da carga aplicada, verifica-se que os elementos continuam 
com uma capacidade resistente significativa que ultrapassa a força que originou a primeira fenda, e 
vai aumentando até atingir a força máxima resistente (Fig. 5).  

a)   b)  
Figura 5. Força de tração em função da espessura: a) Fw, b) Fmáx. 

Constata-se que a espessura do elemento (pré-parede) e, consequentemente, o recobrimento das 
armaduras, influencia substancialmente a força que provoca o aparecimento da primeira fenda assim 
como o valor da força máxima, sendo que os valores maiores são nos elementos com 5 cm de 
espessura, como esperado. Relativamente ao diâmetro dos varões usados da treliça, é possível 
afirmar que, quanto maior o diâmetro, maior é a força que provoca a primeira fenda. Em relação ao 
tipo de betão, verifica-se uma influência considerável da incorporação das fibras. As fibras 
aumentam a resistência do betão à tração e, consequentemente, a ligação com a treliça embebida. O 
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modo de rotura e o padrão de fendilhação é apresentado na Fig. 6, onde é possível visualizar o 
aparecimento das primeiras fendas longitudinais e a evolução da fendilhação até à rotura.  

 

  
Figura 6. Evolução da fendilhação até à rotura de T3_BOP_Fi8. 

3.2 Ensaios das pré-paredes e ligações 

3.2.1 Ensaios de flexão – 1ª e 2ª série 

A relação entre a carga aplicada a meio vão (F) e o deslocamento vertical da secção a meio vão (δ) 
das pré-paredes das 1ª e 2ª séries estão apresentadas nas Figs. 7a e 7b, respetivamente. Com base 
nestes gráficos é possível avaliar a diferença de resistência, o aparecimento das primeiras fendas e o 
comportamento pós-pico. As pré-paredes PP1_NR_3-10, PP3_NR_3-15 e PP4_NLF_3-10 foram 
testadas com as treliças em diferentes orientações, verificando-se que a orientação/posição das 
treliças influencia bastante a capacidade resistente das pré-paredes. Na 2ª série verifica-se que o 
betão do núcleo não influencia significativamente o comportamento da ligação lateral, registou-se 
apenas uma ligeira diminuição da capacidade resistente com a utilização dos betões com agregados 
leves. Por outro lado, a influência da taxa de armadura da ligação é mais evidente, como era 
expectável, havendo um claro aumento da capacidade resistente com o aumento da taxa de 
armadura. Estes ensaios revelaram um aspeto muito importante, o comprimento da armadura de 
ligação, limitada pela posição das treliças de ligação, condiciona bastante a resistência da ligação. 
Verificou-se nalguns casos que o comprimento das armaduras de ligação é claramente insuficiente. 
Comparando os resultados de um modelo numérico de uma piscina com 2 metros de altura, sujeita a 
diferentes combinações de ações, com os resultados experimentais, verifica-se que a formação da 
primeira fenda apareceu depois da carga correspondente às condições de serviço, mostrando que 
estas ligações têm comportamento adequado para ser utilizadas na produção de piscinas. A rigidez 
experimental de cada parede ensaiada foi também determinada através das curvas F-δ, analisando a 
inclinação das respetivas curvas. Para garantir uniformidade na determinação da rigidez, considerou-
se para todos os elementos uma reta de ajuste a iniciar num ponto correspondente a 30% da carga 
máxima e a terminar num ponto correspondente a 70% da carga máxima (Tabela 3). Todas as 
paredes demonstraram resistência e rigidez adequadas para serem usadas em piscinas com 
profundidades correntes. A Fig. 8 mostra o padrão de fendilhação de um elemento de cada série, 
observando-se uma maior abertura das fendas nas ligações entre paredes, comparativamente com a 
1ª série. Para além da análise visual do padrão de fendilhação das pré-paredes, foi medida a largura 
da fenda principal de cada elemento, durante o ensaio, recorrendo a um equipamento que adquire e 
analisa imagens digitais (Fig. 9).  
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a)  b)  

Figura 7. Relação carga-deslocamento: a) 1ª série; b) 2ª série. 

Tabela 3. Valores experimentais da 
rigidez das pré-paredes (1ª e 2ª série)  

1ª série K [x 103 
kN/m] 2ª série K [x 103 

kN/m] 

PP1_NR_3-10 59.3 LL1_NR_ø8 56.2 

PP2_NR_5-10 19.7 LL2_NAL_ø8 14.7 

PP3_NR_5-15 25.4 LL3_NLF_ø8 17.0 

PP4_NLF_3-10 68.3 LL4_NLF_ø6 15.0 

PP5_NLF_5-10 19.5 LL5_NLF_ø10 18.3 

PP6_NLF_5-15 44.4 - - 
 

a)  

b)  
Figura 8. Fendilhação: a) 1ª série 

LL2_NAL_ø8; b) 2ª série PP6_NLF_5-15. 

 

  
I     W = 0.168 mm         II       W = 0.336 mm 

  
III     W = 0.774 mm         II       W = 1.344 mm 

Figura 9. Medição da largura da fenda principal (1ª série PP6_NLF_5-15). 
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3.2.2 Ensaios da ligação de canto – 3ª série 
A relação entre a carga aplicada no canto (F) e o deslocamento vertical nessa secção (δ) dos 
elementos da 3ª série é apresentada na Fig. 10. Verificou-se que esta região é bastante crítica e as 
ligações tiveram uma capacidade resistente inferior ao esperado. Durante os ensaios os painéis da 
pré-parede descolaram relativamente ao núcleo, devido à falta de rugosidade na interface entre os 
dois betões. Nestes elementos não se aplicou um tratamento especial à interface, mas estes 
resultados demonstram de forma evidente que é necessário um aumento da rugosidade na interface 
para garantir um comportamento monolítico (Fig.11a). O aparecimento de fendas nas paredes é 
visível na zona de mudança de direção e nas secções onde termina a armadura de ligação, o que 
significa que o comprimento da armadura de ligação do canto é também insuficiente (Fig.11b). Este 
comprimento está condicionado pela posição das treliças de ligação. Perante os resultados obtidos 
propõem-se soluções alternativas para a produção desta zona crítica, i.e., cantos maciços pré-
fabricados não vazados; ou solução idêntica à analisada, mas com a armadura embebida nos painéis 
da pré-parede. 

 
Figura 10. Relação carga-deslocamento (3ª série). 

a)  b)  
Figura 11. Fendilhação dos cantos: a) LC3+_NLF_ø8; b) LC2+_NR_ø8. 

4 CONCLUSÕES 

Foram desenvolvidos vários betões para serem utilizados na produção de piscinas pré-fabricadas 
com propriedades mecânicas adequadas à solução pretendida e que permitam melhorar 
simultaneamente a durabilidade e a sustentabilidade do produto final. Com base no programa 
experimental realizado concluiu-se que: 
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• Nos ensaios de arrancamento da treliça, tanto o diâmetro da armadura da treliça como o 
recobrimento são fatores importantes na formação da primeira fenda e na força máxima 
suportada. 

• O aumento da espessura das pré-paredes aumenta claramente a sua capacidade resistente, 
mas a variação do betão do núcleo, pelo contrário, tem influência pouco significativa. 

• A substituição da malha de reforço usada nos painéis por fibras poliméricas diminui a 
resistência à flexão, não sendo por isso a solução mais adequada.  

• Nos ensaios das ligações laterais e de canto observou-se, após o aparecimento da primeira 
fenda, o destacamento das pré-paredes relativamente ao núcleo do betão, demonstrando 
que a resistência ao corte da interface deve ser aumentada, através do aumento da 
rugosidade entre as camadas de diferentes betões.  

• A limitação do comprimento das armaduras de ligação, condicionada pela posição das 
treliças de ligação entre painéis, é um fator condicionante da resistência das paredes, que 
deve ser alterado de modo a permitir que estas armaduras tenham um comprimento maior.  

• A ligação nos cantos não garantiu uma transferência eficaz de forças entre as duas pré-
paredes, sendo necessária uma solução alternativa que permita melhorar significativamente 
a capacidade resistente dessa zona crítica.  

• Com base no desempenho estrutural avaliado e com a adoção de algumas melhorias, é 
possível afirmar que o conceito de MC-Pool pode ser implementado em situações reais com 
as vantagens já identificadas.  
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Resumo 

Este estudo, desenvolvido no âmbito do projeto MC-Pool, apresenta um conceito inovador de piscinas 

modulares, baseado no sistema pré-parede, que é caracterizado pela pré-fabricação de módulos 

vazados de betão que são transportados e montados in situ. Os módulos são fáceis de transportar, 

possibilitando a construção mais rápida de piscinas, comparativamente à solução tradicional de betão 

armado executada in situ. As paredes são produzidas com dois betões diferentes, um de elevada 

durabilidade que constituí a camada externa, que além de proteger as armaduras contra os agentes 

agressivos, funciona também como cofragem para o betão do núcleo. Para o núcleo utiliza-se um betão 

com baixa dosagem de cimento e com agregados leves, para reduzir simultaneamente a 

condutibilidade térmica do betão e o impacto ambiental associado à produção de cimento. 

Para alcançar esta solução foram formulados e testados vários betões. Este artigo apresenta os 

resultados obtidos nesse estudo, nomeadamente, (i) a caracterização dos betões no estado fresco, 

onde se avaliou a consistência, a massa volúmica e o teor de ar; (ii) a caracterização dos betões no 

estado endurecido, onde se avaliou a resistência à compressão, à tração e o módulo de elasticidade; e 

(iii) o desempenho em termos de durabilidade, onde se avaliou a absorção de água por capilaridade, 

a absorção de água sob pressão, resistência à carbonatação, resistência à penetração de cloretos e a 

resistividade.  

Palavras-chave: Pré-paredes; Betões leves; Baixa dosagem de cimento; Durabilidade; Propriedades mecânicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto MC-Pool tem como objetivo desenvolver a produção de piscinas modulares, baseado no 

sistema de “pré-parede”, que é caracterizado pela pré-fabricação de módulos em betão que são 

facilmente transportados e montados in situ. Na produção das pré-paredes pretende-se incorporar o 

conceito de “Super-Skin”, que foi desenvolvido no projeto “Intelligent Super Skin - Enhanced Durability 

for Concrete Members”, e que consiste na utilização de um betão de elevada durabilidade, apenas na 

camada de recobrimento, onde é necessário para proteger as armaduras contra a corrosão, enquanto 

para o núcleo é adotado um betão corrente. Esta solução permite aumentar a durabilidade e ao 

mesmo tempo diminuir o impacto ambiental, uma vez que não é necessário consumir grandes 

quantidades de cimento para aumentar a durabilidade das “pré-paredes”. Para alcançar essa solução, 

desenvolveram-se, inicialmente, três betões com diferentes dosagens de cimento. Posteriormente, 

desenvolveram-se mais dois betões com fibras. Os requisitos de produção e de desempenho mecânico 

foram a obtenção de uma consistência fluída, próxima de auto-compactável, com classe de 

espalhamento F6, e a obtenção de uma resistência à compressão entre os 65 e os 85 MPa. Para o betão 

do núcleo foram estudadas três misturas com baixa dosagem de cimento, sendo a primeira constituída 

por agregados de densidade normal, a segunda por agregados leves e a terceira por agregados leves e 

fibras metálicas. Estes betões têm como requisitos, de produção e desempenho mecânico, a obtenção 

de uma boa trabalhabilidade e baixa necessidade de energia de compactação, classe de consistência 

S4 - muito plástica, e a obtenção de uma resistência à compressão entre 25 e 30 MPa. Neste estudo 

apresenta-se a formulação e a caracterização dos vários betões desenvolvidos para serem usados na 

produção das piscinas modulares. 

Figura 1. Solução para a produção das piscinas modulares: a) “pré - parede”; b) betonagem do 

núcleo in situ; c) esquema da piscina. 

2 MATERIAIS e MÉTODOS 

2.1 Materiais 

Os materiais utilizados nos betões para as pré-paredes foram: cimento CEM I 52,5R, duas adições (fíler 

e cinzas volantes), água, superplastificante Premia 212, da CHRYSO® e agregados naturais, sendo eles: 

areia fina 0/1, brita de calcário nº 0,5 FA (2/6,3 mm) e brita de calcário nº 1 FA (6,3/12,5 mm). Numa 

segunda fase do estudo foi testada uma areia média 0/4 e introduzidas fibras metálicas, Dramix 3D 

80/30 SL, e sintéticas, CHRYSO® Fibra S25. Para os betões do núcleo os materiais utilizados foram 

a)  b)  c)  
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maioritariamente os mesmos, à exceção do cimento que foi do tipo CEM II/A-L 42,5 R e a introdução 

de agregados leves de argila expandida Leca® com a granulometria 4/12, denominada Leca® Estr. 

HD4/12 (HD4/12) (Figura 2). 

a)  b)  c)  d)   

e)  f)  g)  

Figura 2. Materiais: a) areia fina 0/1; b) brita de calcário nº 0,5 FA (2/6,3 mm); c) brita de 

calcário nº 1 FA (6,3/12,5 mm); d) areia média 0/4; e) fibras metálicas; f) fibras sintéticas; g) 

agregados leves HD4/12. 

2.2 Metodologia da composição dos betões  

Para os betões da pré-parede, foram formulados vários betões diferentes. A quantidade de ligante nas 

três misturas com diferentes dosagens de cimento, denominadas de BR1, BRM e BR2, é a mesma, 

variando-se a quantidade de fíler e cinzas volantes em função do aumento ou diminuição do cimento, 

assim como a quantidade de agregados. Numa segunda fase produziram-se mais dois betões com 

fibras metálicas e poliméricas, baseados na composição do betão BRM. A quantidade de fibras foi 

definida de modo a evitar a sua aglomeração e a segregação do betão. A dosagem em volume foi 0,5% 

de fibras metálicas no betão BOF e 1% de fibras poliméricas no betão BOP. 

Para o interior das pré-paredes decidiu-se utilizar um betão com agregados leves e com baixa dosagem 

de cimento para reduzir a condutibilidade térmica do betão e o impacto ambiental associado à 

produção de cimento. Primeiro definiu-se um betão de características correntes, mas com uma 

dosagem reduzida de cimento, cerca de 200 kg/m3, para ser usado como referência, designado por 

NR. Posteriormente produziu-se um betão com agregados leves (NAL), com características 

semelhantes ao betão anterior e com uma massa volúmica de 1824 kg/m3. Por último, produziu-se um 

betão com baixa dosagem de cimento, com agregados leves e com fibras metálicas (NLF), com uma 

massa volúmica de 1836 kg/m3. Os betões NAL e NLF têm na sua composição mais 25 kg/m3 de 

cimento, comparativamente ao betão NR, para compensar a perda de resistência resultante da 

incorporação dos agregados leves. Realizaram-se várias amassaduras preliminares para ajustar e 

validar as diferentes composições dos betões. A constituição dos betões é apresentada na Tabela 1, 

por m3. 
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Tabela 1. Composição dos betões por m3. 

Constituintes Designação 
BR1 BRM BR2 BOF BOP NR NAL NLF 
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

Cimento 
CEM II/A-L 42,5 - - - - - 200 225 225 

CEM I 52,5 R 270 313 355 313 313 - - - 

Adições 
Fíler calcário 220 188 150 188 188 200 225 225 

Cinzas volantes  55 45 40 45 45    

Agregados Finos 
Areia Fina G 01 615 622 628 617 613 257 118 117 
Areia Média 0/4 - - - - - 603 680 668 

Agregados Grossos 
Brita n. º0,5 370 370 370 367 364 322 - - 
Brita n. º1 751 751 751 745 739 654 - - 

Agregados Leves Leca® Estr. HD4/12 - - - - - - - 39 

Fibras 
Metálicas - - - 39,3 - - 422 418 

Poliméricas - - - - 9,2    

Adjuvante 
CHRYSO®Premia 212 5,1 5,6 6,0 6,6 6,9 1,3 1,6 - 

MasterGlenium SKY 526 - - - - - - - 1,4 

Água 
Efetiva 140 140 139 139 138 149 148 149 

Absorção - - -  - - 21 23 

 

3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1 Propriedades Mecânicas 

3.1.1 Betões para as pré-paredes 

Como seria de esperar a relação água/cimento tem uma influência significativa na resistência à 

compressão, sendo o betão com menor quantidade de cimento (BR1) aquele que tem menor 

resistência à compressão. A introdução das fibras aumentou a resistência à compressão na ordem dos 

12% e 9%, quando foram usadas fibras metálicas e poliméricas, respetivamente. Este efeito positivo 

deve-se ao facto das fibras, após a micro fendilhação, promoverem a redistribuição das tensões dentro 

do betão (Figura 3).  

O módulo de elasticidade de um betão depende dos módulos de elasticidade dos seus principais 

componentes, a matriz ligante e os agregados. Como nos betões desenvolvidos para as pré-paredes os 

agregados são os mesmos, as diferenças registadas devem-se essencialmente à diferença de rigidez da 

matriz ligante. A diminuição da quantidade de cimento implicou uma ligeira diminuição da rigidez da 

matriz ligante (Figura 3). Tal como era expectável, verificou-se que a introdução de fibras metálicas na 

matriz do betão proporciona um aumento significativo da resistência máxima do betão à tração. As 

fibras atuam como pontes, entre as duas faces das fendas, permitindo a transferência de tensões. Essa 

transferência de tensões diminui a concentração de tensões na extremidade das fendas, mitigando, 

assim, o aumento da largura e comprimento das fendas. Com base nos resultados obtidos nos ensaios 

de compressão diametral, verificou-se que a introdução de apenas 0,5% de fibras metálicas na matriz 

do betão proporciona um aumento da resistência à tração que pode atingir os 3 MPa. O betão com 

fibras poliméricas tem maiores resistências à tração do que os betões sem fibras, como era esperado, 

mas o seu desempenho não é tão bom como o do betão das fibras metálicas. As fibras poliméricas são 

menos resistentes do que as fibras metálicas e, por outro lado, não têm a ancoragem nas 

extremidades, o que significa que não têm uma ligação tão eficaz à matriz ligante como as fibras 

metálicas (Figura 4). 
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a)  b)  

Figura 3. a) Resistência médias à compressão; b) Módulo de elasticidade; dos betões para as pré-paredes. 

 
Figura 4. Resistência média à tração por compressão diametral (“splitting test”). 

3.1.2 Betões para o núcleo 

Analisando os resultados obtidos verifica-se que o betão NR, betão de densidade normal, tem 

resistências à compressão superiores, aos betões NAL e NLF, com agregados leves Leca® - HD4/12 na 

mistura. Apesar desta ligeira diferença, a resistência de 28,5 MPa do betão NAL, encontra-se 

perfeitamente enquadrada nos valores pretendidos. Sabendo que os agregados leves têm menor 

rigidez, com valores geralmente inferiores a 15 GPa, face aos 30 a 100 GPa apresentados pelos 

agregados de densidade normal, registou-se, como era expectável, que os betões com agregados leves 

têm um módulo de elasticidade menor (16-19 GPa) que o betão de densidade normal (35 GPa), Figura 

5.  

a)  b)  

Figura 5. a) Resistência médias à compressão; b) Módulo de elasticidade; dos betões para o núcleo. 
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3.2 Propriedades de desempenho dos betões relacionadas com a durabilidade 

Os ensaios realizados para caracterizar o desempenho dos betões relativamente à durabilidade foram 

os seguintes: ensaios de carbonatação acelerada, ensaios de migração de cloretos em regime não 

estacionário, ensaios de resistividade, ensaios de absorção de água por capilaridade e ensaios de 

penetração de água sob pressão. Os ensaios de carbonatação acelerada foram realizados de acordo 

com a especificação do LNEC E-391 [1], baseada na especificação do NT Build 357 [2]. A profundidade 

de carbonatação aumentou com o período de exposição, sendo a profundidade máxima de 10,5 mm 

no betão BR1, com menor quantidade de cimento, e a profundidade mínima de 0,63 mm, praticamente 

nula, no betão BR2 (Figura 6). 

O coeficiente de difusão dos cloretos, D, foi determinado através do ensaio de migração em regime 

não estacionário, de acordo com a especificação do LNEC E-463 [3], baseada na norma NT Build 492 

[4] (Figura 7). Os coeficientes de difusão variaram de 6,65 a 9,14×10-12 m2/s aos 28 dias e de 4,07 a 

6,40×10-12 m2/s aos 56 dias, registando-se, em todos os betões, uma diminuição deste coeficiente com 

o aumento da idade de ensaio. O betão BR2, betão com mais cimento e com a relação a/c de 0,39, é o 

betão com o menor coeficiente de difusão dos cloretos, seguido dos betões BRM e BR1, com uma 

relação a/c de 0,45 e 0,52, respetivamente. 

 

 
a) b)  

Figura 7. a) Equipamento do ensaio de difusão dos cloretos; b) Coeficiente de difusão dos 

cloretos, migração em regime não estacionário, aos 28 e 56 dias. 
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A medição da Resistividade Superficial (SR) de acordo com a norma americana AASHTO T 358 [5], 

permite estimar a resistência à penetração de cloretos do betão (Figura 8). Verificou-se que o BR2 é o 

betão com maior resistividade elétrica e há uma clara tendência para a aumentar com a quantidade 

de cimento utilizada na mistura. A menor resistividade elétrica verificada no betão BOF vem corroborar 

o registado em estudos anteriores, isto é, a presença de fibras metálicas influência o campo elétrico 

gerado pelo resistivímetro. Por isso, na interpretação dos resultados (Figura 8b) é preciso ter presente 

que não é adequado comparar diretamente os resultados dos betões com e sem fibras metálicas. 

a)  b)  

Figura 8. a) Equipamento do ensaio de resistividade elétrica; b) Variação da resistividade elétrica com a idade. 

O ensaio de absorção de água por 

capilaridade, realizado de acordo com a 

Especificação do LNEC E-393 [6], permitiu 

determinar o parâmetro Sa, absorção de 

água por capilaridade, dando assim uma 

indicação do seu desempenho quanto a 

este parâmetro (Figura 9). Todos os betões 

estão na zona de “elevada qualidade” e isso 

deve-se ao facto destes betões 

apresentarem uma consistência fluída, 

próximo de auto-compactável, uma boa 

compacidade e baixa porosidade. 

 
Figura 9. Absorção de água por capilaridade e comparação 

com o modelo de Browne. 

O ensaio de penetração de água sob pressão foi realizado de acordo com a NP EN 12390-8 [7] (Figura 

10). Em concordância com os resultados anteriores, verificou-se que o betão com maior dosagem de 

cimento (BR2) apresentou menor profundidade de penetração de água. 

a)  b)  

Figura 10. a) equipamento do ensaio de penetração de água sob pressão; b)  

Medição da profundidade máxima de penetração. 
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3.3 Estimativa do recobrimento mínimo necessário e da vida útil: BR1, BRM, BR2 e BOF 

As propriedades de desempenho relacionadas com a resistência à corrosão das armaduras, 

nomeadamente, a resistência à carbonatação e à penetração dos cloretos, foram usadas para avaliar 

a vida útil esperada e o recobrimento exigido para as estruturas produzidas com estes betões. Esta 

estimativa foi realizada com base nos resultados obtidos nos ensaios laboratoriais, no modelo de Tuutti 

de degradação do betão armado por corrosão das armaduras e nas recomendações descritas na 

especificação do LNEC E-465 [8]. 

3.3.1 Condições ambientais XC (corrosão induzida por carbonatação) 

Com base nos valores da profundidade de carbonatação, determinados experimentalmente aos 7, 14, 

28, 56 e 90 dias de exposição ao dióxido carbono, com uma concentração, 𝐶𝑎𝑐𝑒𝑙 ,  de aproximadamente 

90×10-3 kg/m3, foi determinada a resistência à carbonatação, RC65 (kg.ano/m5). Considerando a 

resistência à carbonatação dos betões em estudo, RC65, e os valores do período de iniciação definidos 

na especificação do LNEC E-465 determinou-se o correspondente recobrimento mínimo necessário 

para garantir a resistência à corrosão das armaduras. Os resultados estão apresentados na Tabela 3, 

juntamente com os recobrimentos mínimos regulamentares definido no EC2 [9]. 

Tabela 3. Vida útil estimada e recobrimento mínimo, cmin,dur, para resistir à corrosão induzida pela carbonatação 

para estruturas da classe estrutural S4. 

Betões 
em 

estudo 

Quant. de 
cimento 
(kg/m3) 

Recobrimento mínimo, cmin,dur (mm) Vida útil estimada (anos) 

XC2 XC3 
XC4 (Reg. 

Seco) 
XC4 (Reg. 
húmido) 

XC2 XC3 
XC4 (Reg. 

Seco) 
XC4 (Reg. 
húmido) 

BR1 270,0 6 9 12 14 >>200 71 125 115 

BRM 312,5 6 8 11 13 >>200 76 156 146 

BR2 355,0 4 5 7 8 >>200 120 >>200 >>200 

BOF 312,5 5 8 11 12 >>200 81 181 171 

 EC2 25 25 30 50 50 50 50 

Os recobrimentos mínimos, cmin,dur, de todos os betões desenvolvidos são inferiores aos valores 

mínimos regulamentares com diferenças que variam entre 15 e 24 mm, consoante a classe de 

exposição. Isto significa que a resistência à carbonatação, RC65, dos betões em estudo é maior do que 

a resistência considerada nos cálculos para a determinação dos recobrimentos mínimos, cmin,dur, no EC2 

[9]. Verifica-se também que o aumento da dosagem de cimento na composição dos betões, analisando 

a tendência de BR1 para BR2, diminui o valor de cmin,dur a exigir às estruturas de betão armado. Nos 

ambientes menos agressivos, XC2 e XC3, varia entre 2 e 6 mm e nos ambientes mais agressivos, XC4, 

varia entre 5 e 8 mm. 

Para analisar a sustentabilidade dos betões desenvolvidos considerou-se relevante determinar a vida 

útil possível para as estruturas de betão armado usando a resistência à carbonatação, RC65, desses 

betões e considerando que o recobrimento é igual a 20 mm, valor a usar numa pré-parede corrente 

com 5 cm de espessura dos painéis. Os resultados dessa análise estão apresentados na Tabela 3. 

Verifica-se que os betões desenvolvidos têm uma resistência à carbonatação, RC65, mais do que 

suficiente para a classe de exposição XC2 quando se usa um recobrimento de 20 mm. Nestas condições 

ambientais há claramente margem para alterar a composição dos betões, nomeadamente, reduzir a 
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quantidade de cimento. Salienta-se que estes valores são bastante elevados porque a propagação da 

frente de carbonatação é bastante lenta nestas condições ambientais. 

3.3.2 Condições ambientais XS (corrosão induzida por cloretos) 

O cálculo do recobrimento mínimo necessário para garantir a resistência contra a corrosão das 

armaduras induzida pelos cloretos nos betões desenvolvidos é semelhante ao apresentado para a 

carbonatação, envolvendo também a determinação de alguns parâmetros, tendo por base o resultado 

dos ensaios de migração de cloretos em regime não estacionário. Os resultados obtidos apresentam-

se na Tabela 4, juntamente com os recobrimentos mínimos regulamentares. Nas classes de exposição 

XS1 e XS2 os recobrimentos mínimos, cmin,dur, são inferiores aos valores mínimos regulamentares, 

verificando-se o oposto na classe de exposição XS3. Isto significa que a resistência à penetração dos 

cloretos dos betões em estudo é maior, nos casos XS1 e XS2, e menor no caso XS3, do que a resistência 

considerada nos cálculos para a determinação dos recobrimentos mínimos regulamentares. Conclui-

se claramente que os betões desenvolvidos BR1, BRM, BR2 e BOF não são adequados para serem 

usados nas estruturas localizadas na zona de marés e de rebentação XS3, mas são perfeitamente 

apropriados para a produção de piscinas, exposição do tipo XS2. À semelhança do que foi realizado 

com a carbonatação, considerou-se relevante estimar a vida útil possível das estruturas de betão 

armado usando a resistência à penetração dos cloretos dos betões e considerando que o recobrimento 

é igual a 20, 30 e 40 mm. Esta análise realizou-se para as várias condições ambientais XS. Na Figura 11 

verifica-se de forma clara a forte relação entre a vida útil estimada para as estruturas correntes da 

classe estrutural S4 e a quantidade de cimento utilizada na composição dos betões. É de relembrar 

que ao betão BR1 corresponde a quantidade de cimento de 270 kg/m3, seguindo-se do betão BRM e 

BOF com 313 kg/m3 e o betão BR2 com 355 kg/m3. Quando se usa um recobrimento de 20 mm e se 

consideram as propriedades dos betões desenvolvidos constata-se para as condições ambientais XS2 

têm uma vida útil estimada na ordem dos 40-45 anos, caso não sejam tomadas medidas adicionais de 

proteção. Convém recordar que, no caso das piscinas, será sempre aplicado uma camada de proteção 

na parte interior das piscinas, por exemplo, tela armada, liner ou pastilha.  
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Tabela 4. Recobrimento mínimo, cmin,dur, em mm para resistir 

à corrosão induzida pelos cloretos para estruturas da classe 

estrutural S4. 

Classe de 
exposição 

XS12 
XS23 
(1 m) 

XS23 
(1.4 a 25 m) 

XS34 

EC2 35 40 40 45 

Betões 
em 

estudo 

BR1 37 41 45 84 

BRM 29 34 38 71 

BR2 27 32 36 67 

BOF 27 31 35 64 
1Nesta análise, no que se refere à distância à linha da costa, 

considerou-se o pior cenário, isto é, as estruturas estão localizadas 

junto à costa. 2Estruturas expostas ao ar com sais do mar. 3Estruturas 

permanentemente submersas. 4Estruturas na zona de marés e de 

rebentação. 

a)  

b)  

Figura 11. Relação entre a vida útil 

estimada e a quantidade de cimento: a) 

XS1; b) XS2 (1.4 a 25 m). 

4 CONCLUSÕES 

Com base no programa experimental realizado concluiu-se que: 

 Um aumento de aproximadamente 24% na quantidade de cimento, isto é, do betão BR1 para o 
betão BR2, traduz-se num aumento de resistência à compressão na ordem dos 20 MPa, em 
todas as idades. A rigidez da matriz ligante, que está relacionada com a dosagem de cimento 
usada, influencia o valor do módulo de elasticidade. 

 Comparando o betão BRM com os betões com fibras verifica-se que a introdução das fibras 
resulta num aumento da resistência à compressão na ordem dos 12% e 9% para as fibras 
metálicas e poliméricas, respetivamente.  

 É possível produzir um betão com agregados leves, com baixa dosagem de cimento (225 kg/m3) 
e com uma resistência à compressão na ordem dos 29 MPa. Este betão foi definido para ser 
usado no núcleo das pré-paredes, para reduzir simultaneamente a condutibilidade térmica e 
impacto ambiental associado à produção das paredes. 

 O principal fator que justifica os diferentes coeficientes de difusão de cloretos, D, assim como 
as diferentes profundidades de carbonatação é a relação a/c.  

 De modo geral, as propriedades de desempenho dos betões relacionadas com a durabilidade, 
apresentam a mesma tendência e confirmam que os betões produzidos são adequados para a 
finalidade definida.  

 Os betões desenvolvidos têm uma resistência à carbonatação, RC65, mais do que suficiente para 
a classe de exposição XC2 quando se usa um recobrimento de 20 mm. Esta evidência possibilita 
alterar a composição dos betões, nomeadamente, reduzir a quantidade de cimento. 

 Os betões desenvolvidos BR1, BRM, BR2 e BOF não são adequados para serem usados em 
estruturas localizadas na zona de marés e de rebentação, mas são perfeitamente apropriados 
para a produção de piscinas, exposição do tipo XS2. 
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Resumo 

A importância da cor nas intervenções em Património em Betão é reconhecida, com vista a ser 
atingida a compatibilidade cromática entre as argamassas aplicadas e a superfície a restaurar. No 
entanto, a produção e aplicação de argamassas de restauro é muitas vezes efetuada de forma 
empírica, sem o conhecimento das variáveis envolvidas e das técnicas mais relevantes a adotar. 

Neste artigo é apresentado o CCR-method (Color Concrete Restoration method), o qual foi 
desenvolvido para definir e aplicar argamassas de restauro em superfícies de betão e compreende as 
seguintes etapas principais: (i) caracterização cromática da superfície a restaurar; (ii) produção de 
uma argamassa de reparação de referência de base branca; (iii) produção e afinação da cor da 
argamassa de restauro através da adição de pigmentos à argamassa de reparação de referência; (iv) 
caracterização cromática das argamassas de restauro; (v) produção e aplicação da argamassa de 
restauro; (vi) avaliação cromática do restauro; e (vii) reintegração cromática na zona de transição 
e/ou na zona intervencionada.  

O CCR-method foi calibrado e validado no restauro de painéis de superfície lisa de betão colorido. 
Posteriormente, foi aplicado num edifício de betão branco, o ‘Pavilhão do Conhecimento’, em Lisboa. 
Os resultados demonstram que o método permite atingir a desejada compatibilidade cromática 
entre a superfície original e o restauro, a qual, não é percetível ao olho humano. 

Palavras-chave: Património de betão; CCR-method; argamassas de restauro; reintegração cromática; 
compatibilidade cromática; pigmento; cor. 
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1 INTRODUÇÃO 

A deterioração do “Património em Betão” aparente pode descaracterizar as superfícies dessas 
estruturas, prejudicando o seu reconhecimento estético. A perda de partes das superfícies de betão 
aparente fragmenta a imagem total da estrutura [1]. Nestes casos, as intervenções devem ser 
localizadas, de forma a manter o máximo possível do material original, incidindo na remoção do 
betão deteriorado que resulte num substrato adequado à aplicação de argamassas de reparação. As 
intervenções devem ter caracter de restauro, ou seja, permitir atingir a compatibilidade cromática e 
de textura entre a argamassa de restauro e o betão existente, além de garantir as propriedades 
mecânicas e de durabilidade requeridas. A compreensão das técnicas de construção originais 
geralmente oferece informação relevante para a definição da intervenção do restauro. Por exemplo, 
as juntas entre o substrato e as argamassas de restauro podem ser ocultadas por alterações no perfil 
da superfície e nas juntas frias. As intervenções em Património de Betão requerem também um 
elevado nível de habilidade de aplicação, em particular para recriar acabamentos e variações 
cromáticas idênticas ao betão original. Esta compatibilidade é difícil de atingir, principalmente devido 
à heterogeneidade frequentemente presente nos materiais e acabamentos. 

No início do século XXI, algumas metodologias e abordagens foram apresentadas para a conservação 
do Património em Betão [2,3,4]. Mais recentemente, importa mencionar uma primeira abordagem 
proposta pelos autores com o novo conceito de Patch Restoration Method [5], e as abordagens mais 
específicas apresentadas no CCR-method (Colored Concrete Restoration Method) [6], para aplicação 
de argamassas de restauro em betão colorido, e o GCR-method (Gray Concrete Restoration Method) 
[7], para o desenvolvimento e aplicação de argamassas de restauro em superfícies de betão cinzento. 
Em todos os casos, os métodos utilizam processamento de imagem para a caracterização cromática e 
avaliação do restauro, e argamassas de reparação de referência, às quais são adicionados pigmentos 
para atingir a cor desejada.  

Neste artigo, os procedimentos desenvolvidos são aplicados e validados in situ, com o objetivo de 
definir uma argamassa de restauro e respetiva aplicação no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. 
Para o efeito foram selecionadas duas áreas do edifício com armadura à vista. Os resultados 
evidenciam que o método proposto permite definir a cor da argamassa de restauro com exatidão, o 
que permitiu planear e executar intervenções de restauro no Pavilhão do Conhecimento, e atingir a 
desejada compatibilidade cromática entre a superfície existente e a zona restaurada. 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 Materiais 

Foi produzida uma argamassa de reparação de referência, tendo por base cimento branco, e 
realizados ensaios com vista a determinar as suas propriedades mecânicas e de durabilidade [8]. A 
caracterização mecânica resultou nos valores de 73 MPa e 8,3 MPa, utilizando provetes prismáticos 
de 40×40×160mm3, respetivamente para as resistências à compressão e à tracção (em ensaios de 
flexão) aos 28 dias de idade. A deformação de retração apresentou um valor estável após 35 dias de 
400×10-6 [8]. A produção das argamassas de restauro coloridas foi efetuada com a incorporação de 
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várias percentagens de óxido de ferro (pigmento amarelo) na argamassa de referência. Foi também 
adicionado um superplastificante na mistura, no valor de 0,1% do peso do cimento. 

2.2 CCR-method – Método para restauro de superfícies de betão 

O método foi desenvolvido para o restauro de superfícies de betão aparente e, como referido, está 
dividido em sete etapas principais [6]: (i) caracterização cromática das superfícies por processamento 
de imagem, utilizando o sistema de cores HSV, que identifica a cor em termos de três parâmetros, 
matiz ou tom (H), saturação (S) e valor ou brilho (V). Esta etapa permite a caracterização cromática 
das superfícies e correlaciona os parâmetros de cor com a percentagem de pigmentos a serem 
adicionados à argamassa de referência. No parâmetro S observa-se que, inicialmente, a intensidade 
da cor aumenta de forma linear, atingindo posteriormente um ponto de saturação, onde o aumento 
da percentagem de pigmento não influência a sua cor. A Figura 1 exemplifica a calibração 
experimental dessa correlação; (ii) produção de uma argamassa de reparação de referência de base 
branca; (iii) produção e afinação da cor das argamassas de restauro. A argamassa de restauro é 
produzida adicionando um pigmento a uma argamassa de reparação branca de referência; (iii) 
aplicação das argamassas de restauro. Esta etapa requer a reprodução do acabamento superficial 
adjacente ao restauro; (iv) caracterização cromática das argamassas de restauro, por processamento 
de imagem; (v) produção e aplicação da argamassa de restauro; (vi) avaliação cromática do restauro 
por processamento de imagem. Esta etapa permite a caracterização cromática do restauro realizado, 
comparando a superfície restaurada com a original; e (vii) reintegração cromática nas áreas de 
intervenção. Esta última etapa aplica técnicas específicas, como velaturas e pontilhismo, na zona 
intervencionada e/ou da zona de transição entre a superfície original e a restaurada 

A variação de cor entre argamassas, ou substrato e argamassas, é medida através da fórmula ΔE00, 
considerada a mais adequada para o cálculo de pequenas diferenças de cor [9]. O valor JND (Just 
Noticeable Difference) de 2,3 [10], é o valor de ΔE00 abaixo do qual se considera que as diferenças 
colorimétricas não são perceptíveis ao olho humano [11].  

  
(a) (b) 

Figura 1. Produção de argamassas teste de restauro amarelas para calibração do método: (a) argamassas teste; 
(b) saturação (S) da cor versus percentagem de pigmento adicionado. 
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3 PAVILHÃO DO CONHECIMENTO 

3.1 Descrição 

O Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva (Fig. 2), projetado pelo Arq. Carrilho da Graça, foi 
o primeiro edifício de betão branco construído em Portugal, tendo sido galardoado com o Prémio 
Valmor e Municipal de Arquitetura em 1998. Após a Exposição Mundial, o edifício passou a servir de 
espaço para divulgação científica e tecnológica com exposição permanente, constituindo o maior 
centro interativo de ciência e tecnologia da rede de centros Ciência Viva em Portugal. As fachadas do 
edifício são em betão aparente branco, com acabamento liso e uniforme. A presença de areia 
quartzítica torna a cor do betão levemente amarelada [12].  

   
(a) (b) (c) 

Figura 2. Pavilhão do Conhecimento: (a) áreas a intervencionar; (b) fachada Oeste; (c) fachada Sul. 

3.2 Superfície a intervencionar 

Para efeito de validação, em conjunto com a equipa técnica do Pavilhão do Conhecimento, foram 
selecionadas duas áreas a intervencionar, uma na fachada Sul e outra na fachada Oeste (Fig. 3). Em 
ambos os casos, são visíveis manchas de diferentes origens, como humidade e corrosão, bem como 
delaminação e destacamento do betão, causados pela corrosão da armadura. Na fachada Oeste, foi 
detetada uma intervenção anterior, com a aplicação de argamassa de reparação convencional (Fig.3). 

  
(a) (b) 

Figura 3. Áreas a intervencionar: (a) fachada Oeste; (b) fachada Sul. 

Variação de cor 
Zona 

Intervencionada 

 
 

1  
2 

1 
2 
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3.3 Aplicação do CCR-method 

3.3.1 Caracterização cromática da superfície a ser restaurada 

A caracterização cromática das superfícies foi realizada de acordo com o procedimento descrito na 
Secção 2.2, em, que foi medido o parâmetro cromático S correspondente (Fig. 4). 

  
(a) (b) 

Figura 4. Caracterização cromática das superfícies: (a) região medida; (b) seleção do padrão branco (PB). 

3.3.2 Definição e produção das argamassas de restauro 

Numa primeira abordagem, a afinação da cor da argamassa de restauro foi realizada com a curva de 
correlação alcançada na calibração do método (Fig. 1), que relaciona a saturação (S) com a 
percentagem de pigmento a adicionar na mistura. Dado que os valores de saturação medidos nas 
superfícies a intervencionar eram, inferiores ao da primeira argamassa teste produzida aquando da 
calibração, foram produzidas cinco novas argamassas teste com dosagens de pigmento mais baixas: 
uma argamassa de referência branca; e quatro argamassas com percentagens de pigmento amarelo 
de 0,05%, 0,10%, 0,15% e 0,20%, em relação ao peso de cimento. Para cada argamassa teste, foram 
produzidos provetes com as dimensões 100×100×10 mm3 (Fig. 5a), com cura em laboratório à 
temperatura e humidade ambiente [7]. A avaliação cromática permitiu avaliar a evolução da 
saturação em função da percentagem de pigmento amarelo (óxido de ferro) adicionada (Fig. 5b). 
Neste caso, dada a reduzida variação das percentagens de pigmento utilizadas, a evolução da 
saturação com a percentagem de pigmento foi aproximada a uma função linear, de forma a definir a 
argamassa de restauro a utilizar nas intervenções no Pavilhão do Conhecimento. A percentagem de 
pigmento amarelo a adicionar à argamassa de referência foi de 0,07% para a fachada Oeste e 0,05% 
para a fachada Sul. Dado que na adição de pigmento amarelo, entre as proporções de 0,05% a 0,10%, 
existe uma variação reduzida do parâmetro S, optou-se por incorporar 0,05% de pigmento nas 
argamassas de restauro para as duas fachadas. Assim, no caso da compatibilidade cromática não ser 
perfeita, dado a variação cromática na superfície a restaurar, a argamassa de restauro será 
ligeiramente mais clara do que esta. Este procedimento permite realizar eventuais correções 
pontuais, dificilmente aplicáveis se a cor da argamassa ficar mais escura do que a superfície a 
restaurar. Adicionalmente, facilita a aplicação de velaturas para reproduzir as manchas existentes na 
superfície envolvente. Os valores de ΔE00 medidos foram sempre inferiores a 2,3 JND. 

S=3.1% 

S=2.7% 
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(a) (b) 

Figura 5. Avaliação das argamassas teste: (a) argamassas teste; (b) Saturação (S) vs. percentagem de pigmento 
adicionada à mistura. 

3.3.3 Superfície de betão versus argamassa de restauro 

As amostras de argamassas teste produzidas foram confrontadas com a superfície a restaurar, e 
procedeu-se à medição de ambas in situ (Fig. 6). Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 1. 
A diferença entre a superfície e a amostra para a saturação (S) foi de 0,7 pontos percentuais para as 
duas fachadas. As diferenças de cor ΔE00 entre a fachadas Oeste e Sul e a argamassa foram de 
1,14 JND e 1,96 JND, respetivamente, o que representa valores não percetíveis para o olho humano 
(Tabela 1). Os resultados demonstram que a argamassa de restauro definida permite atingir a 
desejada compatibilidade cromática entre superfícies de betão e o restauro (Fig. 6). 

Tabela 1. Avaliação cromática de comparação e classificação 

Cor 
Superfície Argamassa de restauro Variação de cor (JND) 

S (%) S (%) ΔE00 

Fachada Oeste 3,3 2,6 1,14 

Fachada Sul 2,9 3,6 1,96 

 

  
(a) (b) 

Figura 6. Compatibilidade cromática entre argamassas de restauro e: (a) fachada Oeste; (b) fachada Sul. 

3.3.4 Aplicação e avaliação do restauro 

A primeira etapa da aplicação do restauro consiste na preparação da superfície. Primeiramente 
definiu-se uma área retangular de contorno à zona deteriorada, para remoção da camada de betão 
(Figs 7a e 7e). A profundidade do betão a remover foi de 30 mm para além da profundidade das 
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armaduras existentes, e em toda a área a intervencionar. Este procedimento permite a envolvência e 
aderência da argamassa de restauro às armaduras existentes. Após a remoção do betão, procedeu-se 
à limpeza das armaduras, através da escovagem com escova de aço, e à lavagem da superfície com 
água.  

A aplicação da argamassa de restauro seguiu uma sequência de etapas, nomeadamente: i) a 
superfície a restaurar foi humedecida, de forma a garantir uma melhor aderência da argamassa de 
restauro; ii) a argamassa foi aplicada com colherim, exercendo pressão, para facilitar a aderência 
entre os materiais (Figs 7b e 7f); iii) quando a argamassa começa a ganhar presa, é retirada uma 
camada de cerca de 2 mm de argamassa (Figs 7c e 7g); iv) após a argamassa ganhar presa e 
endurecer, procede-se à aplicação da pasta, com espátula. Posteriormente, a superfície e a área 
restaurada foram niveladas com lixa de reboco. A caracterização cromática na fachada Oeste, foi 
realizada considerando as superfícies adjacentes aos vários lados da superfície intervencionada 
(pontos 1 a 3 na Fig. 7d). Na fachada Sul a avaliação cromática foi efectuada na zona de transição 
entre a superfície e a argamassa de restauro (Tabela 2).  

O valor da Saturação S medido para a argamassa de restauro na fachada Oeste apresenta valores 
idênticos, entre 3,4% e 3,7%, que confirmam a cor uniforme visível a olho. Nas zonas adjacentes ao 
restauro (1, 2 e 3), foram medidos valores de S de 6,2%, 11,4% e 9,7%, respetivamente (Fig. 7d). As 
diferenças cromáticas entre a fachada e a superfície restaurada são nitidamente observáveis a olho 
nu, e salientadas pelas manchas existentes na fachada (Fig. 7d). Este facto realça a importância da 
aplicação da reintegração cromática proposta no CCR-method, para garantir a transição harmoniosa 
entre o restauro e as fachadas existentes, assim como para replicar a heterogeneidade existente na 
fachada na zona do restauro. Na fachada Sul os valores de S são já muito idênticos, 3,2% e 3,5%. No 
entanto, é percetível a zona de transição, ou seja, a zona inferior do restauro, devendo ser efectuada 
uma reintegração cromática apenas para corrigir esta situação (Fig. 7h). 

    
(a) (b) (c)  (d) 

      
(e) (f) (g) (h) 

Figura 7. Intervenção de restauro: preparação da superfície, fachadas Oeste(a) e Sul (e); aplicação da 
argamassa de restauro, fachada Oeste (b) e Sul (f); preparação para aplicação da pasta, fachada Oeste (c) e Sul 
(g); acabamento da fachada Oeste (d) e Sul (h). 

1 

2 3 
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Tabela 2. Avaliação cromática de comparação. 

Cor 
Superfície Argamassas de Restauro 

S (%) S (%) 

Fachada Oeste (1) 6,2 3,7 

Fachada Oeste (2) 11,4 3,4 

Fachada Oeste (3) 9,7 3,7 

Fachada Sul 3,2 3,5 

3.3.5 Aplicação e avaliação da reintegração cromática 

Para obter o efeito das diversas tonalidades provocadas pelas diversas manchas na fachada Oeste, 
foram misturadas numa paleta as cores preto, branco, van dyck e ocre, ajustando a diluição até 
alcançar tons idênticos aos da fachada. A seleção das cores deve-se às várias tonalidades de amarelo 
detetadas a olho nu, e comprovadas pela medição da saturação (Tabela 2). A aplicação foi realizada a 
pincel (Fig. 8a). Posteriormente, nas zonas de transição, foi realizada uma reintegração cromática 
com aplicação da cor por velaturas, por intermédio de pontilhismo. Esta técnica consiste numa 
sucessão de pinceladas em minúsculos pontos de cor justapostos, com a mistura de branco, preto e 
ocre, para esmaecimento das zonas de transição 1 e 3, lado esquerdo e direito, respetivamente. Na 
zona de transição 2 foi necessário juntar van dyck, dado que apresenta um tom mais escuro. Na 
junção entre o restauro e a ombreira da porta (Fig. 8b), foram misturadas na paleta as cores branco e 
preto e aplicada uma velatura, para marcar a zona de separação dos dois materiais. Na fachada Sul 
nas zonas de transição frontal e lateral a reintegração cromática foi realizada aplicando a cor como 
velatura com pontilhismo, misturando também as cores branco, preto e amarelo (Fig. 8c). 

   
(a) (b) (c) 

Figura 8. Reintegração cromática: (a) aplicação de velaturas na fachada Oeste; (b) aplicação de velaturas zona 
de transição da fachada Oeste; (c) aplicação de velaturas na fachada Sul. 

A avaliação após a reintegração cromática encontra-se resumida na Tabela 3. Na fachada Oeste 
foram efetuadas medições em três zonas anteriormente medidas (1, 2 e 3) (Fig. 9a). As diferenças 
registadas para a saturação, entre a superfície e o restauro, foram inferiores a 0,24 pontos 
percentuais para a fachada Oeste e de 0,1 pontos percentuais para a fachada Sul. A diferença de cor 
ΔE00 na fachada Oeste apresenta valores de 0,6, 1,81 e 1,91, para as zonas 1, 2 e 3, respetivamente. 
Na fachada Sul foi de 1,74 (Fig. 9b). Em todos os casos os valores registados são inferiores a 2,3 JND, 
o valor abaixo do qual as diferenças de cor são dificilmente percetíveis ao olho humano.  

As várias técnicas de reintegração cromática aplicadas na intervenção de restauro permitiram a 
coerência cromática, evitando a perceção da transição entre a superfície original e a restaurada. 
(Fig.10a e 10b). 
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(a) (b) 

Figura 9. Reintegração cromática-acabamento final: (a) fachada Oeste; (b) fachada Sul. 

Tabela 3. Avaliação cromática de comparação com velaturas e classificação 

Cor 
Superfície Restauro com velaturas CIELAB 

S (%) S (%) ΔE00 

Fachada Oeste (1) 6,03 6,27 0,60 

Fachada Oeste (2) 12,2 12,6 1,81 

Fachada Oeste (3) 9,5 9,7 1,91 

Fachada Sul 3,3 3,2 1,74 

 

  
(a) (b) 

Figura 10. Resultados finais: (a) fachada Oeste; (b) fachada Sul. 

4 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta a aplicação e validação do CCR-method no Pavilhão do Conhecimento, em 
Lisboa. O método, desenvolvido para o restauro de superfícies de betão aparente, consiste na 
caracterização cromática da superfície a restaurar, seguida da definição e produção de uma 
argamassa de restauro à medida, produzida pela adição de pigmentos a uma argamassa de 
reparação branca de referência. Posteriormente, a argamassa é aplicada de forma a obter um 
acabamento idêntico à superfície de betão envolvente. Por fim, são aplicadas técnicas de 
reintegração cromática, através de velaturas nas zonas intervencionadas e pontilhismo nas zonas de 
transição entre a argamassa de restauro e a superfície do betão. O método permite obter a 
compatibilidade cromática e de acabamento desejado, de forma que as intervenções não sejam 
percetíveis ao olho humano, como demonstram nos resultados alcançados nas superfícies das 
fachadas Oeste e Sul do Pavilhão do Conhecimento. As técnicas de reintegração cromática aplicadas 
permitem criar uma uniformização de cor entre o restauro e as zonas adjacentes.  

1 

2 

3 
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Adicionalmente, deve-se destacar que as argamassas produzidas apresentam todos os requisitos 
mecânicos e de durabilidade de uma argamassa de restauro, além de atender aos exigentes 
requisitos cromáticos e estéticos requeridos no presente estudo de caso. O CCR-method mostra-se, 
portanto, uma ferramenta extremamente útil e eficaz para o restauro do Património em Betão. 
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Resumo 

As intervenções no Património em Betão devem ser realizadas com recurso a argamassas de restauro. 

Estas, além das características exigidas a uma argamassa de reparação e à ligação com o betão original, 

requerem compatibilidade cromática com as superfícies a intervencionar. O adequado desempenho 

do restauro ao longo do tempo deve ser igualmente assegurado, tendo por base a caraterização da 

argamassa de restauro em termos de desempenho mecânico e principalmente de durabilidade. 

Neste trabalho, são avaliadas as características de durabilidade de argamassas de restauro de várias 

cores, produzidas através da adição de pigmentos a argamassas de referência de cimento branco e 

cinzento, nas quais se variou a razão A/C. Para o efeito, definiu-se um programa experimental que 

inclui a caracterização das seguintes propriedades, nas diversas argamassas: (i) absorção de água por 

capilaridade; (ii) carbonatação acelerada; (iii) migração de iões cloreto; (iv) retração; e (v) resistividade 

elétrica. Adicionalmente, a evolução da cor das argamassas quando expostas à carbonatação foi 

medida através de processamento de imagem. Os resultados obtidos para as diferentes argamassas 

de restauro produzidas permitem estabelecer relações entre os vários parâmetros de durabilidade e o 

tipo de pigmento adicionado na mistura das mesmas. É ainda possível definir o modelo de 

comportamento das argamassas de restauro em relação a possíveis alterações de cor, devido à 

carbonatação e à penetração de cloretos. 

 

Palavras-chave: Património, durabilidade, argamassa de restauro, betão, pigmentos, cor. 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 957

mailto:judite.botas@tecnico.ulisboa.pt
mailto:hcosta@isec.pt
mailto:jonatas.valenca@tecnico.ulisboa.pt
mailto:hcosta@isec.pt
mailto:judite.botas@tecnico.ulisboa.pt


1 INTRODUÇÃO  

A sociedade valoriza o “Património em Betão” e tem consciência da necessidade de preservá-lo. No 

entanto, o projeto e o desempenho de argamassas de restauro ainda exibem interesse limitado por 

parte da comunidade científica. As intervenções em construções em betão aparente costumam levar 

a resultados insatisfatórios do ponto de vista de restauro, não obedecendo a critérios estéticos. Além 

disso, é observada frequentemente fendilhação devida à incompatibilidade da ligação e à retração. A 

falta de materiais comerciais adequados justifica a necessidade de encontrar soluções alternativas. 

Podem ser propostos novos materiais cimentícios para restauro, os quais devem ser especialmente 

formulados para cumprir todos os requisitos mecânicos, diferidos, de durabilidade e estéticos [1][2]. 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar o comportamento a longo prazo de argamassas de 

restauro especificamente projetadas pelos autores para intervenções em Património em Betão. Estas 

argamassas foram previamente desenvolvidas e produzidas através da adição de diferentes 

proporções de um pigmento (óxido ferroso preto), adicionado a duas argamassas de referência à base 

de cimento branco e cinzento. São analisadas as características de durabilidade, mudança de cor com 

o envelhecimento e estimativa da vida útil, dependendo da percentagem de pigmento adicionado. 

Nesse sentido, foi planeado um programa experimental para caracterizar adequadamente as 

resistências mecânicas, retração e as principais propriedades de durabilidade. Analisa-se também a 

definição e quantificação do comportamento em relação à mudança de cor de argamassas de restauro 

submetidas a carbonatação acelerada. A análise dos resultados visa estabelecer correlações e avaliar 

a influência de pigmento adicionado em argamassas de referência produzidas com cimento branco ou 

cinzento nos parâmetros de durabilidade. Finalmente, estima-se a vida útil relacionada com a 

deterioração causada pela corrosão da armadura de reforço, bem como o recobrimento mínimo 

necessário para fornecer uma proteção adequada para as classes de exposição XC e XS. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo experimental foi desenvolvido para argamassas de referência à base de cimento branco e 

cinzento, com diferentes relações A/C (0,5 e 0,6), e para argamassas de restauro produzidas pela 

adição de pigmento (preto) às argamassas de referência, em que, foram avaliadas propriedades de 

retração e durabilidade. Foi definido um programa experimental para caracterizar as seguintes 

propriedades: (i) absorção de água por capilaridade; (ii) carbonatação acelerada; (iii) migração de iões 

cloreto; (iv) resistividade e (iv) retração. Além disso, a mudança de cor da argamassa quando exposta 

à carbonatação foi medida por meio de processamento de imagem. Foram produzidas quatro 

argamassas de referência: duas argamassas de referência brancas, ARB e ARB_1, e duas argamassas 

de referência cinzentas, ARC e ARC_1, com as relações A/C correspondentes de 0,6 e 0,5. As 

argamassas de restauro foram formuladas pela adição de pigmento preto, com proporções de 2,5% e 

4% do peso de cimento, às argamassas brancas e cinzentas de referência ARB e ARC, respetivamente. 

A apresentação e a caraterização das argamassas produzidas foram realizadas, segundo [1][2], sendo 

a caracterização apresentada na Tabela 1. 

Os provetes das argamassas de restauro foram preparados para serem testados em laboratório, para 

avaliação das suas características de durabilidade. A Tabela 2 resume o número e as dimensões dos 

provetes necessárias para cada ensaio. 
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Tabela 1. Resistências médias em 28 dias. 

Argamassas A/C Espalhamento (cm) Teor de ar (%) 
Resistências [MPa] 

Flexão Compressão 

ARB 0.60 11.5 5.0 7.8 59.0 

ARB_1 0.50 11.0 4.6 8.3 73.0 

ARC 0.60 12.0 4.8 7.7 51.6 
ARC_1 0.50 11.5 4.5 7.3 66.8 

 

Tabela 2. Resumo dos ensaios realizados para estudar a durabilidade das argamassas de restauro.  

Ensaio Provetes Cura Idades 

Absorção de água 

por capilaridade 

40×40×160 mm 

3 provetes 

28 dias de cura em água 

(20°C ± 2°C) 
pesar às 3, 6, 24 e 72 horas 

Carbonatação 

acelerada 

40×40×160 mm 

3 provetes p/ idade 

14 dias de cura em água (T = 20°C ± 2°C); 14 

dias ao ar (HR = 50± 5% e T= 20°C ± 2°C) 

ensaiar, 7, 14, 28, 56 e 128 

dias 

Migração de 

cloretos em regime 

não estacionário 

Ø100×50 mm 

2 provetes p/ idade 

7 dias de cura em água (T = 20°C ± 2°C); 

Corte; 21 dias de cura seca (HR = 50± 5% e 

T= 20°C ± 2°C) 

28 e 56 dias 

Retração 
40×40×160 mm 

2 provetes 

Cura ao ar 

(HR = 50% e T = 20 ° C) 

medições aos 1, 3, 7, 14, 

28, 56, 90, 120 e 180 dias 

Resistividade 
Ø100×200 mm 

1 provete 

28 dias de cura em água 

(20°C ± 2°C) 

medições aos 28, 56, 76, 

84, 114 e 128 dias 

 

3 AVALIAÇÃO DA ARGAMASSA DE RESTAURO 

3.1 Ensaios de durabilidade 

 Absorção de água por capilaridade 

A maioria das estruturas de betão está sujeita à absorção de água por fenómenos capilares causados 

principalmente pela chuva. A água é capaz de transportar agentes agressivos e favorecer as condições 

para que ocorra corrosão nas armaduras de aço. Assim, uma baixa absorção de água representa uma 

estrutura mais protegida [3]. O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado seguindo a 

norma EN 1015-18 [4] e a especificação do LNEC E-393 [5]. A absorção de água por capilaridade foi 

estudada analisando-se a evolução da água absorvida por unidade de superfície dos provetes, em 

função da raiz quadrada do tempo [6]. Foi avaliada por meio da média de três provetes de 40×40×160 

mm3, registrando-se a diferença de massa ao longo do tempo e a respetiva altura da água capilar no 

provete. A Figura 1 apresenta a absorção capilar média de água em relação à raiz quadrada do tempo. 

Os resultados mostram que os coeficientes de capilaridade de todas as argamassas com incorporação 

de pigmentos são inferiores aos valores das argamassas de referência branca e cinzenta (ARB e ARC), 

durante todo o ensaio. Em particular, as argamassas (BPP_2,5% e BPP_4%), produzidas tendo por base 

a argamassa de referência branca (ARB), são as que apresentam os menores valores de absorção 

capilar (30%). As argamassas com incorporação de pigmento preto, CPP_2,5% e CPP_4%, apresentam 

um decréscimo de absorção entre 11% e 18%, respetivamente, em relação à ARC. Em todas as 

argamassas, os valores tendem a melhorar com o tempo. De acordo com a classificação da qualidade 

do betão devido à absorção de água por capilaridade [7], (Sa>0,2, baixa qualidade; 0,2>Sa>0,1, 

qualidade média; 0,1>Sa, elevada qualidade), todas as argamassas (Fig.1) apresentam valores 

superiores aos limites de Sa, sendo classificadas como de baixa qualidade, mas tendem a melhorar 
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com o tempo. Pode-se concluir que a incorporação de pigmentos em argamassas de cimento branco 

e cinzento melhora o seu desempenho reduzindo a absorção de água. 

  
Figura 1. Coeficiente de absorção capilar Sa para as argamassas de restauro baseadas na ARB e ARC de 

referência: Absorção de água por capilaridade vs. raiz quadrada do tempo (esq.); ajuste dos valores de Sa nos 

limites de qualidade do betão (dir.). 

 

 Ensaio de carbonatação acelerada 

A carbonatação resulta da reação do dióxido de carbono (CO2) com os hidróxidos do betão, levando a 

uma lenta modificação da sua estrutura e à redução do pH. A profundidade de carbonatação (Carb_D) 

ocorre a partir da superfície do betão e gradualmente avança para o interior, formando uma “frente 

de carbonatação”, que separa duas zonas distintas em termos de pH; a zona não carbonatada, com 

valor de pH em torno de 13, e a zona carbonatada, geralmente com valor de pH inferior a 9. Os 

provetes foram colocados numa câmara submetida a ambiente com alta concentração de CO2, 5%, 

para acelerar a carbonatação, de acordo com [8]. A respetiva profundidade de carbonatação foi 

medida, de acordo com a recomendação RILEM [9]. A frente de carbonatação foi determinada pela 

pulverização de solução alcoólica de fenolftaleína. Este indicador revela a separação das duas zonas 

com pH distinto: zona carmim, com pH> 9 (não carbonatada); e zona não colorida, com pH <9 

(carbonatada). A profundidade de carbonatação foi medida em intervalos regulares de 7, 14, 28, 56 e 

128 dias de exposição (Fig.2). O coeficiente de carbonatação, que reflete a evolução da profundidade 

de carbonatação, é determinado a partir da inclinação obtida ajustando uma linha aos pontos obtidos 

de Carb_D vs. raiz quadrada do tempo [10], (Fig. 3). 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2. Profundidade de carbonatação: (a) ARB 

7dias; (b) ARB 128 dias. 
Figura 3. Evolução da profundidade de 

carbonatação c/ a raiz quadrada do tempo t (dias). 
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Após 56 dias de exposição, a diferença entre as argamassas ARB e ARC é muito expressiva. A ARB aos 

128 dias está totalmente carbonatada, seguindo a evolução uma tendência linear. As argamassas BPP 

têm uma profundidade de carbonatação semelhante à das ARB, entre 7 e 14 dias, mas tendem a ter 

profundidade de carbonatação menor para idades superiores. As argamassas CPP têm profundidades 

de carbonatação idênticas até aos 56 dias às das ARC, mas tendem a ter profundidade de carbonatação 

inferiores para idades superiores. O pigmento preto revelou ter influência na redução da carbonatação 

em relação às argamassas de referência branca e cinzenta. As argamassas ARB_1 e ARC_1 têm a menor 

profundidade de carbonatação, sendo cerca de 6 vezes menor do que a das ARB e ARC.  

 Coeficiente de difusão de cloretos  

A difusão é o principal processo pelo qual os iões de cloreto podem progredir através do betão, 

atingindo uma profundidade considerável, e atacar os varões de aço das armaduras [11][12]. O 

coeficiente de difusão, D, é considerado o parâmetro mais relevante para caracterizar a resistência à 

penetração de iões cloreto no betão [11]. O teste de migração de cloretos foi realizado de acordo com 

a especificação LNEC E463 [13], com base na NT Build 492 [11]. Foram preparados provetes cilíndricos 

(Tabela 1) e posteriormente submetidos à migração iónica. A profundidade de difusão dos cloretos nas 

argamassas foi medida pelo método colorimétrico, após o corte da amostra e pulverização de cada 

lado com solução de nitrato de prata; a cor muda na presença de iões cloreto (Fig. 4). Os resultados do 

coeficiente de difusão de cloretos no estado não estacionário (D), são apresentados na Fig. 4. Os 

valores D foram avaliados aos 28 e 56 dias para as argamassas de restauro (ARB, ARC, BPP_2,5%, 

BPP_4%, CPP_2,5% e CPP_4%) e apenas aos 28 dias para as argamassas ARB_1 e ARC_1. Comparando 

os coeficientes obtidos na mesma idade (28 dias), os valores das ARB_1 e ARC_1 diminuem cerca de 

43% em relação às ARB e ARC, respetivamente, sendo a principal razão a redução da relação A/C de 

0,5 em vez de 0,6. Na incorporação do pigmento preto de 2,5% (BPP_2,5%) na argamassa branca de 

referência, ARB, não se verifica qualquer alteração, enquanto com a incorporação de 4% (BPP_4%) 

apresenta uma ligeira diminuição (5%). Os valores obtidos para a argamassa CPP com 2,5%, 

apresentam valores semelhantes à ARB, enquanto que a CPP com 4% de pigmento apresenta valores 

superiores aos da argamassa ARC de referência, 21% aos 28 dias e 14% aos 56 dias.  

 Resistividade elétrica 

A resistividade elétrica, ρ, do betão é influenciada por vários fatores, que estão na sua maioria 

interligados. Esses fatores podem incluir temperatura, teor de humidade, relação água/cimento, tipo 

de cimento, tipo de agregado, dimensões dos provetes, influência do reforço, entre outros, e estão 

relacionados com parâmetros de durabilidade [14][15]. O resultado deste ensaio é um importante 

indicador do desenvolvimento de corrosão na armadura, nos casos em que o aço tem fácil acesso ao 

oxigénio. A medição da resistividade elétrica foi realizada pelo Método de Resistividade de Superfície 

(SR) de acordo com a norma  [16] em provetes cilíndricos com diâmetro de 100mm e comprimento de 

200mm. O equipamento utilizado foi o Resipod da Proceq, uma sonda Wenner de 4 pontos projetada 

para medir resistividade elétrica. A resistividade da argamassa foi avaliada aos 28, 56, 76, 84 e 120 dias 

de idade (Fig.5). De 28 a 56 dias, todas as misturas tendem a aumentar os valores de ρ, com uma 

diferença percetível entre ARB e ARB_1 e ARC e ARC_1 devido à diferença no rácio A/C. Após 56 dias 

de idade, não foi registrada evolução significativa, visto que não há acréscimos pozolânicos, não 

havendo reatividade nas idades mais avançadas. Por esse motivo, não há refinamento da estrutura 

porosa e os valores tendem a manter-se constantes. É bastante evidente que a redução de A/C de 0,6 
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para 0,5 aumenta a resistividade em cerca de 40% aos 56 dias. Percebe-se que a influência da relação 

A/C na resistividade é semelhante aos efeitos registrados no coeficiente de difusão dos cloretos. 

 Retração 

É muito importante garantir uma redução da retração na aplicação de argamassas de restauro, 

essencialmente para evitar fissuras e para proteger a armadura da entrada de produtos agressivos que 

promovam a corrosão. O ensaio de retração foi realizado de acordo com a EN 1015-13 [17], em 

provetes prismáticos com dimensões de 40×40×160 mm3, medidos com um transdutor analógico 

adequado entre as extremidades dos provetes, utilizando pernos de aço inoxidável. A retração da 

argamassa foi avaliada com 1, 3, 7, 14, 28, 56, 90, 120 e 180 dias de idade. Os valores obtidos 

correspondem aos resultados médios de 3 provetes e são apresentados na Figura 6. 

  

Figura 6. Retração das argamassas produzidas, com: (a) ARB; (b) ARC. 

A evolução é semelhante para todas as misturas, com um aumento pronunciado em idade jovem e um 

aumento moderado após 14 dias. A ARB_1 e a ARC_1 promoveu uma redução importante na retração, 

em cerca de 25% quando comparadas com as respetivas ARB e ARC, devido à redução da razão A/C. A 

incorporação dos pigmentos em relação à argamassa de referência (ARB) mostra a influência efetiva 

do pigmento preto no aumento da retração, principalmente para argamassas com maior % de 

pigmento, visto que BPP_4% possui a maior retração, superior a ARB, após 7 dias. No entanto, a adição 

de pigmento preto em menores percentagens (BPP_2,5%) promove redução da retração, em 

comparação com ARB, a partir dos 28 dias. A adição de pigmento nas argamassas (CPP), em relação à 
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Figura 4. Coeficientes de difusão de cloretos (D), (28 
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Figura 5. Resistividade elétrica em função da idade. 
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argamassa de referência cinzenta (ARC), mostra a influência efetiva do pigmento preto no aumento da 

retração, independente da percentagem de pigmento adicionada. 

 Avaliação cromática devido à carbonatação 

A caracterização cromática das argamassas de restauro foi realizada através do processamento de 

imagem utilizando os espaços de cores HSV e CIELAB [1]. O parâmetro de análise selecionado no 

espaço de cores do HSV foi o brilho (V) para as argamassas de referência branca e cinzenta, assim como 

para as argamassas com a adição de pigmento preto. No espaço de cores CIELAB, os parâmetros de 

luminosidade (L*) e cromaticidade (a* e b*) foram selecionados para calcular as diferenças de cor 

(ΔE00) [19], entre o final da cura e as idades das amostras sujeitas à carbonatação acelerada. O 

parâmetro de brilho (V) nas argamassas de referência ARB e ARC permanece inalterado 98% e 90%, 

para todas as idades. Os parâmetros do brilho (V) em argamassas com adição de pigmento preto, para 

7, 4, 28, 56 e 128 dias de carbonatação acelerada, são apresentados na Figura 7. Também para esses 

casos, o parâmetro de cor (V) permanece estável ao longo do tempo. Com o objetivo de detetar 

pequenas diferenças de cor, a ΔE00 foi calculada e apresentada na Figura 8. O valor atribuído a JND 

(Just Noticeable Difference) foi determinado para corresponder a um valor de ΔE* de 

aproximadamente 2,3 [20], no espaço de cor CIELAB. É aceite que o olho humano não é capaz de 

perceber diferenças colorimétricas abaixo desse valor. Os valores mostram uma variação de ΔE00 

abaixo do valor de 2,3 JND, exceto para as argamassas ARB e ARC aos 28 dias. Essa alteração pode ter 

sido causada pelo descofrante. Pode dizer-se que as argamassas de restauro produzidas, submetidas 

à carbonatação, não sofrem alteração de cor percetível ao olho humano. 

 
 

 Figura 7. Caracterização cromática: Brilho (BPP_2.5%; 
BPP_4%; CPP_2.5%; CPP_4%). 

Figura 8. ΔE00 variações de argamassas produzidas 
com cimento branco e cinzento. 

3.2 Recobrimento mínimo necessário e vida útil 

A durabilidade das argamassas de restauro é uma questão importante e deve ser quantificada tendo 

em conta a deterioração provocada por ações ambientais, nomeadamente, a corrosão das armaduras 

induzida pela carbonatação do betão ou pelo ataque de cloretos. O desempenho das argamassas pode 

ser abordado de duas formas diferentes: i) prevendo a vida útil, usando um determinado 

recobrimento, ou seja, o período de tempo para o qual não se prevê que o restauro necessite de 

manutenção; ou ii) definindo o recobrimento necessário para se alcançar uma determinada vida útil. 

Normalmente, o processo de deterioração das estruturas de betão armado por corrosão do aço é 

dividido em duas etapas, o período de iniciação, ti, e o período de propagação, tp [21]. A corrosão do 

aço e a consequente degradação do betão só ocorre durante o período de propagação. Este período 

pode ser previsto com base na intensidade da corrente eletroquímica. Para este estudo, foram 
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considerados os períodos mínimos de propagação definidos na especificação [21](Tabela 3). A previsão 

da vida útil também possui um fator de segurança, , que está relacionado com a classe de fiabilidade 

exigida à estrutura. Para estruturas correntes,  é igual a 2,3. A vida útil de cálculo, td, é determinada 

usando a Eq. 1, onde tg é a vida útil pretendida. O período de iniciação de cálculo, tic, é definido pela 

Eq. 2. 

td = .tg = (ti + tp) (Eq. 1); tic = .ti  (Eq. 2) 

 

Tabela 3. Valores de tp para cada classe de exposição XC e XS (estruturas correntes, tg = 50 anos). 

 XC1 XC2 XC3 XC4 (seco) XC4 (húmido) XS1 XS2 XS3 

tp (anos) >100 10 45 15 5 0 40 0 

 

O período de iniciação depende da difusão do dióxido de carbono ou da migração do ião cloreto 

através da rede porosa das argamassas. Considera-se que a aleatoriedade da vida útil ocorre 

essencialmente neste período e, por isso, os valores da vida útil ou do recobrimento estão 

significativamente dependentes do período de iniciação. Os modelos apresentados em [21] foram 

usados para relacionar a profundidade de carbonatação ou a penetração de cloretos com o tempo e 

assim determinar o período de iniciação de cálculo ou o recobrimento necessário, dependendo da 

abordagem selecionada (Eq.s. 3 a 6). 

X = √
2×0.0007×tic

RC65
×√k0×k1×k2× (

t0

tic
)

n

 (Eq. 3); RC65=
2×Cacel×ti

Cdi
2  (Eq. 4) 

 

Onde X é o recobrimento, RC65 é a resistência à carbonatação determinada para cada argamassa 

(Tabela 4), k0 é um fator relacionado às condições de ensaio e é igual a 3, k1 é um fator associado à 

humidade relativa, k2 depende das condições de cura do betão e é igual a 1, t0 é o período de referência 

é 1 ano, e n é um fator relacionado com a influência dos períodos de molhagem/secagem ao longo do 

tempo. O RC65 (kg·ano/m5) foi determinado usando a profundidade de carbonatação determinada 

experimentalmente, Cdi, após 56 dias de exposição (Eq. 4). O valor de Cacel é 90 × 10−3 kg/m3. 

X = 2..√D. tic (Eq. 5); D(t) = k D0.(t0/t)n (Eq. 6) 

 

Onde X é o recobrimento,   é um parâmetro relacionado com a concentração de cloretos na pasta de 

ligação, D (m2/s) é o coeficiente de difusão de cloretos determinado para cada argamassa 

desenvolvida, k é um fator que tem em consideração as condições de cura, a humidade relativa e a 

temperatura, D0 é o coeficiente de migração em estado não estacionário, determinado 

experimentalmente (Tabela 5), t0 é de 28 dias, t é o tempo de exposição em dias e n é um fator que 

considera a diminuição da difusão do cloreto ao longo do tempo [21]. 
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Tabela 4. Resistência à carbonatação RC65. 

Argamassa RC65 (kg·ano/m5) 

ARB 90.1 

ARB_1 6904 

ARC 163.4 

ARC_1 1363.7 

BPP_2.5% 92.8 

BPP_4.0% 44.2 

CPP_2.5% 169.9 

CPP_4.0% 122.7 
 

Tabela 5. Coef. de migração dos cloretos, D0. 

Argamassa D0 x 10-12 (m2/s) 

ARB 16.361 

ARB_1 9.347 

ARC 16.381 

ARC_1 9.372 

BPP_2.5% 16.366 

BPP_4.0% 15.469 

CPP_2.5% 16.900 

CPP_4.0% 19.800 
 

 

 Exposição ambiental XC (corrosão induzida por carbonatação) 

O recobrimento mínimo foi calculado para diferentes classes de exposição, para estruturas correntes, 

considerando a resistência à carbonatação de cada argamassa (Tabela 6). Os resultados apresentados 

estão condicionados apenas pelos requisitos de proteção da armadura de aço contra a corrosão. Para 

garantir uma vida útil de cálculo de 50 anos, o recobrimento de argamassa varia de 1.5 a 41.8 mm, 

dependendo do tipo de argamassa e da classe de exposição. Isto significa que a resistência à 

carbonatação, RC65, das argamassas estudadas proporciona uma proteção adequada. Todavia, há 

argamassas que proporcionam melhor proteção do que outras, nomeadamente, as ARB_1 e ARC_1. 

Tabela 6. Recobrimento mínimo (mm), cmin,dur, proteção contra a corrosão (carbonatação estruturas correntes). 

Argamassa XC2 XC3 XC4 (seco) XC4 (húmido) 

ARB 13.0 19.4 26.3 29.3 
ARB_1 1.5 2.2 3.0 3.4 
ARC 9.6 14.4 19.5 21.8 
ARC_1 3.3 5.0 6.8 7.5 
BPP_2.5% 12.8 19.1 25.9 28.9 
BPP_4.0% 18.5 27.6 37.6 41.8 
CPP_2.5% 9.5 14.1 19.2 21.3 
CPP_4.0% 11.1 16.6 22.5 25.1 

 

 Exposição ambiental XS (corrosão induzida por cloretos) 

Considerando que algumas argamassas têm coeficientes de migração de cloretos, D0, muito 

semelhantes (ver Tabela 5), separou-se a análise seguinte em vários grupos: grupo 1 – ARB_1 e ARC_1; 

grupo 2 – BPP_4%; grupo 3 – ARB, ARC, BPP_2.5%, CPP_2.5%; e grupo 4 – CPP_4%. Os resultados 

mostram que todas as argamassas com relação água/cimento de 0,6 (grupos 2, 3 e 4) não apresentam 

a resistência adequada à corrosão do aço induzida por cloretos (Tabela 7). Mesmo para as classes de 

exposição XS1, o recobrimento mínimo necessário para garantir uma proteção adequada é 

excessivamente elevado para ser aplicado em casos práticos. O grupo 1 de argamassas, com menor 

relação A/C, 0,5, apresenta melhor resistência à difusão dos cloretos, comprovando que a relação A/C 

tem grande influência, como esperado. Para essas condições ambientais é recomendado aplicar uma 

proteção adicional às armaduras de aço para aumentar a durabilidade do restauro. As classes de 

exposição XS2 e XS3, zonas permanentemente submersas e de maré, correspondem a ambientes 

muito agressivos, mas a probabilidade de um restauro nessas zonas necessitar de uma intervenção 

com elevadas exigências estéticas é muito baixa. A espessura do recobrimento pode ser uma limitação 
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na intervenção a realizar; assim, para cada grupo de argamassas foi definida uma relação entre a vida 

útil e o recobrimento utilizado (Fig. 10). 

4 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta um estudo experimental para avaliar as características de durabilidade de 

argamassas de restauro com diferentes tons, produzidas por meio da adição de pigmento preto em 

argamassas de cimento branco e cinzento de referência. A evolução da cor das argamassas quando 

expostas à carbonatação também foi avaliada através do processamento de imagem. Por fim, foi 

analisada a relação entre profundidades de recobrimento e vida útil. As principais conclusões em cada 

um desses três tópicos são as seguintes: 

a) Durabilidade 

- O coeficiente de absorção capilar diminui com a adição dos pigmentos, pois eles também contribuem 

para o preenchimento dos vazios da argamassa, resultando numa argamassa mais densa e, 

consequentemente, com menor absorção de água. 

- A profundidade de carbonatação muda significativamente para argamassas com diferentes relações 

A/C. A redução da A/C apresentou grande influência na redução da carbonatação, enquanto que a 

adição de pigmento preto não provoca alterações significativas quando incorporado em argamassas 

cinzentas de referência. No entanto, quando adicionado a argamassas brancas de referência tende a 

diminuir a carbonatação.  

- O coeficiente de difusão do cloreto também é influenciado pela relação A/C, enquanto que a adição 

de pigmentos não provoca alterações significativas. A relação A/C influencia a estrutura porosa da 

argamassa e, consequentemente, afeta a penetração dos iões cloretos nas argamassas. O coeficiente 

de difusão de cloretos diminui em torno de 60%, quando A/C reduz de 0,6 para 0,5. Os testes para 

medir a resistividade elétrica das argamassas corroboram essa tendência. 

b) Alteração de cor e retração 

- As diferenças de cor das argamassas de restauro, quando expostas à carbonatação acelerada com 

diferentes idades, são pequenas e geralmente não percetíveis ao olho humano. 

- A evolução da retração é semelhante para todas as misturas, com aumento pronunciado nas 

primeiras idades e moderado após 14 dias. A incorporação dos pigmentos aumenta a retração 

comparativamente às argamassas de referência (ARB) e (ARC). A diminuição da relação A/C provoca 

uma redução de 25% na retração. 

Tabela 7. Recobrimento mínimo (mm), cmin,dur, para 
proteger as armaduras contra a corrosão induzida 

por cloretos para estruturas correntes. 

Argamassas XS11 
      XS22 XS33 

1 m 1.4-25 m 

Grupo 1 36 40 44 82 
Grupo 2 51 54 59 111 
Grupo 3 53 57 62 116 
Grupo 4 57 62 67 125 

1Expostas ao ar com os sais do mar. 2Permanentemente 
submersas. 3Zona de marés e de rebentação. 

 
Figura 9. Relação entre a vida útil estimada e o 
recobrimento, para a classe de exposição XS1. 
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c) Vida útil 

Todas as argamassas de restauro produzidas apresentam uma resistência à carbonatação adequada 

para estruturas correntes e para todas as classes de exposição XC. As percentagens de pigmentos 

adotadas não afetam significativamente a resistência à carbonatação. Assim, para efeitos práticos, 

pequenas alterações nas percentagens de pigmento não comprometem o desempenho da argamassa 

como camada de proteção do aço contra a corrosão. As argamassas produzidas com uma relação A/C 

de 0,6 não proporcionam uma proteção adequada contra a corrosão do aço induzida por cloretos. 

Mesmo para a classe de exposição XS1, o recobrimento mínimo necessário é muito alto para ser 

aplicado nas situações normais. A redução da relação A/C para 0,5 aumenta claramente a resistência 

à difusão do cloreto e à carbonatação e, consequentemente, diminui o recobrimento mínimo 

necessário. Para classes de exposição XS, recomenda-se intervenções periódicas de manutenção, que 

podem ser previstas consoante o tipo de argamassa. 
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Abstract  

Post‐installed  rebar  connections  have  become  a  trusted,  everyday  solution  in  recent  years  for 
reinforced  concrete  structures. They are used  in both  retrofit work and  in new  construction  for a 
wide  range  of  applications  like  slab‐to‐wall  connections,  anchoring  of  stair  landings,  connecting 
cantilever slabs with slabs or anchoring columns  in existing  foundations. Post‐installed connections 
are very important in rehabilitation work to strengthen existing concrete structures.  

Until as recently as 2018, post‐installed rebar was assessed through Technical Report 023, which was 
then  superseded  by  the  European  Assessment  Document  EAD  330087.  However,  the  application 
range was, even if widely used, significantly limited. 

After several years of intense research and testing, the Technical Report TR 069, published by EOTA 
(European  Organization  for  Technical  Assessment),  broadens  the  scope  of  post‐installed  rebar 
applications  to moment resisting reinforced concrete connections without  the necessary execution 
as splice.  

Hilti can now offer you a revolutionary system for moment resisting post‐installed rebar connections, 
consisting of: 

 A brand‐new design method – TR 069, as published by EOTA; 

 A new product – Hilti HIT‐HY 200‐R V3 injectable mortar, with strong ETAs (European 
Technical Assessment) that cover now a wider range of applications; 

 New software – PROFIS Rebar, for convenient calculation and creation of all necessary 
documentation. 

Key‐words:  Normalization; Project; Rehabilitation; Post‐installed; New Construction 
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1 INTRODUCTION  

Until as recently as 2018, post‐installed rebar was assessed through Technical Report 023, which was 
then superseded by the EAD 330087. Under EAD 330087 / TR023, the design of post‐installed rebar 
connections  was  carried  out  following  the  provisions  of  the  valid  European  reinforced  concrete 
standard – Eurocode 2. The assessment process  in Eurocode 2  intends to verify the equivalency of 
the  load‐displacement  behavior  between  cast‐in  and  post‐installed  rebar.  Furthermore,  products 
could be qualified  for post‐installed rebar applications within  the EOTA  (European Organization  for 
Technical  Assessment)  framework  through  an  ETA  (European  Technical  Approval)  assessment. 
However, the application range was significantly limited. 

To  this day, post‐installed  rebar  connections according  to EAD 330087  can only be executed with 
straight  rebar, which  are permitted  in  accordance with EN 1992‐1‐1. Therefore, moment‐resisting 
connections need  to be executed with  splices  (i.e. planned overlap of a  cast‐in  rebar with a post‐
installed rebar). This, however, is not feasible in many cases where advance planning is required and 
imposes a significant limitation on post‐installed rebar design.  

 

Figure 1. Execution of a post‐installed, moment‐resisting concrete rebar connection, slab‐to‐slab 
and column or wall by splicing, as required by EAD 330087 (schematic drawing) 

This requirement to construct moment‐resisting rebar connections using a splice can have a crucial 
impact on the construction workflow, economics and safety: 

 A splice in new construction needs to be planned and be in place. This is not always the case; 

 As concrete‐pouring is done bit by bit, rebar can be exposed, which can lead to different issues such as 
complex logistics, damaged rebar and safety hazards; 

 The load‐bearing capacity of a splice consisting of two rebars with different properties is 
dependent of the lowest capacity of the rebar, i.e. the one that is cast‐in. This limits the 
ability to fully leverage the higher capacity of the bond of post‐installed rebar compared to 
cast‐in rebar, thus resulting in overlap lengths that are uneconomical; 

 In renovation, a rebar connection with splice needs to be executed by partial demolition to 
expose the existing rebar, weld the new rebar onto it and then close the connection with 
concrete again, all of which is very time‐ and thus cost‐intensive. 
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Figure 2. Schematic depiction of executing a rebar connection with partial demolition 

After several years of intense research and testing, the Technical Report TR 069, published by EOTA 
(European  Organization  for  Technical  Assessment),  broadens  the  scope  of  post‐installed  rebar 
applications.  Hilti  can  now  offer  a  revolutionary  system  for  post‐installed  rebar  connections, 
consisting of: a brand‐new design method  (TR 069), a new product with a wide  range of ETAs  for 
post‐installed  rebar applications  (HY 200‐R V3) and a new  software updated with  the new design 
method (PROFIS Rebar). 

2 A MILESTONE IN POST‐INSTALLED REBAR 

2.1 The New Design Concept: TR069 

The new technical report TR069 – “Design method for anchorages of post‐installed reinforcing bars 
(rebar) with  improved bond‐splitting behavior as compared  to EN 1992‐1‐1” significantly broadens 
the scope of post‐installed rebar applications, by giving us the possibility to start designing moment 
resisting  structural  joints  without  the  need  of  execution  as  splice.    The  new  report  covers  post‐
installed rebar connections in reinforced or unreinforced, normal weight, non‐carbonated C20/25 to 
C50/60 concrete. 

According to EN 1992‐1‐1 we need straight reinforcing steels to overlap as shown in Fig. 3 in order to 
establish  connections  capable of bearing moments. Depending on  the  jobsite  this  it  is not always 
easy to guarantee either because cast‐in rebars are non‐existing, a common scenario in rehabilitation 
projects, or because  the  rebar has been misplaced or  forgotten as discussed above. With  this new 
technical report, we can now consider the concrete tensile strength to transfer the  loads and start 
designing  it  also  as  a  rigid  (moment‐resisting)  connection.  The  load  transfer  between  new  and 
existing  concrete  members  shall  be  verified  in  accordance  with  EC2  (e.g.,  shear  transfer  at  the 
interface  and  shear  resistance  of  connecting  member  as  well  as  nodal  panel).  Furthermore,  the 
safety  concept  (i.e.  partial  safety  factors)  adopted  in  TR  069  is  the  same  as  in  EC2‐1  (for  steel 
yielding)  and  EC2‐4  (for  concrete  cone  and bond‐splitting  failure modes),  ensuring  a high  level of 
compatibility of the design output of TR 069 in accordance with EC2. 
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Figure 3. Example of the overlapping of the reinforcement steel (left) and without the reinforcement steel 
(right) 

TR069  considers  the  bond‐splitting  behavior  of  assessed  injection  systems  in  combination  with 
rebars, which can happen depending on the existing concrete cover. Consequently, the qualification 
of  the  injection  system  (i.e.  the product ETA)  is an absolute mandatory  requirement  to design on 
European  level according to this technical report. The product used for the post‐installed rebar and 
designed  with  TR069  must  be  assessed  following  the  EAD  332402  “Post‐Installed  reinforcing  bar 
(rebar) connections with  improved bond‐splitting behavior under static  loading”. Note that an EAD 
330087 for “normal” post‐installed rebar connections is not sufficient. 

Extensive research has shown that the bond‐splitting behavior of qualified mortars like Hilti’s HY 200 
R V3 is significantly better than cast‐in rebar, i.e. the design value of the bond stress is higher than for 
embedded rebar for different thickness of concrete covers, thus allowing for optimized design. 

2.1.1 Design principles with TR069 

The  EOTA  TR069  combines  reinforced  concrete design principles  (EN 1992‐1‐1) with  anchoring  to 
concrete principles  (EN  1992‐4).  The  individual  failure modes of  the  system  connection  are  rebar 
steel  yielding,  concrete  cone and bond/splitting. The design  is based on  the hierarchy of  strength 
design principals,  i.e.  the  lowest  resistance of  the  individual  failures model  is decisive  in addiction. 
The requirements of EN 1992‐1‐1 in terms of minimum anchorage length must be fulfilled.  

min , ; , ; ,   (1) 

Where: 

,  – design resistance to yielding 

,  – design concrete cone break out resistance 

,  – design bond splitting resistance 

Design resistance to yielding 
The  resistance  to  yielding  is a  function of  rebar diameter and  steel  strength and  can be obtained 
from the following equation: 

, , / (2) 

, . (3) 

Where:  

 – cross sectional area of all tensioned post‐installed rebars within the connection 

 – yield strength  
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Design concrete cone break out resistance 
The embedment depth is calculated from the interface between the old and the new concrete. This is 
where the concrete cone can occur, Fig. 4. 

 

Figure 4. The yellow rectangle represents from where the embedment length is being considered 

The characteristic resistance for the group of reinforcement under tension action resulting from the 
moment resisting mechanism shall be obtained as per the equation below: 

, 			 , 	. , / , . , . , . , . ,   (4) 

Where:  

			 ,  – characteristic  resistance  for a  single  reinforcement post‐installed  in  the concrete and not 
influenced by any adjacent reinforcement or edge 

		 ,  – projected area of a single reinforcement post‐installed in the concrete with large spacing and 
edge distance with  the concrete cone  idealized as a pyramid of height  lb and base  length scr,N= 3lb 

[mm] 

, 	  –  the  shell  spalling  factor  accounts  for  the  reduced  strength  of  rebars  with  an  anchorage 
length  < 100 mm inserted in concrete elements with closely spaced reinforcement.  

, 	 –  this  factor account  for  the eccentricity between  the point of application of  the axial  force 
and the center of gravity of the tensioned rebars.	

, 	 – this factor represents a compression force resulting from the bending moment for concrete 
cone failure. 

Design bond splitting resistance 
The characteristic resistance for the group of reinforcement under tension shall be obtained as given 
below.  If the  load on the tensioned bars  is applied eccentrically and/or the values cmin and cmax are 
different for each tensioned bar, the resistance NRk,sp shall be calculated separately for each rebar. 

, , . . ∅. π  (5) 
 

, 	 η 	. . /25 . 25/∅ /∅ . /

	. 	. 7Ø/ . Ω ,  
(6) 

, 	. Ω /Ω , 	. Ψ for 7Ø 20Ø  (7) 
 

, 	. 20 /Ø . Ω /Ω , . Ψ for 20Ø  (8) 

Where: 
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 – fitting factors; sp1, sp2, sp3, sp4 and lb1 = fitting exponents according to ETA  

Ø – diameter of the rebar 

 – embedment length of the post‐installed rebar 

,  –  bond resistance in non‐cracked concrete (upper value) 

More details can be found in reference [2]. 

2.1.2 Key advantages with TR069  

There are  three key advantages when designing according  to TR069: compliance, optimization and 
productivity. 

The new design method provides a code compliant solution on European level for structural joints. It 
is  now  possible  to  design  post‐installed  moment  resisting  connections  subjected  to  bending 
moments broadening  the  range of post‐installed  rebar design without  the need of execution as a 
splice. There are five additional applications that can be designed as a rigid connection as detailed in 
Table 1.  

Table 1. Five new possibilities to design structural joints as rigid connections: column to foundation, wall to 
foundation, slab to wall, beam to wall and beam to column 

 
                 

Connection 
type  Supported  Supported  Simply 

supported  Rigid  Rigid  Rigid  Rigid  Rigid 

Members 
connected  Slab to wall  Beam to 

wall 
Beam to 
column 

Column 
to 

foundati‐
on 

Wall to 
founda‐

tion 

Slab to    
wall 

Beam 
to wall 

Beam 
to 

column 

Current 
design 

method 
EC2  EC2  EC2  x  x  x  x  x 

Design with 
beyond CI  EC2  EC2  EC2  Beyond 

CI 
Beyond 

CI 
Beyond 

CI 
Beyond 

CI 
Beyond 

CI 

 
Secondly, with TR069 we can now utilize the full bond strength of the  injection mortar. This  is only 
possible if the product to be used has been tested and qualified with the appropriate ETAs. When the 
higher bond strength is being considered (for example in the case of HY 200‐R V3 close to the level of 
anchor  approvals)  we  can  achieve  a  reduction  of  the  anchorage  length,  thus  allowing  design 
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optimization compared  to EC2. This optimization will depend on geometrical conditions,  loads and 
spacing. 

At last, the new method will allow for productivity gains both when designing and when building. On 
the design  side,  the new method  allows  to design  every  type of  concrete‐to‐concrete  connection 
using  a  single  methodology,  while  before  it  was  common  to  revert  to  steel‐concrete  design  for 
moment resisting connections. This productivity in design can be more easily captured when using a 
software  solution  that  fully  incorporates  TR069  (for  example  PROFIS  Rebar).  On  the  jobsite, 
productivity  gains  can  be  obtained  through  the  design  optimization  –  shorter  embedments  will 
translate into a reduction of materials needed and a reduction of installation time.    

2.1.3 TR069 limitations  

There are a few limitations to the applicability of the norm TR069. It is limited to the verification of 
the length of the post‐installed rebar so the loads transferred into the surrounding must be verified 
separately. 

Furthermore,  the new norm  is only applicable  to moment‐resisting connections subjected  to static 
and quasi‐static loads and does not yet cover seismic, fatigue action and fire exposure. 

One  important  point  to  highlight  is  that  the  connecting  joint  between  the  existing  and  the  new 
reinforced  concrete  shall  be  roughened,  and  the  carbonated  layer  should  be  removed.  The 
verification of the joint resistance to shear force shall be carried out according to EN 1992‐1‐1. 

2.2 Products Innovation: HIT‐HY 200‐R V3 

Extensive  research  has  shown  that  HY  200‐R  V3  has  increased  performance  compared  to  cast‐in 
rebar as shown in Fig. 5.   Now with TR069 we can leverage this increased performance and achieve 
design optimization, i.e. reduce embedment depth of many post‐installed rebar connections. 

 

  

Figure 5. Comparation of allowed bond strength for HY 200‐R V3 with different thickness of concrete under 
EC2 and under TR069 

The product HIT‐HY 200‐R V3 has the first ETA approved “Rebar Performance System”, ETA 19/0665, 
under EAD 332402 “Post‐Installed reinforcing bar  (rebar) connections with  improved bond‐splitting 
behavior under static  loading”, with up to three times higher bond strength  for rebar applications, 
from 2,3 N/mm2 to > 7,0 N/mm2. 

Furthermore,  this  product  has  an  additional  ETA  rebar  (ETA‐19/0600)  qualifying  it  for  the  most 
challenging  conditions.  This  ETA  covers  seismic  rebar  approval,  fire  rebar  approval,  and  SafeSet 
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System  approval  for  high  reliability  in  jobsite  conditions.  SafeSet  System  allows  for  automatic 
cleaning of the borehole during drilling ensuring always proper borehole cleaning, a key pain point of 
chemical anchors  technology. Currently HY 200‐R V3 has  the standard ETA approval of 50 years of 
service  life  but  is  in  the  process  of  qualifying  for  ETA  approved  100  years  service  life.    Such 
requirement might be very relevant for post‐installed rebar applications on civil projects like bridges 
or tunnels. HY 200‐R V3 is also qualified for anchoring applications with ETA‐19/0601. 

The HY 200‐R V3 solution offers specifiers and general contractors the following advantages: 

 Significant increase of application range for post‐installed rebar connections; 

 Flexibility during planning and detailing of moment‐resisting reinforced concrete 
connections; 

 Less interruption of the construction process due to partial demolition; 

 Less health and safety risks related to cast‐in rebar sticking out of the concrete; 

 Ability to use the performance of the injection mortar to its fullest extent, optimizing the 
design solution, with significant productivity gains; 

 Project planning, design and documentation of the calculation process for post‐installed 
rebar using the Hilti PROFIS Rebar design software.  

2.3 Tools for an Efficient and Accurate Design: Hilti PROFIS Rebar 

By  using  the  Hilti  Profis  Rebar  design  software,  you  can  perform  every  type  of  post‐installed 
reinforced concrete connection: from simply supported to moment resisting to splice. PROFIS Rebar 
offers  you  flexibility  and  efficiency,  always  according  to  the  latest  regulations  and  standards  that 
were discussed before (TR 069 and EC2). 
With simple and easy‐to‐use tools for designing, you can calculate: 

 Tension and compression lap splice lengths; 

 Anchorage lengths for starter bars; 

 Anchorage lengths for special rigid connections; 

 Different loads – static, seismic, fire resistance and fatigue resistance; 

 For different conditions – dry or wet concrete; 

 For different drilling methods – hammer drilling or diamond drilling with or without a 
roughening tool. 
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In addition,  it generates an easy‐to‐use design report for your project documentation with relevant 
information  that  includes  the  following  verifications:  steel  flow of  the  subsequent  reinforcement; 
concrete excavation; composite/gap failure (based on qualification in ETA) and minimum anchorage 
length. 

Hilti PROFIS Rebar can even go beyond  the code with Hilti design methods, based on  internal Hilti 
research work, allowing  specifiers  to design applications which  are not  covered by Eurocode 2 or 
TR069. For  load cases which are not yet regulated, the Hilti design method,  incorporated  in PROFIS 
Rebar can be used as an engineering judgement providing additional engineering solutions, e.g. post‐
installed reinforced concrete connections under fatigue loading.   

3 MAIN CONCLUSIONS 

The  new  technical  report  TR069  is  a  new  approach  to  the  design  of  structural  joints.  This  new 
approved    design  concept  on  European  level  gives  us  an  improved method  to  calculate  different 
post‐installed  rebar applications with more  flexibility  (i.e. covering a broader  range of applications 
compared  to EN1992‐1‐1, namely moment‐resisting connections) and higher productivity  (i.e. with 
potential for design optimization, namely embedment reduction).  

From now on  it  is possible according  to TR069,  to  leverage  the bond strength of  injection systems 
which carry an ETA according to EAD 332402. Hilti offers the  first product qualified under the new 
EAD 332402, HIT‐HY 200‐R V3, with significantly higher rebar performance and qualified for the most 
challenging conditions namely seismic and fire, designed according to EN1992‐1‐1. 

Combined with this new regulation, the software Hilti PROFIS Rebar can give a complete perspective 
of calculation with the certainty that the design complies with the latest regulations and standards. 

This revolutionary system of improved code, product innovation and efficient design software allows 
for more economical and safer solutions for a wide range of post‐installed rebar applications.  
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Resumo  

Nas zonas costeiras, o betão encontra-se sujeito a um factor de agressividade ambiental extrema. 
Nestas regiões, os cloretos presentes na água do mar, e na própria atmosfera entram facilmente em 
contacto com as estruturas de Betão, migrando para o seu interior. A intrusão de cloretos no betão é 
um dos factores que condiciona fortemente a sua durabilidade.  

No presente trabalho, estuda-se a influência de diferentes variáveis na penetração de cloretos em 
argamassas de cimento. Para o efeito, foram realizados ensaios seguindo o procedimento descrito na 
norma NT Build 492. Mantendo constante o mesmo traço em peso e razão água-cimento, 
produziram-se amostras com diferentes tipos de agregado (areia, argila expandida, cortiça natural, 
cortiça expandida e resíduos de construção e demolição). O ligante utilizado foi outra das variáveis 
consideradas. Foram testados quatro tipos de ligante, todos produzidos à base de cimento Portland 
(CEM I), contendo diferentes tipos de adições (cinzas volantes, filler calcário, escórias de siderurgia). 
Foram realizados ensaios para duas idades diferentes: aos 28 dias e a longo prazo (1 ano). 

Os resultados obtidos são analisados, sendo retiradas conclusões acerca da influência dos 
parâmetros avaliados na velocidade de penetração de cloretos, com o objectivo de contribuir para o 
aumento de conhecimento referente a durabilidade de betões face a este factor de agressividade 
ambiental. 

Palavras-chave: Betão; Argamassa; Cloretos; Durabilidade; NT Build 492. 
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1 INTRODUÇÃO 

A corrosão das armaduras em estruturas de betão armado é a principal (e mais comum) 
condicionante na durabilidade destas. O betão funciona como um elemento protector da estrutura 
metálica, e a sua maior ou menor capacidade de protecção vai depender da sua permeabilidade e da 
espessura de recobrimento. A corrosão induzida por cloretos é o principal mecanismo de 
deterioração que afecta a performance dessas estruturas e o seu tempo de vida útil. A presença de 
cloretos no betão pode resultar da contaminação dos agregados que compõem o betão, da própria 
mistura, ou de contaminação externa resultante do meio circundante da estrutura 

Verifica-se assim que a durabilidade de estruturas de betão armado localizadas em zonas costeiras se 
encontra directamente relacionada com a sua capacidade de dificultar a penetração e migração de 
cloretos. Os factores que condicionam esta capacidade podem agrupar-se em duas classes: factores 
relacionados com a permeabilidade do betão aos iões cloreto e factores dependentes da integridade 
da estrutura nomeadamente no que diz respeito à presença de fendas e à sua dimensão/largura;. 

A armadura embutida numa estrutura de betão é naturalmente protegida contra a corrosão através 
da “passivação” da superfície do aço devido à elevada alcalinidade do betão (≥12,5). Esta 
alcalinidade, em betões de boa qualidade, deve-se à presença de hidróxidos alcalinos e hidróxido de 
cálcio, que garantem estabilidade química dos produtos de hidratação e protecção da superfície da 
armadura [1]. 

A armadura do betão fresco sofre corrosão inicial, cujos produtos formam um filme na superfície da 
armadura. Este filme, com uma espessura da ordem de escassos nanómetros, previne a dispersão 
contínua de iões de ferro para a solução, e é originado a partir de uma reacção entre a água e o 
ferro. Esta reacção produz óxidos de ferro (Fe2O3 e Fe3O4) com uma camada externa composta por 
óxidos hidratados, que se mantém estável em ambientes com pH superiores a 11,5 [2]. 

No entanto, quando uma quantidade suficiente de cloretos atinge a superfície da armadura, 
consegue penetrá-la e iniciar o processo de corrosão, levando à formação de diversos tipos de óxidos 
e culminando na expansão e delaminação do betão. Torna-se assim importante que a quantidade de 
cloretos presente no betão seja controlada. 

Apesar de se ter em consideração a quantidade de cloretos inicialmente presentes na mistura, há 
que ter em conta que o excesso de cloretos é originado a partir de fontes externas. Estes iões 
cloretos penetram a estrutura através dos seus poros, em especial os interconectados, e são 
difundidos progressivamente para o interior. Esta difusão é condicionada por gradientes de 
concentração dos iões cloreto livres. A resistência à corrosão do betão por parte de cloretos vai 
assim depender da porosidade do betão, em especial no que concerne à dimensão e distribuição, e 
interconectividade desses sistemas de poros. 

De acordo com CCAA [3], a permeabilidade é o factor mais determinante na durabilidade de uma 
estrutura em betão. As causas de uma elevada permeabilidade não se limitam a uma inadequada 
proporção de cimento na mistura, mas também a defeitos na homogeneização da mistura dos seus 
componentes, cura desadequada, espessura de recobrimento insuficiente, ou a técnicas construtivas 
deficientes. 

A porosidade do betão vai depender do tipo de cimento e agregados utilizados na mistura, das suas 
proporções relativas, e dos processos de compactação e cura. O tipo de cimento influencia a 
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porosidade do betão e a sua propensão para reagir com os cloretos. A porosidade do betão é 
altamente dependente dos rácios água/cimento e agregado/cimento, e o tipo e quantidade de 
cimento afecta o tamanho dos poros e a reactividade potencial do betão [3].  

Em relação às fissuras, estudos realizados pelo Concrete in the Oceans programme [3] referem que a 
largura das macrofissuras podem influenciar a corrosão no curto prazo, mas esta influência diminui 
com o tempo, podendo até tornar-se insignificante. 

Pesquisas efectuadas pelo Japan Port e Airport Research Institute [3] demonstraram que fissuras 
com largura inferior a 0,5mm eram “curadas” após 15 anos de exposição a água salgada em contexto 
de marés (níveis oscilantes do nível das águas do mar), independentemente do tipo de cimento 
utilizado. Notou-se que os sedimentos encontrados na raiz da fissura formavam um ambiente 
altamente alcalino que impedia a corrosão da armadura metálica. Em zonas costeiras, fissuras com 
0,3mm ou menos tendem a colmatar-se com os produtos da reacção do magnésio e carbonatos com 
o hidróxido de cálcio (formam-se hidróxidos de magnésio – brucite, e carbonatos de cálcio - 
aragonite), produtos esses que são insolúveis e colmatam as fissuras.  

Contrariamente ao que acontece com a difusão de dióxido de carbono, a migração dos iões cloreto 
apenas ocorre na presença de água nos poros do betão. O processo ocorre através da sucção de água 
com iões cloreto, ou pela simples difusão dos iões cloreto através dos poros do betão. O primeiro 
processo é comum em betões secos, e a água exerce um papel de veículo transportador dos iões, 
enquanto que no segundo caso (difusão) é frequente em betões saturados. Em estruturas sujeitas a 
ciclos de secagem/saturação, é expectável que a migração de iões cloreto seja superior. 

Estudos anteriores [4,5] permitiram identificar os factores que afectam a penetração dos iões cloreto 
na estrutura de betão: a porosidade da camada superficial da estrutura; o tipo e quantidade de 
cimento; a temperatura; a utilização de inibidores de corrosão. A caracterização laboratorial de 
betões no que concerne à migração de cloretos, é importante, já que permite aferir a adequabilidade 
desse betão em ambientes agressivos e com elevadas concentrações de iões cloreto.  

Diversos estudos têm vindo a ser realizados com o objectivo de quantificar a influência, na 
durabilidade, da incorporação de elevadas quantidades de cinzas volantes e agregados reciclados de 
betão na produção de betão [6,7]. Também a utilização de agregados reciclados em substituição de 
agregados naturais grossos e seu impacto no desempenho e durabilidade de betão projectado foi 
também alvo de estudo [8]. Verifica-se assim a actualidade do tema alvo da presente comunicação. 

Os ensaios de migração de cloretos permitem a determinação de um coeficiente de difusão. Existem 
dois tipos de coeficientes de difusão: em regime estacionário e em regime não estacionário. O 
coeficiente de difusão em regime não estacionário (DNS) refere-se ao período em que os cloretos 
estão a atravessar a amostra, providenciando assim uma ideia de quanto tempo demoram a fazê-lo; 
o coeficiente de difusão em regime estacionário (DS) refere-se ao tempo que esta já se encontra 
saturada de iões cloreto. O coeficiente de difusão em regime não estacionário assume maior 
importância quando o objectivo é avaliar a adequabilidade do betão para um determinado 
propósito. 

Existem diferentes metodologias que permitem a obtenção deste coeficiente de difusão, podendo 
classificar-se em: 
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- Métodos indirectos: nesta tipologia de ensaio, não se determina um coeficiente de difusão, mas 
uma outra propriedade, que se relaciona em maior ou menor grau com esse parâmetro. Um dos 
métodos indirectos mais utilizados é o da determinação da resistividade eléctrica de amostras de 
argamassa ou betão. Neste caso, o coeficiente de difusão é determinado através de uma equação 
semi-empírica que o relaciona com a resistividade do betão. 

- Métodos de difusão natural: consistem em colocar uma solução com iões de cloro em contacto com 
as amostras de betão durante um período alargado de tempo. Destacam-se, nesta tipologia de 
ensaios, os de imersão em soluções salinas, sujeitando as amostras a uma difusão unidirecional de 
iões cloreto no betão. 

- Métodos de migração: métodos em que se aplica uma diferença de potencial eléctrico entre duas 
soluções em contacto, cada uma delas, com uma extremidade da amostra. Esta metodologia permite 
encurtar para semanas ou mesmo dias ensaios que antes requereriam meses. A relação entre estes 
ensaios e os de difusão natural efetua-se através de fórmulas matemáticas. 

O presente trabalho tem como objetivo quantificar a influência de diferentes variáveis na penetração 
de cloretos em argamassas de cimento. Para o efeito, foram realizados ensaios seguindo o 
procedimento descrito na norma NT Build 492 [9]. Mantendo constante o mesmo traço em peso e 
razão água-cimento, produziram-se amostras com diferentes tipos de agregado e diferentes tipos de 
ligante, todos produzidos à base de cimento Portland (CEM I). Realizaram-se ensaios de migração 
para duas idades diferentes: aos 28 dias e a longo prazo (1 ano), tendo sido calculados os respectivos 
coeficientes de difusão. 

2 TRABALHO EXPERIMENTAL 

A pesquisa bibliográfica realizada permitiu confirmar que o tipo de ligante utilizado influencia a 
velocidade de penetração de cloretos. Uma das variáveis testadas foi o tipo de ligante. A Tabela 1 
resume os quatro tipos de ligante analisados. 

 Tabela 1.Tipos de ligante testados 

Designação Tipo de ligante 
(EN 197-1) 

Observações 
 

1 CEM I 42,5R Cimento comercial constituído por ≥ 95% de clínquer; ≤ 
5% de constituintes minoritários; 

2 CEM II/B-L 32,5N Cimento comercial constituído por 65% ≤ clínquer ≤ 79%; 
21% ≤ calcário ≤ 35%; ≤ 5% de constituintes minoritários 

3 CEM III/B 32,5N-SR Cimento comercial constituído por clínquer 25%; Escória 
de alto forno 70%; 5% de constituintes minoritários 

4 CEM II/A-V Mistura de CEM I 42,5R com adição de 20% de cinzas 
volantes 

 

Outra das variáveis alvo de teste foi o tipo de agregado utilizado na produção da argamassa. 
Produziu-se uma argamassa de referência (REF), com recurso a um traço em peso 1:3 (cimento e 
areia), e com uma razão água/cimento de 0,5. As restantes séries foram produzidas a partir desta, 
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substituindo 50% em volume da areia por um agregado alternativo. Testaram-se agregados 
consistindo em granulado de cortiça natural (NC), argila expandida (AE) e agregados reciclados 
produzidos a partir de resíduos de construção e demolição britados (RES). Produziu-se igualmente 
uma série com recurso a granulado de cortiça expandida (EC), mas esta série foi posteriormente 
descartada devido à excessiva permeabilidade que impossibilitou a realização dos ensaios de 
migração. Todos os agregados se encontravam secos, à data da amassadura. 

Para cada série, produziram-se provetes com dimensões 160x40x40mm, destinados a caracterização 
mecânica e provetes cilíndricos com altura 50mm e diâmetro de 100mm, utilizados nos ensaios de 
migração. Os provetes foram moldados e mantidos submersos em água, a temperatura controlada 
(20±2ºC) até à data dos ensaios.  

O ensaio de migração de cloretos foi realizado de acordo com o procedimento prescrito na norma NT 
Build 492 [9]. Cada amostra era constituída por três provetes.  

As amostras foram acondicionadas submersas em água até à data do ensaio, sendo ensaiadas em 
estado saturado de acordo com as especificações do procedimento de ensaio. Na idade prevista para 
ensaio, cada um dos três provetes da amostra foi isolado com teflon nas faces laterais e inserido 
numa manga de borracha com 10 cm de diâmetro e cerca de 15 cm de altura. O propósito da manga 
foi o de complementar o isolamento das faces laterais (foram aplicadas abraçadeiras nas 
extremidades superiores e inferiores para impedir a contaminação das faces laterais com as soluções 
electrolíticas).  

Os provetes devidamente isolados foram mergulhados até cerca de meia altura (ver Figura 1), numa 
solução 0,1N de NaCl, de modo a que a solução se encontre em contacto com a superfície inferior de 
cada provete, e apoiados no cátodo. Dentro da manga de borracha, na zona do topo superior do 
provete, foi colocada uma solução 0,3N de NaOH, e o ânodo. Aplicada uma tensão eléctrica inicial de 
30V, é definida em função da intensidade de corrente gerada a duração de ensaio e voltagem a 
aplicar, de acordo com o procedimento de ensaio seguido.  

 

Figura 1. Esquema do ensaio (adaptado de NT Built 492 [9]). 

Após a realização do ensaio, os provetes são removidos das mangas de borracha, e seccionados 
axialmente, em duas metades. Cada uma das metades foi pulverizada com uma solução de nitrato de 
prata (AgNO3 -  0,1M). Esta solução, em contacto com os iões cloreto, formou um precipitado de cor 
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branca, indicando assim a profundidade de penetração dos iões em cada provete ensaiado. Após 
cerca de 15-30 minutos, marcou-se o limite de penetração dos iões cloreto em cada provete, de 
acordo com a norma. A profundidade de penetração de cloreto no provete é medida em diversos 
pontos, e determinada a profundidade média (Xd). 

O coeficiente de migração de cloretos, em regime não estacionário, calcula-se de acordo com a 
expressão 

𝐷𝑁𝑇𝐵 =
0,0239 ∗ (273 + 𝑇) ∗ 𝐿

(𝑈 − 2) ∗ 𝑡
∗ �𝑋𝑑 − 0,0238 ∗ �

(273 + 𝑇) ∗ 𝐿 ∗ 𝑋𝑑
𝑈 − 2

� 

onde DNTB representa o coeficiente de migração de cloretos em regime não estacionário x10-12 m2/s; 
U é a diferença de potencial, em V; T é a média das temperaturas da solução NaOH no início e no 
final do ensaio; L é a espessura dos provetes, em mm; Xd é o valor médio da profundidade de 
penetração dos cloretos, em mm; t é a duração do ensaio, em horas. 

Para além dos ensaios de penetração de cloretos, foram realizados ensaios de caracterização 
mecânica, sendo determinada a resistência das amostras face a esforços de compressão e flexão, de 
acordo com o procedimento descrito na norma EN 1015-11 [10]. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos nos ensaios realizados para caracterização mecânica das 
amostras. A Tabela 3 apresenta os coeficientes de migração determinados para todas as séries, aos 
28 dias e 1 ano. 

A Figura 2 ilustra os valores de coeficiente de migração determinados aos 28 dias, para cada série 
testada, agrupados por tipo de ligante. Pode observar-se que a dispersão de valores obtida nos 
ensaios realizados é relativamente baixa, cifrando-se em valores inferiores a 2*10-12m2s-1. Verifica-se 
assim que a generalidade dos resultados apresenta coeficientes e variação inferiores a 10%, podendo 
concluir-se que são valores fiáveis para o tipo de ensaio em questão. A excepção é a série 3RES, cujos 
resultados uma dispersão mais elevada, superior a 4*10-12m2s-1. 

A análise dos resultados permite verificar que o coeficiente de migração das séries produzidas 
utilizando o ligante com incorporação de escórias (ligante 3) apresenta os valores mais baixos 
quando comparados com outros tipos de ligante. Este resultado verifica-se independentemente do 
tipo de agregado utilizado, cifrando-se em valores inferiores a 5*10-12m2s-1. Refira-se a excepção para 
a série 3RES, cujo valor mais elevado pode ter explicação na elevada dispersão observada no ensaio, 
revelando eventual deficiência de alguns provetes. O bom desempenho observado neste conjunto de 
amostras era esperado. Por um lado, a adição de escória de alto-forno conduz a um maior 
refinamento da estrutura porosa dos materiais de base comentícia [11,12], o que dificulta a 
penetração dos iões cloreto no material. Por outro lado, as escórias também apresentam uma maior 
capacidade de retenção química dos cloretos, devido à existência de uma maior quantidade de 
aluminatos cálcicos no cimento que incorpora esta adição [13]. Ambos os factores fazem com que o 
uso de cimentos com elevado conteúdo de escórias produza significativas melhorias da resistência à 
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migração de cloretos [14] e portanto, no contexto do presente trabalho, este seja o efeito dominante 
neste tipo de argamassa, levando a que a influência da substituição dos agregados não seja 
significativa. 

Tabela 2.Resultados obtidos nos ensaios de caracterização mecânica (28 dias e 1 ano) 

Série Resist. 28 dias (MPa)  Resist. 1 ano (MPa) 

 Flexão Compressão Flexão Compressão 

1REF 3,4 18,9 5,3 24,5 

1AE 4,5 19,8 4,8 22,8 

1NC 2,0 5,3 2,04 4,8 

1RES 3,4 16,7 --- --- 

2REF 3,6 18,4 4,3 19,5 

2AE 4,5 18,4 4,7 18,5 

2NC 1,4 4,3 1,7 4,3 

2RES 2,9 16,9 --- --- 

3REF 4,7 25,1 4,9 22,3 

3AE 4,3 22,0 5,4 25,3 

3NC 1,5 4,6 2,2 4,7 

3RES 2,7 10,0 --- --- 

4REF 4,5 18,2 6,3 29,3 

4AE 4,4 16,3 4,8 20,2 

4NC 1,7 4,5 2,3 5,6 

4RES 1,9 7,6 --- --- 

 

Em segundo lugar, surgem as amostras produzidas com o ligante 4 (CEM I com cinzas volantes), com 
valores que variam entre 6*10-12m2s-1 e 22*10-12m2s-1. Neste conjunto de amostras, é mais evidente a 
influência do tipo de agregado. Os provetes de referência (4REF) e os provetes contendo agregado de 
cortiça (4NC) apresentaram os resultados mais elevados, enquanto o agregado reciclado (4RES) e a 
argila expandida (4AE) demonstraram ter alguma influência positiva na redução do coeficiente de 
migração. De forma similar ao observado nas séries contendo escórias, o bom desempenho desta 
série pode ser explicado pela presença das cinzas volantes. Esta adição conduz a um maior 
refinamento da microestrutura, principalmente a longo prazo [11,15], e, portanto, a uma redução da 
permeabilidade da argamassa que, consequentemente, dificultam a migração dos cloretos. Para 
além disso, as cinzas volantes também possuem uma capacidade de retenção química de cloretos, 
facto que contribui para uma maior resistência à entrada deste factor de agressão [13]. Refira-se que 
os maiores coeficientes de migração observados nas séries contendo cinzas em comparação com as 
séries contendo escórias, podem estar relacionados com o menor conteúdo de adição presente nas 
séries contendo cinzas. 

A série de amostras produzida com ligante 1 (CEM I), apresenta coeficientes de migração entre 
15*10-12m2s-1 e 23*10-12m2s-1. O valor mais elevado é observável na série de referência. A série 
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contendo cortiça natural apresenta valores semelhantes. Já as séries contendo argila expandida e 
agregados reciclados registaram reduções do coeficiente de migração da ordem dos 25% em relação 
à referência. 

A série com pior desempenho foi a produzida com ligante 2 (CEM II/B-L). Nos provetes produzidos 
com este tipo de ligante, os valores de coeficiente de migração variaram entre 25*10-12m2s-1 e 37*10-

12m2s-1. O pior desempenho registou-se na série de referência, que se destacou de todas as outras. 
Os valores obtidos para as restantes séries não permitem observar diferenças significativas de 
desempenho entre os diferentes agregados. Verificou-se que a substituição parcial do agregado de 
referência por agregados alternativos conduziu a uma redução do coeficiente de migração. 

Tabela 3. Resultados obtidos nos ensaios de penetração de cloretos 

Série Coef. Migração 28d 
(x10-12 m2/s) 

Coef. Migração 1 ano 
(x10-12 m2/s) 

1REF 23,2 0,7 

1AE 14,9 2,0 

1NC 22,0 2,5 

1RES 15,45 --- 

2REF 37,2 1,8 

2AE 28,9 1,9 

2NC 24,9 2,4 

2RES 26,3 --- 

3REF 3,0 2,5 

3AE 5,0 0,9 

3NC 3,7 2,6 

3RES 11,5 --- 

4REF 17,,4 2,2 

4AE 11,0 1,0 

4NC 21,4 7,4 

4RES 6,0 --- 

 

As misturas produzidas areias naturais (REF)evidenciam um aparente pior desempenho, ao contrário 
do que seria espectável. Esta tendência é mais evidente nas séries 1 e 2 (CEM I e CEM II). Nestas 
séries, a ausência de cinzas e de escórias conduz a uma diminuição da influência do ligante no 
fenómeno de migração, tornando mais evidente o efeito dos agregados. Uma possível explicação 
para os resultados obtidos pode ter que ver com a microestrutura dos agregados de argila ou de 
cortiça: a sua estrutura interna é possivelmente mais tortuosa, dificultando o movimento dos 
cloretos dentro do material, e conduzindo a valores mais baixos do coeficiente de migração. 
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Figura 2. Coeficiente de migração aos 28d. 

Os ensaios realizados a longo prazo (1 ano) revelaram uma tendência para a diminuição do 
coeficiente de migração em todas as séries testadas. Esta diminuição pode estar relacionada com o 
progressivo desenvolvimento das reacções de hidratação do clinquer e das escórias, assim como as 
reacções pozolânicas das cinzas volantes, todas favorecidas pela maturação do material num 
ambiente óptimo em imersão em água. Estas reacções conduzem à formação de novas fases sólidas 
no material [16,17], que produzem uma redução da permeabilidade, favorecendo desta forma o 
incremento da resistência à migração de cloretos. Os resultados expressos na Tabela 3 mostram que 
os valores deste coeficiente são inferiores a 3*10-12m2s-1 na generalidade dos casos testados. Refira-
se que a série 4NC apresenta um valor do coeficiente mais elevado do que todas as restantes. Não 
são evidentes diferenças significativas que demonstrem diferenças de desempenho a longo prazo, 
em função do ligante ou do agregado. 

 

4 CONCLUSÕES 

O presente trabalho pretende quantificar a influência de diferentes de diferentes variáveis na 
penetração de cloretos em argamassas de cimento. Para o efeito, foram realizados ensaios seguindo 
o procedimento descrito na norma NT Build 492 [9]. O traço em peso e a razão água-cimento foram 
idênticos em todas as amostras, tendo sido selecionados como variáveis quatro tipos de ligante e 
quatro tipos de agregado. Realizaram-se ensaios de migração para duas idades diferentes: aos 28 
dias e a longo prazo (1 ano), tendo sido calculados os respectivos coeficientes de difusão. 

Os resultados mostraram que o ligante com incorporação de escórias (ligante 3) apresentava os 
valores mais baixos de coeficiente de migração de todas as séries testadas. Nas amostras produzidas 
com este ligante, a influência do tipo de agregado não foi significativa. Refira-se a excepção para a 
série contendo agregado reciclado (3RES), cujo valor mais elevado pode ter explicação na elevada 
dispersão observada no ensaio, revelando eventual deficiência de alguns provetes. 
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O ligante contendo cinzas volantes apresentou também bons resultados. Para este ligante, é mais 
evidente a influência do tipo de agregado. Os provetes contendo agregado reciclado (4RES) e argila 
expandida (4AE) demonstraram menores coeficientes de migração quando comparados com os 
provetes de referência e provetes contendo cortiça natural. 

Séries produzidas com ligante CEM I apresentam coeficientes de migração mais elevados, 
nomeadamente na série de referência e na série contendo cortiça natural. As séries produzidas com 
argila expandida e agregados reciclados registaram reduções do coeficiente de migração da ordem 
dos 25% em relação à referência. 

A série que exibiu pior desempenho foi a produzida com ligante CEM II/B-L. O pior desempenho 
registou-se na série de referência, que se destacou de todas as outras. A substituição parcial do 
agregado de referência por agregados alternativos conduziu a uma redução do coeficiente de 
migração, mas sem que se detectem diferenças de desempenho quando se comparam os agregados 
entre si. 

Os ensaios realizados a longo prazo (1 ano) revelaram uma tendência para a diminuição do 
coeficiente de migração em todas as séries testadas. 
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Abstract 

Mortar is known to play an important role in governing the non-linear behavior and global 
performance of masonry. Therefore, this work aims at understanding the influence of the type of 
mortar on the compressive strength and stiffness of brick masonry, focusing on the type of binder 
used in the mortar. Since air lime and Portland cement are two of the most commonly used binders 
around the world, they were chosen to compose three different mortars for this study, namely 1:0:5, 
1:1:6 and 1:2:9 (Cement: Lime: Sand), by volume. All mortars were designed to have a target 
workability of 175±10 mm and were studied at 90 days of age for compressive strength and E-
modulus. Thereafter, solid-frogged clay bricks were used with the three specified mortars to 
construct masonry wallets according to EN 1052-1 and tested at 90 days of age for compressive 
strength and E-modulus. The obtained results help better understand the contribution of mortar to 
the strength and stiffness of masonry, especially in the context of its service life performance. 
Furthermore, the results also highlight the impact of the substitution of different quantities of 
cement with lime in mortars, concerning resistance to crack propagation in masonry. 

Keywords: Lime-cement masonry mortars; Clay brick masonry; Mechanical strength; 
Stiffness. 
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1 INTRODUCTION 

Despite the popularity of reinforced concrete constructions, the use of structural masonry remains 
very significant in several countries, which is evidenced by the relevance of the brick manufacturing 
market, worldwide [1]. The main factors that encourage the use of masonry are cost effectiveness 
which in addition implies an easy construction process, an aesthetic and durable appearance, 
resistance to external loads and weathering, as well as good thermal, acoustic and fire resistance [2]. 
From a structural aspect, masonry is considered a non-elastic, non-homogeneous and anisotropic 
material due to the different mechanical properties of its components [3]. 

Compressive strength represents a basic property to be determined for the mechanical 
characterization of masonry. Influential factors include the physical and mechanical characteristics of 
masonry units and mortar types, as well as the interaction between the two components [4]–[10]. 
Regarding mortar composition, Costigan & Pavia [11] conducted a study considering the composition 
of the mortar binder as a variable for the compressive strength of masonry. Hydrated and hydraulic 
lime mortars were used, obtaining in the first case, failures of the units above the vertical joints in 
combination with the displacement of the mortar as the load was applied. In contrast, for the 
hydraulic lime mortar masonry, a different failure pattern was noted, which was concentrated in the 
center of the specimens, and cracks were noticed above and below the vertical joints. Thus, it could 
be observed that, although the compressive strength is not considerably affected by the mortar 
strength, the failure mechanism and the deformation capacity are [12]. This is due to the difference 
in stiffness of the two components compared to masonry as a whole [13]. Among the research that 
considers the influence of mortar types on the response in terms of deformation [11], [14], [15], the 
most relevant is the study by Kaushik et al [3]. In their study, three types of mortar were considered: 
1:0:3, 1:0:6, and 1:2:9, (Cement: Lime: Sand), by volume. It was concluded that although the 
compressive strengths showed a downward trend in capacity in the order of 1:0:3, 1:2:9 and 1:0:6, 
the failure deformations showed a different sequence. It was found that the ductility was higher in 
the case of the 1:2:9 mortar, which had almost a 50% higher value compared to the response of the 
masonry with the 1:0:3 mortar [3]. 

However, studies associated with the mechanical characterization of masonry based on the 
composition of the applied mortar are not extensive, so there is a need to study the effect of 
different types of mortar on the structural behavior of masonry in terms of compressive strength and 
stiffness. Thus, the aim of this paper is to show the effect of different compositions on these 
properties, considering the variation of the percentage of lime as a binder component. For this 
purpose, three mix ratios by volume have been selected for the masonry mortar: 1:0:5, 1:1:6, and 
1:2:9. The first two options were chosen due to their similar compressive strength, while the last 
ratio is included since it maintains the same binder and aggregate ratio as the second option. Solid 
clay brick walls with these three types of mortar were constructed, in order to determine the 
compressive strength and modulus of elasticity of the masonry according to EN 1052-1 [16]. The 
mechanical characterization of the mortars was also carried out, involving the determination of 
compressive strength, flexural strength and modulus of elasticity. 
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2 RESEARCH PROGRAM 

2.1 Raw materials or mortars 

For this research, , CEM I cement was employed, which according to EN 197-1 [17], presents a low 
variability in terms of chemical constituents and reactions in comparison to CEM II. Although the 
latter type of cement is more commonly available, CEM I was selected in order to obtain greater 
repeatability, and consistency in the results. In particular, CEM I 42.5 cement was used, which implies 
a minimum compressive strength of 42.5 MPa at 28 days of curing. Lime CL 90-S was chosen, which 
in accordance with EN 459-1 [18] is characterized as the purest form of the commercially available 
options. The bulk density of binder components was determined, which resulted in values of 
0.93 g/cm3 and 0.36 g/cm3 for cement and lime, respectively. Finally, with respect to the aggregate, a 
standardized silica sand was selected with a particle size distribution of [0-4] mm. 

2.2 Mortar compositions and masonry constructions 

For all three mortars chosen (1:0:5 (REF), 1:1:6 (L50) and 1:2:9 (L67)), the ratio of water to binder 
was determined based on the target flow value of 175 ± 10 mm. Regarding the mix process, the 
procedure indicated in EN196-1 [19] was followed and executed by a professional mason. Regarding 
the masonry unit, solid molded clay bricks were used, from the manufacturer Wienerberger, with 
dimensions 215×102×65 mm3, characterized by relatively low compressive strength and high initial 
rate of absorption and water absorption. Table 1 shows physical characteristics of the brick as 
provided by the supplier. 

Table 1. Characteristics of the brick 

Property Value 

 

Compressive strength 12 MPa 

Water absorption 15% 

Initial rate of absorption 1-5 kg/(m²·min) 

Net density 1800 kg/m³ 

Gross density 1650 kg/m³ 

 

The masonry specimens were built according to EN 1052-1 [16], which involved the construction of 
six-row brick walls with two bricks per row, resulting in specimens with dimensions of 450x440mm. 
Prior to construction, the units were well dusted and soaked in water for approximately 30 minutes , 
in order to avoid excessive water suction from the mortar [20]. The mortar, was used within its first 
hour of mixing, as recommended by RILEM LUM B1 [367], with a thickness of 10 mm for the joints in 
the masonry specimens. In addition, to perform mechanical characterization of the mortar , a small 
quantity was used for the construction of prismatic (40×40×160 mm3) and cylindrical (diameter of 60 
mm and a height of 120 mm) specimens in accordance with the recommendations given in EN 196-1 
[19] and EN 12390 - 2 [21], respectively. A summary of the specimens of this experimental campaign 
are shown in Figure 1. 
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Figure 1. Specimens of the experimental campaign 

All specimens were subjected to the same air-curing conditions for a period of 90 days in the 
laboratory basement, with an almost consistent relative humidity and temperature of 70±5% RH and 
21±1˚Crespectively. 

2.3 Details of the experimental setup 

The mechanical characterization of the prismatic and cylindrical specimens was done following EN 
 1015 – 11 [22] and EN 12390 – 13 [23], in order to determine the flexural and compressive strength, 
and modulus of elasticity. In the case of the masonry specimens, these were tested according to EN 
1052 – 1 [16]. A hydraulic actuator with a capacity of 1000 kN was used for the execution of the 
tests, using the displacement control method, at a rate of 3 µm/s. Four LVDTs were placed in the 
configuration shown (two on each face) in Figure 2, to measure the deformation of the specimens. 
The horizontal spacing between LVDTs was 260 mm, while the height each covered was 230 mm. 
Prior to the compression test the cyclic compression method was used to determine the modulus of 
elasticity of each specimen in accordance with EN 1052 – 1 [16]. For that purpose, a wallet specimen 
with each type of mortar was previously tested to evaluate the approximate value of maximum load 
applicable. The maximum load applied in the cycles was corresponded to approximately one third of 
the previously obtained value. Four cycles with a duration of 120 seconds were considered for each 
loading and unloading cycle, with a constant ramp of 120 seconds in between. For calculating the 
modulus of elasticity calculation, only the ramps associated with the loading cycles were taken into 
account, using a total of three wallets specimens for each type of mortar. Subsequently, the test was 
performed on three specimens of each type of mortar until their destruction according to EN 1052 –
 1 [16], calculating the final value as the average of the results obtained. 

Masonry unit: solid molded clay bricks

120 m
m

60 mm
160 mm

Section 40x40 
mm²

450

Units in mm
Mortar specimens

Masonry specimens
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Figure 2. Image of specimen and set-up used for the determination of the compressive 

strength and modulus of elasticity according to EN1052-1 [16] 

3 RESULTS 

3.1 Mortar mechanical characterization 

The prismatic specimens were tested at the ages of 28 and 90 days for flexural and compressive 
strength; while the modulus of elasticity, was obtained from cylindrical specimens. The results are 
shown in the Table 2. 

Table 2. Mechanical properties of the specimens at mortar level 

Mortar mix 

Compressive strength [MPa] Flexural strength [MPa] Modulus of elasticity [GPa] 

28 days 
(CoV %) 

90 days 
(CoV %) 

28 days 
(CoV %) 

90 days 
(CoV %) 

28 days 
(CoV %) 

90 days 
(CoV %) 

L67 (1:2:9) 4.12 (3.4) 5.30 (5.2) 1.57 (3.5) 1.95 (2.1) 6.94 (15.7) 7.90 (5.3) 

L50 (1:1:6) 9.75 (7.6) 10.07 (8.5) 2.99 (9.3) 3.55 (7.8) 16.47 (16.8) 15.97 (17.5) 

REF (1:0:5) 10.88 (8.9) 12.08 (8.9) 3.04 (1.0) 3.78 (11.3) 16.53 (7.6) 15.21 (5.1) 

It was observed that regardless of the age, the highest flexural strength corresponded to the REF mix, 
which had a range of values slightly higher than those obtained for the L50 mortar. On the other 
hand, the strength of the L67 mix at both ages correspond to approximately half of the values 
obtained for the L50 mix. Similarly, it was possible to assess the percentage gain in compressive and 
flexural strengths according to the type of mortar by age. Thus, considering the results of 90-day age 
in regard to the 28-day age as a reference: (a) for L50 mix, increments of 3.3% and 18.7%; (b) for L67 
mix, increments of 28.6% and 24.2%; and (c) REF mix, increments of 11% and 24.4% were observed 
for compressive and flexural strengths, respectively.  

At 90 days L50 shows a compressive strength 16.6% lower than the reference mix (REF), while the 
value of flexural strength was similar to that of the reference mix. On the other hand, the L67 mix, 

LVDTs

260 mm

500 mm

230 mm

220 mm

65 mm10 mm
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showed compressive and flexural and strengths were 56.1% and 48.4% lower than those obtained by 
the reference mix.  

For modulus of elasticity, the previous trend was repeated for the L50 and REF mixes, both obtaining 
similar values at 90 days of age. However, for L67, it is noted that the modulus of elasticity only 
corresponds to approximately half of the modulus for REF mix at 90 days (see Table 2). 

3.2 Masonry mechanical characterization 

Table 3 shows the results of compressive strength and modulus of elasticity obtained at masonry 
level, as well as the associated coefficients of variation. It is noted that the values are similar for 
masonry with all mixes, with an increasing trend in the order of L67, L50 and REF, which was 
expected since the same type of masonry unit is being used, and the strength of mortar increases in 
the same order. 

Compressive strength of masonry with mortars L50 and L67, show a decrease of 7.4% and 16.2% 
respectively, compared to masonry with the REF mortar. Similarly, this trend was observed again 
when evaluating the values associated with the modulus of elasticity of masonry, with L50 and L67 
exhibiting E-modulus 9.9% and 13% lower respectively compared to the value of the reference 
mortar for masonry. 

Table 3. Mechanical properties of the specimens at masonry level 

Mortar 
type used 

Compressive strength [MPa] Modulus of elasticity 
[GPa] 

Average values (CoV %) Characteristic values based on experiments (CoV %) 

L67 (1:2:9) 6.02 (6.9) 5.01 3.88 (11.3) 

L50 (1:1:6) 6.65 (11.8) 5.54 4.02 (12.5) 

REF (1:0:5) 7.18 (6.1) 5.98 4.46 (19.3) 

 

To evaluate in detail, the influence of the type of mortar on the behavior of the masonry, the results 
of the specimens at mortar level are compared to the masonry level. Considering the REF mix and the 
age of 90 days as a reference, the following can be observed: (a) For the mix L50, it is seen that at the 
mortar level, the difference in compression strength is -17% compared to the reference, while at 
masonry level, such difference is only -7%; (b) For the mix L67, at mortar level, the difference in 
compressive strength compared to the reference is -58%; however, at the masonry level it is only -
 16%.  

This indicates that the extent of influence of the mortar strength on the compressive strength of the 
masonry is not significant. To obtain a small increase in masonry strength a significant increase in 
mortar strength would be required. This relationship is also noticed in EN 1996 1-1 [24], which 
suggests the use of the expression: 𝑓𝑘 = 𝐾 𝑓𝑏

0.7𝑓𝑚
0.3, to determine the characteristic compressive 

strength of masonry using as input data the compressive strengths of its components. In this 
expression 𝑓𝑘 indicates the characteristic compressive strength of the masonry, while 𝑓𝑏 refers to the 
normalized average compressive strength of the bricks and 𝑓𝑚 refers to the average compressive 
strength of the mortar. Considering that the brick used in this research belongs to the group 1 
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category, the value of 𝐾 is 0.55,  it is possible to determine the expected values according to the 
standard. Compared to the reference (𝑓𝑘 =  6.61 𝑀𝑃𝑎), the decrease in the masonry strength would 
be 5.3% for L50 (𝑓𝑘 =  6.3 𝑀𝑃𝑎)  and 21.9% for L67 (𝑓𝑘 =  5.2 𝑀𝑃𝑎) 

For modulus of elasticity, considering the REF mix at an age of 90 days, as the reference, the 
following was noticed: (a) for L50 mix, it is observed that at the mortar level, the difference in 
modulus of elasticity is -24% compared to the reference, while at the masonry level, the difference is 
only -10%; (b) for L67 mix, at the mortar level, the modulus of elasticity differs by -56%, however, at 
the masonry level, only -13%. This indicates that an increase in the modulus of elasticity of masonry 
would necessitate a large increase in the stiffness of the mortar. On the other hand, if the 
experimental results are related to the expression related to the modulus of elasticity of the masonry 
(𝐸) and characteristic value of compressive strength (𝑓𝑘) indicated in the EN 1996 1-1 [24] 
(𝐸 = 𝐾𝐸  𝑓𝑘), it is possible to obtain the value corresponding to 𝐾𝐸, which according to the standard is 
1000. the 𝐾𝐸  constant was found to be in the range of 600 to 650 and 725 to 775 according to the 
data from this experimental campaign using the average and characteristic value of strength, 
respectively. 

4 CONCLUSIONS 

This article discusses the compressive strength and modulus of elasticity of masonry considering as 
variable the mortar mix proportion of the masonry mortar (L50, L67, REF mixes). Masonry wallets 
were built according to EN 1052-1 [16], using solid clay bricks as masonry unit, that were subjected to 
two experimental processes: (a) cyclic compression to determine the modulus of elasticity, and (b) 
uniaxial unconfined compressive strength. It was found that compressive strength ranged from 6.0 to 
7.2 MPa, and E-modulus ranged from 3.8 to 4.5 GPa Based on the results, it was possible to 
concluded the following:  

1) For wallet specimens containing mortars with the same binder/aggregate ratio (L67 and L50 
mixes), it was noted that there is no significant influence of the type of mortar on the results. 
However, a smaller variation was observed between results of the modulus of elasticity 
compared to the difference between the values obtained for compressive strength. 

2) Comparing mortar types of similar compressive strength (L50 and REF mixes), it was 
observed that there is no major influence of mortar type on the results for the wallets. In 
fact, it is observed that the differences between the results were similar for both properties 
studied, showing differences of 8% between the results of the compressive strength and 11% 
between the values of the modulus of elasticity of the masonry.  

3) It was observed that ratio of average values of modulus of elasticity and compressive 
strength was independent of the percentage of lime in the binder, with values ranging 
between 600 and 650 considering the average values of compressive strength. 
 

This study evaluates the influence of the mortar type on the structural behavior of masonry, 
especially focusing on the presence of lime in the binder. The next step would be to account for 
variation in the type of units used to construct masonry.  
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Resumo  

As estruturas de betão armado, sobretudo as localizadas em ambientes agressivos, podem acarretar 

custos elevados de manutenção/reparação durante a sua vida útil. Neste contexto, as armaduras de 

polímero reforçado com fibra de vidro (GFRP) constituem actualmente uma alternativa 

economicamente viável ao aço inoxidável, graças à sua elevada resistência à corrosão e reduzidos 

requisitos de manutenção. Contudo, o comportamento ao fogo de estruturas de betão armado com 

varões de GFRP ainda carece de um conhecimento mais aprofundado e, por este motivo, são poucos 

os regulamentos que fornecem recomendações de dimensionamento e critérios de verificação de 

segurança ao fogo específicos para este tipo de estruturas. O presente artigo apresenta os resultados 

de ensaios de resistência ao fogo realizados em faixas de laje armadas com varões de GFRP com 

acabamento em areia, em que o objectivo foi investigar a influência no comportamento ao fogo (i) do 

recobrimento dos varões, (ii) da presença de zonas de emenda com diferentes comprimentos de 

sobreposição e (iii) da resistência do betão. As lajes foram sujeitas a um carregamento de serviço e 

expostas à curva de incêndio padrão da ISO 834. Os resultados mostraram que é possível atingir 

resistências ao fogo superiores a 120 min (inclusive com pequenas espessuras de recobrimento) se for 

adoptada armadura contínua (sem emendas) e se as ancoragens forem protegidas da acção directa do 

incêndio. As zonas de emenda deverão também ser protegidas da acção directa do calor, pelo facto 

de ocorrer degradação severa da aderência GFRP-betão nas fases iniciais do incêndio (para 

temperaturas próximas da temperatura de transição vítrea), que pode reduzir a resistência ao fogo 

das lajes para menos de 20 min. O aumento do recobrimento providenciou apenas um ligeiro aumento 

da resistência ao fogo. Como esperado, o aumento da resistência do betão das lajes conduziu ao 

aumento da sua resistência ao fogo. 

Palavras-chave: Faixas de laje armadas com varões de GFRP; Ensaios de resistência ao fogo; Ancoragens 
frias; Emendas. 
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1. INTRODUÇÃO  

As armaduras em polímero reforçado com fibra de vidro (GFRP) constituem actualmente uma alternativa 

economicamente viável ao aço inoxidável em estruturas de betão armado localizadas em ambientes 

quimicamente agressivos, nomeadamente, em zonas marítimas, em obras onde sejam utilizados sais 

anticongelantes ou em indústrias químicas. O interesse pelos varões de GFRP tem sido motivado pela sua 

elevada resistência à corrosão e à tracção, assim como pela sua leveza, transparência a campos 

electromagnéticos e reduzidos custos de manutenção. Contudo, vários estudos (e.g. [1, 2]) têm vindo a 

demonstrar que a perda de aderência ao betão, que ocorre para temperaturas próximas da temperatura 

de transição vítrea (Tg) da matriz polimérica (geralmente entre 65-150 °C [3]), constitui um factor 

determinante na resistência ao fogo de elementos estruturais com este tipo de armadura, podendo originar 

roturas prematuras nas fases iniciais do incêndio, caso haja zonas com emendas por sobreposição 

directamente expostas ao fogo. Contudo, é possível atingir resistências ao fogo significativamente 

superiores a 90 min (e.g. [4, 5]) se forem adoptados varões contínuos e se as suas extremidades estiverem 

devidamente ancoradas em zonas frias dos elementos (i.e., onde a temperatura permaneça inferior à Tg). 

Apesar do conhecimento existente sobre este tema, a literatura ainda carece de estudos mais 

aprofundados relativamente ao comportamento ao fogo de estruturas de betão armadas com varões de 

GFRP. Por este motivo, a utilização de armaduras de GFRP em edifícios de betão encontra-se ainda limitada 

pela falta de regras e recomendações de dimensionamento para a segurança ao fogo deste tipo de 

estruturas.  

Com o objectivo de contribuir para o aprofundamento do conhecimento neste tema, este artigo apresenta 

os resultados de ensaios de resistência ao fogo realizados em faixas de laje de betão armadas com varões 

de GFRP, com acabamento em areia, e ainda numa laje de referência armada com varões de aço. A 

campanha experimental, descrita com mais detalhe em Rosa et al. [6], teve como objectivo avaliar a 

influência dos seguintes parâmetros no comportamento ao fogo das faixas de laje: (i) a espessura do 

recobrimento; (ii) a existência de emendas (directamente expostas ao calor), com diferentes comprimentos 

de sobreposição; e (iii) a resistência do betão.  

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1. Programa de ensaios 

O programa experimental incluiu ensaios de resistência ao fogo em sete faixas de laje de betão armado 

com varões de GFRP e uma faixa de laje de referência com varões de aço (RC). Para o primeiro tipo de laje 

foram testadas duas composições de betão com diferentes propriedades mecânicas (I e II, cf. Tabela 2), 

fazendo-se variar: (i) a espessura do recobrimento (2.5 cm ou 3.5 cm); (ii) a continuidade da armadura 

(varões contínuos ou com emenda por sobreposição a meio vão); e (iii) o comprimento de emenda (30 cm, 

60 cm ou 65 cm). A nomenclatura e propriedades geométricas de cada faixa de laje são apresentadas na 

Tabela 1. A descrição mais completa do programa experimental, assim como a discussão aprofundada dos 

resultados, encontra-se disponível em Rosa et al. [6]. No referido artigo, apresentam-se ainda os resultados 

de ensaios de flexão realizados a temperatura ambiente em lajes com a mesma geometria e detalhes 

construtivos das lajes apresentadas no presente artigo. Os resultados incluem a descrição da resposta 

carga-deslocamento e modo de rotura correspondente, a evolução da abertura de fendas em função da 

carga aplicada e o nível de tensão/extensão instalado nos varões na rotura; devido a limitações de espaço, 

estes resultados não são apresentados no presente artigo. 
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Tabela 1. Características das faixas de laje. 

Faixa de laje 
Composição 

de betão 
Recobrimento 

[cm] 
Tipo de 
varão 

Extremidade 
do varão 

Continuidade 
do varão 

Comprimento de 
sobreposição [cm] 

RC C2.5 II 2.5 Aço Dobra a 90° Contínuo - 

GFRP C2.5 I, II 2.5 
GFRP Recta Contínuo 

- 

GFRP C3.5 I, II 3.5 - 

GFRP LS30 I 

2.5 GFRP Recta 
Emenda a meio 

vão 

30 

GFRP LS60 I 60 

GFRP LS65 II 65 

2.2. Materiais 

As faixas de laje foram produzidas recorrendo a betão pronto (cimento Portland tipo CEM II/A-L 42.5 R e 

agregados calcários com dimensão máxima de 22 mm); foram testadas duas misturas de betão com maior 

(I) e menor (II) resistência, apresentando-se na Tabela 2 as respectivas propriedades médias nas datas de 

ensaio. Na laje de referência (RC C2.5), foram utilizados varões de aço A500NR com 551 MPa de tensão de 

cedência e 676 MPa de tensão última (valores médios). Nas restantes lajes, foi utilizada uma armadura em 

GFRP (modelo Aslan100; produzidos pela empresa Hughes Brothers) com um acabamento superficial 

composto por uma camada de areia e fibras enroladas em forma helicoidal. O conteúdo volumétrico em 

fibra de vidro destes varões de GFRP é 75% e a sua Tg foi definida em 98 °C com base no início do 

decaimento da curva do módulo de armazenamento (obtida através análises mecânicas dinâmicas, DMA, 

realizadas de acordo com a norma ASTM E1640). A temperatura de decomposição (Td) foi definida em 

380 °C com base na temperatura média do decaimento da massa, obtida de acordo com a norma 

ISO 11357. Em Rosa et al. [7] foram realizados ensaios de tracção aos varões de GFRP até 300 °C, assim 

como ensaios de aderência (tipo pull-out) até 140 °C, de acordo com as normas ISO 10406-1 e ASTM D7913, 

respectivamente. Os resultados mostraram que a aderência foi severamente degradada até ser atingida a 

Tg: a resistência de aderência foi reduzida em 81% a 100 °C e em 89% a 140 °C, tendo como referência a 

resistência obtida a temperatura ambiente. A resistência à tracção e módulo de elasticidade dos varões de 

GFRP foram significativamente menos afectados (por dependerem sobretudo das fibras), apresentando 

reduções de 43% e 13% a 300 °C, respectivamente.  

Tabela 2. Propriedades do betão (resistência média e coeficiente de variação entre parênteses). 

Composição 
de betão 

Idade [dias] 
Resistência à compressão, 

fcm,cub [MPa] 
Resistência à tracção, fctm 

[MPa] 

I 135 53.3 (4.0%) 2.8 (8.1%) 

II 643 35.1 (6.5%) 2.0 (6.6%) 

2.3. Geometria das faixas de laje 

Conforme ilustrado na Figura 1a (lajes com varões de aço) e na Figura 1b (lajes com varões de GFRP), as 

faixas de laje possuíam 1.50 m de comprimento, 0.25 m de largura e 0.11 m de altura. A armadura 

longitudinal inferior e superior era composta por 3 varões de 10 mm e 6 mm de diâmetro, respectivamente, 

tendo também sido adoptada uma armadura transversal (6 mm de diâmetro, espaçamento de 160 mm) 

nas camadas superior e inferior. A laje RC C2.5 foi dimensionada de acordo com o Eurocódigo 2, enquanto 

que as lajes armadas com varões de GFRP seguiram as indicações de dimensionamento dos regulamentos 
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CNR-DT 203/2006 e ACI 440.1R-15. A percentagem mecânica de armadura correspondeu a 1.2% para a laje 

com varões de aço, e 1.1% ou 1.2% para as lajes com varões de GFRP com 2.5 cm e 3.5 cm de recobrimento, 

respectivamente. O comprimento de emenda adotado nas lajes GFRP LS30 (30 cm) e GFRP LS60/LS65 (60 

e 65 cm) correspondeu, respectivamente, a aproximadamente 0.5 e 1.0 vez o comprimento de amarração 

recomendado pelo guia ACI 440.1R-15 para dimensionamento (a temperatura ambiente) de elementos de 

betão armados com varões de GFRP sujeitos a flexão. Ao contrário da prática corrente em projecto, a 

emenda foi deliberadamente posicionada a meio vão e directamente exposta ao fogo de forma a 

despoletar a rotura nesta zona e, assim, avaliar a influência deste detalhe construtivo na resistência ao fogo 

das lajes.  

 

Figura 1. Pormenorização de armaduras e posicionamento de termopares: (a) laje RC C2.5; 
(b) lajes armadas com varões de GFRP; (c) vista em planta ao nível da armadura inferior. 

2.4. Esquema de ensaio, instrumentação e procedimento de ensaio 

Os ensaios de resistência ao fogo foram realizados segundo o esquema de ensaio ilustrado na Figura 2. As 

lajes foram posicionadas no topo de um forno de escala intermédia com uma abertura na parte superior 

de 0.95 m x 0.80 m. Para assegurar o isolamento das faces laterais das lajes, a área remanescente de 

abertura no topo do forno foi preenchida pelo sistema de isolamento térmico esquematizado na Figura 2c, 

composto por módulos metálicos preenchidos com lã cerâmica. Como se mostra na Figura 2b (e Figura 1), 

as lajes foram expostas à acção directa do incêndio ao longo de um comprimento de 1.10 m. Para o efeito, 

as zonas de ancoragem dos varões foram protegidas (recorrendo a lã cerâmica) num comprimento de 

17.5 cm em cada extremidade dos varões (o comprimento total isolado foi assim de 20 cm em cada 

extremidade da laje, cf. Figura 1). De forma a minimizar a convecção de ar acima das lajes, o espaço entre 

estas e o sistema de exaustão foi coberto com tecido ignífugo (não apresentado na Figura 2). As lajes foram 
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posicionadas sobre dois apoios (um móvel e um fixo), conectados ao pórtico metálico através de varões de 

aço. O carregamento gravítico (constante durante o ensaio) foi realizado através da suspensão de blocos 

de betão nas extremidades de uma viga de transmissão, conforme se mostra na Figura 2a, aplicando duas 

cargas concentradas a quartos de vão da laje (Figura 2b). As cargas de incêndio foram calculadas de acordo 

com a recomendação do Eurocódigo 2, correspondendo a 70% da carga de dimensionamento à 

temperatura ambiente, resultando nos seguintes valores: (i) 20.9 kN para a laje RC C2.5; (ii) 16.9 kN para as 

lajes GFRP C2.5 e lajes com emendas (GFRP LS); e (iii) 13.6 kN para as lajes GFRP C3.5. 

As temperaturas foram medidas através de termopares do tipo K posicionados em várias secções das lajes 

(cf. Figura 1); nas armaduras foram fixos a meia altura do varão: (i) ao longo do vão directamente exposto 

ao fogo - na armadura inferior (T4, T5, T6, T10 e T13) e na armadura superior (T3); (ii) e nas zonas de 

ancoragem (e.g. termopares T8, T9, T11, T12 e T14). No caso particular das lajes armadas com varões GFRP 

usando a composição de betão II, o termopar T4 foi posicionado na face superior do varão e foi colocado 

um termopar adicional (T15) na face inferior do varão de forma a avaliar o gradiente de temperatura na 

espessura da armadura. As temperaturas foram também medidas na secção de meio vão: (i) no betão, nas 

faces inferior (T7) e superior das lajes (T2), e (ii) no ar acima das lajes (Tar). O deslocamento a meio vão foi 

medido na face superior da laje através de deflectómetros eléctricos (marca TML, modelo CDP-500).  

O ensaio de resistência ao fogo iniciou-se com a aplicação do carregamento mecânico através da suspensão 

dos blocos de betão na viga de transmissão, recorrendo-se para o efeito a macacos hidráulicos. Após um 

período de 30 minutos, requerido para garantir a estabilização dos deslocamentos, a face inferior da laje 

foi exposta à curva de incêndio padrão da norma ISO 834 até à rotura do elemento. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Perfis de temperatura 

Conforme esperado, as temperaturas diminuíram desde a face inferior até à face superior das lajes: a 

título de exemplo, aos 83 min a diferença entre as temperaturas nas referidas posições foi de 678 °C nas 

 

Figura 2. Esquema dos ensaios de resistência ao fogo: (a) vista geral; (b) corte longitudinal e (c) 
corte transversal do forno. 
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lajes com 2.5 cm de recobrimento. Devido à reduzida condutividade térmica dos varões de GFRP, o 

gradiente de temperatura na espessura do varão foi também significativo - no ensaio mais prolongado 

(GFRP C2.5, Figura 3a), a diferença de temperaturas entre a face inferior e superior dos varões foi de 

189 °C no instante de rotura (124 min). A evolução da temperatura dos varões inferiores ao longo do 

comprimento da laje é apresentada na Figura 3a para a laje RC C2.5 e na Figura 3b para as lajes GFRP 

C2.5 e GFRP C3.5. Os perfis de temperatura obtidos para cada termopar podem ser consultados em [6]. 

Refira-se que as lajes com varões com emendas (GFRP LS) apresentaram temperaturas no vão 

ligeiramente superiores às registadas nas lajes GFRP C2.5 (diferenças máximas de 30 °C), devido à maior 

fendilhação observada nas primeiras (cf. Secção 3.3). 

Devido à maior condutividade do aço, as temperaturas destes varões no vão exposto foram relativamente 

superiores àquelas registadas em posições análogas nas lajes com varões de GFRP: aos 100 min, a 

temperatura dos varões inferiores a meio vão foi de 541 °C na laje RC C2.5 e 470 °C na laje GFRP C2.5. A 

adopção de uma espessura de recobrimento maior conferiu, conforme esperado, maior protecção térmica 

aos varões (Figura 3): e.g., aos 83 min, a temperatura nos varões (a meio vão) nas lajes com 2.5 cm de 

recobrimento foi 57 °C superior à registada nas lajes com 3.5 cm de recobrimento. A temperatura ao longo 

das armaduras variou consideravelmente desde o vão exposto (no centro) em direcção às zonas de 

ancoragem onde, por terem sido protegidas da acção directa do fogo, a temperatura na extremidade se 

manteve inferior à Tg durante o ensaio. Tomando como exemplo a laje que apresentou maior resistência 

ao fogo (laje GFRP C3.5 com betão I, cf. Tabela 3), no instante de rotura (153 min), a temperatura dos varões 

inferiores a meio vão foi cerca de 427 °C, enquanto que nas extremidades das ancoragens (T8, T11 e T14) 

se registou uma temperatura máxima de 69 °C. Embora os termopares T9/T12 (ainda na zona protegida) 

tenham registado uma temperatura (146 °C) superior à Tg (98 °C), o restante comprimento de ancoragem 

no qual a temperatura se manteve abaixo da Tg foi suficiente para evitar uma rotura prematura por 

deslizamento dos varões na extremidade das lajes. 

3.2. Resposta mecânica e resistência ao fogo 

A Figura 4 mostra o aumento do deslocamento a meio vão em função do tempo de exposição ao fogo 

(Figura 4a) e da temperatura na armadura inferior (Figura 4b); a Tabela 3 resume os principais resultados 

dos ensaios de resistência ao fogo. No que diz respeito ao tipo de varão, a deformação das lajes RC C2.5 e 

GFRP C2.5 foi similar nos primeiros 50 min de exposição ao incêndio; a partir desse instante, o 

 

Figura 3. Evolução da temperatura na armadura inferior ao longo do comprimento da laje  
(a) RC C2.5 e (b) GFRP C2.5 e GFRP C3.5. 
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deslocamento nas lajes GFRP C2.5 aumentou mais rapidamente devido à degradação mais severa com a 

temperatura das propriedades mecânicas e de aderência dos varões de GFRP comparativamente aos 

varões de aço. Refira-se que o ensaio da laje RC C2.5 foi interrompido ao fim de 100 min devido a um 

problema no esquema de ensaio; nesse instante, o aumento do deslocamento das lajes GFRP C2.5 (47 mm) 

foi maior do que o da laje RC C2.5 (37 mm). De um ponto de vista qualitativo, as respostas mecânicas das 

lajes GFRP C2.5 e GFRP C3.5 apresentaram as mesmas fases, caracterizadas por diferentes taxas de variação 

do deslocamento, com origem na variação dos gradientes térmicos ao longo da altura da laje e na variação 

não linear com a temperatura das propriedades mecânicas dos materiais e da aderência entre os varões e 

o betão. Conforme se mostra na Figura 4b, embora ocorrendo em instantes diferentes, o início de cada fase 

foi despoletado para temperaturas similares nos dois grupos de lajes.  

 

Figura 4. Aumento do deslocamento a meio vão em função: (a) do tempo de exposição ao 
fogo; (b) da temperatura dos varões a meio vão. 

A resistência ao fogo das lajes GFRP C2.5 e GFRP C3.5 (betão I) foram similares e superiores a 120 min 

(149 min e 158 min, respectivamente), com deslocamentos máximos na rotura correspondentes a L/18 e 

L/16, respectivamente (sendo L o vão). No instante da rotura, a temperatura nos varões foi ligeiramente 

inferior na laje com maior recobrimento (589 °C) em comparação com a laje com 2.5 cm de recobrimento 

(651 °C). Estes resultados mostraram que para a gama de geometrias testada e condições de ensaio 

adoptadas, o aumento de 1 cm na espessura de recobrimento providenciou apenas um aumento de 9 min 

na resistência ao fogo das lajes. Os resultados evidenciaram sobretudo a importância da existência de zonas 

de ancoragem frias onde, graças à exposição a temperaturas reduzidas (comparativamente às medidas no 

vão), a aderência varão-betão não foi praticamente afectada durante o ensaio. Este aspecto permitiu que 

nas lajes com varões contínuos o colapso ocorresse por rotura à tracção dos varões, para temperaturas 

muito superiores à sua temperatura de decomposição (>380 °C), sendo que, conforme referido adiante, 

não foi observada qualquer evidência de ter ocorrido deslizamento nas extremidades dos varões. Estes 

resultados mostram que as ancoragens frias desempenharam um papel crítico na amarração dos varões, 

que passaram a comportar-se como tirantes e asseguraram a capacidade estrutural do elemento numa 

fase avançada do incêndio, durante a qual a aderência varão-betão ao longo do vão exposto já estava 

completamente degradada (em Rosa et al. [7], os autores mostraram que a aderência destes varões ao 

betão é praticamente residual para temperaturas superiores a 140 °C). 

As lajes com betão de maior resistência (composição I) apresentaram resistências ao fogo superiores às 

lajes com betão mais fraco (composição II). No que diz respeito à série GFRP C2.5, a resistência ao fogo das 

lajes com betão I e II foi de 149 min e 124 min, respectivamente, com deslocamentos similares na rotura e 
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temperaturas nos varões de 651 °C e 570 °C, respectivamente. No caso da laje GFRP C3.5 com betão II, a 

rotura ocorreu aos 83 min (antes da laje com 2.5 cm de recobrimento), para um deslocamento 

relativamente reduzido (50 mm) e temperaturas nos varões (na secção de meio vão) significativamente 

inferiores àquelas medidas nas restantes lajes (359 °C); referira-se, no entanto, que a fenda crítica ocorreu 

numa secção não instrumentada com termopares e, como tal, a temperatura real dos varões na secção de 

rotura terá provavelmente sido significativamente superior à registada na secção de meio vão. Estes 

resultados indicam que as propriedades mecânicas mais fracas do betão II (por isso, propenso a fendilhação 

mais expressiva), terão estado na origem de um aumento localizado da temperatura dos varões nas fases 

finais dos ensaios, o que, consequentemente, terá despoletado uma rotura antecipada. 

Conforme se mostra na Figura 4a, todas as lajes com emendas apresentaram um aumento contínuo da 

deformação até à rotura. Durante os primeiros 10 min, as lajes com maior comprimento de sobreposição 

(GFRP LS60 e GFRP LS65) apresentaram uma deformação similar às lajes com varões contínuos, tendo no 

entanto colapsado prematuramente ao fim de 19/20 min, devido à perda de aderência nas emendas, para 

temperaturas nos varões superiores à Tg (entre 146 °C e 176 °C). A redução do comprimento de emenda 

para 30 cm encurtou a resistência ao fogo das lajes para apenas 12 min, tendo a rotura neste caso ocorrido 

para uma temperatura próxima da Tg (105 °C). Estes resultados demonstraram a influência que o 

posicionamento (e comprimento) das emendas tem no comportamento ao fogo das lajes. Por este motivo, 

é recomendado que se evite proceder à emenda por sobreposição de varões em zonas directamente 

expostas ao fogo (realizando os empalmes sobre os apoios) ou, caso tal não seja possível, se protejam estas 

zonas do calor (por exemplo, através da aplicação de materiais de isolamento). 

Tabela 3. Resumo dos resultados dos ensaios de resistência ao fogo. 

Faixa de 
laje 

Betão 
Tempo até à 
rotura [min] 

Aumento máximo 
de deslocamento 

[mm] 
Modo de rotura 

Temperatura dos varões na rotura [°C] 

Meio 
vão 

T10/ 
T13 

T9/ 
T12 

Extremidade da 
ancoragem 

RC C2.5 II - - 
Interrompido 

antes da rotura 
5411 4801 1551 351 

GFRP C2.5 
I 149 78 

Rotura por 
tracção dos 

varões 

651 506 131 56 

II 124 81 570 480 115 31 

GFRP C3.5 
I 158 88 589 427 146 69 

II 83 50 359 294 71 28 

GFRP LS30 I 12 12 
Deslizamento dos 

varões na 
emenda 

105 89 36 29 

GFRP LS60 I 19 11 146 122 45 40 

GFRP LS65 II 20 10 176 124 24 21 

1Valores de temperatura medidos após 100 min de exposição ao fogo 

3.3. Modos de rotura e observações pós-fogo 

A Figura 5a mostra o aspecto de uma laje GFRP C2.5 após o colapso. Foi possível observar que após a 

exposição ao fogo (e posterior arrefecimento), a pasta cimentícia superficial apresentou um grau 

considerável de desagregação ao longo do vão directamente exposto ao calor (Figura 5b e c), em particular 

nas lajes com varões contínuos, para as quais a acção térmica foi mais prolongada. Tal como se mostra na 

Figura 5c, nestas lajes, os varões de GFRP encontravam-se completamente carbonizados ao longo do vão e 

sem qualquer vestígio de resina ou areia superficial, enquanto que nas zonas de ancoragem não se 
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observou qualquer dano causado pela temperatura, quer no betão, quer nos varões. Conforme referido, o 

colapso das lajes com varões de GFRP contínuos ocorreu por rotura dos varões (i.e. das fibras, Figura 5b) 

na zona central das lajes. Em nenhuma delas se observaram sinais de deslizamento dos varões, o que 

permitiu confirmar que o comprimento de amarração adoptado nas extremidades frias das lajes (neste 

caso, de 17.5 cm) foi suficiente para evitar roturas prematuras por pull-out, possibilitando, deste modo, a 

exploração da capacidade resistente dos varões a temperaturas significativamente superiores àquelas que 

levam à perda de aderência (i.e., temperaturas superiores à Tg). 

A rotura das lajes GFRP LS ocorreu subitamente, por deslizamento dos varões nas emendas, tendo-se 

observado fendilhação extensa na zona da sobreposição dos varões, assim como destacamento do betão 

de recobrimento (spalling) no caso da laje GFRP LS30 (Figura 5d). Refira-se que, com excepção da referida 

laje, não se detectou a ocorrência de spalling em nenhuma das restantes lajes ensaiadas. O nível de dano 

nos varões das lajes GFRP LS foi menos gravoso comparativamente ao observado nas lajes com varões 

contínuos, dado o menor tempo de exposição ao calor das primeiras. Ainda assim, as temperaturas 

registadas nas lajes GFRP LS60 e GFRP LS65 foram relativamente superiores à Tg (146-176 °C) e, como tal, 

o amolecimento da resina levou à perda de aderência das partículas de areia ao núcleo do varão, que 

acabaram sendo removidas da superfície do varão durante o deslizamento do mesmo. 

 

Figura 5. Observações pós-fogo das lajes GFRP C2.5 e GFRP C3.5 (a,b,c) e GFRP LS30 (d). 

4. CONCLUSÕES 

O estudo experimental apresentado neste artigo mostrou que as lajes de betão armadas com varões de 

GFRP são capazes de atingir resistências ao fogo superiores a 120 min, apesar da reconhecida 

susceptibilidade destes varões a temperaturas elevadas, bem como da sua aderência ao betão. Para este 

efeito, é fundamental garantir que os varões (contínuos) são devidamente ancorados em zonas frias dos 

elementos (i.e., onde a temperatura permanece abaixo da Tg). Esta recomendação poderá ser facilmente 
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transposta para a prática construtiva, tirando partido do facto de as extremidades das lajes estarem 

geralmente apoiadas nas vigas ou separadas da fonte de calor através de paredes divisórias. 

Mesmo que os comprimentos de sobreposição indicados nas recomendações de dimensionamento (para 

temperatura ambiente) sejam adoptados, a existência de emendas directamente expostas ao calor pode 

reduzir consideravelmente (para menos de 20 min) a resistência ao fogo das lajes. Por este motivo, a 

sobreposição dos varões deverá ser sempre protegida do calor ou, preferencialmente, sobre os apoios. 

Para as condições de ensaio descritas neste estudo, o aumento da espessura de recobrimento (de 2.5 cm 

para 3.5 cm) providenciou apenas um ligeiro aumento na resistência ao fogo das lajes. 

As lajes com betão menos resistente apresentaram menor resistência ao fogo - o comportamento foi 

condicionado pela fendilhação mais significativa do betão, que, localmente, levou ao aquecimento mais 

rápido dos varões e, consequentemente, a uma rotura mais precoce. 
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Resumo 

As estruturas de betão armado (BA) com varões de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP) são 
uma solução com potencial em ambientes agressivos e, sobretudo, quando se tem em conta a vida útil 
das construções. Contudo, as recomendações normativas internacionais são muito restritivas quanto 
ao uso destes varões em colunas devido às características do material GFRP, nomeadamente a menor 
resistência à compressão (comparada à resistência à tracção) e o comportamento frágil. Neste 
contexto, o presente artigo apresenta um estudo experimental, de cariz exploratório, sobre o 
comportamento estrutural de 3 colunas de betão armadas, longitudinal e transversalmente, com 
varões de aço (1 coluna) e de GFRP (2 colunas), sujeitas a carga axial constante e deslocamento lateral 
imposto, monotónico e cíclico (neste último caso, apenas nas de GFRP). Neste estudo, avaliou-se a 
influência dos varões de GFRP no comportamento das colunas sob solicitação axial de compressão 
constante e diferentes condições de carregamento lateral. As colunas de BA-GFRP apresentaram 
resultados similares aos da coluna com varões de aço, quanto à resistência lateral para o nível de carga 
axial referido. Para além disso, observou-se uma relevante participação das cintas de GFRP no 
confinamento, permitindo uma recuperação da resistência lateral da secção transversal após o 
destacamento do recobrimento. Por fim, para carregamento cíclico, as colunas com varões de GFRP 
mostraram laços histeréticos com reduzido nível de dissipação de energia, devido ao comportamento 
elástico-linear do GFRP; contudo, para elevados níveis de drift, observou-se um incremento na 
dissipação de energia, devido ao efeito do confinamento. Assim, os resultados obtidos apontam para 
a viabilidade técnica do uso de varões de GFRP em colunas de betão, desde que o dimensionamento 
da secção transversal, ponderando devidamente as características intrínsecas do material GFRP, tenha 
por base um estado limite último de flexão com esgotamento da capacidade resistente do betão. 

Palavras-chave: Colunas de betão; Varões de GFRP; Estudo experimental; Compressão; 
Carregamento lateral. 
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1 INTRODUÇÃO  

As estruturas de betão armado (BA) com varões de aço são construções efetivamente estabelecidas, 

em virtude do elevado número de estudos técnicos e de códigos normativos disponíveis, com 

detalhadas recomendações. Contudo, em ambientes de elevada agressividade ambiental, a vida útil 

deste tipo de estruturas pode ser afectada, devido aos processos deletérios, como a corrosão do aço, 

que afetam a capacidade resistente dos elementos de betão armado. 

Com o intuito de melhorar a durabilidade das estruturas de BA, tem sido estudada a utilização de 

armaduras em materiais mais resistentes às ações agressivas do ambiente. Neste contexto, os 

polímeros reforçados com fibras (do inglês, Fiber Reinforced Polymer – FRP) aparecem como uma 

opção eficiente, em virtude da não corrosibilidade, das propriedades não-magnéticas (úteis para 

construções hospitalares), para além da elevada resistência à tracção e do reduzido peso volúmico [1]. 

Os FRPs podem ser constituídos de diferentes tipos de fibras, sendo as de vidro (GFRP – Glass Fiber 

Reinforced Polymer) as mais utilizadas neste tipo de armaduras, sobretudo pelo seu menor custo. 

No que se refere a elementos estruturais de betão verticais ou sujeitos a compressão, por conta das 

características intrínsecas dos materiais FRP, os códigos normativos internacionais recomendam que 

a contribuição deste tipo de varões em estruturas sob compressão seja desprezada [1,2]. De facto, os 

varões de FRP, quando sujeitos a cargas de compressão, apresentam micro-encurvadura, que resulta 

numa muito menor resistência à compressão por comparação com a sua resistência à tracção.  

Em consequência da limitação acima referida, foram realizados alguns estudos em colunas de BA com 

varões de FRP, para avaliar o seu comportamento resistente. A maioria dos estudos incidiu em colunas 

à escala reduzida, sujeitas a cargas compressivas, concêntricas e excêntricas; contudo, tais estudos, 

apresentaram limitado destaque para colunas sob carregamento lateral monotónico e cíclico, 

particularmente relevante em zonas com sismicidade. 

Ali e El-Salakawy [3] estudaram o comportamento de colunas de betão com varões de GFRP (BA-GFRP), 

com variação da taxa de armadura longitudinal e do espaçamento entre as cintas. Os resultados 

mostraram que a energia dissipada pelas colunas de BA-GFRP foi quase metade da dissipada pelas 

colunas com varões de aço. Por outro lado, a diminuição em 50% do espaçamento entre as cintas de 

GFRP resultou num aumento de 26% da sua resistência lateral. 

Tavassoli e Sheikh [4] estudaram o comportamento de colunas de betão com varões longitudinais em 

aço e cintas de GFRP em espiral sob carga cíclica, para diferentes níveis de carga axial e de variação do 

espaçamento das cintas. Os resultados mostram que a resistência das colunas aumentou em 30% 

quando o espaçamento entre as cintas diminuiu em 65%.  

O presente artigo apresenta um estudo experimental sobre o comportamento de colunas de BA-GFRP 

sob a acção combinada de uma carga axial concêntrica constante e um deslocamento lateral imposto, 

monotónico e cíclico. Este trabalho constitui a primeira fase de um estudo mais alargado sobre o 

comportamento de colunas de BA-GFRP. Os principais objetivos do estudo consistem em avaliar: (i) a 

influência da incorporação de varões de GFRP nas colunas, sob diferentes tipos de carregamentos 

aplicados; (ii) a resposta resistente das colunas devido ao confinamento do núcleo de betão, conferido 

pelas cintas de GFRP (e de aço); e (iii) a capacidade de dissipação de energia em colunas de BA-GFRP 
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2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1 Detalhamento e construção das colunas 

O programa experimental incluiu ensaios em 3 colunas de BA com 1800 mm de altura, com secção 

transversal quadrada de 300 × 300 mm2, armadas com varões de aço e de GFRP, cujo detalhamento é 

mostrado na Fig. 1. Pelas dimensões adoptadas, verifica-se que as características dos modelos 

ensaiados são similares às dos pilares de estruturas porticadas de betão. As sapatas das colunas, com 

armadura apenas em aço, apresentam as seguintes dimensões: 1100 × 1500 × 600 mm3. 

  

Figura 1. Detalhamento da armadura longitudinal e transversal das colunas com varões de aço 

(à esquerda) e com varões de GFRP (à direita), com as dimensões em milímetros 

A Tabela 1 mostra as características das colunas estudadas. As armaduras longitudinais foram 

dimensionadas de forma a que as secções das colunas com diferentes tipos de varões (aço e GFRP) 

apresentassem o mesmo momento resistente, relativo a uma carga axial correspondente a 20% da 

capacidade resistente à compressão (estimada como Ac·fc). Quanto às armaduras transversais, o 

dimensionamento (escolha dos diâmetros e espaçamentos) e a verificação da resistência ao corte 

foram efectuados para garantir que a rigidez axial (E.AT/s) das cintas de aço e de GFRP era semelhante. 

Tabela 1 – Características das colunas do programa experimental 

Espécime 
Armadura Longitudinal Armadura Transversal 

Tipo Varões ρl [%] Varões Espaçamento ρT [%] (E.AT)/s [N/mm] 

S-R-N20-CM Aço 4 φ16 mm 0,89 φ 8 mm 250 mm 0,13 80425 

G-R-N20-CM 
GFRP 8 φ16 mm 1,79 φ 12 mm 143 mm 0,51 74321 

G-R-N20-CC 

Legenda: S – Aço; G – GFRP; N20 – Carga axial igual a 20% da carga axial última; R – Referência; CM – Compressão concêntrica + força 

lateral monotónica; CC – Compressão concêntrica + força lateral cíclica; ρl – taxa de armadura longitudinal; ρT – taxa de armadura 
transversal; E – módulo de elasticidade longitudinal do material do varão; AT – área da armadura transversal; s – espaçamento entre as 

cintas; Ac – área bruta de betão da secção transversal; fc – resistência média à compressão cúbica do betão no dia do ensaio 
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O processo de construção das colunas de betão (e respectivas sapatas) envolveu a montagem das 

armaduras, seguido da montagem das cofragens, em contraplacado. A betonagem das colunas e 

sapatas ocorreu em uma única fase, sem juntas de betonagem, como ilustrado na Fig. 2. 

   

Figura 2. Montagem da armadura da coluna com varões de GFRP e da sapata com varões de aço 

(à esquerda), montagem das cofragens (ao meio) e betonagem das sapatas e colunas (à direita) 

2.2 Propriedades dos materiais 

Os testes de resistência à compressão do betão foram realizados nos dias dos ensaios, nos quais a 

resistência média à compressão cúbica foi de 40 MPa. Relativamente à resistência à tracção, 

realizaram-se ensaios de compressão diametral, nos quais a resistência média à tracção foi 2,70 MPa. 

Quanto a armadura de referência, utilizou-se varões de aço nervurados do tipo A500NR-SD, cuja 

tensão de cedência média das armaduras longitudinais foi de 550 MPa. 

O teste de tracção dos varões longitudinais de GFRP, com 16 mm de diâmetro, ocorreu em 

conformidade com as recomendações normativas [5]. Estes varões de GFRP, com acabamento em 

fibras helicoidais, apresentaram resistência média à tracção igual a 900 MPa e módulo de elasticidade 

longitudinal médio igual a 50 GPa. Relativamente à caracterização das cintas de GFRP, em virtude de 

apresentarem geometria fechada, como mostrado na Fig. 1, foram realizados testes normalizados da 

resistência à tracção do troço dobrado [6], cujo valor resistente médio foi de, aproximadamente, 

250 MPa. A configuração das cintas fechadas de GFRP, em comparação com as convencionais cintas 

abertas em U, proporciona um confinamento potencialmente mais eficiente do núcleo de betão. 

2.3 Instrumentação das colunas 

As colunas foram instrumentadas com extensómetros elétricos colados nos varões de aço e GFRP, e 

com deflectómetros nas colunas e sapatas, como se ilustra na Fig. 3. Os extensómetros foram dispostos 

na zona da base das colunas e ao longo da altura da sapata, avaliando o efeito do confinamento do 

núcleo de betão e o eventual escorregamento dos varões longitudinais na zona de ancoragem. Os 

deflectómetros foram dispostos ao longo da altura das colunas, na região da sua base e no ponto de 

aplicação da carga lateral (a 1580 mm da base), visando quantificar o deslocamento lateral e os 

deslocamentos verticais das secções transversais na zona da possível rótula, permitindo o cálculo da 

rotação e curvatura nestas secções. 
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Figura 3. Disposição dos extensómetros elétricos na armadura longitudinal e transversal (à 

esquerda) e dos deflectómetros nas colunas de BA (à direita) 

2.4 Sistema de ensaio e procedimento de aplicação de carga 

O sistema de ensaio foi concebido de forma a manter (i) a direção do deslocamento lateral imposto 

transversal à secção da coluna e (ii) a direção de aplicação de carga axial concêntrica (constante) 

alinhada com a sua corda, evitando assim as não-linearidades geométricas (Fig. 4). 

  

Figura 4. Sistema de ensaio das colunas de BA 

O protocolo de ensaio dividiu-se em duas fases. A primeira fase consistiu na aplicação da carga axial, 

em controlo de força, até ser atingido o valor de 20% de Ac·fc, ou seja, 580 kN. Quanto à segunda fase, 

em controlo de deslocamento, (i) para as colunas sob carregamento lateral monotónico, procedeu-se 

à imposição de deslocamento lateral até à rotura da coluna; enquanto que (ii) para a coluna sob 

carregamento lateral cíclico, procedeu-se à imposição da variação do deslocamento relativo (drift) de 

referência, de acordo com as recomendações estabelecidas para estes tipos de ensaios [7]. 
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O drift de referência para a coluna de BA-GFRP sob carregamento cíclico (0,7%) consistiu na 

equivalência ao drift de cedência obtido na coluna de betão armado com varões de aço sob 

carregamento monotónico. O drift constitui a relação entre o deslocamento horizontal e a altura de 

aplicação da carga lateral, neste caso, igual a 1580 mm. O primeiro nível de deslocamento laterial 

cíclico incluiu três ciclos relativos ao drift de referência, enquanto que os demais drifts e ciclos foram 

múltiplos do primeiro (1.25, 1.88, 2.5, 3.75, 5.0 e 6.25 vezes superiores), como mostra a Fig. 5. A 

aplicação de deslocamento (monotónico e cíclico) foi realizada a uma taxa de 0,25 mm/seg. 

 

Figura 5. Esquema de aplicação do deslocamento lateral cíclico. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Modos de rotura e comportamento geral das colunas 

Todas as colunas romperam por flexão (Fig. 6), por esgotamento da capacidade resistente dos 

materiais, com elevado nível de fissuração na zona acima da interface coluna-sapata, denominada de 

rótula plástica (coluna com varões de aço) e rótula inelástica (com varões de GFRP).  

 

 
 

Figura 6. Modos de rotura de S-R-N20-CM (à esquerda), G-R-N20-CM (ao meio) e G-R-N20-CC (à direita) 

As colunas apresentaram uma resposta característica que pode ser dividida em três fases principais, 

limitadas por três pontos notáveis: (i) Fase Elástica, delimitada pelo Ponto I (Carga de Proporcionalidade) 

e que caracteriza o comportamento linear dos materiais; (ii) Fase Inelástica – Fissuração, que consiste 

na fissuração por flexão, compreendida entre os Pontos I e II (Destacamento do Recobrimento de Betão); 

e (iii) Fase Inelástica – Confinamento, que se caracteriza pela mobilização do confinamento do núcleo 

de betão, compreendida entre os Pontos II e III (Rotura). O comportamento das colunas nos ensaios 

monotónicos e cíclico é apresentado na Fig. 7, com destaque aos referidos pontos. 
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Figura 7. Curvas experimentais das colunas sob carregamento lateral monotónico (aço e GFRP, à 

esquerda) e sob carregamento lateral cíclico (GFRP, à direita)  

A coluna S-R-N20-CM, após a aplicação da carga axial, atingiu uma resistência lateral máxima de quase 

76 kN, com posterior destacamento do recobrimento de betão e redução de cerca de 13% na 

resistência lateral. A activação do confinamento do núcleo de betão, a par da contribuição do 

endurecimento (e elevada extensão na rotura) dos varões longitudinais de aço, acarretou um 

comportamento com elevada ductilidade. Finalmente, a coluna S-R-N20-CM colapsou para um 

deslocamento máximo de quase 90 mm, em virtude do esgotamento da capacidade resistente do 

betão à compressão, com cedência das armaduras longitudinais de aço tracionadas. 

A coluna G-R-N20-CM, posteriormente à aplicação da carga axial, atingiu um primeiro pico de carga 

lateral de quase 77 kN, relativo à resistência da secção bruta (quase coincidente com o da coluna S-R-

N20-CM). A seguir, ocorreu destacamento do recobrimento de betão, o que ocasionou uma redução 

súbita da resistência lateral de quase 16%. O confinamento (eficiente) do núcleo de betão pelas cintas 

de GFRP resultou num acréscimo de resistência lateral, que se materializou num segundo pico de carga 

lateral, cujo valor foi de cerca de 79 kN. A coluna colapsou para um deslocamento lateral máximo de 

quase 69 mm, por conta do esgotamento da capacidade resistente à compressão do betão, assim 

como do esgotamento da capacidade resistente à compressão dos varões de GFRP. 

Relativamente à coluna G-R-N20-CC, após a aplicação da carga axial, foi imposto um deslocamento lateral 

relativo (drift) de 0,7%, correspondente ao drift de referência e que abrange a carga de fissuração. 

Seguidamente, com o desenvolvimento dos demais drifts e respectivos ciclos, a coluna atingiu uma carga 

lateral máxima de quase 81 kN no primeiro ciclo do drift de 2,5%. Imediatamente depois deste ponto, 

ocorreu destacamento do recobrimento de betão no mesmo drift (ou seja, 2,5%), dando-se uma redução 

de aproximadamente 8% da carga lateral resistente. A rotura da coluna foi controlada pelo esgotamento 

da capacidade resistente do betão à compressão, assim como pela rotura dos varões de GFRP à 

compressão nos drifts de 3,4% e de 4,2%. A coluna G-R-N20-CC atingiu um deslocamento máximo de 

quase 70 mm. Comparativamente ao comportamento da coluna G-R-N20-CM, mostrado na Fig. 7, o 

desenvolvimento dos laços histeréticos acompanhou a curva envoltória da coluna com varões de GFRP 

sob carga lateral monotónica, contudo com antecipação da rotura dos varões de GFRP à compressão por 

conta da redução da rigidez da secção transversal, mais pronunciada nos ensaios cíclicos. 

3.2 Comportamento resistente das colunas 

As curvas resistentes das colunas sob carregamento lateral monotónico (Fig. 7) apresentam cargas 

laterais máximas muito próximas (diferença de 4,4%). Isto demonstra a eficiência do dimensionamento 

da armadura de GFRP (comparado à substituição direta dos varões de aço pelos varões de GFRP); como 
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referido, este dimensionamento teve por objetivo, precisamente, obter uma resistência à flexão 

equivalente à da secção transversal com varões de aço, assim como atingir o estado limite último à 

flexão pelo esgotamento da capacidade resistente à compressão do betão. Esta eficiência também foi 

verificada para a coluna com varões longitudinais de GFRP sob carregamento cíclico (Fig. 7), que atingiu 

uma capacidade resistente lateral semelhante à coluna sob carregamento monotónico. 

O destacamento do betão de recobrimento foi evidenciado em ambas as colunas sob carregamento 

monotónico, demonstrado pela redução brusca na resistência lateral. Com o destacamento, a ativação 

do confinamento do núcleo de betão foi comprovada da seguinte forma: (i) na coluna com varões de 

aço, pela manutenção (quase constante) da carga lateral até ao colapso, patente no troço da curva 

(Fig. 7) entre os deslocamentos laterais de 30 mm e 90 mm; e, (ii) na coluna com varões de GFRP, pela 

recuperação total da carga lateral a que seguiu mesmo um ligeiro aumento de resistência, em relação 

ao primeiro pico de carga. Esta diferença dá-se por conta da maior atividade de confinamento do 

núcleo de betão na coluna com varões de GFRP, em virtude do menor espaçamento entre as cintas, 

permitindo uma eficiência superior no impedimento da expansão do núcleo de betão sob compressão. 

No ensaio cíclico, a coluna G-R-N20-CC apresentou laços histeréticos estreitos e com reduzido nível de 

deformação permanente (Fig. 7), o que representa um menor grau de dissipação de energia (quanto 

ao esperado para uma coluna com armadura em aço), por conta do comportamento linear-elástico 

dos varões de GFRP. A partir das curvas histeréticas, evidencia-se, também, que o desenvolvimento do 

comportamento resistente da coluna G-R-N20-CC decorre em concordância com o comportamento da 

coluna G-R-N20-CM, como se verifica, por exemplo, no destacamento do betão de recobrimento, que 

ocorre para um deslocamento de quase 35 mm para a coluna G-R-N20-CM e para a coluna G-R-N20-

CC no drift equivalente de 2,2% (34,76 mm). Assim, o comportamento resistente geral da coluna G-R-

N20-CC (pelos valores máximos dos ciclos) aproxima-se do comportamento da coluna G-R-N20-CM, 

porém, com menor rigidez por conta do maior dano (elevada fissuração) imposto pela acção cíclica. 

Para quantificar a ductilidade das colunas, utilizou-se um método baseado em critérios de energia, 

desenvolvido por Jeong [8], em que se determina, a partir da curva experimental carga vs. 

deslocamento lateral (monotónico), o ponto de transição entre os comportamentos elástico e 

inelástico (e as energias associadas); nesse procedimento é estimado o declive (S) duma reta de 

descarga (Eq. (1)) através da ponderação de diversos tramos da curva carga vs. deslocamento lateral, 

tendo por pesos as cargas laterais, como se ilustra na Fig. 8, em que se assume um comportamento 

trilinear. Seguidamente, a partir das energias total (Etot) e elástica (Eela), calcula-se a ductilidade do 

elemento estrutural (μ), através da Eq. (2); em que, S1, S2 e S3 são os declives das retas, P1 e P2 são as 

cargas laterais obtidas a partir da intercepção dessas retas; e P3 é a carga lateral máxima. 

       S P S P P S / P1 1 2 1 2 2  Eq. (1)     tot ela, E / E0 5 1  Eq. (2) 

Tabela 2 – Parâmetro de ductilidade e valores resistentes das colunas sob carga monotónica 

Colunas Eela/Etot [%] μ P3 [kN] 

S-R-N20-CM 9,9 5,5 75,5 

G-R-N20-CM 12,3 4,6 78,7 
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Os parâmetros de ductilidade (Tabela 2) mostram que a coluna S-R-N20-CM, com varões de aço, 

apresentou uma ductilidade (pelo critério de energia) superior em 20% à da coluna G-R-N20-CM, em 

virtude do comportamento elasto-plástico dos varões de aço. Nota-se, igualmente, que, mesmo na 

coluna G-R-N20-CM, que possui armaduras cujo comportamento mecânico é elástico-linear, por conta 

da atividade de confinamento do núcleo de betão, a proporção de energia inelástica (diferença entre 

energia total e energia elástica, como se mostra na Fig. 8) face a energia total (~88%) foi muito próxima 

à da coluna S-R-N20-CM (~90%). O eficiente confinamento do núcleo de betão na coluna G-R-N20-CM 

deu-se por conta da maior taxa de armadura transversal em comparação com a coluna S-R-N20-CM, 

que apresentou um elevado espaçamento entre as cintas de aço. 

  

Figura 8. Descrição das energias elástica e inelástica (adaptado de Grace et al. [9] – à 

esquerda) e energia dissipada acumulada da coluna G-R-N20-CC (à direita) 

No que se refere à coluna G-R-N20-CC, a energia dissipada acumulada (Fig. 8) constitui um adequado 

parâmetro para avaliar a inelasticidade da resposta da estrutura. A quantificação da energia dissipada 

em cada ciclo decorre do cálculo sucessivo da área histerética circunscrita no laço do ciclo em questão. 

Observa-se, a partir da Fig. 8, que a coluna apresentou uma dissipação quase linear até ao penúltimo 

drift, o que reflecte, em grande medida, o comportamento linear-elástico dos varões longitudinais de 

GFRP. Contudo, a energia aumentou mais consideravelmente no último drift, demonstrando uma 

maior dissipação (isto é, laços mais alargados, Fig. 7), por conta do comportamento não-linear do 

betão, potenciado pelo eficiente confinamento conferido pelas cintas de GFRP. Assim, a partir dos 

laços histeréticos e do gráfico de energia (inelástica) dissipada acumulada, nota-se que a capacidade 

resistente da coluna com varões de GFRP está condicionada à eficiência do confinamento do núcleo 

de betão. 

4 CONCLUSÕES 

O presente artigo apresentou um estudo experimental, de cariz exploratório, sobre o comportamento 

de colunas de betão armado com varões de aço e de GFRP, sob carregamento axial e lateral, 

monotónico e cíclico. Este é um aspecto particularmente relevante para o uso de armaduras de GFRP 

em elementos de betão, sobretudo em zonas sísmicas; contudo, muito pouco explorado na literatura. 

Os resultados obtidos mostraram que as colunas de betão armado com varões de GFRP podem 

apresentar resistências laterais similares às das colunas de BA com varões de aço, desde que o 

dimensionamento seja efectuado de forma a garantir (i) uma resistência à flexão equivalente das 

secções transversais, e (ii) que o estado limite último esteja associado ao esgotamento da capacidade 
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resistente à compressão do betão. Isto pressupõe um adequado confinamento do núcleo de betão, 

tendo-se mostrado que, para o nível de esforço axial considerado, é possível atingir este objetivo 

utilizando cintas de GFRP. 

Ficou também evidenciado que, em colunas de BA-GFRP, a ductilidade sob carga lateral monotónica e 

a capacidade de dissipação de energia sob carga cíclica são fortemente dependentes do confinamento 

do núcleo de betão pelas cintas de GFRP. A eficácia deste confinamento depende da adopção de uma 

taxa de armadura transversal adequada. 
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Abstract 

In this study, milled municipal solid waste incinerator bottom ash (MIBA) was used as full cement re-

placement in the production of alkali activated mixes. An alkaline solution containing either NaOH or 

Na2SiO3 was used. Fly ash was used as the control precursor in the preparation of alkali activated mixes. 

X-ray analysis fluorescence and powder X-ray diffraction analysis of cement, fly ash, aggregates and of 

the resulting pastes were carried out. All specimens were evaluated in terms of their mechanical and 

durability-related performance (i.e. flexural and compressive strength, carbonation, water absorption 

by capillary action, and shrinkage). During initial trials, considerable production of hydrogen gas was 

observed when producing the mixes, resulting from the reaction between the MIBA’s metallic alumin-

ium fraction and the NaOH solution. This led to an overall increase in porosity leading to a significant 

expansion and thus strong decline in performance. The production process was adapted to potentiate 

this reaction thereby preventing expansion during the curing stage. Although the alkali activated MIBA 

specimens presented fast carbonation in comparison with corresponding cement mortars, this led to 

a considerable strength increase. Additionally, due to the relatively high content of soluble compo-

nents, which were not consumed during the alkali activation for the creation of dense products, these 

mortars exhibited low stability in high relative humidity settings due to leaching. 

Keywords: Alkali activation; Mortar; Concrete; Municipal solid waste; Bottom ashes. 
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1 INTRODUCTION 

In the production of cement, high amounts of CO2 are generated in a ratio around 1:1; for each metric 

tonne of cement produced, a metric tonne of CO2 is generated, the worldwide production of which 

significantly contributes to global warming [1]. An alternative binding system that can reduce CO2 emis-

sions is alkali activated materials (AAM), which would allow the complete replacement of cement in 

the manufacture of construction materials [2]. These materials result from the dissolution, in an alka-

line environment, of aluminosilicate particles present in natural or industrial residues and have demon-

strated a reduction from 55% to 75% in CO2 emissions, when compared to Portland cement [3]. AAM 

are stable at high temperatures and can perform well in fire resistance. In addition, alkali activation 

can be carried out on various materials, such as kaolin and metakaolin, blast furnace slag and fly ash 

(FA) [4]. The most used alkaline activators are sodium hydroxide and sodium silicate [5]. 

Currently, another societal issue is the increasing production of municipal solid waste (MSW). In 2012, 

the world production of MSW was about 1.3 billion tonnes and it is expected that, by 2025, this value 

can reach 2.2 billion tonnes per year, representing 1.42 kg/person/day (4.3 billion urban residents) [6] 

Between 85% and 95% of the products resulting from MSW incineration are MSW incinerated bottom 

ash (MIBA). Therefore, several countries in the European Union (EU) have taken measures, such as 

improving waste treatment technologies, fees and taxes, to show that MIBA can be an alternative to 

natural resources [7]. The treatment of MSW in 2018 in the EU, consisted of 23% landfilled, 30% recy-

cled, 28% incinerated and 17% decomposed, and indicated that, close to 16 million tonnes of MIBA are 

produced per year. The search for other materials capable of replacing Portland cement, thereby re-

ducing its environmental impact and preserving natural resources, led to the introduction of MIBA in 

the study of AAM [8]. This material is normally made up of aluminosilicates and this application also 

makes it possible to recover it and reduce its quantity deposited in landfills [7]. 

The purpose of this investigation is to evaluate the performance of alkali activated mortars with MIBA 

as precursor and with different activators (i.e. variation of molal concentration of NaOH and introduc-

tion of Na2SiO3 in some mixes), by exploring the characteristics of MIBA and optimizing the alkaline 

solution, to obtain a stable product. In this work, a comparative analysis was carried out with the be-

haviour of these mortars and those of cement and activated FA. 

2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 Mortar constituents 

The cement and activated FA mortars were produced as control mortars. The water used in the pro-

duction of mortars comes from the public network. The amount required for cement-based mortars 

takes into account the water/binder ratio (w/b) of 0.5. The NaOH (in solid state) used has a purity of 

at least 99%. Silica gel is used in the alkaline activator, reacting with water and NaOH, resulting in 

sodium silicate (Na2SiO3) in an aqueous state. Fine and coarse sands were used (0/1 and 0/4, respec-

tively). Two different water reducing admixtures were tested, based on lignosulfonates: Sikament 400 

Plus and Sikament 414 PT. 
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2.2 Methodology and mix design 

The mortars were evaluated according to the following tests/standards: fresh density - EN 1097-6 

(2013); particle size distribution - EN 1015-1 (1999); slump - EN 1015-3 (1999); density in hardened 

state - EN 1015-6 (1999); dynamic elastic modulus - ASTM E1876 (2015); ultrasound - EN 12504-4 

(2004); flexural strength - EN 1015-11 (1999); compressive strength - EN 1015-11 (1999) and carbona-

tion - LNEC 391-1993. The experimental campaign was divided into three stages. In the first one, given 

the known instability of some water reducing admixtures, different types were tried to ascertain the 

most stable ones in an alkaline environment. In the second stage, MIBA mortars were evaluated and 

compared with cement and FA ones, with a liquid/binder (l/b) ratio of 0.50. In the final stage, evalua-

tion of MIBA mortars with variation in the molal concentration of NaOH and the addition of SiO2 in 

alkaline activator with a l/b ratio of 0.65 (improved workability) was also carried out [9-20]. Table 1 

presents the mix design of the mortars produced in the experimental campaign. 

Table 1. Mortar mix design 

Binder NaOH (mol/kg) 
MNaOH/MH2O 

(%) 
MNa2O/Mbinder 

(%) 

Constituents of the alkaline 
activator (wt%) Designation 

H2O NaOH SiO2 

MIBA 

4.5 18.0 9.1 75.76 13.66 10.58 8M1 

5.6 22.5 11.4 71.43 16.10 12.47 10M1 

6.8 27.0 13.6 67.57 18.27 14.16 12M1 

8.0 32.0 16.1 75.76 24.24 0 8M0 

10.0 40.0 20.2 71.43 28.57 0 10M0 

12.0 48.0 24.2 67.57 32.43 0 12M0 

FA 10.0 40.0 15.5 71.43 28.57 0 FA 

Cement 0 0 0 100 0 0 CEM 

2.3 Production 

The production of mortars was based on EN 1015-2 (1998) [21]. However, some major changes were 

required for MIBA mortars in an attempt to optimize its use as a binder, due to the precursor’s physical 

and chemical characteristics. The tests were carried out by testing prismatic specimens prepared in 

moulds, based on EN 1015-11 (1999) [12].  The test pieces were subjected to five different curing condi-

tions, two for alkaline activated mortars and three for cement mortars. The curing phase consists of var-

ying the temperature and relative humidity conditions in the rooms where the test pieces are located. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Material properties 

The particle size distribution of MIBA was evaluated at times 0, 1, 2 and 4 hours after being processed 

in a ball mill. The original MIBA material had particles of varying sizes, from tenths of a mm to cm. In 

Figure 1, the MIBA and fine aggregates granulometric distribution curves are presented. 
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Figure 1. Particle size distribution of fine aggregates (a) and MIBA (b) 

 

XRF analysis of the MIBA showed it is within the permitted range for category B (LOI under 7%) as fly 

ash for concrete in compliance with EN 450-1, and, according to ASTM C618, it can be classified as class 

C FA, wherein the minimum value of the sum of Al2O3, SiO2 and Fe2O3 is 50%. 

Through a modified Chapelle test, the MIBA was evaluated where 445 mg of Ca(OH)2 were obtained 

per g of residue, which is higher than the minimum limit of 436 mg Ca(OH)2/g of addition, established 

by Raverdy et al [22], for the classification of a mineral addition as a pozzolanic material. 

Before the XRD analysis, a magnetic separation stage was performed with a magnet on a small random 

sample of MIBA, to quantify the magnetic fraction present. The XRD analysis showed the most repre-

sentative elements of each fraction (Figure 2). For the non-magnetic part, quartz (SiO2), calcite (CaCO3) 

and intermediate sodium anorthite ([Ca,Na][Si,Al]4O8) were identified. The magnetic sample showed 

calcite, probably in powder form to cover the magnetic residues, magnetite (Fe3O4), kamacite (Fe, Ni), 

an iron and nickel alloy, and plustite (FeO). In Figure 2, a slope of the diffractogram's bottom line is 

also noticeable, due to the fluorescence effect caused by iron elements [23]. 

3.2 Preliminary trials 

Table 2 presents information on the effect of admixtures and MIBA used in each mortar. For M1 and M2, 

the Los Angeles abrasion machine was used, for M3, a small ball mill was used. The difference between 

M1 and M2 was the admixture used. In Figure 3, it is readily noticeable that M2 is denser, presumably 

due to the better dispersion of the MIBA particles during mixing, justifying the strength gain, exceeding 

10 MPa. Using this specific precursor in the production of AAM is known to result in expansion-related 

issues. The presence of metallic aluminium (Al) in MIBA and its reaction with the NaOH solution leads to 

the generation of hydrogen (H2) gas. This reaction occurs spontaneously, therefore, it does not require 

any external agent such as pressure or temperature for the product to develop; at the same time, the 

thermal curing accelerates the production of the gas, which becomes occluded in the fresh mixes result-

ing in the formation of air pockets inside the mortars [24, 25]. There is around 4.4 g of Al per kg of MIBA, 

which can lead to the release of 6.3 L of H2 per kg of precursor. Volume increase was observed in all 

mixes, especially in the M3 specimens, due to the formation of H2 gas. Comparing the results of M3 with 
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those of M1 (Table 2), the workability decreased, possibly due the increase in the specific surface area of 

the MIBA particles prompted by the different grinding methods [8, 26]. 

 

Figure 2. XRD analysis of magnetic and non-magnetic fractions of MIBA 

Table 2. Effect of water reducing admixtures in the slump and 28-day strength of MIBA mortars 

Mix Admixtures (Type / %) MIBA max size (μm) Slump (mm) 
Flex. Str. 

(MPa) 
Comp. Str. 

(MPa) 

M1 Sikament 414 PT 5 < 125 112.4 ± 0.1 1.98 ± 0.08 7.01 ± 0.12 

M2 Sikament 400 Plus 5 < 125 102.0 ± 0.2 2.44 ± 0.11 10.54 ± 0.38 

M3 Sikament 414 PT 5 < 125 105.4 ± 0.5 2.59 ± 0.02 9.50 ± 0.48 

3.3 Mortars with liquid/binder ratio of 0.5 

Table 3 shows the results for the slump, fresh density, and dynamic elastic modulus tests. It shows two 

slump values for MIBA mortars, to control their workability over time: the first was measured after 15 

minutes of mixing and the second after a 45-minute resting time. Preliminary testing, with FA mortar 

production, showed that a H2O/FA ratio of 0.5 resulted in a greater slump than that of cement. In this 

phase, where the l/b ratio was constant and equal to 0.5, there was a reduction of water in the mix, 

causing lower slump values, which were possibly aggravated with the increased viscosity of the solu-

tion with dissolved NaOH. In the dynamic modulus of elasticity test, cement specimens show better 

results at 7 and 28 days, with the fastest rate of development in the first days. FA mortars present a 

slower rate of development in modulus of elasticity but rising considerably even after 28 days. Further 

testing over time would be needed to ascertain this property’s trend. 
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Table 3. Consistence, fresh density, and dynamic elastic modulus 

Mix l/b w/b 
WRA 
(%) 

Slump (mm) Density (kg/m3) 
Dynamic elastic modulus (GPa) 

7-day 28-day 

CEM 0.50 0.50 0 223 ± 2 2247 ± 4 34.9 ± 0.4 37.4 ± 0.4 

FA 0.50 0.36 0 187 ± 2 2247 ± 1 16.9 ± 0.1 22.8 ± 0.4 

MIBA 0.50 0.36 2 107 ± 1 104 ± 1 1873 ± 10 1840 ± 10 9.6 ± 0.4 10.9 ± 0.7 

 

Table 4 presents the results obtained for the ultrasonic pulse velocity (UPV) test, and of the flexural 

and compressive strengths. For MIBA, due to the high porosity of the samples, the UPV was lower and, 

over time, improved only 5%. Although the flexural strength of FA mortars was lower than that of 

cement ones after 7 days, it presented a considerable development towards 28 days, surpassing them 

(higher flexural strength is expected in AAM with equivalent compressive strength of cement mortars). 

However, the compressive strength of FA mortars was notably lower, but still capable of being used in 

concrete structures. MIBA mortars, on the other hand, exhibited marginal flexural and compressive 

strength when compared with the two other materials. 

Table 4. Ultrasound, and flexural and compressive strengths 

Mix 
Ultrasound (m/s) Flexural strength (MPa) Compressive strength (MPa) 

7-day 28-day 7-day 28-day 7-day 28-day 

CEM 4126 ± 65 4586 ± 40 5.35 ± 0.21 6.89 ± 0.16 43.9 ± 0.7 55.2 ± 1.6 

FA 3085 ± 34 3537 ± 53 4.19 ± 0.22 8.52 ± 0.21 17.0 ± 0.6 30.0 ± 1.4 

MIBA 2627 ± 35 2761 ± 15 1.37 ± 0.06 2.75 ± 0.38 4.90 ± 0.35 6.25 ± 0.79 

3.4 Mortars with liquid/binder ratio of 0.65 

The results for the slump and fresh density of MIBA mixes with varying NaOH and SiO2 content are 

shown in Table 5. Slight slump reduction was observed between 8M0 and 12M0 mixes due to the 

increasing amount of NaOH and decreasing content of water. As expected, their density increased with 

the increasing NaOH content, due to its higher density in comparison with that of water. In these mor-

tars, measurements to slump and density were made 15 min and 60 min after production to evaluate 

the fresh mixes’ performance development over time as a result of the Al’s reaction with the alkaline 

solution. Slight slump decrease was observed as expected due to possible evaporation of water and 

partial setting. However, considerable increase in fresh density was observed after 60 min (11%-13%). 

Since the H2-producing reaction would obviously lead to increasing air pockets in the fresh mix, after 

15 min, the density relatively low. As time went by, this resting time allowed the reactions to take place 

up to a point that they were marginal, resulting in the release of the entrapped air. 

The results obtained for the dynamic modulus test and ultrasound tests are shown in Table 6. There 

was an increase in the dynamic elastic modulus with an increase in concentration of 8 to 10 mol/kg. 

However, the values of 12M0 are lower than those of the 10M0 family, suggesting that the increase in 

NaOH was detrimental. Regarding mixtures with silica, these have lower values with little development 

over time. Ultrasound results are in line with those in the previous tests, with mixes with only NaOH 

showing better results and, among these, with 10M0 obtaining the best result. 
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Table 5. Workability and density results 

Mix H2O/binder 
MNa2O/ 

Mbinder (%) 
MSiO2/ 

Mbinder (%) 

Slump (mm) Density (kg/m3) 

15 min 60 min 15 min 60 min  

8M0 0.49 12.2 - 185 ± 3 178 ± 3 1750 ± 31 1956 ± 19  

10M0 0.46 14.4 - 181 ± 2 177 ± 2 1757 ± 28 1972 ± 27  

12M0 0.44 16.3 - 173 ± 1 166 ± 4 1775 ± 11 2010 ± 19  

8M1 0.49 6.9 6.9 154 ± 5 1962 ± 19  

10M1 0.46 8.1 8.1 186 ± 11 1876 ± 57  

12M1 0.44 9.2 9.2 189 ± 1 1845 ± 17  

Table 6. Dynamic elastic modulus and ultrasound results 

Mix 
Dynamic elastic modulus (GPa) Ultrasound (m/s) 

7-day 28-day 91-day 7-day 28-day 91-day 

8M0 4.96 ± 0.34 6.99 ± 0.33 8.06 ± 0.63 2116 ± 12 2425 ± 31 2651 ± 28 

10M0 5.72 ± 0.26 8.11 ± 0.37 10.90 ± 0.70 2141 ± 15 2633 ± 34 2973 ± 19 

12M0 5.02 ± 0.27 7.50 ± 0.14 10.54 ± 0.51 2142 ± 40 2515 ± 27 2864 ± 61 

8M1 1.33 ± 0.09 1.75 ± 0.02 1.79 ± 0.02 1163 ± 134 - 957 ± 20 

10M1 1.78 ± 0.09 2.25 ± 0.09 1.90 ± 0.21 1473 ± 33 1389 ± 17 1400 ± 112 

12M1 1.76 ± 0.06 2.73 ± 0.06 3.38 ± 0.19 1604 ± 42 1740 ± 29 1837 ± 19 

The results of the flexural and compressive strengths are shown in Figure 3. In relation to the increase in 

the concentration of NaOH or SiO2 in the mortars, in several cases, there is a performance gain with 

increasing concentration. This was expected up to a certain stage since the reaction between Al and OH- 

is catalysed by the greater presence of the latter in the solution, thus leading to specimens with lower 

porosity. However, many results suggest that a molal concentration of 10 led to optimized strength de-

velopment, after which it may decline. Unlike what most of the literature suggests, SiO2-containing mor-

tars presented a considerably poorer performance in comparison with the NaOH-mixes. Due to the faster 

setting time of these mixes, it became impossible to adopt a resting period wherein the mix was left to 

react thereby releasing H2 gas. This in turn may have contributed to a greater porosity. 

To evaluate the level of penetration of CO2 in the mortars’ matrix, a carbonation test was carried out. 

The carbonation test specimens from the MIBA mortars were completely carbonated with only 28 days 

in the carbonation chamber (Figure 4). However, before being introduced into the chamber, their curing 

regime was the same as that of the other specimens up to 28 days (56 days for testing) and 91 days (119 

days for testing) of curing age, so this test allows an understanding of the effect of carbonation on flexural 

and compressive strength. The results suggest the curing in the chamber was beneficial for strength de-

velopment and may have accelerated the polycondensation processes. The high CO2 concentration per-

centage (5%) led to a change in the internal structure with the precipitation of calcium carbonate. 
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Figure 3. Flexural (a) and compressive strength (b) for MIBA mortars at 7, 28 and 91 days 
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Figure 4. Flexural (a) and compressive strength (b) for MIBA mortars and carbonated MIBA mor-

tars at 28, 56, 91 and 119 days 

4 CONCLUSIONS 

An experimental investigation on the influence of NaOH and Na2SiO3, as alkali activators in the produc-

tion of mortars with MIBA as precursor, was carried out. Despite the low amount of Al2O3 in MIBA, its 

chemical composition resembles that of class C FA; however, the former contains a lower amount of 

amorphous material (mostly from waste glass), leading to a material with relatively low pozzolanicity 

and thus poor reactivity in an alkaline medium. Processed MIBA contains a notable amount of ferrous 

metals due to the ineffective electromagnetic separation stage applied at the treatment facility. This 
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treatment process could be improved, wherein potentially higher revenue would be obtained from 

selling the removed metal and less contaminated MIBA would be produced. However, due to the in-

herent little effectiveness of the Eddy current separation stage for non-ferrous metals, metallic Al is 

likely to be present in every batch of MIBA. 

Metallic Al, with relatively high content in MIBA, will react with the OH- present in the alkaline solution 

causing the formation of H2 gas, which becomes entrapped in the fresh mix. After the thermal curing 

process, which also potentiates this reaction, all samples showed expansion to a certain extent, despite 

the resting period to allow the release of H2 gas. Naturally, the higher porosity derived from this pro-

cess, allied with the relatively lower reactivity of MIBA in comparison with FA, led to a considerable 

decline in mechanical and durability related performances. 

Enhanced performance was observed in mixes using NaOH as the activator in comparison with those 

made with Na2SiO3. Despite the same amount of activator for both mixes, the improved performance 

by the former may have been due to the higher amount of OH- ions in the aqueous solution, leading 

to a high pH environment, thereby potentiating dissolution of the reactive aluminosilicates. 
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Resumo 

Nos últimos anos tem-se assistido ao crescente uso de varões de FRP (Fiber Reinforced Polymers) nas 
estruturas de betão armado, por substituição das armaduras convencionais em aço, com especial 
ênfase em zonas sob o efeito de condições de exposição ambiental adversas. De facto, entre as 
principais vantagens dos FRP em relação ao aço, destacam-se a resistência à corrosão, a elevada 
resistência à tração e o baixo peso. Para o sucesso do uso destes materiais é necessário a 
compreensão da aderência entre os varões de FRP e o betão, a curto e longo prazo, bem como a sua 
durabilidade. 

Neste trabalho procura estudar-se a aderência entre varões de FRP e betão através de uma base de 
dados criada a partir da recolha de dados experimentais existentes na literatura, da qual resultaram 
1008 ensaios validados. Como parâmetros de estudo, consideraram-se o tipo de fibra do FRP, o 
diâmetro do varão, o comprimento de amarração do FRP ao betão, e o tipo de tratamento da 
superfície do varão. Foram também estudados os efeitos do ambiente de exposição, o tempo de 
exposição e a temperatura de exposição. 

Deste estudo foi possível concluir que: o tipo de fibra do FRP e o diâmetro do varão não têm 
influência relevante na tensão de aderência normalizada FRP/betão, dada a distribuição não linear 
das tensões tangenciais ao longo do comprimento de amarração, com aumento deste a tensão 
máxima média de aderência diminuiu, os varões com tratamentos da superfície (deformadas e/ou 
revestidas com areia), têm tensões de aderência superiores às dos varões lisos; finalmente, dos 
ambientes objeto de análise (ácido, salino, alcalino, água, temperatura elevada, ciclos térmicos e 
temperatura elevada seguida de imersões), para os tempos e temperaturas consideradas, 
observaram-se níveis de degradação da aderência baixos, com taxas de retenções de aderência 
muito elevadas, i.e. próximas dos 100%. 

Palavras-chave: Betão; varões de FRP; Aderência; Ensaios de arranque 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a invenção do betão armado no final do século XIX, os varões de aço têm sido usados como o 
material capaz de resistir aos esforços de tração que se desenvolvem nas estruturas de betão 
armado. Quando estas estruturas são expostas a condições de agressividade ambiental severa, como 
é o caso de ambientes marítimos ou ambiente onde o uso de sais de degelo é necessário, o reforço 
em aço deteriora-se em resultado do processo de corrosão que sofre, ocasionando elevados custos 
de manutenção. Como forma de solucionar este problema, o uso de Fiber Reinforced Polymers (FRP) 
por substituição aos varões convencionais em aço, tem demonstrado constituir uma solução viável 
[1]. 

Os FRPs apresentam diversas vantagens em relação ao aço convencional, entre as quais destacam-se: 
(i) a alta resistência à corrosão, (ii) a alta resistência longitudinal à tração, (iii) o baixo peso, (iv) a 
baixa condutividade térmica e (v) o bom comportamento à fadiga [2-4]. Fruto disto, investigadores 
tem dedicado os seus esforços no estudo do uso de FRPs como reforço em estruturas de betão a fim 
de garantir a segurança estrutural e, consequentemente, aumentar seu uso. Em consequência destes 
esforços, duas importantes diretrizes para o uso de FRPs em estruturas de betão armado foram 
publicadas, nomeadamente a ACI 440.1R-15 [1] (American Concrete Institute) e a CSA S806-12 [5] 
(Canadian Standards Association). 

Entender o comportamento da aderência entre o FRP e o betão, a curto e longo prazo, representa 
um ponto fundamental para garantir o sucesso do seu uso. Assim, este artigo tem por objetivo 
avaliar os principais parâmetros que influenciam a aderência entre o FRP e o betão. Para tal, uma 
base de dados composta por 1008 provetes de arrancamento foi criada a partir da recolha de dados 
experimentais disponíveis na literatura. Durante este levantamento, foi possível verificar que, de 
uma forma individualizada, os autores estudaram diversos parâmetros influenciadores do 
comportamento da aderência, nomeadamente: 

i. Tipo de FRP: diferentes tipos de fibras foram avaliadas em [6, 7] tendo-se concluído que, a 
mudança na fibra do FRP causou alteração na rigidez da ligação, modificando o ramo 
ascendente da curva tensão de aderência versus deslizamento; 

ii. Comprimento embebido: diversos autores, e.g. [8-10], avaliaram a influência do 
comprimento embebido dos varões de FRP, concluindo que existe uma relação inversamente 
proporcional entre a tensão de aderência e o comprimento embebido, ou seja, quando o 
comprimento embebido aumenta, a tensão de aderência diminui; 

iii. Diâmetro do varão: estudos sobre a variação do diâmetro do varão de FRP indicam que 
maiores diâmetros resultam em tensões de aderência menores, já que a tensão necessária 
para mobilizar o deslizamento em diâmetros pequenos é maior do que a necessária para 
diâmetros maiores. Adicionalmente, em varões de diâmetros maiores, durante a cura do 
betão formam-se mais poros de ar em volta do varão, diminuindo assim a superfície de 
contato, como mencionado por [7-10]; 

iv. Tipo de superfície: devido aos mecanismos de transmissão de tensões entre o varão e o 
betão, a superfície do FRP foi analisada por vários estudos, e.g. [8, 11, 12], tendo sido 
apontada como fator de grande influência na tensão de aderência; 

v. Exposição ambiental: exposições ambientais agressivas são conhecidas por deteriorar as 
estruturas com o passar do tempo, por isso, vários autores, e.g. [13-16] dedicaram-se a 

1032 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



estudar o comportamento desta deterioração em diversos ambientes, sob ação de várias 
temperaturas, com auxílio de métodos de envelhecimento acelerado. 

Nos capítulos que seguem procede-se, inicialmente, à introdução da base de dados construída, 
seguindo-se a respetiva análise. O presente trabalho termina com as principais conclusões do estudo 
desenvolvido. 

2 BASE DE DADOS 

Uma base de dados contendo 1008 resultados de ensaios de arrancamento foi criada a partir da 
literatura disponível [6-30]. Os resultados incluídos nesta base de dados resultam de diferentes tipos 
de fibras de FRP: 604 em fibras de vidro (GFRP), 251 em fibras de basalto (BFRP) e 153 em fibras de 
carbono (CFRP). Os varões de FRP foram agrupados em função do diâmetro (Ø), variando entre 7 mm 
e 29 mm, dos quais 467 correspondem a 12 mm e 229 a 8 mm. Em relação aos comprimentos 
embebidos, estes variam entre 2Ø e 20Ø, sendo os de 5Ø mais comumente usados 
(aproximadamente 68% dos ensaios incluídos neste estudo). As variadas superfícies de FRP 
disponíveis na literatura foram reunidas em quatro grupos principais, i.e.: (i) superfície deformada 
(DS) 494 ensaios, (ii) revestidas com areia (SC) 130 ensaios, (iii) revestidas com areia e deformada 
(SC+DS) 343 ensaios e (iv) lisas (SM) 41 ensaios. Relativamente a durabilidade da aderência entre o 
FRP e o betão, a base de dados inclui resultados que derivam da exposição às mais severas condições 
ambientais, especificamente: (i) solução ácida (AC) 33 ensaios, (ii) solução alcalina (AK) 72 ensaios, 
(iii) solução salina (SA) 211 ensaios, (iv) imersão em água (WA) 48 ensaios, (v) temperatura elevada 
em ambiente seco (HT) 21 ensaios, (vi) ciclos térmicos (TC) 41 ensaios, e (vii) temperatura elevada a 
seco e logo depois imerso em solução salina (HSA) 9 ensaios, ou em (viii) água (HWA) 9 ensaios. As 
temperaturas dos ciclos térmicos variam entre -20 °C e 60 °C, enquanto os demais condicionamentos 
foram estudos em temperaturas que variam entre 20 °C e 90 °C. Os períodos de exposição vão desde 
7 dias até ao máximo de 240 dias. 

Para o conjunto de dados coletados muitas variações foram observadas, resultado da normalização 
insuficiente relativamente ao uso dos FRPs como reforço em betão armado, que leva a diferentes 
métodos de ensaios. Assim sendo, para os dados levantados observou-se que o módulo de Young do 
FRP variou entre 31 GPa e 170 GPa, a tensão máxima média de aderência entre 0,1 MPa e 67,8 MPa, 
e a resistência à compressão do betão variou entre 12 MPa e 170 MPa. De forma a minimizar a 
influência que a resistência do betão causa na tensão de aderência, os resultados, aqui apresentados 
foram normalizados em função da resistência à compressão do betão, conforme Eq. (1), 

𝜏𝑛 =
𝜏𝑚𝑎𝑥

� 𝑓𝑐𝑚
1 𝑀𝑃𝑎

 
(1) 

sendo que 𝜏𝑛 é a tensão média de aderência (corte) normalizada em [MPa], 𝜏𝑚𝑎𝑥  é a tensão máxima 
média de aderência obtida nos ensaios de arrancamento em [MPa], e 𝑓𝑐𝑚 é a resistência do betão 
em cilindros normalizados (150/300 mm) em [MPa].  
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3 ANÁLISE DOS PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM A ADERÊNCIA 

A primeira fase do estudo consistiu em avaliar os resultados da aderência em provetes não 
condicionados nos seguintes parâmetros: (i) tipo de FRP, (ii) comprimento embebido, (iii) diâmetro 
do varão, e (iv) superfície do varão. O objetivo desta análise é compreender em que medida os 
parâmetros mencionados influenciam a aderência entre o FRP e o betão (a curto prazo). 

3.1 Tipo de FRP 

Três tipos de FRP foram considerados nesta avaliação, os GFRP, BFRP e CFRP. Entre estes, os GFRP 
são os mais amplamente utilizados, devido a seu custo-benefício quando comparado com os BFRP e 
CFRP. Conforme foi mencionado por [6, 7], as variadas fibras que compõem o FRP podem alterar a 
rigidez da ligação. Além disso, a base de dados é formada por diferentes módulos de Young, que 
variam entre 31 GPa e 170 GPa. Por isso, os resultados de tensão de aderência normalizados foram 
ainda, padronizados em função da rigidez axial (EA) do varão de FRP, ou seja, as tensões de aderência 
normalizada (𝜏𝑛) foram divididas, em cada caso, por (EA) e são apresentadas na forma 𝜏𝑛/𝐸𝐴. Nesta 
análise, nenhuma outra característica, como seja o comprimento embebido, diâmetro ou superfície 
do varão, foi considerada. A Fig. 1 apresenta os resultados, em termos de valor médio para os três 
tipos de FRPs considerados. Os diferentes tipos de FRPs considerados não apresentam influência na 
tensão média de aderência normalizada (Fig. 1a). Quando a rigidez axial é considerada (Fig. 1b), 
obteve-se para o GFRP, BFRP e CFRP os valores de 0,45 1/m², 0,62 1/m² e 0,22 1/m², com 
coeficientes de variação (CoV) de 73%, 47% e 63%, respetivamente. Assim, é possível concluir que os 
CFRP são os que apresentam as menores tensões de aderência e os maiores valores observam-se 
para os varões de BFRP. Conclui-se, também, que em termos médios os varões de BFRP apresentam 
maior benefício, quando se considera sua rigidez axial, pois na rotura da ligação conduzem às 
maiores tensões de aderência. 

 

 

a. Tensão de aderência normalizada  

 

b. Tensão de aderência normalizada/rigidez axial 

Figura 1. Tensão média de aderência normalizada em função do tipo de FRP 

3.2 Comprimento embebido 

Durante ensaios de arrancamento vários comprimentos de embebimento têm vindo a ser utilizados, 
e em razão disso, observam-se variações significativas nas respetivas tensões de aderência. Para cada 
um dos intervalos analisados, a média da tensão de aderência normalizada (ver Eq. (1)) é 
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apresentada na Fig. 2. Constata-se, mais uma vez, que associados a estes valores, estão elevados 
valores de CoV, atingindo um máximo de 50%; porém, neste caso, foi verificado que com o aumento 
do comprimento embebido, a tensão de aderência diminui. Este comportamento é também 
observado em ensaios de arrancamento quando são utilizados varões de aço, como indicado em [8-
10]. Dois fenómenos distintos são associados a este comportamento, a saber: (i) a distribuição da 
tensão tangencial ao longo do comprimento embebido é não linear (a lei local de aderência é 
normalmente composta por um ramo ascendente até ao pico e um ramo descendente); e (ii) o efeito 
de Poisson que devido ao alongamento do varão na direção longitudinal causa a redução no seu 
diâmetro (na direção transversal) e, como resultado, observa-se uma diminuição do efeito do atrito 
ao longo do comprimento.  

 

Figura 2. Tensão média de aderência normalizada em função do comprimento embebido 

Tendo por base o que foi observado, nas análises subsequentes foram apenas considerados os 
resultados correspondentes ao comprimento de embebimento igual a 5Ø, que correspondem aos 
mais usados. De referir que este comprimento é sugerido pela CSA S806-12 [5] na caracterização da 
aderência de varões de FRP ao betão. 

3.3 Diâmetro do varão 

Em virtude da insuficiência de normalização em relação aos varões FRP, estes são fabricados sem 
qualquer tipo de restrição, levando a uma significativa diversidade de diâmetros. Como exemplo 
desta elevada variação, apenas para a base de dados criada para este estudo os diâmetros variam 
entre 7 mm e 29 mm, tendo-se encontrado 19 distintos diâmetros de varões. Além dos diferentes 
diâmetros encontrados, vários autores [7-10] apontam que o aumento do diâmetro do varão conduz 
à redução da tensão de aderência. 

A Fig. 3a apresenta a média da tensão de aderência normalizada para cada diâmetro disponível, 
quando o comprimento embebido de 5Ø é considerado. Aqui, mais uma vez, elevados valores dos 
respetivos coeficientes de variação são observados, sendo que o valor máximo observado foi de 49%. 
Por outro lado, ao contrário do que foi referido por [7-10], não foram observadas variações 
significativas da tensão de aderência normalizada com a variação do diâmetro. Em contrapartida, os 
mesmos autores citam, também que, este efeito (diminuição da tensão com o aumento do diâmetro) 
é mais observado quando betões de resistências elevadas são utilizados. Assim, como os resultados 
aqui apresentados foram normalizados em relação a resistência do betão, é natural que este efeito 
seja de alguma forma atenuado. As médias de tensão de aderência (não normalizadas) podem ser 
verificadas na Fig. 3b. Pode-se observar na Fig. 3b que o diâmetro de 7 mm tem tensão de aderência 
72% maior do que o diâmetro de 25 mm, ao passo que na Fig. 3a, com a tensão normalizada, 
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observa-se que o diâmetro maior (25 mm) tem tensão de aderência normalizada superior ao menor 
(7 mm). Estas observações realçam que o efeito da diminuição da tensão média de aderência com o 
aumento do diâmetro do varão é dependente da resistência do betão, e, quando esta é retirada, não 
são notadas diferenças de tensões entre os vários diâmetros. 

 
a. Tensão de aderência normalizada 

 
b. Tensão de aderência 

Figura 3. Tensão média de aderência em função do diâmetro. Nota: o resultado para 7 mm é 
resultado de uma única referência e, portanto, não tem STDev 

3.4 Superfície do varão 

A transferência de tensões entre os varões de FRP e betão é materializada através de três 
mecanismos principais, nomeadamente (i) a adesão química, caracterizada por uma resistência que 
se opõe à separação entre os materiais; (ii) o imbricamento mecânico, que é relacionada com as 
deformações da superfície do varão que mobilizam forças localizadas, e causam resistência ao 
escorregamento relativo; e (iii) o atrito, causado pelas tensões de corte que surgem no contato entre 
o betão e o varão. Assim sendo, a configuração de superfície dos varões de FRP desempenham um 
papel importante na performance da ligação. Devido à importância da superfície do varão, diversas 
estratégias tendo vindo a ser desenvolvidas para melhorar suas características, através de 
tratamentos que incluem a deformação, revestimento com areia, ou ainda, uma combinação destas 
duas técnicas [2, 31]. 

Para simplificar a análise, os provetes que compõem a base de dados foram reunidos em quatro 
grupos de superfície, nomeadamente: (i) superfície deformada (DS), (ii) revestidas com areia (SC), (iii) 
revestidas com areia e deformada (SC+DS) e (iv) lisas (SM). Tal como referido na Secção 3.2, devido à 
elevada influência causada pelo aumento no comprimento de embebimento, na presente análise 
apenas foi considerado o comprimento embebido igual a 5Ø. Os resultados obtidos indicam que, 
quando o varão é submetido a um tratamento de superfície (deformação e/ou revestimento com 
areia), as tensões de aderência normalizada entre o betão e o FRP aumentam entre 111% e 156%, 
como mostra a Fig. 4. De facto, dois dos três mecanismos de mobilização de tensões, como sejam o 
imbricamento mecânico e o atrito são, praticamente, inexistentes nas superfícies lisas e, por isso, 
elas desenvolvem tensões de aderência muito inferiores quando comparadas aos FRP com algum 
tipo de tratamento de superfície. Quando se comparam as tensões normalizadas nos três tipos de 
varões com distinto tipo de tratamento, conclui-se que as diferenças são relativamente diminutas. 
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Figura 4. Tensão média de aderência normalizada em função do tipo de superfície 

4 ANÁLISE DA DURABILIDADE DA ADERÊNCIA 

De modo a avaliar a durabilidade na aderência entre os varões de FRP e o betão, foram realizadas 
análises ao efeito de distintas condições de exposição ambiental, a saber: solução ácida (AC), solução 
alcalina (AK), solução salina (SA), imersão em água (WA), temperatura elevada em ambiente seco 
(HT), ciclos térmicos (TC), e temperatura elevada a seco e logo depois imerso em solução salina 
(HSA), ou em água (HWA); considerando o aumento da temperatura e o tempo pelo qual estiveram 
expostos. 

4.1 Temperatura 

As temperaturas elevadas auxiliam no processo de aceleração da degradação e possibilitam avaliar 
em períodos relativamente reduzidos a durabilidade de estruturas. Contudo, é necessário que as 
propriedades dos materiais objeto de estudo sejam bem conhecidas e que sejam respeitados certos 
limites de modo a evitar sobreposição de efeitos. No caso particular de materiais que recorrem a 
matrizes poliméricas, como é o caso dos FRPs, a temperatura usada não deve atingir a temperatura 
de transição vítrea (Tg). Tipicamente a Tg da matriz polimérica usada em FRP varia entre 93 °C e 120 
°C [1]. Portanto, para evitar alterações nas propriedades do material, e para garantir uma análise 
sem a consideração deste efeito na durabilidade da ligação do FRP ao betão, estudos que 
consideraram temperaturas acima de 90 °C não foram considerados. 

A Fig. 5 apresenta os resultados obtidos, em função da variação da temperatura, para cada condição 
ambiental avaliada em relação aos seus provetes de controlo. É possível constatar que, em termos 
gerais, não há variações importantes nas tensões de aderência com o aumento da temperatura. As 
retenções da tensão de aderência variam entre 69% e 129%. Independente da temperatura avaliada, 
foi observado uma elevada dispersão de resultados, além de valores de retenção de certa forma 
inesperados, i.e., acima dos 100%. Apesar disto é possível concluir que existe uma tendência de 
diminuição do valor da retenção com o aumento da temperatura. 
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Figura 5. Retenção da tensão de aderência em função da temperatura 

4.2 Tempo 

Condicionamentos ambientais de curta duração, como os estudos usados para compor a presente 
base de dados, permitem que as análises de durabilidade sejam realizadas em períodos mais curtos 
do que seriam necessários em ambientes reais. Neste estudo foram considerados provetes expostos 
por um período de até 5760 horas. Na Fig. 6 apresentam-se a retenção da tensão de aderência em 
função do tempo. Também como na análise anterior, observou-se larga dispersão de resultados, para 
todos os períodos considerados, sendo que os valores de retenções variam entre 69% e 122%. 

 

Figura 6. Retenção da tensão de aderência em função do tempo 

5 CONCLUSÕES 

O presente artigo teve como objetivo central estudar os parâmetros que influenciam a aderência de 
FRPs ao betão. Para isso, uma base de dados com 1008 resultados de ensaios de arrancamento foi 
criada e analisada, tendo-se obtido as seguintes conclusões: 
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i. Para o levantamento efetuado, a tensão máxima média de aderência variou entre 0,1 MPa e 
67,8 MPa, o módulo de Young do FRP entre 31 GPa e 170 GPa, e a resistência à compressão 
do betão entre 12 MPa e 170 MPa; 

ii. Quando a tensão máxima média de aderência (𝜏𝑚𝑎𝑥) é normalizada em relação à resistência 
à compressão do betão, o diâmetro do FRP (Ø) parece não ter significativa relevância na 
tensão de aderência normalizada; 

iii. Devido a distribuição não linear da tensão tangencial ao longo do comprimento embebido e 
ao efeito de Poisson, com o aumento do comprimento de embebimento observou-se 
diminuição da tensão de aderência normalizada, como esperado. O valor médio de 𝜏𝑚𝑎𝑥  
para um comprimento embebido de 5Ø foi de 16,9 MPa (CoV = 44%); 

iv. A deformação e/ou revestimento com areia na superfície do FRP melhorou a tensão de 
aderência normalizada; adicionalmente, foi concluído que varões lisos resultam em tensões 
de aderência muito baixas e não são aconselhados para uso como reforço em estruturas de 
betão armado; 

v. Quando analisada a durabilidade da aderência FRP/betão, conclui-se que o efeito da 
temperatura e os tempos de exposição, independente do condicionamento ambiental, não 
produzem reduções expressivas nas tensões de aderência, tendo-se obtido um valor de 
retenção médio de 94%, e um mínimo de 69%. Neste contexto, com base no estudo 
realizado, é possível concluir que o uso de FRP como reforço em estruturas de betão armado, 
mesmo sob condições ambientais severas, não apresenta impedimento. 
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Resumo 

Uma das principais causas de degradação das estruturas de betão armado é a corrosão das armaduras, 

devido à carbonatação do betão de recobrimento ou, no caso de ambiente marítimo, à penetração de 

cloretos através da superfície exposta. 

Um dos meios de proteção a que se pode facilmente recorrer como prevenção da corrosão 

eletroquímica das armaduras e também de processos de deterioração química ou física do betão, 

consiste na aplicação de produtos de proteção superficial do betão, nomeadamente revestimentos 

por pintura e produtos similares.  

Atualmente existe uma enorme variedade deste tipo de produtos de proteção e de materiais de 

reparação e a sua seleção deve basear-se na série de normas EN 1504 relativas a “Produtos e Sistemas 

para a Proteção e Reparação do Betão”, que definem as características dos mesmos em função das 

ações de degradação do betão ou das armaduras, para os diferentes ambientes de exposição. 

No caso particular da proteção contra a carbonatação, é importante a seleção dos produtos com base 

no conhecimento das suas propriedades de barreira ao dióxido de carbono atmosférico (CO2). Com 

efeito, é importante garantir que o sistema de proteção superficial escolhido cumpra o requisito 

mínimo relativo à permeabilidade ao CO2 especificado na parte 2 da EN 1504. 

Nesta comunicação referir-se-ão aspetos respeitantes aos diferentes tipos de sistemas de proteção 

superficial do betão, à sua classificação e seleção, tendo em consideração a normalização europeia a 

eles aplicada e apresentar-se-ão também alguns meios experimentais de avaliação da eficácia dos 

mesmos contra a carbonatação do betão.  

Palavras-chave: Carbonatação do betão; Sistemas de proteção superficial do betão; Corrosão das 
armaduras 
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1 INTRODUÇÃO 

O betão armado está sujeito a processos de degradação, que afetam a sua funcionalidade e 

durabilidade, e que podem ser devidos: i) a erros cometidos durante o processo de construção 

(projeto, execução e utilização); ii) à ação de agentes agressivos, nomeadamente exposição à água, 

cloretos e gases atmosféricos como o dióxido de carbono (CO2) e o oxigénio [1,2,3]. Estes processos 

de degradação podem dividir-se em dois grupos: os que causam a deterioração do próprio betão, tais 

como as ações de gelo-degelo, a erosão da superfície, os gradientes térmicos, as sobrecargas, as ações 

de impacto e as reações expansivas internas; e os relacionados com a corrosão das armaduras, 

nomeadamente a carbonatação do betão de recobrimento e a presença de cloretos [4].  

A camada de recobrimento do betão tem um papel fundamental na durabilidade das estruturas de 

betão [5], uma vez que ao garantir uma baixa permeabilidade nesta camada, ela constituirá uma 

primeira barreira ao ataque de agentes agressivos do meio ambiente. Por outro lado, esta camada 

funciona como um meio inibidor da corrosão das armaduras. Nas condições de pH de 12,5, devido a 

uma concentração elevada de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) na solução contida nos poros do betão, 

forma-se uma fina camada de óxido que passiva o aço e o protege contra a corrosão [4]. A 

despassivação do aço e consequente corrosão das armaduras é provocada por dois processos: a 

redução do pH do betão, causada pela ação do CO2 (carbonatação), e a presença de iões cloreto [2,5]. 

A carbonatação do betão é um fenómeno que ocorre naturalmente devido à reação entre o CO2 

atmosférico e o Ca(OH)2 e depende de vários fatores, sendo os mais críticos a concentração de CO2 no 

ar ambiente, a humidade no betão, a temperatura e a porosidade do betão [4]. Esta última 

característica é influenciada pelo tipo e teor de cimento, pela razão água/cimento e grau de 

hidratação, dependendo também de fatores relacionados com a execução, nomeadamente a 

compactação. A reação de carbonatação depende ainda do teor de água no betão, ocorrendo entre 

50 e 80 % de humidade, uma vez que a reação de neutralização entre o CO2 e o Ca(OH)2 requere a 

dissolução do primeiro em água para formar o ácido carbónico, que se dissocia e reage com o segundo, 

resultando carbonato de cálcio e água. Por outro lado, se o betão estiver muito húmido, o CO2 não 

consegue penetrar nos poros do betão impedindo a reação [6,7]. 

A principal razão para o desencadeamento dos processos de degradação é o facto de o betão ter uma 

estrutura porosa que permite o acesso da água e de outros agentes agressivos através da superfície e 

a sua progressão pelos capilares até ao seu interior [4,8]. O teor de água/humidade no betão é 

considerado o fator mais crítico dos processos de deterioração, uma vez que pode provocar a 

fissuração devido aos ciclos de gelo-degelo, permitir o transporte dos iões cloreto estabelecendo a 

continuidade eletrolítica no betão, permitir a ocorrência de reações químicas no betão como as 

reações alcalis-sílica e as reações sulfáticas e a sua presença é ainda necessária para que a reação de 

carbonatação ocorra [2]. 

Os sistemas de proteção superficial, desde que possuam propriedades adequadas, podem funcionar 

como uma “barreira física” à penetração de agentes agressivos como a água, os cloretos e o CO2, 

podendo por isso ter uma ação de mitigação ou de prevenção contra os vários processos de 

degradação de estruturas de betão, e prolongar desta forma a vida útil das estruturas [2,9]. 

Segundo a EN 1504-2:2004 [10], os sistemas de proteção superficial para estruturas de betão podem 

ser constituídos por uma ou várias camadas dos seguintes tipos: produtos hidrófugos (H); produtos de 

impregnação (I) e revestimentos superficiais (C). 
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Os produtos hidrófugos (H) tornam as paredes dos poros e a superfície do betão hidrorrepelente (em 

relação à água ou a soluções aquosas) mas não formam uma película à superfície do betão nem alteram 

o seu aspeto, não preenchendo os seus poros. Encontram-se nesta classe os produtos com base em 

silanos e siloxanos, assim como os silicones. 

Os produtos de impregnação (I) preenchem parcialmente os poros, bloqueando-os e formando ao 

mesmo tempo uma fina película sobre a superfície do betão. Como exemplo deste tipo de produtos 

indicam-se os silicatos e algumas resinas epoxídicas e acrílicas. 

A aplicação dos revestimentos superficiais (C) conduz à formação de uma camada contínua sobre a 

superfície de betão, com uma espessura que pode ir dos 100 micrómetros a vários milímetros. 

Exemplos típicos deste tipo de produtos são, as argamassas poliméricas, os revestimentos tipo 

membrana e os revestimentos por pintura que resultam da aplicação dos produtos designados por 

tintas. Estes últimos são os de uso mais frequente em situações correntes e são formuladas com 

ligantes que podem ser de natureza orgânica (por exemplo, resinas epoxídicas, de poliuretano e 

copolímeros acrílicos ou metacrílicos), ou misturas de cimento com polímeros. Possuem características 

muito diversas, mesmo pertencendo à mesma família ou apresentando um tipo de ligante semelhante, 

pelo que devem ser selecionados mediante avaliação prévia das suas características. Em particular 

devem ser avaliadas as suas “propriedades barreira” em relação ao CO2 e à água, que são uma função 

da sua permeabilidade a estes agentes que estão naturalmente presentes na atmosfera.  

Nesta comunicação apresentam-se os resultados de um estudo experimental demonstrando a 

importância da caracterização das “propriedades de barreira” dos revestimentos por pintura usados 

em superfícies de betão com uma função protetora. É igualmente enfatizada a importância de incluir 

estas características do revestimento nas respetivas Fichas Técnicas de forma precisa e em 

consonância com a normalização europeia aplicável. 

2 CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DOS REVESTIMENTOS POR PINTURA 

O conjunto normativo EN 1504 relativo a “Produtos e Sistemas para a Proteção e Reparação do Betão”, 

propõe nas suas 10 partes vários métodos de proteção e reparação do betão, definindo as 

características a avaliar e fixando os respetivos requisitos mínimos. 

Na EN 1504-9:2008 [11] encontram-se sistematizados os principais mecanismos de deterioração das 

estruturas de betão, nomeadamente os processos físicos, químicos ou mecânicos de degradação do 

próprio betão e os processos de corrosão das armaduras. Nesta norma são ainda definidos os 

princípios químicos, eletroquímicos e físicos de proteção e reparação, que permitem atuar ao nível do 

betão ou das armaduras: 

 P1 - Proteção contra o ingresso; 

 P2 - Controlo de humidade; 

 P3 - Restauro do betão; 

 P4 - Reforço estrutural; 

 P5 - Resistência física; 

 P6 - Resistência química; 

 P7 - Preservação ou restauro da passivação; 

 P8 - Aumento da resistividade; 
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 P9 - Controlo catódico; 

 P10 - Proteção catódica; 

 P11 - Controlo de áreas anódicas. 

Estes “princípios” estão diretamente relacionados com as ações das quais se pretende proteger o 

betão, resultantes da exposição ambiental ou de ações físicas ou químicas. Os seis primeiros princípios 

de proteção e reparação estão relacionados com a degradação do betão e os restantes cinco dizem 

respeito à corrosão das armaduras. Os revestimentos por pintura para proteção superficial do betão 

podem atuar de acordo com um dos seguintes cinco “princípios” de proteção: 1 (PI) proteção contra o 

ingresso; 2 (MC) controlo de humidade no betão; 5 (PR) resistência física; 6 (RC) resistência química; 8 

(IR) aumento da resistividade do betão. A sua seleção é condicionada pela especificidade das condições 

ambientais e depende das solicitações a que a estrutura está sujeita, as quais vão definir o “princípio” 

de proteção segundo o qual deverão atuar. A EN 1504-2:2004 [10] indica as características a avaliar 

para cada “princípio”, os métodos de ensaio e os respetivos requisitos mínimos. 

No caso específico da proteção do betão contra a carbonatação, as características que 

obrigatoriamente (para todas as utilizações previstas) devem ser avaliadas nos revestimentos por 

pintura de modo a que atuem no betão de acordo com o Princípio P1 - proteção contra o ingresso 

(neste caso contra o ingresso de CO2 e de água), bem como os respetivos requisitos, encontram-se 

resumidos na Tabela 1. 

Tabela 1. Características a avaliar e requisitos para os revestimentos por pintura para todas as 

utilizações previstas segundo o princípio P1 Proteção contra ingresso na norma EN 1504-2:2004  

Característica 
Norma de 
ensaio 

Requisito/Classe 

Permeabilidade ao CO2 
EN 1062-6:2002 
[12] 

SD > 50 m 

Permeabilidade ao 
vapor de água 

EN 7783:2011 
[13] 

Classe I SD < 5m 

Classe II 5m  SD  50m 
Classe III SD > 50m 

Absorção capilar e 
permeabilidade à água 

EN 1062-3:2008 
[14] 

W< 0,1 kg.m-2.h-0.5 

Aderência por 
arrancamento 

EN 1542:1999 
[15] 

 

Sistemas 
flexíveis ou 
suportando 
fissuração 

Sistemas rígidos 

Com tráfego 
Sem tráfego 

≥ 1,5 N/mm2 
≥ 0,8 N/mm2 

≥ 0,8 N/mm2 
 ≥ 1,5 N/mm2 

 

A existência de um revestimento sobre a superfície do betão pode reduzir a penetração do dióxido de 

carbono (CO2) atmosférico e reduzir acentuadamente a velocidade de carbonatação. Para isso o 

revestimento por pintura deverá oferecer resistência à penetração do CO2, a qual é geralmente 

expressa em termos da espessura da camada de ar com difusão equivalente (SD). A 

EN 1504-2:2004 [10] define um valor mínimo de 50 m para este parâmetro, significando que uma 
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película de revestimento com uma dada espessura deve ser pelo menos cinco vezes melhor que 25 mm 

de betão de média qualidade, no que se refere à resistência à penetração de CO2 [16]. 

A resistência à penetração do CO2, da água ou do vapor de água, está diretamente relacionada com a 

formulação das tintas, nomeadamente com os teores e características dos constituintes (ligante, 

pigmentos, cargas e aditivos diversos). 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Revestimentos por pintura 

Foram selecionados os revestimentos por pintura apresentados na Tabela 2, referenciados pelos 

fabricantes como sendo adequados à proteção de betão ou como podendo ser utilizados em 

superfícies de betão ou em rebocos cimentícios. Nesta tabela encontram-se resumidas as 

características de identificação, determinadas de acordo com os métodos de ensaio definidos na 

EN 1504-2:2004 [10]: identificação do ligante presente no revestimento por espectroscopia no 

Infravermelho (EN 1767:1999 [17]), após extração com solventes apropriados; determinação da massa 

volúmica da tinta (produto líquido) (EN ISO 2811-1:2016 [18]); determinação do teor de extrato seco 

a 105 C da tinta (EN ISO 3251:2019 [19]); determinação da perda de massa a 600 C por 

termogravimetria de uma película de tinta seca (ISO 11358-1:2014 [20]). Com base no teor de extrato 

seco a 105 C e do valor da perda de massa a 600 C estimou-se o teor de ligante na tinta (produto 

líquido). 

Os revestimentos por pintura cujo campo de aplicação refere explicitamente “proteção de betão” 

(revestimentos A, B, F e G) são revestimentos à base de resina acrílica (A, F e G) e acrílica-estirenada 

(no caso do B), com teores de ligante entre 19 e 31%. Destes revestimentos, apenas o G apresenta 

características elastoméricas, todos os outros são classificados como não elastoméricos. O 

revestimento A é de base solvente e todos os outros são de base aquosa.  

Relativamente aos revestimentos por pintura que, embora não tenham explicito na Ficha Técnica que 

o campo de aplicação é a “proteção de betão”, podem ser utilizados sobre betão ou rebocos 

cimentícios (revestimentos C, D e E), são todos não elastoméricos e de base aquosa. O ligante do 

revestimento C é acrílico enquanto que no caso dos revestimentos D e E o ligante é à base de resina 

acrílica-estirenada. O teor de ligante nestes revestimentos varia entre 9% (revestimentos D e E) e 20% 

(revestimento C). 
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Tabela 2. Revestimentos por pintura selecionados 

Designação Tipo 
Campo de 
aplicação 

Natureza 
do ligante 

Massa 
volúmica 
(g/cm3) 

Teor 
extrato 
seco a 

105 C 
(%) 

Perda de 
massa a 

600 C - 
película 
seca (%) 

Teor de 
ligante 
estimado 
- produto 
líquido 
(%) 

A 

Tintas não 
elastoméricas 

BS 
Proteção 

betão 
Acrílico 1,28 61,8 50,5 31,2 

B 

BA 

Proteção 
betão 

Acrílico- 
estirenado 

1,31 54,4 34,5 18,8 

C 
Rebocos 

cimentícios e 
betão 

Acrílico 1,36 55,7 36,2 20,2 

D 
Rebocos 

cimentícios 
Acrílico- 

estirenado 
1,47 56,7 16,4 9,3 

E 
Rebocos 

cimentícios, 
betão e tijolo 

Acrílico- 
estirenado 

1,56 63,9 13,3 8,5 

F 
Proteção de 

betão 
Acrílico 1,39 57,7 32,6 18,8 

G 
Tinta 

elastomérica 
Proteção de 

betão 
Acrílico 1,33 58,2 42,5 24,7 

BS – Base Solvente; BA – Base Aquosa 

3.2 Desempenho dos revestimentos - Propriedades “Barreira” 

O desempenho dos revestimentos, no que diz respeito às suas propriedades “barreira”, foi avaliado 

através dos seguintes métodos: (i) absorção capilar de água por imersão; (ii) permeabilidade ao CO2; e 

(iii) permeabilidade ao vapor de água. Seguidamente descrevem-se, de forma resumida, os métodos 

utilizados para avaliar estas características. 

3.2.1 Absorção capilar de água/permeabilidade água 

A absorção capilar de água do revestimento foi determinada usando o método gravimétrico descrito 

na EN 1062-3:2002 [14]. O revestimento foi aplicado de acordo com as instruções do fabricante sobre 

tijolo de argila e o coeficiente de absorção capilar de água do revestimento, w (kg.m-2.h-0,5), foi 

determinado após 24 horas de imersão. 

3.2.2 Permeabilidade ao dióxido de carbono (CO2) 

A determinação da permeabilidade ao CO2 foi efetuada de acordo com a EN 1062-6:2002 [12]. O 

revestimento foi aplicado de acordo com as instruções do fabricante sobre um azulejo cerâmico não 

vidrado. Para esta determinação estabeleceu-se uma diferença de concentração de 10% de CO2 (em 

azoto) entre os dois lados do provete montado numa célula de permeação. O fluxo de passagem de 

CO2 do compartimento de maior concentração para o de menor concentração através do provete foi 

monitorizado utilizando um detetor de infravermelho. Após o estabelecimento das condições de 
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equilíbrio determinou-se o fator de resistência à difusão de CO2 (µ) e a espessura da camada de ar com 

difusão equivalente (SD CO2).  

3.2.3 Permeabilidade ao vapor de água 

A determinação da permeabilidade ao vapor de água foi efetuada de acordo com a EN 7783:2011 [13]. 

Para esta determinação estabeleceu-se um gradiente de pressão parcial do vapor de água entre as 

superfícies do revestimento e monitorizou-se a variação de massa ao longo do tempo. Após o 

estabelecimento das condições de equilíbrio (quando a variação de massa é diretamente proporcional 

ao intervalo de tempo) determinou-se o fator de resistência à difusão do vapor de água (µ) e a 

espessura da camada de ar com difusão equivalente (SD Vapor de água). 

3.3 Resultados e discussão 

Na Tabela 3 apresentam-se os resultados da determinação da permeabilidade à água, ao CO2 e ao 

vapor de água. A permeabilidade ao CO2 e ao vapor de água está expressa em termos do fator de 

resistência à difusão, µ, parâmetro adimensional a partir do qual se pode calcular o valor de SD 

correspondente a uma determinada espessura (L) de revestimento, pela expressão: 

SD (m) = µ.L (m) 

Os valores de SD apresentados foram calculados para uma espessura seca de revestimento por pintura 

de 180 µm, valor médio considerado como adequado neste tipo de produtos e que, sendo igual em 

todos os produtos estudados, permite compará-los em termos de “propriedades de barreira”. 

Tabela 3. Permeabilidade à água, ao CO2 e ao vapor de água 

Designação 
Gama de 
espessura 

(µm) 

Permeabilidade 
à água 

Permeabilidade ao CO2 
Permeabilidade ao 

vapor de água 

w (kg.m-2.h-0,5) 
Fator 

resistência 
difusão (µ) 

SD (m) 
(espessura 

180 µm) 

Fator 
resistência 
difusão (µ) 

SD (m) 
(espessura 

180 µm) 

A 205-219 2,00 x 10-3 2,40 x 106 432 1,90 x 104 3,4 

B 207-241 5,00 x 10-3 4,00 x 106 720 3,60 x 103 0,7 

C 102-169 9,10 x 10-3 7,70 x 106 1386 7,00 x 103 1,3 

D 115-157 1,13 x 10-1 1,52 x 105 27,4 1,13 x 103 0,2 

E 129-182 3,63 x 10-1 2,42 x 103 0,4 2,46 x 102 0,04 

F 142-189 8,60 x 10-3 6,23 x 106 1121 4,62 x 103 0,8 

G 138-184 6,34 x 10-3 6,06 x 106 1091 5,86 x 103 1,1 

 

Na Figura 1 apresenta-se a comparação dos revestimentos relativamente à permeabilidade ao CO2, à 

permeabilidade à água e à permeabilidade ao vapor de água. Para estas características a 

EN 1504-2:2004 [10] estabelece requisitos mínimos no caso da permeabilidade ao CO2 e à água 

(representados nas linhas a tracejado na Figura 1-I e 1-II) ou classes no caso da permeabilidade ao 

vapor de água (representada na linha a tracejado na Figura 1-III). 
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Figura 1. I) Espessura da camada de ar com difusão equivalente - SD CO2; II) Coeficiente de 

absorção capilar de água - w; III) Espessura da camada de ar com difusão equivalente – SD Vapor 

de água 

A análise dos resultados dos ensaios de avaliação da permeabilidade ao CO2 e à água permitiu 

constatar que apenas os revestimentos D e E não cumprem os requisitos da EN 1504-2:2004 [10]. Os 

revestimentos A, B, F e G (declarados pelo fabricante como tendo características de proteção de betão) 

e o revestimento C (que pode ser usado em betão) apresentam valores de espessura da camada de ar 

equivalente muito superiores aos requeridos pela norma e de permeabilidade à água muito inferiores 

ao estabelecido na norma, podendo por isso funcionar como “barreira” à penetração de agentes 

agressivos como a água e o dióxido de carbono e proteger o betão contra a carbonatação. 

Os revestimentos D e E, embora possam ser utilizados em betão não funcionam como barreira à 

penetração de água nem de dióxido de carbono. As características destes revestimentos, apresentados 

na Tabela 2 mostram que estes revestimentos apresentam como ligante uma resina acrílica-estirenada 

e um teor de ligante inferior ao dos outros revestimentos. A concentração de pigmento em volume 

(relação entre o volume de pigmentos e cargas e o volume de matéria não volátil – pimentos e cargas 

+ ligante) influencia a porosidade da película formada e portanto a sua permeabilidade. O valor crítico 

de concentração de pigmento em volume representa o valor em que existe a quantidade exata de 

ligante para preencher os espaços deixados livres entre as partículas de pigmentos e cargas (película 

sem poros) [21]. No caso destes revestimentos, o facto de terem um teor de ligante muito baixo poderá 

justificar a sua fraca proteção contra o ingresso de água e de dióxido de carbono.  

Relativamente à permeabilidade ao vapor de água, a norma não estabelece nenhum requisito. Apenas 

classifica os revestimentos de acordo com o valor SD. Os revestimentos testados, embora com 

características de permeabilidade ao vapor de água diferentes, pertencem todos à mesma classe 

(Classe I – permeável ao vapor de água). Apesar de não ser estabelecido nenhum requisito 
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relativamente a este parâmetro, a seleção do revestimento deve ter em conta a situação/ambiente de 

exposição no qual o revestimento vai ser aplicado, sendo de notar que uma permeabilidade ao vapor 

de água mais elevada permite uma mais fácil secagem do betão no interior, o que pode ser importante 

no caso de acesso de água ao interior da estrutura por ascensão capilar, por exemplo, ou no caso de 

estruturas novas de betão, em que o equilíbrio hídrico com o meio exterior não é restringido. 

Observa-se também uma relação entre o teor de ligante e a permeabilidade ao vapor de água: 

Ordem decrescente de teor de ligante – A>G>C>B=F>D>E 

Ordem crescente de permeabilidade ao vapor de água – A>C>G>B=F>D>E  

4 CONCLUSÕES 

Embora todos os revestimentos por pintura estudados possam ser aplicados sobre o betão, os ensaios 

laboratoriais demonstraram que nem todos oferecem o mesmo tipo de proteção ao betão. 

Constatou-se que os revestimentos estudados que apresentam no seu campo de aplicação uma 

referência explicita à “proteção de betão” conferem resistência à carbonatação, apresentando um 

valor de resistência à penetração de CO2 muito superior ao estabelecido na norma europeia 

harmonizada que cobre este tipo de produtos. Para além da resistência à carbonatação, estes 

revestimentos apresentam ainda características de permeabilidade à água adequadas à proteção do 

betão. 

De entre os revestimentos estudados que podem ser aplicados sobre o betão, mas que não foram 

especialmente formulados para conferir proteção ao betão, observaram-se diferenças significativas no 

seu desempenho. Este resultado mostra que existem no mercado produtos com o mesmo campo de 

aplicação que apresentam propriedades barreira muito distintas, evidenciando a relevância da 

avaliação destas propriedades e a sua importância na seleção dos revestimentos por pintura, as quais 

devem constar nas Fichas Técnicas de forma precisa e em consonância com a normalização europeia 

aplicável. 

Com efeito, os revestimentos por pintura podem ser aplicados nas superfícies de betão expostas a 

diferentes ambientes e ações físicas e químicas, mas deverão ser cuidadosamente selecionados em 

função das suas características de desempenho. Desde que possuam as características de desempenho 

adequadas, estes produtos podem contribuir para aumentar a durabilidade das estruturas de betão 

armado, uma vez que podem evitar a carbonatação do betão e reduzir o acesso de água. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo de verificar experimentalmente o desempenho estrutural de lajes 

lisas com aberturas adjacentes ao pilar com e sem adição de fibras de aço. Neste estudo, foram 

produzidas um total de 12 lajes, sendo 6 lajes com adição de fibras de aço (Série Tf) e 6 lajes sem adição 

de fibras (Série TR), cada qual com 3 diferentes configurações de aberturas adjacentes à aplicação do 

carregamento. As lajes tinham dimensões de 1800mm x 1800mm x 130mm com uma resistência à 

compressão característica de 40MPa. A fibra de aço utilizada na Série Tf foi a DRAMIX 3D 45/30 BL em 

adição de 78kg/m³. Ensaios de caracterização em corpos de prova cilíndricos e prismáticos foram 

realizados para definir as propriedades de resistência e energia. As lajes foram confeccionadas em 

concreto simples, isto é, sem adição de armadura de flexão ou punção. Esta característica objetivava 

a verificação de apenas a contribuição das fibras ao longo do ensaio experimental até o seu colapso. 

Cada laje foi ensaiada experimentalmente com aplicação da carga em seu centro através de uma placa 

metálica de 150mm x 150mm até atingir o seu colapso. Durante o ensaio, foram utilizados 

transdutores para medir o deslocamento da laje e foi identificado o padrão de fissuração. Dos 

resultados, foi possível observar um aumento da capacidade de carga das lajes com adição de fibras, 

retenção da abertura de fissura pela adição de fibras e foi observada uma tendência de retomada da 

capacidade resistente pela contribuição das fibras nas lajes com aberturas adjacentes ao pilar. A 

ductilidade proporcionada pela adição de fibras melhorou ainda o desempenho das lajes com relação 

ao colapso progressivo. Isto se deve ao aumento da capacidade resistente, mesmo após o surgimento 

de fissuras críticas da laje com o carregamento do pilar.    

Palavras-chave: Concreto Simples; Lajes; Ensaio Experimental; Fibras de Aço; Aberturas 
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1 INTRODUÇÃO 

Lajes lisas são uma efetiva alternativa ao sistema estrutural convencional de lajes, vigas e pilares que 

proporciona uma redução de formas no processo construtivos, redução de altura total da edificação e 

flexibilização do projeto arquitetônico. A região nas proximidades do pilar foi explorada de forma 

experimental em diversos estudos, principalmente sobre o estudo do fenômeno de punção (Alexander 

e Simmonds, 1992; Vargas, 1997; Harajli et al, 1995; Trautwein et al, 2011; Moraes Neto, 2013; Liberati 

et al, 2019). A Punção é um modo de ruptura que pode ocorrer em lajes lisas em decorrência das 

tensões de cisalhamento e elevadas cargas transferidas das lajes para o pilar. 

Essa região se torna ainda mais enfraquecida devido a presença de aberturas para passagens de 

instalações necessárias à edificação. O posicionamento dessas aberturas foi definido nessas regiões 

motivadas pelo projeto arquitetônico e foi estudado sob diversas formas (Lourenço, 2018). Diversas 

alternativas foram propostas, desde o uso de armaduras para combate ao cisalhamento (Marques, 

2018; Liberati et al, 2019), a adição de fibras (Alves, 2017), ou um conjunto dos dois (Musse, 2004).   

Holanda (2002), Musse (2004), Gouveia et al (2014), Abdel-Rahman et al (2016), Alves (2017) entre 

outros pesquisadores estudaram as lajes lisas com a adição de fibras. Tais estudos objetivaram a 

verificação da contribuição da adição de fibras na capacidade de carga de uma situação real. No 

entanto, para o entendimento dessa contribuição, se faz necessário o estudo de cada variável em 

particular e, na maioria dos estudos, essa variável é estudada em conjunto com outros fenômenos que 

também contribuem para o aumento da capacidade de carga. Tornando difícil avaliar o 

comportamento relativo à adição das fibras.  

Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de estudar, experimentalmente, o comportamento de lajes 

lisas com adição de fibras. Este estudo avalia o comportamento do material, as curvas de carga-

deslocamento e panorama de fissuração. Além disso, a presença de aberturas na região próxima ao 

pilar também foi avaliada a fim de estudar a contribuição das fibras nessa região em específico. Para 

isso, as lajes foram ausentes de qualquer variável que pudesse influenciar na avaliação desse 

comportamento, isto é, armadura de flexão e cisalhamento. É esperado um comportamento típico de 

flexão, devido a ausência de armadura de flexão.  

2 DESCRIÇÃO DO ENSAIO EXPERIMENTAL  

Os ensaios deste trabalho foram realizados no laboratório de Estruturas da Universidade Estadual de 

Campinas. Foram ensaiadas um total de 12 lajes do tipo conexão laje-pilar com o objetivo de estudar 

a contribuição da adição de fibras de aço na mistura do concreto e o seu desempenho em situações 

de aberturas na região próximas a aplicação de carga.  

Para medir a contribuição das fibras, duas séries foram ensaiadas sobre as mesmas condições de 

carregamento. A Série TR foi moldada em concreto convencional. A Série Tf foi moldada em concreto 

com adição de fibras de aço. O objetivo deste estudo foi a verificação da contribuição das fibras de aço 

na capacidade resistente sem nenhuma interferência de outra variável, como por exemplo as 

armaduras. Portanto, ambas as séries foram executadas sem a presença de armaduras para combate 

à flexão ou cisalhamento. 

As Fig. 1, Fig. 2 e Fig. 3 ilustram o esquema de ensaio em uma representação do caso real, o esquema 

de ensaio e a representação dos tipos de lajes, respectivamente. 
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Figura 1. Representação do ensaio experimental em um caso real (Musse, 2004). 

 

Figura 2. Representação do esquema de ensaio experimental. (em mm) 

   

(a) (b) (c) 

Figura 3. Lajes: a) Tipo 01 (LTR1 e LTf1); b) Tipo 02 (LTR2 e LTf2); c) Tipo 03 (LTR3 e LTf3); (em 

mm) 

A Fig. 1 ilustra a representação do ensaio experimental em um caso real. O estudo experimental 

apresentado neste trabalho é uma parcela de uma investigação da contribuição das fibras de aço em 

lajes lisas submetidas à punção. Esse esquema também foi usado nos ensaios de Musse (2004), 

Lourenço (2018), Marques (2018) e Liberati et al (2019). Embora já fosse esperado o comportamento 

de flexão dominante das lajes sem adição de armadura de flexão, as dimensões das lajes foram 

inicialmente deduzidas para representarem a região de momento fletor negativo (região hachurada 

na Fig. 1) de um painel de lajes típico de um ensaio de punção.  

A Fig. 2 ilustra o esquema de ensaio experimental. O ensaio consistia da aplicação de uma carga através 

de um atuador hidráulico no sentido de baixo para cima. Os esforços seriam conduzidos até uma laje 

de reação por intermédio de oito chapas de apoio, vigas metálicas e tirantes. A carga foi aplicada até 

que a laje atingisse o colapso. Durante todo o ensaio os deslocamentos da laje e a carga aplicada foram 
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monitorados através de atuadores ligados a um aquisidor de dados.  Mais detalhes sobre o esquema 

de ensaio, recomenda-se o trabalho de Marques (2018). 

Para se estudar o efeito da presença de aberturas na região de aplicação da carga, as séries foram 

moldadas em três tipos. As lajes Tipo 01, eram tomadas como referência e não tinha aberturas na 

região próxima a aplicação da carga. As lajes Tipo 02, tinham uma abertura adjacente a aplicação da 

carga. As lajes Tipo 03 tinham duas aberturas adjacentes a aplicação da carga. Portanto, foram 

confeccionadas 2 lajes para cada tipo. Em outras palavras, foram ensaiadas duas lajes do Tipo 01 (Lajes 

sem aberturas),  duas lajes do Tipo 02 (com uma abertura) e duas lajes do Tipo 03 (lajes com duas 

aberturas para cada série, sendo 6 lajes para a Série TR (concreto convencional simples) e 6 lajes do 

tipo Tf (concreto simples com adição de fibras), totalizando 12 lajes estudadas. 

Os tipos de lajes com o posicionamento das aberturas estão apresentados na Fig. 3. Na Fig. 3a, está 

representada a laje Tipo 1(LTR1a, LTR1b, LTf1a e LTf1a), a Fig. 3b está apresentada as lajes Tipo 2 

(LTR2a, LTR2b, LTf2a, LTf2b) e a Fig. 3c as lajes Tipo 03 (LTR3a, LTR3b, LTf3a e LTf3b). Na Figura 3a está 

representado esquematicamente a posição dos transdutores para medir os deslocamentos das lajes 

ao longo do ensaio. Esse posicionamento é o mesmo para todas as demais lajes. O posicionamento 

dos instrumentos foi adotado baseando-se no trabalho de Liberati et al (2019).    

As lajes estudadas tinham dimensões de 1800mm x 1800mm x 130mm. Foram moldadas em concreto 

dosadas para se obter uma resistência característica de 40MPa na idade de 28 dias. Nas lajes da Série 

Tf foram adicionadas um total de 78kg/m³ de fibras (aproximadamente, 𝑣𝑓 = 1,0%) do tipo DRAMIX 

3D 45/30BL (comprimento e diâmetro de 30mm e 0,62mm, respectivamente).  

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1 Ensaios de Caracterização dos materiais 

Para caracterização do concreto ensaiado nas lajes, foram realizados ensaios de compressão axial, 

tração por compressão diametral, módulo de elasticidade e ensaios de prismas com entalhes. A Tabela 

1 apresenta os valores dos ensaios de caracterização e a Fig. 4 ilustram as curvas de carga x 

deslocamento dos ensaios de prismas para as lajes das Séries TR e Tf. 

Na Tabela 1, fc é a resistência média à compressão medida no ensaio axial; ft é a resistência à tração 

obtida no ensaio de compressão diametral; e E é o módulo de elasticidade obtido. Tais ensaios de 

caracterização foram realizados na idade de até no máximo 24 horas em que as lajes foram ensaiadas. 

É possível observar que as lajes com adição de fibras apresentaram uma leve redução de resistência à 

compressão axial. No entanto, a resistência à tração obtida foi maior em comparação ao concreto 

convencional. 
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Tabela 1. Resultados dos ensaios de Caracterização 

Laje fc (MPa) ft (MPa) E (GPa) 

LTR1a / LTR1b 44,72 3,32 32,17 

LTR2a / LTR2b 44,72 3,32 32,17 

LTR3a / LTR3b 48,18 3,63 33,03 

LTf1a / LTf1b 35,22 3,91 28,32 

LTf2a / LTf2b 34,68 3,66 29,64 

LTf3a / LTf3b 34,68 3,66 29,64 

 

  

(a) (b) 

Figura 4. Representação do esquema de ensaio experimental. 

Na Fig. 4a estão apresentados os resultados dos ensaios de prismas moldados com o mesmo concreto 

da Série TR (CS-I a CS-III) e na Fig. 4b está apresentado os resultados dos prismas da Série Tf (SFRC-I a 

SFRC-IV). Os prismas foram moldados conforme prescrições da JCI-S-001-2003. Mesmo para os prismas 

moldados por concreto sem fibras (Série TR) foram realizados os ensaios para efeitos de comparação. 

Na Fig. 4 é possível observar que a diferença de comportamento pós fissuração entre os concretos 

utilizados nas lajes estudadas. Conforme esperado, o concreto com adição de fibras apresentou uma 

elevada ductilidade em comparação com o concreto convencional. Isso se deve, principalmente ao 

trabalho das fibras após a abertura das fissuras. Isso evidencia o trabalho das fibras de retenção após 

a abertura de fissuras, proporcionando uma maior transferência de tensões e maiores deslocamentos 

finais da estrutura.  

3.2 Capacidade de carga 

A Fig. 5 apresenta os resultados das curvas obtidas carga aplicada e deslocamento máximo medido nas 

lajes estudadas. Os deslocamentos máximos de todas as lajes foram obtidos das medidas do transdutor 

posicionado no centro da laje.  

A Fig. 5a, Fig. 5b, e Fig. 5c ilustram as curvas de carga-deslocamentos para as lajes Tipo 1 (lajes sem 

aberturas, LTR1 e LTf1); Tipo 2 (com uma abertura, LTR2 e LTf2) e Tipo 3 (com duas aberturas, LTR3 e 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1057



LTf3). A presença de aberturas reduziu a capacidade de carga das lajes de um modo geral, 

independente se a laje tinha adição de fibras ou não na mistura do concreto. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 5. Resultados de carga e deslocamentos das lajes estudadas: a) Tipo 1; b) Tipo 2; c) Tipo 3 

Foi observada uma particularidade das lajes com adição de fibras (Séries Tf) de apresentarem um 

patamar bem definido após o trecho inicial de tendência linear. Para as lajes sem adição de fibra, após 

atingida uma determinada capacidade de carga, a carga aplicada tende a diminuir com a aplicação do 

deslocamento pelo atuador hidráulico. No caso das lajes com adição de fibras não foi observada essa 

redução, mas uma carga com tendência constante até atingir a ruptura. 

Em algumas lajes com fibras (LTf1a, LTf1b, LTf3a e LTf3b) ainda foi observado um leve aumento da 

carga aplicada durante este patamar. Isso pode ser justificado pela ductilidade das fibras apresentada 

no comportamento pós-fissuração apresentado na Fig. 4. Essa particularidade é também indício para 

um desempenho favorável da adição de fibras em sistemas que podem estar submetidos a um colapso 

progressivo.  

As lajes Ltf3a e LTf3b (laje com 2 aberturas e com adição de fibras) apresentaram uma capacidade de 

carga muito próxima em comparação ao caso das lajes sem aberturas e sem adição de fibras (Fig. 5a, 

lajes LTR1a e LTR1b). Isto é, adição de fibras pode ser uma alternativa para o aumento e retomada da 

capacidade de carga das lajes com aberturas. Esse comportamento se deve ao fato das fibras 

aumentarem a capacidade resistente e agirem na retenção da fissuração.      

3.3 Panorama de Fissuração 

A Fig. 6 e Fig. 7 ilustram esquematicamente o panorama de fissuração final das lajes estudadas. A Fig. 

6 apresenta o panorama de fissuração das lajes da Série TR (concreto sem adição de fibras e sem 

armadura). As lajes apresentaram um panorama de fissuração típico de flexão, isto é, com uma fissura 

principal e a sua abertura até o colapso do sistema.  

Há uma tendencia da fissura principal abrir na direção em que o concreto está menos resistente. Dada 

a ausência de armadura de flexão, a heterogeneidade e anisotropia do concreto, a abertura observada 

nas lajes da Série TR foi aleatória, aparecendo na direção longitudinal ou transversal (ver Fig. 1a e 1b), 

sem uma definição geométrica, mas dependente de propriedades físicas, neste caso, o lado mais frágil.    

Ao analisar as lajes com uma abertura (LTR2a e LTR2b, Fig. 6c e Fig. 6d), a direção da fissura principal 

foi independente do posicionamento da abertura próxima a aplicação da carga, embora a fissura 
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principal passa, em ambos os casos, pela abertura. No entanto, nas lajes com duas aberturas, a fissura 

principal se apresentou sempre na direção paralela a maior quantidade de aberturas, evidenciando o 

enfraquecimento da laje nesta direção.    

   

(a) LTR1a (c) LTR2a (e) LTR3a 

   

(b) LTR1b (d) LTR2b (f) LTR3b 

Figura 6. Padrão de fissuração final das lajes da série TR. 

        

   

(a) LTf1a (c) LTf2a (e) LTf3a 

   

(b) LTf1b (d) LTf2b (f) LTf3b 

Figura 7. Padrão de fissuração final das lajes da série Tf. 

A Fig. 7 ilustra o panorama de fissuração das lajes da Série Tf. As lajes da Série Tf também apresentaram 

um comportamento de flexão durante o ensaio. O panorama de fissuração final das lajes apresentou-

se na forma de duas fissuras principais, praticamente ortogonais entre si.  

Durante o ensaio, houve a formação de uma fissura principal, conforme apresentado na Série TR. No 

entanto, após abertura dessa fissura principal, as fibras que se encontravam nas faces da fissura 

trabalhavam como pontes permitindo a transferência de tensões na fissura.  
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Em consequência a isso, o concreto com adição de fibras apresentou uma resistência à tração pós-

fissuração tal que uma nova fissura principal surgiu na direção ortogonal à primeira fissura. Assim as 

lajes apresentaram um panorama de fissuras principal em forma de cruz.  

Na comparação do comportamento pós-fissuração do ensaio de caracterização dos prismas é possível 

verificar evidências sobre a formação da segunda fissura principal observando a ductilidade 

apresentada (ver Fig. 4a e Fig. 4b). Esse comportamento mais dúctil do concreto com adição de fibras 

em comparação ao concreto convencional provocou a formação do patamar observado nas curvas de 

carga e deslocamento das lajes da Série Tf (ver Fig. 5).   

No que se refere ao panorama de fissuração, as aberturas não apresentaram particularidades 

significativas na formação de fissuras das lajes da Série Tf.     

4 CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foi apresentado um estudo experimental de lajes moldadas em concreto convencional 

e em concreto com adição de fibras com e sem aberturas adjacentes a região de aplicação da carga. O 

objetivo principal do estudo era investigar os efeitos da adição de fibras de aço na mistura do concreto 

em lajes com e sem aberturas com relação ao comportamento do material, capacidade de carga e 

panorama de fissuração. Para isso, as variáveis que poderiam contribuir para uma alteração desse 

comportamento foram eliminadas, a exemplo, as armaduras de combate à flexão e cisalhamento. 

Nos ensaios de caracterização dos materiais com os prismas, o concreto com adição de fibras 

apresentou um comportamento mais dúctil em comparação ao concreto convencional. No 

comportamento pós-fissuração, as fibras proporcionaram uma transferência de tensões com a 

abertura de fissuras. 

A adição de fibras aumentou a capacidade de carga das lajes estudadas e a presença de aberturas 

reduziu essa capacidade de carga. As lajes da Série Tf (lajes com adição de fibras) apresentaram uma 

curva de carga e deslocamento com a presença de um patamar após o trecho inicial da curva. Esse 

comportamento foi provavelmente devido a ductilidade apresentada do concreto com adição. Em 

algumas lajes, a capacidade de carga aumentou mesmo após o trecho inicial da abertura da fissura 

principal.  

As lajes sem aberturas e moldadas com concreto convencional apresentaram um valor de capacidade 

de carga próximo quando comparada às lajes com adição de fibras e com duas aberturas. A parcela 

contribuinte das fibras na capacidade de carga proporcionou um aumento significativo, representando 

uma alternativa na retomada da capacidade de carga perdida pela presença de aberturas.  

No panorama de fissuração, as lajes estudadas apresentaram uma falha típica de flexão com fissura 

principal definida. Nas lajes de concreto convencional apenas uma fissura principal foi observada, em 

direção aleatória. Tal fissura provavelmente se formou na direção menos resistente do concreto. Por 

ser um material heterogêneo e anisotrópico, essa direção não é facilmente definida, principalmente 

devido a dupla simetria geométrica do ensaio. Para o caso do concreto com adição de fibras, o 

panorama de fissuração apresentou uma forma em cruz, predominantemente com duas fissuras 

principais e ortogonais entre si.  
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No concreto convencional, após o surgimento de uma fissura principal e com o carregamento sendo 

aplicado durante o ensaio, as lajes apenas aumentaram a abertura dessa fissura até atingirem o 

colapso. No concreto com adição de fibras, após o aparecimento de uma fissura principal, as fibras 

proporcionaram uma resistência e transferência de tensões nessas regiões, resultando na abertura de 

uma segunda fissura principal na direção oposta ortogonalmente, levando o sistema a uma capacidade 

de carga maior e maiores deslocamentos em comparação aos ensaios realizados nas lajes com 

concreto convencional.  

A presença de aberturas levou as lajes a uma tendencia de apresentarem uma fissura principal 

paralelas à direção onde foi posicionada a maior quantidade de aberturas. Isso foi observado mais 

facilmente nas lajes sem adição de fibras (concreto convencional). 

Os fenômenos de ductibilidade, retenção de abertura de fissuras, aumento na capacidade resistente, 

aumento dos deslocamentos medidos e presença de um patamar na curva de capacidade de carga-

deslocamento são indícios positivos no desempenho das lajes sob colapso progressivo.  

Em uma possível falha de um dos mecanismos resistentes nas proximidades dos pilares, a ductilidade 

das fibras proporcionaria a tendência de manter a carga (patamar apresentado nas curvas de carga-

deslocamentos) e levaria o sistema a deslocamentos elevados e ao surgimento de fissuras (aumento 

da fissuração apresentada no panorama de fissuração dos casos estudados). Com essas patologias em 

evidência, o sistema levaria tempo necessário para transferência de esforços entre os demais sistemas 

resistentes, podendo ser tomadas as medidas de segurança e prevenção de maiores acidentes. 

No entanto, as observações apresentadas são particulares do ensaio realizado pelos autores, devendo 

ainda serem amplamente estudadas em conjunto configurações mais utilizadas na prática, isto é, com 

as armaduras de combate à flexão e cisalhamento.  Mesmo que os ensaios realizados não representem 

uma situação convencional e usual no projeto de lajes de concreto armado, as observações 

apresentadas são importantes para o entendimento do comportamento das fibras em particular. A 

adição de fibras é uma importante complementação dos demais sistemas de combate aos esforços, 

podendo reduzir a quantidade de armaduras no concreto e ser benéfica nas necessidades de 

segurança nos elementos de lajes.    
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Resumo 

A exposição de estruturas de betão a temperaturas elevadas, como no caso de incêndio, conduz, entre 

outros, a uma degradação das propriedades mecânicas do material. Dependendo da temperatura e do 

tempo de exposição, esta ocorrência acidental potencia a ocorrência de fissuração e destacamento do 

betão - spalling (por vezes de forma explosiva), podendo comprometer irremediavelmente a 

funcionalidade dos elementos estruturais, principalmente no caso de estes serem constituídos por 

betão de elevada resistência. A incorporação de fibras no betão conduz a um melhoramento do 

comportamento do betão perante a exposição ao fogo, visto que a adição de fibras diminui a 

probabilidade de ocorrência de desagregação e de destacamento explosivo do betão. 

No presente trabalho executou-se um programa experimental para avaliar os efeitos da exposição a 

temperaturas elevadas no comportamento residual do betão reforçado com fibras (BRF). O programa 

experimental executado foi constituído por ensaios de flexão em vigas entalhadas sob três pontos de 

carga e por ensaios de compressão direta. A realização dos ensaios de flexão teve como objetivo avaliar 

a influência de distintos fatores nas respostas tensão-abertura de fenda obtidas, nomeadamente, da 

velocidade de aquecimento dos provetes, do nível de temperatura (mantida constante durante a 

exposição), do momento de execução do entalhe nas vigas (antes ou após a exposição térmica) e da 

existência de pré-fendilhação das vigas. Os resultados experimentais obtidos relativos à resistência à 

flexão do BRF foram analisados comparativamente ao previsto no Eurocódigo 2 para betões 

convencionais afetados por temperaturas elevadas. Adicionalmente, efetuou-se uma análise inversa 

dos resultados experimentais, para avaliar a influência que os fatores considerados têm nas 

propriedades de fratura do BRF em modo I, nomeadamente na relação tensão-abertura de fenda e na 

energia de fratura. 

Palavras-chave: BRF; comportamento pós-fendilhação; temperaturas elevadas; leis constitutivas; análise 
inversa. 
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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito de um projeto de investigação, denominado NG_TPfib, executou-se um programa 

experimental de avaliação dos efeitos da exposição térmica no comportamento residual do betão 

reforçado com fibras (BRF), com o intuito de avaliar o desempenho de durabilidade do BRF quando 

exposto a temperaturas elevadas. 

A exposição de elementos de betão a temperaturas elevadas e/ou fogo origina uma degradação das 

propriedades mecânicas deste material e poderá potenciar a ocorrência de destacamento explosivo 

(spalling), especialmente no caso de betões de elevada resistência, o que poderá comprometer 

irremediavelmente a funcionalidade do elemento estrutural [1]. De acordo com a literatura, a adição 

de fibras ao betão possui vantagens no melhoramento do comportamento do betão perante a 

exposição a elevadas temperaturas, na medida em que a adição destas diminui a probabilidade de 

ocorrência de spalling e de danos provocados por este tipo de exposição, visto que as fibras melhoram 

o comportamento pós-fendilhação do betão à tração por restrição à abertura de fendas que surgem 

durante o aquecimento do betão, mantendo a integridade deste [1,2]. A taxa de aquecimento, o nível 

de temperatura, a resistência do betão e a forma e dimensões dos elementos estruturais são alguns 

fatores que condicionam a probabilidade de ocorrência de spalling [1,3]. Por exemplo, o aumento da 

taxa de aquecimento e arrefecimento, da classe de resistência do betão e das dimensões do elemento 

estrutural conduzem a um aumento da probabilidade de ocorrência de spalling [1,4]. 

Em betões de elevada resistência, no geral, as propriedades mecânicas iniciais são mantidas até um 

nível de exposição de 300°C, e em alguns casos, até poderão ter uma ligeira melhoria para níveis de 

temperatura de exposição inferiores [4,5]. No intervalo de 400°C a 500°C ocorre um acentuado 

decréscimo, quer da resistência como do módulo de elasticidade [5]. Para valores superiores de 

temperatura estas propriedades continuam a degradar-se, mas a um gradiente menos acentuado [3-

6]. Adicionalmente, constata-se que a resistência residual do betão após arrefecimento é superior à 

resistência do betão no momento em que é exposto à temperatura elevada, podendo ser melhorada 

quando é considerada a adição de fibras no betão [7-9]. 

 

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O programa experimental executado é constituído por ensaios de flexão em vigas de BRF entalhadas 

sob três pontos de carga e por ensaios de compressão. A realização dos ensaios de flexão teve como 

objetivo avaliar a influência de distintos fatores nas respostas tensão-abertura de fenda obtidas, 

nomeadamente, da velocidade de aquecimento dos provetes, do nível de temperatura (mantida 

constante durante a exposição), do momento de execução do entalhe nas vigas (antes ou após a 

exposição térmica) e da existência de pré-fendilhação das vigas. Na Tabela 1 apresentam-se as 

caraterísticas dos provetes ensaiados e as condições de exposição adotadas. 
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Tabela 1. Ensaios realizados de avaliação do comportamento residual do BRF sujeito a elevadas temperaturas 

Parâmetro em avaliação Provetes Condições de exposição  

Comportamento pós-
fendilhação do betão após 
exposição a temperaturas 

elevadas 
Ensaios de flexão com vigas 

entalhadas 

Vigas 300x75x75 mm
3 

 
entalhadas 

(entalhe antes exposição)  Ambiente de laboratório (10-17°C) 

Vigas 300x75x75 mm
3 

 
entalhadas  

(entalhe após exposição)  
300°C  

Taxa de aquecimento lenta (3°C/min); 
Temperatura constante com duração 

mínima de 60 min; 
Arrefecimento lento no interior do forno Vigas 300x75x75 mm

3
 

entalhadas pré-fendilhadas antes 
da exposição, wcr = 0.6 mm 

400°C  
Taxa de aquecimento rápida (21°C/min); 

Temperatura constante com duração 
mínima de 60 min; 

Arrefecimento lento no interior do forno 

Comportamento à 
compressão após exposição 

a temperaturas elevadas 
Cubos 100 mm 

 

Conforme apresentado na Tabela 1, para a exposição dos provetes ensaiados foram considerados: dois 

níveis de temperatura elevada, 300°C (temperatura até à qual poderá se observar algum benefício da 

mesma na energia de fratura do betão, de acordo com a literatura [4]) e 400°C (máxima temperatura 

registada no betão aquando a realização de ensaios de resistência ao fogo de protótipos de sistema 

de lajes); duas velocidades de aquecimento distintas, 3°C/min (definida com base na literatura [9]) e 

21°C/min (velocidade máxima de aquecimento no forno). Para tal, previamente à execução dos 

ensaios, mas tendo o BRF já 28 dias de cura, os provetes foram sujeitos a aquecimento até ao nível de 

temperatura definido, por utilização de um forno Bartlett com controlador Model 3k. Após o nível de 

temperatura desejado ter sido atingido, foi mantido constante durante, pelo menos, 1 hora, na 

tentativa de se instalar uma distribuição de temperatura no volume de betão o mais homogénea 

possível. O arrefecimento do provete foi lento, com este no interior do forno fechado, após o qual se 

realizaram os ensaios mecânicos (a temperatura ambiente). 

A composição definida para o BRF é constituída por cimento Portland CEM I 42.5R, filler calcário, três 

tipos de agregados (areia fina, meia areia e brita), água, superplastificante MasterGlenium SKY 617 da 

BASF (SP) e fibras de aço com extremidades dobradas, com comprimento (lf) de 60 mm, diâmetro (df) 

de 0.75 mm, esbelteza (lf/df) de 80 e uma resistência à tração de 1100 MPa. A relação água/cimento, 

A/C, é de 0.44. Na Tabela 2 apresenta-se a dosagem de cada componente por m3. 

 
Tabela 2. Composição do BRF por m3 

CEM I 
42.5N 

Filler 
calcário 

Areia  
fina 

½  
Areia 

Brita Água SP 
Fibras 
de aço 

[kg] [dm3] [kg] [kg] [kg] [dm3] [dm3] [kg] 

413 353 179 656 589 183 8 60 
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2.1 Ensaios de flexão 

Os ensaios de flexão foram realizados em vigas entalhadas de BRF de acordo com a 

EN 14651:2005+A1:2007 [10]. Devido às dimensões do forno, os ensaios foram realizados a uma escala 

reduzida (2:1), com vigas de BRF de 300x75x75 mm3, entalhadas a meio vão com 12.5 mm de 

profundidade (Figura 1a). Nestes ensaios pretendeu-se investigar a influência do momento de 

execução do entalhe (antes e após a exposição) e do nível de abertura de fenda. Para este nível foi 

adotado o valor de 0.6 mm, o qual foi executado previamente à exposição a temperaturas elevadas 

das vigas entalhadas aos 28 dias. O processo de pré-fendilhação consistiu na imposição de um ciclo de 

carga/descarga sob as vigas, utilizando a configuração de ensaio de acordo com a 

EN 14651:2005+A1:2007 [10] (Figura 1). Para efeitos de comparação de resultados, foram ensaiadas 

vigas de referência (pré-fendilhadas e não pré-fendilhadas) expostas em ambiente de laboratório, pelo 

mesmo período de exposição. Após terminado o período de exposição adotado, as vigas foram sujeitas 

ao ensaio de flexão sob 3 pontos de carga (Figura 1) para avaliar a influência das temperaturas elevadas 

no comportamento pós-fendilhação do BRF. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Procedimento de ensaio para o processo de pré-fendilhação e ensaios de flexão (unidades em mm) 

Nas Figuras 2a,b apresentam-se as respostas médias tensão-abertura de fenda registadas em 24 vigas 

entalhadas de BRF (3 vigas por cada série de ensaios), após sujeitas à exposição de ambiente de 

laboratório (10-17°C), 300°C e 400°C, considerando a execução do entalhe realizada em dois 

momentos distintos, antes e após a exposição no forno (“pré-exp” - 15 dias de idade e “pós-exp” - 63 

dias de idade). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2. Relações médias tensão-abertura de fenda registadas em vigas entalhadas de BRF expostas a 
ambiente de laboratório e temperaturas elevadas: (a) 300°C; (b) 400°C. 

De acordo com a Figura 2a, nas vigas exposta a 300°C observou-se um melhor desempenho pós-

fendilhação quando o entalhe foi executado antes da exposição, o que poderá ser indicador de algum 
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benefício obtido com a exposição à temperatura de 300°C, ou ser consequência de diferente 

distribuição e orientação das fibras nos provetes em causa. Na Figura 2b observa-se uma maior 

resistência à flexão nas vigas cujo entalhe foi executado após a exposição, o que significa que a 

exposição à temperatura de 400°C poderá ter afetado negativamente o desempenho pós-fendilhação 

do BRF, ou tal como no anterior caso, ser consequência de diferente distribuição e orientação das 

fibras nestes provetes. De acordo com as Figuras 2a,b, verifica-se que a exposição das vigas de BRF aos 

níveis de temperatura elevada considerados afetou negativamente a rigidez do betão, mais 

significativamente no caso das vigas sujeitas a 400°C (34-63%) do que a 300°C (25-38%), e quando o 

entalhe foi executado antes exposição (38-63%) comparando com o pós exposição (25-34%). 

Na fase de pré-fendilhação (ciclo inicial carga/descarga), o comportamento médio em flexão das vigas 

expostas a 300°C foi semelhante às vigas expostas a 400°C. No entanto, após a exposição a elevadas 

temperaturas, as vigas pré-fendilhadas sujeitas à temperatura de 300°C apresentaram melhor 

comportamento pós-fendilhação médio do que as sujeitas a 400°C. No comportamento pós-

fendilhação verifica-se que as vigas sujeitas a 300°C não foram afetadas pela exposição térmica, 

enquanto as vigas sujeitas a 400°C sofreram uma ligeira perda de ductilidade, provavelmente devido 

à afetação da elevada temperatura sobre as fibras que atravessam a secção de fratura. Não foram 

observados fenómenos de spalling durante o período de exposição térmica das vigas no interior do 

forno. Semelhantes observações foram reportadas em anteriores investigações, onde se constatou um 

decréscimo da tensão equivalente de tração em flexão com o aumento da temperatura máxima de 

exposição num betão auto-compactável reforçado com 45 kg/m3 de fibras de aço [1]. 

2.2 Ensaios de compressão 

O efeito de temperaturas elevadas no comportamento pós-fendilhação do BRF também foi avaliado 

através da realização de ensaios de compressão em provetes cúbicos de 100 mm. Estes ensaios foram 

realizados de acordo com a NP EN 12390-3 [11] após a exposição dos cubos no forno, aos níveis de 

temperatura de 300°C e 400°C. Foram considerados 3 cubos por cada nível de temperatura elevada 

adotado, e para efeitos de comparação, foram utilizados 3 cubos de referência, expostos em ambiente 

de laboratório (10 a 17°C), pelo mesmo período de exposição. A resistência à compressão média obtida 

com os cubos expostos a 300°C foi de 59.8 MPa (CoV = 1.60%, 3 cubos), a 400°C foi de 59.3 MPa (CoV 

= 0.65%, 3 cubos), e com os cubos referência foi de 67.7 MPa (CoV = 2.17%, 6 cubos). Deste modo, 

verificou-se que a exposição às temperaturas de 300°C e 400°C provocou uma redução de 11.71% e 

12.48%, respetivamente, da resistência à compressão. Da análise dos resultados apresentados, 

constata-se uma redução da tensão máxima de compressão com o aumento do nível de temperatura, 

à semelhança do reportado em anteriores investigações realizadas [1]. No entanto, não foram 

observados fenómenos de spalling durante o período de exposição térmica dos cubos no interior do 

forno. 

2.3 Propriedades de resistência do BRF a temperaturas elevadas segundo o EC2 

De acordo com a NP EN 1992-1-2:2010 (Eurocódigo 2) [12], em betões convencionais a redução do 

valor característico da resistência do betão à tração ( ,ck tf ) com o aumento da temperatura da sua 

exposição, ck ,tf ( ) , é obtida pelo coeficiente, c ,tk ( ) , de acordo com a seguinte Eq. (1): 
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ck ,t c ,t ck ,tf ( ) k ( ) f   (1) 

onde 

1 0 1 0 100 500   c ,tk ( ) . . ( ) /   para 100 C 600 C   

 

Com base nos resultados experimentais da resistência à tração por flexão média, ,ctm flf , obtidos nas 

vigas entalhadas expostas à temperatura ambiente (ponto 2.1), procedeu-se à estimativa da 

resistência à tração axial média, ctmf , e características, ,minctkf e ,maxctkf , de acordo com as seguintes 

expressões indicadas no MC2010 [13]. 

,ctm fl ctm flf f  (2) 

onde 
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Nas Figuras 3a,b apresentam-se as relações das resistências à tração características mínima e máxima 

vs. temperatura, estimadas pelo MC2010 com os resultados experimentais obtidos nos ensaios à 

flexão, e em comparação com o previsto pelo EC2 de acordo com a eq. (1). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. Relações resistência à tração-temperatura em vigas entalhadas de BRF obtidas experimentalmente e 
estimada pelo EC2. Entalhe executado: (a) Antes da exposição (15 dias); (b) Após a exposição (63 dias) 

De acordo com as Figuras 3a,b verifica-se que os resultados experimentais obtidos revelam um melhor 

desempenho do BRF no comportamento à tração em flexão quando sujeito a temperaturas de 300°C 

e 400°C, do que o previsto no EC2 para betões convencionais, independentemente do momento em 

que é executado o entalhe. Tal poderá estar relacionado com o facto da Eq. (1) ter sido calibrada com 

base em resultados de tração direta e no momento da ação térmica (estado quente). 

De acordo com o EC2, a resistência à compressão uniaxial de betão normal com agregados siliciosos 

sob temperaturas elevadas, ,cf  , quando normalizada pelo seu valor característico da resistência à 

compressão, ,c kf , tem uma evolução com a temperatura tal como representado na Figura 4. De acordo 

com os resultados experimentais obtidos nos ensaios de compressão, também apresentados na Figura 
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4, verifica-se que para uma temperatura de 300°C, o BRF apresenta uma resistência à compressão 

semelhante ao previsto no EC2. No entanto, para 400°C, o efeito da temperatura elevada em termos 

de perda de resistência à compressão não foi tão pronunciado como previsto pelo EC2, o que poderá 

ser justificado em parte pelo facto de no EC2 não ser considerado o possível ganho de resistência do 

betão na fase de arrefecimento. 

 
Figura 4. Efeito do nível de temperatura elevada na resistência à compressão do BRF obtido 

experimentalmente e estimado pelo EC2 

2.4 Simulações numéricas 

Após os ensaios de caraterização mecânica, efetuou-se uma análise inversa dos resultados 

experimentais, de forma a avaliar a influência que os fatores considerados têm nas propriedades de 

fratura do BRF em modo I, nomeadamente a relação tensão-abertura de fenda e a energia de fratura. 

Para tal, as curvas experimentais Força vs. CMOD (crack mouth opening displacement) obtidas nos 

ensaios de flexão sob 3 pontos com vigas entalhadas expostas em ambiente de laboratório, 300°C e 

400°C, foram simuladas utilizando a ferramenta de análise inversa, COFIT [14]. Na análise inversa 

realizada considerou-se nas propriedades dos materiais, os valores de 28.2 GPa para o módulo de 

elasticidade (valor médio obtido experimentalmente em cilindros de Ø150 x 300 mm), 2.24 MPa para 

a resistência à tração (obtida experimentalmente em ensaios de tração indireta), 15 mm para a 

abertura de fenda máxima (correspondente ao valor médio teórico do comprimento de embebimento 

de uma fibra que atravessa uma fenda ativa, isto é, ¼ do comprimento da fibra) e um diagrama 

quadrilinear para a relação tensão-abertura de fenda a obter.  

Na Figura 5 comparam-se as curvas experimentais e numéricas obtidas com as vigas de referência e 

expostas a temperaturas elevadas, cujos entalhes foram realizados em 2 momentos distintos, antes 

da exposição (Figs. 5a,c,e) e após a exposição (Figs. 5b,d,f). Conforme se observa na Fig. 5, as curvas 

numéricas obtidas são muito próximas das curvas experimentais o que é indicador de que o diagrama 

quadrilinear tensão-abertura de fenda tem capacidade de simular com rigor o comportamento pós-

fendilhação do BRF após exposição a temperaturas elevadas. 

Os parâmetros obtidos que definem a relação tensão-abertura de fenda, -w , são indicados na Tabela 

3, onde 
ctf  é a resistência à tração, 

1 , 
2  e 

3  são respetivamente a tensão de tração 

correspondente aos pontos de aberturas de fenda, 
1 , 

2 , 
3 , sendo 

u  a abertura de fenda última. 

A representação gráfica das relações tensão-abertura de fenda obtidas encontra-se na Figura 6. 

Pelos resultados obtidos verifica-se que as temperaturas elevadas consideradas de 300°C e 400°C 

tiveram um efeito negativo no comportamento pós-fendilhação do BRF, mais significativo com o 

aumento da temperatura e com a execução do entalhe antes da exposição. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5. Análises inversas dos ensaios de flexão sob 3 pontos com vigas de BRF: 
Entalhe executado antes da exposição a: (a) Ambiente; (c) 300°C; (e) 400°C 
Entalhe executado após a exposição a: (b) Ambiente; (d) 300°C; (f) 400°C 

 

Tabela 3. Parâmetros da relação -w  obtidos por análise inversa dos ensaios de flexão 

 
Exposição ctf  

[MPa] 
1  

[MPa] 
2  

[MPa] 
3  

[MPa] 
1  

[mm] 
2  

[mm] 
3  

[mm] 
u  

[mm] 
fG  

[N/mm] 

Entalhe pré-
exposição 

Ambiente 2.66 0.89 0.62 0.31 3.69 7.22 11.07 15.00 11.61 

300°C 2.12 0.65 0.55 0.32 3.15 5.63 9.38 15.00 8.38 

400°C 0.89 0.89 0.04 0.04 0.31 6.60 10.81 15.00 3.42 

Entalhe pós-
exposição 

Ambiente 2.47 0.65 0.57 0.34 4.68 5.63 9.38 15.00 10.55 

300°C 2.34 0.46 0.58 0.31 2.78 7.99 11.29 15.00 8.61 

400°C 1.23 1.23 0.06 0.12 0.31 7.32 10.95 15.00 5.40 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6. Relações tensão de tração-abertura de fenda obtidas por análise inversa dos ensaios de flexão. 
Entalhe executado: (a) Antes da exposição (15 dias); (b) Após a exposição (63 dias) 

3 CONCLUSÕES 

Com o intuito de avaliar os efeitos da exposição a diferentes níveis de temperatura elevada no 

comportamento residual do BRF realizou-se um programa experimental constituído por ensaios de 

flexão e compressão em provetes previamente expostas a 300°C e 400°C. De acordo com os resultados 

obtidos nas vigas não pré-fendilhadas e pré-fendilhadas com uma abertura de fenda de 0.6 mm, 

verificou-se que os níveis de temperatura elevada adotados afetaram negativamente a rigidez do 

betão (25-63%) e, ligeiramente, o comportamento pós-fendilhado do BRF, provocando uma perda de 

ductilidade pouco significativa, mais pronunciada com o aumento do nível de temperatura. Contudo, 

não foram observados fenómenos de spalling do betão. Os resultados experimentais obtidos 

revelaram um melhor desempenho do BRF no comportamento residual à tração e à compressão do 

que o previsto no EC2 para betões convencionais às elevadas temperaturas. Por intermédio de um 

software de análise inversa foi avaliada a influência da exposição térmica considerada, na relação 

tensão-abertura de fenda do BRF. O grau de aproximação das curvas numéricas às curvas 

experimentais foi muito elevado, e de acordo com as leis constitutivas obtidas, a exposição a 300°C e 

400°C teve um efeito negativo no comportamento pós-fendilhação do BRF, mais significativo com o 

aumento da temperatura e com a execução do entalhe antes da exposição. 
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Resumo  

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto “Postejo 4.0: Inovação para a Exportação e 

a Diversificação”, que tem como um dos principais objetivos a otimização e melhoria da qualidade de 

betões usados na produção de postes de betão armado das linhas de distribuição elétrica, com foco 

na ecoeficiência. Outro objetivo do projeto é a caracterização da resistência à torção de postes com as 

novas matrizes de betão ecoeficiente, reforçados com armaduras de GFRP e de aço S500 e para o 

efeito procedeu-se à realização de ensaios experimentais. Produziram-se duas séries de elementos: 

uma referente a postes de baixa tensão (BT) com secção em “U”, com betão de consistência seca e 

moldado em fresco; outra referente a postes de média/alta tensão (MT), com secção em “I”, com 

betão de consistência plástica e moldado até endurecer. Em cada série de ensaios, além da variação 

do tipo de armadura utilizada, GFRP ou aço, também se variou a taxa de armadura. 

O programa experimental permitiu avaliar o comportamento estrutural dos elementos à torção 

uniforme, simulando o efeito previsto quando ocorre rotura de um cabo de distribuição elétrica. 

Apresenta-se uma análise global comparativa entre os elementos ensaiados em termos de 

comportamento à torção, nomeadamente: a evolução do momento torsor com a deformação angular 

média; a rigidez de torção; a análise da influência das variáveis de estudo consideradas. Com recurso 

à instrumentação de várias secções ao longo dos elementos é feita ainda uma análise da zona crítica, 

complementada com uma análise de registo de imagem da evolução do padrão e do comportamento 

de fendilhação. 

Palavras-chave: Postes de secção aberta; betão ecoeficiente; torção; GFRP; comportamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria da pré-fabricação em betão tem apresentado, nas últimas décadas, um desenvolvimento 

tecnológico significativo, sendo os elementos pré-fabricados de betão amplamente utilizados na 

construção [1,2]. Esse desenvolvimento originou uma procura constante do aumento da qualidade, 

produtividade e competitividade dos produtos que a indústria da pré-fabricação oferece, havendo 

mais recentemente especial foco nas temáticas da durabilidade e da sustentabilidade. O impacto 

ambiental provocado pela indústria do betão no total das emissões globais de dióxido de carbono é 

bastante significativo, contribuindo com cerca de 4-8 % [3], sendo a produção do cimento responsável 

por mais de metade dessa contribuição [4]. Como o cimento representa uma percentagem elevada do 

custo de produção do betão, bem como da sua pegada ecológica, torna-se fundamental que na 

formulação dos betões exista especial cuidado pela redução da dosagem do cimento Portland. O 

recurso a subprodutos de outras indústrias em substituição parcial da utilização do cimento Portland, 

conduzindo assim a um menor impacto ambiental e ganhos a nível económico, tem sido uma das 

estratégias adotadas na formulação de betões mais ecoeficientes. A redução do uso do cimento de 

Portland consegue-se através da utilização de adições como substitutos do cimento, do uso de cimento 

com alta reatividade e da otimização da curva granulométrica, juntamente com o uso de 

superplastificantes e redução da dosagem de água, possibilitando assim a produção de betões com 

baixas dosagem de cimento e bom desempenho mecânico [5,6].  

No caso de elementos de betão com geometrias que exijam recobrimentos reduzidos, como é o caso 

em estudo - postes de betão armado das linhas de distribuição elétrica, torna-se fundamental 

desenvolver soluções com betões de melhor qualidade e durabilidade, mas também utilizar armaduras 

mais resistentes à corrosão. A utilização de varões de polímeros reforçados com fibras – 

fibre-reinforced polymers (FRP), constituídos por fibras de reforço (em vidro, carbono ou basalto) 

embebidas numa matriz polimérica, constitui uma alternativa promissora em detrimento das 

armaduras convencionais em aço [7]. A sua elevada resistência a tração aliada à sua elevada 

durabilidade, pela ausência de corrosão, são as principais vantagens do uso de armaduras de FRP [8]. 

O comportamento dos postes de betão armado de linhas de distribuição elétrica a fenómenos de 

torção é um aspeto bastante importante a ter em consideração na sua caracterização ou avaliação 

estrutural. As normas técnicas definem que, quando ocorre a rotura de um cabo de distribuição 

elétrica, os postes de betão armado são sujeitos a um fenómeno de torção uniforme, que pode 

conduzir à sua rotura. Durante muitos anos, o efeito da torção foi desprezado para efeitos de 

dimensionamento, mesmo depois de o betão armado ter ganho um papel de maior relevância na 

construção de estruturas. Assim, ainda existem situações no comportamento e no dimensionamento 

à torção onde o desenvolvimento científico não é o suficiente para prever com certeza o 

comportamento mecânico dos elementos [9]. Existe alguma falta de informação, bem como falta de 

modelos de cálculo nos principais regulamentos, para avaliar o comportamento à torção de elementos 

de betão armado com secções abertas. 

Para avaliar o comportamento estrutural dos postes produzidos com recurso a betão ecoeficiente e 

com a utilização de armadura em aço e em polímeros reforçados com fibras de vidro (GFRP) foi 

definido um plano experimental. Foram produzidos 10 elementos para serem ensaiados à torção, 

divididos em duas séries, uma correspondente a postes de baixa tensão (secção em U) e outra a postes 

de média/alta tensão (secção em I). Para cada série de elementos variou-se o tipo de armadura 
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utilizada, aço ou GFRP, para se analisar e quantificar o comportamento do GFRP como reforço 

alternativo ao aço. Variou-se ainda a taxa de armadura utilizada por poste assim como a zona de ensaio 

para estudar a influência da posição dos septos de reforço no comportamento à torção. Produziram-

se ainda dois elementos referentes à parte superior dos postes, designados por cabeça maciça, pois as 

normas fornecidas pela EDP [10,11] indicam valores mínimos para o momento torsor resistente, 

quando aplicado a 0,25m do topo do poste.  

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1 Betão ecoeficiente e características dos varões 

O betão ecoeficiente utilizado nos postes de ensaio foi estudado, formulado e caracterizado numa 

primeira fase do projeto de investigação. Foram utilizados dois tipos de betão, produzidos com 

substituição parcial do cimento por cinzas volantes e com a introdução de agregados reciclados de 

betão: nos postes de baixa tensão (BT) foi utilizado um betão de consistência seca S1 e moldado em 

fresco; nos postes de média/alta tensão (MT) foi utilizado um betão de consistência plástica S3 e 

moldado até endurecer. Embora tenham sido formulados com diferentes parâmetros e com diferente 

granulometria dos agregados, os valores alvo da resistência dos dois betões são similares. Na Tabela 1 

são apresentados os parâmetros de formulação, bem como as propriedades mecânicas obtidas 

experimentalmente.  

Tabela 1. Parâmetros de formulação das misturas de betão e propriedades mecânicas aos 28 dias  

Série Cimento 
II-A/L 

(kg/m3) 

Cinzas 
Volantes 

(kg/m3) 

Agregados 

(kg/m3) 

Relação 

A/L 

Comp. Compressão 

Diametral 
(MPa) 

Resistência 

Flexão 

(MPa) 

Resistência 

Compressão 

(MPa) 

Módulo 

Elasticid. 

(GPa) 

BT 200 150 1949 0,31 0,865 4,25 6,64 55,82 36,6 

MT 250 100 1894 0,41 0,840 4,00 6,51 53,44 35,6 

Para as armaduras de reforço foram utilizados dois tipos de varões: varões convencionais em aço 

S500_NR_SD, caracterizados por um módulo de elasticidade de 200 GPa e uma tensão média de 

cedência de 550 MPa; varões em GFRP, com um módulo de elasticidade de 50 GPa e um 

comportamento elástico linear, sem patamar plástico, com valores médios dos limites de resistência à 

tração e ao corte de 800 e 150 MPa, respetivamente.  

2.2 Produção e caracterização dos postes 

Para a determinação experimental da resistência à torção foram produzidos no total 10 postes 

diferentes, divididos em duas séries de elementos. A primeira série, constituída por cinco postes, serviu 

para avaliar os postes de baixa tensão (BT) com secção em “U”. A segunda série, onde foram 

caracterizados cinco elementos, é referente aos postes de média/alta tensão (MT), com secção em “I”. 

Em cada série de ensaios, além da variação do tipo de armadura utilizada, GFRP ou aço, também se 

variou a taxa de armadura (Tabela 2). Realizaram-se também ensaios à zona da cabeça maciça. A 

armadura dos postes em U foi constituída por: varões de aço 6 Ø12 com cintas 2RØ3//0,15m, na taxa 

1; varões de aço 6 Ø16 com cintas 2RØ3//0,07m, para a taxa 2; varões de aço 4 Ø12 com cintas 

2RØ3//0,07m, na cabeça maciça; varões de GFRP 6 Ø12 com cintas 1RØ5//0,20m, para a taxa 1. A 

armadura dos postes em I foi constituída por: varões de aço 4Ø16+2Ø12 com cintas 2RØ4//0,15m, na 

taxa 1; varões de aço 4Ø16+6Ø12 com cintas 2RØ4//0,08m, para a taxa 2; varões de aço 4Ø16 com 
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cintas 2RØ4//0,08m, na cabeça maciça; varões de GFRP 4Ø16+2Ø12 com cintas 1RØ5//0,12m, para a 

taxa 1.  Em cada série foi produzido um elemento com um acréscimo no comprimento de 0,5m em 

comparação com os restantes, com o intuito de diferenciar a zona de aplicação do momento torsor, 

ficando numa zona mais próxima da cabeça maciça do poste, a posição dos septos transversais ficou 

também diferente relativamente aos restantes elementos. Devido à conicidade dos postes, estes 

elementos têm uma secção de topo inferior em comparação aos restantes elementos de ensaio. A 

moldagem das armaduras visualiza-se na Figura 1. Uma vez que os varões de GFRP não permitem 

dobragem, fez-se amarração nos nós da armadura através de amarração com abraçadeira serrilhada e 

preenchida com resina epoxídica. 

        
Figura 1. Armaduras em GFRP e em aço para os postes. 

Tabela 2. Características dos elementos de ensaio. 

Série Designação Especificidade Ρ Longitudinal 
(%) 

ρ Transversal 
(%) 

fcm  

(MPa) 

Comprimento do 
elemento (m) 

BT 

BT T1 Taxa Mín Aço 1,80 0,17 

55,82 

1,50 

BT T1 GF Taxa Mín GFRP 1,80 0,16 1,50 

BT T2 Taxa Máx Aço 3,21 0,36 1,50 

BT TM Taxa Máx. Aço 3,30 0,36 2,00 

BT CAB Cabeça Maciça 2,50 0,15 2,00 

MT 

MT T1 Taxa Mín Aço 2,46 0,32 

53,44 

1,50 

MT T1 GF Taxa Mín GFRP 2,46 0,27 1,50 

MT T2  Taxa Máx Aço 3,55 0,59 1,50 

MT TM Taxa Máx Aço 3,64 0,59 2,00 

MT CAB Cabeça Maciça 4,55 0,25 2,00 

2.3 Descrição dos ensaios 

Para a execução dos ensaios recorreu-se a um pórtico de reação, formado por dois pilares ligados à 

laje de reação e duas vigas, em perfis metálicos, com ligações aparafusadas, formando um conjunto 

resistente com deformações reduzidas durante os ensaios. Para apoio dos postes a ensaiar foram 

produzidos suportes metálicos: um fixo na parede de reação, com o objetivo de garantir 

encastramento à torção, impedindo a rotação do poste na extremidade desse apoio; outro acoplado 

rigidamente à outra extremidade, apoiando num apoio esférico de restrição vertical, com um braço 

para aplicação da carga, originando um momento torsor. Esses elementos foram concebidos para 

permitirem fixar e ajustar a secção do poste através de furos e parafusos de aperto. No eixo no poste, 

na zona do apoio de restrição vertical, colocou-se uma célula de carga com capacidade de 300 kN. A 
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carga foi aplicada por controlo de deslocamento, a uma velocidade de 0,04 mm/s, na extremidade da 

peça com o braço que origina a torção, através de um atuador hidráulico com uma capacidade máxima 

de 300 kN em compressão, fixo ao pórtico de ensaio (Fig. 2).  

 

 

b)  
   

a) 

 

c) 

  
A – Pórtico em aço; B – Atuador hidráulico; C – LVDT vertical; D – Célula de carga; E – Elemento de ensaio; 

F – Perfil metálico de apoio; G –Laje de reação; H – Suporte dos LVDTs; I – Peça metálica com braço. 

Figura 2. Configuração do ensaio: a) alçado frontal; b) alçados laterais; c) vista em planta 

Como instrumentação exterior, além da célula de carga aplicada, foram também utilizados 8 

transdutores de deslocamento (LVDT’s) vertical, colocados em diferentes seções ao longo do poste a 

ensaiar, suportados através de um perfil metálico fixo aos pilares do pórtico de reação. Essa estrutura 

externa ao elemento a ensaiar corresponde a um referencial fixo. Para a medição dos deslocamentos 

diferenciais dos alinhamentos das abas opostas do poste, consideraram-se quatro secções diferentes, 

entre o encastramento e a secção onde foi aplicada a torção (Fig. 3). 

 

 

b)   

a) 

 

c) 

  

Figura 3. Configuração do ensaio: a) Ensaio de um poste; b) Pormenores dos suportes metálicos; c) 

Secções de instrumentação (dimensões em mm). 

Foram usados 2 transdutores de deslocamento por cada secção para calcular a rotação em cada 

secção. As secções escolhidas para medir a rotação foram: (i) a secção imediatamente a seguir ao 
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ponto de aplicação da carga; (ii) a secção imediatamente a seguir ao encastramento; (iii) duas secções 

intermédias entre os dois pontos anteriores, com espaçamento equidistante. 

3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1 Evolução do momento torsor com a deformação angular média 

A Figura 4 apresenta a evolução do momento torsor (T) com a deformação angular média (θm) nas 

duas séries de ensaios. Da análise dos gráficos pode verificar-se que as curvas apresentam um 

desenvolvimento semelhante, com três estados de comportamento distintos. O primeiro troço das 

curvas é caraterizado por um troço praticamente linear até ser atingido o momento torsor de 

fendilhação. Pode verificar-se que os postes de cada série têm um comportamento e valores muito 

semelhantes; nos postes com varões em GFRP, verifica-se uma pequena redução do momento torsor 

de fendilhação e consequente rigidez de torção no estado I. O segundo troço, com início após a 

fendilhação do betão, é caracterizado por uma forte diminuição da rigidez de torção: nos postes BT, a 

fase II é praticamente inexistente, pois os postes após a fendilhação do betão mantêm ou reduzem a 

sua capacidade resistente à torção; nos postes MT, a diferença da rigidez de torção no estado II é 

reduzida entre os postes com maior e menor taxa de armadura. 

  

Figura 4. Relação momento torsor-deformação média angular: Série BT (esquerda); Série MT (direita). 

Os postes reforçados com armaduras com GFRP apresentam uma rigidez de torção no estado II 

bastante reduzida, 88% inferior, na série BT, e 28%, na série MT, em relação aos postes com armadura 

em aço. O terceiro troço começa quando ocorre a cedência das armaduras ou quando o poste começa 

a ficar muito danificado com a fendilhação. Na série MT, pode verificar-se que o comportamento entre 

os mesmos é semelhante, estabilizando num patamar horizontal com valores de momento torsor 

resistente relativamente próximos, com exceção do poste armado com GFRP. Na série BT, a diferença 

de resistência é mais notória, os postes BT T1 e BT T1 GF têm uma resistência inferior aos outros dois 

postes. O poste BT T1 GF perde claramente a maioria da capacidade resistente após a fendilhação do 

betão, devido à reduzida rigidez dos varões de reforço; o poste BT T1, apesar de ser em aço, revela 

também uma grande perda de resistência após a fendilhação. Nas secções em U, comprova-se que a 

resistência à torção tem uma grande dependência das armaduras, enquanto nas secções em I, a secção 

está mais dependente da forma da secção em betão, comprovando ser mais robusta e menos 

dependente da taxa de armadura para resistir à torção. A posição do septo de reforço transversal 

revelou ser pouco influente na resistência à torção, uma vez que, nos elementos BT TM e MT TM, esse 

reforço encontra-se em diferentes posições relativas na secção, permitindo uma possível diferença no 
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empenamento, conduzindo a reduzida diferença da resistência, comparativamente aos elementos BT 

T2 e MT T2.  

A Tabela 3 apresenta a caracterização das curvas T - θm. Na série de postes de baixa tensão, os postes 

BT T2 e BT TM, no estado I, apresentam valores de momento torsor máximo ligeiramente superiores 

aos restantes postes. Porém, os valores dos restantes parâmetros do BT T2 aproximam-se dos obtidos 

no poste BT T1, demonstrando que a variação da taxa de armadura não tem uma contribuição 

significativa no aumento do valor do momento torsor de fendilhação e na rigidez de torção no estado 

I. O poste BT TM foi ensaiado numa secção com uma translação de 0,50m para o topo, levando a que 

a distância entre a zona de aplicação do momento torsor e o primeiro septo fosse menor em 

comparação com o poste BT T2, esta alteração originou uma maior rigidez à torção no estado I, apesar 

de ter uma secção menor. Em relação à rigidez de torção no estado II não se torna possível fazer 

comparações, pois como já referido, os postes da série BT não têm um estado II típico e bem definido 

e, depois da fendilhação, não há um aumento da capacidade resistente, mesmo com o contributo das 

armaduras (Fig. 5). Isto significa que a capacidade resistente se mantém constante, como é visível nos 

postes BT T2 e BT TM, ou então apresenta uma redução, visível nos postes BT T1 e BT T1 GF, sendo a 

taxa de armadura significativa para essa diferenciação de comportamento. A capacidade resistente da 

cabeça, apesar de esta ser uma secção retangular maciça, revela uma enorme influência da redução 

da secção devida à conicidade do poste, tendo a resistência da cabeça sido inferior entre 30 %, na série 

BT, e 40%, na série MT, em relação à da secção aberta. Assim, verifica-se que é de extrema importância 

assegurar o dimensionamento adequado das armaduras, de modo a garantir uma resistência à torção 

de, pelo menos, igual à da secção de início com configuração aberta. Também se constata, pelo 

resultado da cabeça MT (com maiores taxas de armaduras), que a fendilhação ocorre para o mesmo 

momento torsor, mas nestes elementos há aumento de rigidez no Estado II com o aumento da taxa de 

armadura. Os resultados dos elementos da cabeça maciça, BT CAB e MT CAB, apresentam valores de 

momento torsor máximo que cumprem o critério do momento torsor de rotura mínimo, indicados nas 

especificações DMA da EDP [10,11], cumprindo os requisitos. 

Tabela 3. Caracterização dos parâmetros das curvas T - θm 

Série Poste Tmáx 

(kN.m) 

Tcr 

(kN.m) 

θcr 

(º/m) 

(GC)I 

(kN.m2) 

(GC)II 

(kN.m2) 

BT 

BT T1 2,919 2,919 0,261 641 53 

BT T1 GF 2,708 2,708 0,254 611 7 

BT T2 3,490 2,880 0,241 685 13 

BT TM 3,479 3,407 0,230 849 118 

BT CAB 2,452 2,287 0,255 514 14 

MT 

MT T1 5,739 3,717 0,283 752 40 

MT T1 GF 3,462 3,264 0,210 890 29 

MT T2  5,850 3,955 0,277 819 50 

MT TM 5,386 3,360 0,363 530 45 

MT CAB 3,613 2,229 0,166 771 61 

Na série MT, com secção em I, os postes MT_T1, MT_T2 e MT_TM apresentam valores semelhantes 

em todos os parâmetros analisados, demonstrando assim que a variação das taxas de armadura tem 

uma contribuição pouco significativa (Fig. 5), embora a resistência do MT T2 tenha sido ligeiramente 

superior, em 6% no momento de fendilhação e em 2% no momento máximo. No estado II, as 
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armaduras conduzem a um aumento da capacidade resistente dos postes após a fendilhação, porém 

sem uma variação expressiva entre os postes com maior e menor taxas de armadura, sendo os valores 

de rigidez de torção no estado II semelhantes. De salientar que a deformação angular no início da 

fendilhação do poste MT TM não vai de encontro ao esperado, pois apresenta um valor superior aos 

restantes, bem como um valor de momento torsor de fendilhação cerca de 8% inferior. Tal diferença 

nos valores é justificada pela translação de 0,50m na zona de ensaio do poste, pois originou uma 

distância maior entre o ponto de aplicação do momento torsor e o primeiro septo de reforço, 

conduzindo a uma menor rigidez e resistência de torção no estado I. O poste MT T1 GF apresenta um 

valor elevado de rigidez de torção no estado I, o que não era expectável, que pode ser justificada por 

pequenos desvios na medição por instrumentação. À semelhança do verificado na série BT, a curva T 

- θm deste poste não tem um estado II típico pois, após a fendilhação, existe uma redução da 

capacidade resistente. 

  
Figura 5. Relação momento torsor máximo-taxa de armadura longitudinal: Série BT (esq.); Série MT (dir.) 

3.2 Evolução das rotações ao longo do eixo dos postes  

Com base nos resultados obtidos foi também possível avaliar a forma como evoluem as rotações ao 

longo do eixo longitudinal dos postes, através do traçado de dois tipos de gráficos por poste. A título 

de exemplo apresenta-se a análise para o elemento BT T1, para quatro níveis de carga distintos. No 

primeiro gráfico (Fig. 6) apresenta-se a variação dos ângulos de rotação absoluta (i) ao longo das 

secções instrumentadas e no segundo (Fig. 6) apresenta-se a variação da taxa de rotação (ij) ao longo 

do eixo do poste.  Os gráficos da evolução das rotações permitem concluir que o comportamento à 

torção do poste não é uniforme ao longo do eixo do poste, permitindo identificar ainda a zona critica 

de cada poste, ou seja, a zona onde ocorreu a rotura por torção. De uma forma geral, a zona mais 

condicionante localiza-se entre as secções S3 e S4, sendo esta expetável, uma vez que é a zona do 

poste onde as secções são menores devido à conicidade. A exceção ocorreu nos postes reforçados com 

armadura em GFRP, onde a rotura por torção localizou-se generalizadamente ao longo do poste, mas 

com maior deformação e dano entre as secções S1 e S2. O poste MT TM foi também uma exceção, 

com a rotura a ocorrer entre as secções S2 e S3, devido à influência da diferenciação na posição dos 

septos de reforço. 
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Figura 6. Rotações ao longo do eixo do poste BT T1: Rotações absolutas (esq.); Taxas de rotação (dir.) 

Na análise da evolução das rotações ao longo do eixo do poste, é possível identificar claramente duas 

fases de comportamento: uma que antecede a fendilhação, onde os postes demostram ter um 

comportamento uniforme; uma segunda fase, pós-fendilhação, onde os postes têm uma considerável 

perda de rigidez de torção, passando a sofrer maiores aumentos de deformação, embora dependa da 

secção e da armadura de reforço. Foi também realizada uma análise visual do padrão de fendilhação 

dos postes, assim como uma identificação e acompanhamento da evolução da largura da fenda 

principal, w, de cada poste, ao longo do ensaio (Fig. 7 e 8).  

  
Figura 7. Padrão de fendilhação do poste MT_TM 

 

 

  
1) w = 0,048 mm 2) w = 0,192 mm 

  
3) w = 0,432 mm 4) w = 0,672 mm 

Figura 8. Acompanhamento da evolução da fenda principal no poste MT TM. 

4 CONCLUSÕES 

O programa experimental foi realizado com a finalidade de avaliar e caraterizar o comportamento 

estrutural à torção uniforme, dos postes de betão armado das linhas de distribuição elétrica 

produzidos com recurso a um betão ecoeficiente, permitindo concluir que:  
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 Nos postes de baixa tensão, com secção em U, a forma da secção desempenha um papel de 

enorme importância, isto porque o valor do momento torsor máximo coincide com o do momento 

torsor de fendilhação. Nestes postes não é solicitada a resistência máxima das armaduras, sendo 

o betão o grande responsável pela capacidade resistente dos postes.  

 Nos postes em U não é possível explorar a resistência máxima das armaduras porque são de secção 

aberta, e neste tipo de secções é difícil criar um mecanismo interno de forças na periferia da secção 

para resistir ao esforço de torção. 

 Nos postes de Média Tensão, com secção em I, a taxa reduzida de armadura consegue garantir um 

bom comportamento após a fendilhação do betão, isto é, há um aumento da capacidade resistente 

através da solicitação das armaduras.  

 A influência da diferença da taxa de armadura é pouco significativa, pois mantendo o betão em 

cada série, BT e MT, seria expectável que uma maior taxa de armadura originasse maior momento 

torsor de fendilhação, uma vez que as armaduras contribuem para aumentar a rigidez à torção no 

estado I. 

 O posicionamento dos septos de reforço tem uma influência expressiva no momento torsor 

máximo e na rigidez de torção, embora essa influência seja atenuada no comportamento de um 

poste, uma vez que não é uma parte interrompida, mas o poste completo. 

 Os postes referentes as cabeças maciças apresentaram valores de momento torsor máximo 

superior, em cerca de 44% na série BT e 80% na MT, aos valores do momento torsor de rotura 

mínimo de ensaio indicados nas normas da EDP, cumprindo assim o especificado. 

 O adequado dimensionamento das armaduras é fundamental, devendo ser garantida uma 

resistência à torção, pelo menos, igual à da secção de início com configuração aberta, pois a 

redução da secção devido à conicidade do poste afeta consideravelmente a capacidade resistente 

da cabeça do poste, provocando mesmo uma redução de 30% a 40%.  

 O uso de armadura de GFRP condiciona significativamente o comportamento à torção dos postes, 

fundamentalmente o comportamento após fendilhação devido à reduzida rigidez das armaduras, 

tendo estes uma queda muito significativa da sua capacidade resistente, comprometendo assim o 

comportamento estrutural dos elementos pós fendilhação. Apresentando estes uma redução de 

88%, na série BT, e 28%, na série MT, em relação ao valor da rigidez de torção em estado 

fendilhado dos postes semelhantes com armadura em aço. 
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Resumo 

No Brasil, a tecnologia mais comum no reparo de estruturas com corrosão induzida por íons cloreto 
faz uso de argamassa industrializada de cimento Portland modificada com polímero. Uma causa dos 
insucessos do reparo é o estabelecimento de processo corrosivo em áreas adjacentes ao reparo que, 
anteriormente, estavam protegidas pelo efeito da polarização decorrente da atividade anódica na 
área de reparo. Para evitar a corrosão em áreas adjacentes ao reparo, ânodos galvânicos podem ser 
incorporados no sistema de reparo. O objetido deste estudo é avaliar dois tipos de anodos galvânicos 
comerciais para uso em reparo localizado por meio de ensaio acelerado de corrosão. Nesse ensaio, 
foram monitorados os pontencias de proteção e naturais obtidos após quatro horas de decaimento e 
o fluxo da corrente estabelcido entre cada anodo galvânico e cinco barras de aço-carbono, ambos em 
contato elétrico e imersos em areia saturada (Ca(OH)2) e contaminada com cloreto (NaCl 15 %). O 
ensaio possibilitou verificar que os anodos foram eficientes na proteção galvânica das barras de aço-
carbono, sendo atendido o critério de 100 mV de polarização. A corrente média dos sistemas 
anodo/barras foi baixa, de 0,074 mA para o ensaio com um dos anodos (A1) e de 0,105 mA para o 
outro anodo (A2). A vida útil estimada foi de cerca de 32 anos para o Anodo A1 e 39 anos para o 
anodo A2. 
 

Palavras-chave: Concreto; Anodo galvânico; Íons cloretos; Reparo; Reabilitação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A corrosão de armaduras em concreto é uma das principais causas da deterioração prematura das 
estruturas de concreto armado, especialmente daquelas expostas à atmosfera marinha [1]. A técnica 
tradicional de intervenção corretiva para a reabilitação dessas estruturas é a execução de reparos 
localizados com uso de argamassa industrializada de cimento Portland modificada com polímero com 
propriedades especiais e adequadas para a restauração da geometria original dos elementos. O 
sistema de reparo com uso da mesma deve resultar no restabelecimento do estado passivo da 
armadura e promover efeito barreira ao ingresso de agentes agressivos. Além disso, deve resistir a 
todas as tensões causadas pelas variações de volume e aos efeitos químicos e eletroquímicos, sem 
deteriorar-se num determinado período de tempo [2]. 

Uma causa dos insucessos do sistema de reparo é o estabelecimento de processo corrosivo de 
trechos de armadura adjacentes ao reparo, que, anteriormente, estavam protegidas pelo efeito da 
polarização decorrente da atividade anódica na área de reparo [3]. Os anodos de sacrifício têm por 
função principal proteger esse trecho de armadura que é muito suscetível à corrosão pela formação 
de uma macrocélula atuando como anodo (armadura ativa) enquanto o trecho de armadura 
repassivada e em meio de alta alcalinidade na área reparada (armadura passiva) atua como catodo. 
Os anodos de sacrifício incorporados no reparo atuam com o anodo da macrocélula, enquanto o 
trecho de armadura embutida no concreto original passa a atuar como catodo. Nessa célula, também 
chamada de célula galvânica, o fluxo de corrente deve-se manter em níveis adequados para a 
permanente polarização do aço-carbono, com atendimento ao critério de 100 mV para um tempo 
máximo de decaimento de 24 h [4,5].  

Espera-se que o fluxo de corrente na célula galvânica se mantenha constante por longos períodos, 
usualmente em prazo superior a 10 anos. Para tanto, o anodo de sacrifício é normalmente 
constituído de elemento de zinco envolvido em uma argamassa porosa que facilita a difusão dos 
produtos da corrosão do zinco e, assim, restringe a possível formação de uma barreira ao fluxo da 
corrente. Outra medida comum é o uso de aditivos na argamassa com a finalidade de manter o meio 
úmido e, também, manter o zinco em estado ativo de corrosão. A presença de aditivos foi 
considerada na seleção de dois tipos de anodos de sacrifício comerciais para a realização do presente 
estudo que teve como objetivo avaliar o comportamento dos anodos de sacrifício em meio simulado 
de concreto armado contaminado com íons cloreto. 

2 METODOLOGIA 

Um ensaio acelerado de corrosão foi proposto para a avaliação comparativa do comportamento de 
dois tipos de anodos de sacrifício comerciais em meio simulado de concreto armado contaminado 
com íons cloreto. Cada anodo de sacrifício foi imerso em areia saturada em solução de Ca(OH)2 (pH 
em torno de 12,6) com adição de NaCl 15 %. Adicionalmente, cinco barras de aço-carbono foram 
imersas na areia para a formação de par galvânico (macrocélula de corrosão) com o anodo de 
sacrifício.  

Um dos anodos de sacrifício avaliados, denominado de A1, apresenta três malhas sobrepostas de liga 
de zinco (cada uma delas com dimensão em torno de 38 mm x 36 mm x 4 mm), totalizando 38 g, 
enquanto o outro, denominado de A2 apresenta uma placa de 65 g de liga de zinco (com dimensão 
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em torno de 112 mm x 58 mm x 2 mm). Em ambos, a liga de zinco foi apresentada como atendendo a 
composição química Tipo I definida na ASTM B418 [6]. A análise química por espectroscopia de 
dispersão de energia (EDS) e por difração de raios X (DRX) foi realizada para a caraterização das 
argamassas e dos elementos de zinco dos anodos de sacrifícios não expostos à solução do ensaio. A 
primeira análise foi realizada com o auxílio de microscópio eletrônico de varredura de emissão de 
campo (MEV/FEG) marca FEI modelo QUANTA 400 e, a segunda, com o uso do equipamento Bruker, 
modelo D2Phaser, operando a 30 kV-10 MA, equipado com uma fonte de cobre.  

As barras de aço-carbono foram desengorduradas e decapadas em ácido clorídrico concentrado até a 
remoção total dos produtos de corrosão, em seguida, foram lavadas com água e sabão e secas por 
aspersão de acetona seguida de ar quente. Um fio de cobre foi soldado em uma das extremidades 
para posterior conexão elétrica com o anodo de sacrifício. Finalmente, ambas as extremidades das 
barras foram revestidas, limitando a área de exposição, totalizando 0,0314 m2 de área de exposição. 
Esse valor é proporcional a uma densidade de armadura de 0,202 m2/ m2 que é bem menor da 
usualmente verificada em campo nas estruturas de concreto.  

Na conexão elétrica de cada barra com o anodo de sacrifício, foi inserido um resistor de 10 Ω ± 1 % 
para permitir a medição periódica da queda de potencial entre seus terminais (potencial da 
macrocélula). O cálculo da corrente dessa macrocélula foi feita pela Lei de Ohm e utilizando os 
valores da carga acumulada (CA) [7] que foi considerada como a quantidade de carga que passa do 
elemento de zinco do anodo de sacrifício para cada barra devido aos processos eletroquímicos que 
acontecem nas suas respectivas superfícies. A taxa de corrosão (TC) do elemento de zinco [8] e sua 
vida útil [9] também foram calculadas.   

O cálculo da carga acumulada dos anodos foi feito com uso da Equação 1 [7)] 

𝐶𝐴𝑥 = 𝐶𝐴𝑥−1 + �
(𝑡𝑥 − 𝑡𝑥−1) × (𝐼𝑥 − 𝐼𝑥−1)

2
� (1) 

 

Em que CA é a carga acumulada em coulombs, t é o tempo decorrido entre o início do ensaio medido 
em segundos, I é o valor da corrente da macrocélula medida no tempo t em amperes, e x representa 
o ciclo atual. 

A taxa de corrosão do anodo de sacrifício foi estimada com base no potencial medido no resistor do 
sistema anodo/cada barra com uso da Equação 2 [8]: 

𝑇𝐶 =
11600 ∗ 𝑇
𝐴 ∗ 𝑅

 (2) 

 

Em que TC é a taxa de corrosão em µm/ano, T é a diferença de potencial medida no resistor em mV, 
R é o valor da resistência do resistor em ohm, e A é a área exposta da barra de aço-carbono, em cm2. 

A vida útil dos anodos foi estimada com base na corrente média do sistema anodo/barras com uso 
da Equação 3 [9]: 

𝑉 =
𝑀 ∙ 𝐶 ∙ 𝐹𝑢
𝐼 ∙ 8760

 (3) 
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Em que V é a vida útil dos anodos em anos, M é a massa do zinco embutido no anodo (A1= 0,038 kg e 
A2= 0,065 kg), C é a capacidade de corrente do anodo de zinco (adotado 740 C/kg), Fu é o fator de 
utilização do anodo (adotado 0,75), I é a corrente média do sistema anodo/barras (A) liberada pelo 
sistema e 8.760 é o fator de correção de unidades. 

A Fig.1a apresenta o desenho esquemático do posicionamento do anodo galvânico e das cinco barras 
de aço-carbono nos recipientes de ensaio (área de areia saturada com 30 cm x 50 cm x 25 cm), com 
identificação de cada uma delas e da distância aproximada em relação ao anodo galvânico. Na Fig.1b, 
é apresentada uma vista parcial do ensaio em curso, em que se visualizam fios (cor preta) de conexão 
elétrica de cada barra de aço-carbono com dispositivo eletrônico (na lateral externa do recipiente) e 
fio (cor vermelha) de conexão deste com o anodo galvânico. 

 A Fig.1b também mostra a realização da medida do potencial On (PON) e da corrente do sistema 
(anodo/cinco barras) através do dispositivo elétrico e com uso de um multímetro (impedância de 
entrada de 10 MΩ). Após 5 s de interrupção do circuito elétrico, foi medido o potencial off (POFF) de 
cada barra e, após 4 h de despolarização, o potencial natural (PN) das barras e do anodo. Sabendo-se 
POFF e PN das barras, foi possível verificar o atendimento ao critério de 100 mV [2]. Para as medidas 
de potencial, utilizou-se um eletrodo de referência (Ag|AgCl|KCl 3 mol/L = -210 mV em relação ao 
eletrodo de hidrogênio) que era imerso parcialmente na areia umedecida na proximidade do 
elemento a ser avaliado.  

O ensaio teve duração de 17 meses, iniciado após 60 dias de imersão das barras no meio simulado do 
concreto, condição adequada para promover um estado ativo de corrosão. As medições de 
monitoramento foram programadas para ocorrer mensalmente. 

 

 

 (a) (b) 
Figura 1. Desenho esquemático do posicionamento do anodo galvânico e das cinco barras de aço-carbono 

nos recipientes de ensaio (a) e vista parcial do ensaio em curso (b). 

3 RESULTADOS 

A análise semiquantitativa por EDS apontou 100 % de presença de zinco em ambos os anodos de 
sacrifícios, embora seja possível a presença de outros elementos químicos em concentrações 
desprezíveis e, assim, não detectáveis. Os resultados da análise das argamassas que envolviam os 
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elementos de zinco constam na Tabela 1. Nessa tabela, observa-se que os resultados são próximos, 
pela dispersão típica de EDS, especialmente num material heterogêneo como são as argamassas e 
considerando que a quantidade de material analisado é muito pequena.  Destaca-se a elevada 
concentração de Ca na argamassa de A1 e, na de A2, de K, ambos álcalis que interferem no pH do 
meio aquoso. Na argamassa A2 destaca-se também a maior presença de C, possivelmente 
decorrente de carbonatação. 

Tabela 1. Concentrações (% em fração de massa) de elementos químicos identificados nas argamassas dos 
anodos de sacrifício por análise semiquantitativamente por EDS. 

Anodo Ponto 
Ca O Al C Zn Si Mg K Fe Pd Na W S Ti 

Resultado da concentração (% em fração de massa) 

A1 
1 36.65 22.89 9.83 7.54 5.39 4.60 2.39 1.34 4.96 3.19 0.98 0.24 - - 

2 33.26 22.52 9.87 10.31 4.97 4.23 2.62 1.32 4.65 2.81 1.59 1.85 - - 

A2 
1 14.87 20.55 4.85 29.97 1.92 14.92 1.01 10.90 - - - - 0.60 0.40 

2 15.38 24.19 4.19 28.28 1.13 10.91 1.19 11.29 1.31 - - - 0.60 10.28 

 

A Fig.2 e a Fig.3 apresentam os resultados de monitoramento do potencial off (POFF) e do potencial 
natural (PN) das barras de aço-carbono, respectivamente. Por essas figuras, observa-se que as barras 
se mantiveram polarizadas no sentido catódico ao longo dos ensaios, sendo os valores de PN bem 
mais negativos do que o usualmente obtido para armadura em estado ativo de corrosão em meio 
rico em cloretos1. Para o ensaio com o anodo A1 (Fig.3a), predominou valores de PN mais negativos 
que cerca de -700 mV, Ag|AgCl|KCl 3 mol/L e, para A2, cerda de -800 mV, Ag|AgCl|KCl 3 mol/L (Fig.3 
b). Essa diferença de valores é compatível com os valores de PN dos elementos de zinco, sendo 
obtido o valor médio de -958 mV para A1 e de -1034 mV para A2. Essa diferença também pôde ser 
notada no potencial On médio do sistema anodo/barras, sendo de -902 mV do ensaio A1 e de -
1012 mV do ensaio A2. 

Mesmo com a polarização significativa das barras ao longo dos ensaios, estas apresentaram valores 
variáveis quanto ao atendimento ao critério de 100 mV(∆V) como mostram os gráficos da Fig.4. 
Observa-se que, ao longo do ensaio, somente para a barra B2 no ensaio com o anodo A1 (Fig.4a) 
persistiu, a tendência do não atendimento ao critério de 100 mV. A barra na mesma posição (B2) do 
ensaio com o anodo A2, apresentou os valores mais elevados ao longo do ensaio. Observa-se 
também que o comportamento dessa barra e das demais não indicou uma clara interferência da sua 
distância em relação ao anodo (Fig.1a). Isso deve estar relacionado com a esperada resistividade 
elétrica baixa do meio em razão de ser rico em íons cloreto.  

 Pode-se observar a tendência dos valores de ∆V serem mais elevados para as barras do ensaio com o 
anodo A2, sendo observado no período final do ensaio valores acima de 150 mV. Já as barra do 
ensaio com o anodo A1 os valores finais de ∆V foram próximos ou inferiores a 100 mV. Essa diferença 
está relacionada com os valores de POFF e PN mais negativos para as barras do ensaio de A2 (Fig.2a e 
Fig.3b) do que as barras do ensaio de A1 (Fig.2b e Fig.3a). Esses resultados indicam que, 

1 Conforme a ASTM C876 (9), há 90 % de probabilidade de corrosão de armadura de aço-carbono quando o 
potencial de circuito aberto (PCA) é mais negativo do que -242 mV, Ag|AgCl|KCl 3 mol/L. 
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possivelmente o anodo A2 poderia na prática conferir proteção a um número maior de barras de 
armadura ou abranger um campo maior de armadura na adjacência ao reparo. 

  
(a) (b) 

Figura 2. Curva do potencial Off - POFF (5 s) das barras de aço-carbono no ensaio anodo A1 (a) e anodo A2 (b). 

 

 
 

(a) (b) 
Figura 3. Curva do potencial natural - PN (após 4 h de decaimento) das barras de aço-carbono no ensaio 

anodo A1 (a) e anodo A2 (b). 
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(a) (b) 
Figura 4. Critério de 100 mV (∆V) das barras de aço-carbono no ensaio anodo A1 (a) e anodo A2 (b). 

 

A Fig.5 e Fig.6 complementam os resultados anteriores, apresentando os gráficos de carga 
acumulada (CA) e de taxa de corrosão (TC), respectivamente. Pelos gráficos da Fig.5, observa-se o 
aumento da carga acumulada ao longo do tempo, sendo este aumento mais significativo nas barras 
do ensaio com o anodo A2 (Fig.5a), indicando o maior consumo de zinco do que o anodo A1. 
Observa-se também que as barras de maior progressão da carga acumulada foram aquelas em que 
os valores de ∆V foram os mais elevados ao longo dos ensaios (Fig.4). O oposto é válido para as 
barras de valor menor de ∆V. Esses resultados mostram que há uma correlação entre carga 
acumulada e ∆V, mesmo sendo parâmetros obtidos por diferentes técnicas.  

A análise conjunto dos gráficos da Fig.6 com os da Fig.5 mostra também a correlação das taxas de 
corrosão com as cargas acumuladas. As taxas mais elevadas foram obtidas nas barras B4 (valor médio 
de 0,60 µm/ano, 83 C), B5 (valor médio de 0,62 µm/ano, 79 C) e B1 (valor médio de 0,56 µm/ano, 
75 C) para o ensaio com o anodo A1 e nas barras B1 (valor médio de 1,05 µm/ano, 111 C) e B2 (valor 
médio de 0,97 µm/ano, 102 C) para o ensaio com o anodo A2.  

A corrente média dos sistemas anodo/barras, representativa da corrosão do anodo, foi de 0,074 mA 
para o anodo A1 e de 0,105 mA para o anodo A2. Considerando esses valores, a vida útil (Eq. 3) foi 
estimada em cerca de 32 anos para o anodo A1 e de 39 anos para o anodo A2. Cabe considerar que 
essa estimativa não é válida para a prática de obra, em que se tem usualmente uma densidade de 
armadura bem maior do que a do arranjo do ensaio proposto. Destaca-se também que o anodo A2 
apresenta maior dimensão do elemento de zinco e, ainda, maior valor médio de corrente circulante. 
Além disso, destaca-se que no ensaio com o anodo A2, o critério de 100 mV foi superado, sendo 
mantido ao longo do ensaio valores mais elevados dos obtidos no ensaio com A1 (Fig.4). Esses 
resultados indicam o anodo A2 como o de melhor desempenho no ensaio acelerado.  

A Fig.7 ilustra o aspecto visual das barras ao término dos ensaios. Todas as barras apresentaram leve 
corrosão superficial o que era de se esperar em razão do período inicial de imersão no meio 
corrosivo, sem a formação da macrocélula com o anodo de sacrifício.  
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A Fig.8 mostra o aspecto visual do zinco ao término dos ensaios. O espectro obtido por DRX de 
amostra extraída da superfície s do zinco indicou a presença de carbonato de cálcio, sílica e 
hidroxizincato de cálcio (Ca[Zn(OH)3]2.2H2O), conhecido como CaHZn. Esse último é um produto de 
corrosão típico do zinco em concreto, podendo garantir a formação de camada passiva na superfície 
da armadura zincada em meio de pH elevado [10] sem a presença dos íons cloreto como ocorreu no 
presente estudo. Na presença desses íons e na formação de macrocélula de corrosão, ocorre o 
consumo do zinco, com formação de produtos de corrosão de cor esbranquiçada como mostra as 
imagens da Fig.8. Observa-se ainda um rompimento localizado do elemento do anodo A2 (Fig.8b), 
indicando tendência de concentração localizada de corrente de macrocélula, o que deve impactar no 
seu desempenho.  

  
(a) (b) 

Figura 5. Carga acumulada (CA) do sistema de cada barra/anodo A1 (a) e barra/anodo A2 (b). 

 

  

(a) (b) 
Figura 6 - Taxa de corrosão (TC) do sistema de cada barra/anodo A1 (a) e e barra/anodo A2 (b). 
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(a) (b) 
Figura 7. Aspecto visual das barras ao término do ensaio com o anodo A1 (a) e com o anodo A2 (b). 

 

 
 

(a) (b) 
Figura 8. Aspecto visual do elemento de zinco ao término do ensaio com o anodo A1 (a) e com o anodo A2 (b). 

4 CONCLUSÕES 

A metodologia proposta do ensaio acelerado de corrosão foi considerada adequada para avaliar o 
comportamento dos anodos de sacrifício.  Os anodos mantiveram as barras de aço-carbono 
polarizadas no sentido catódico ao longo dos ensaios. A tendência foi dos valores de ∆V (critério de 
100 mV) serem mais elevados para as barras do anodo A2 que manteve no período final do ensaio 
valores acima de 150 mV, enquanto, para as barra do anodo A1, os valores foram próximos ou 
inferiores a 100 mV. Considerando a corrente média dos sistemas anodo/barras, em que foi obtido o 
valor de 0,074 mA para o ensaio com o anodo A1 e de 0,105 mA para o anodo A2, a vida útil foi 
estimada em cerca de 32 anos e 39 anos, respectivamente. A maior vida util do anodo A2 está 
relacionada ao fato de possuir mais massa de zinco. O exame visual dos elementos de zinco, ao 
término do ensaio, mostrou o seu consumo com formação de produtos de corrosão de cor 
esbranquiçada. Para o elemento do anodo A2, ocorreu severa corrosão localizada o que deve 
impactar no seu desempenho. 
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Resumo 

A garantia da durabilidade do projeto de estruturas de concreto armado é motivo de preocupação no 
Brasil, dado o histórico de manifestações patológicas precoces e o alto custo de reabilitações. Como 
a corrosão do aço-carbono é uma das anomalias que mais implica na deterioração das estruturas de 
concreto armado, métodos alternativos têm sido cada vez mais pesquisados e aplicados para 
retardar e mitigar a corrosão. O uso de armaduras com resistência superior à corrosão é prática 
comum em outros países, mas incipiente no Brasil. Assim, o presente artigo visa contribuir como essa 
temática, apresentando uma análise hierarquia comparativa da utilização do aço ligado e do aço-
carbono zincado em substituição à barra padrão de aço-carbono em estruturas sujeitas à 
contaminação com cloretos ou à carbonatação do concreto. A metodologia consistiu da análise de 
quatro atributos relativos ao aspecto econômico, técnico e ambiental de cada tecnologia. Para cada 
atributo foi definido um peso considerando o grau de sua importância na seleção do tipo de 
armadura. Concluiu-se que a seleção do aço ligado é o mais viável no Brasil, embora o aço zincado 
seja o de maior resistência à corrosão, podendo assim, garantir uma vida mais longa das estruturas 
do concreto armado. Ponderou-se que a aplicação da análise hieráquica é adequada, no entanto, 
exige conhecimento prático e uma ampla pesquisa, além de sua aplicação exigir conhecimento da 
obra em questão, que sempre apresenta particularidades. 

Palavras-chave: aço ligado; aço -carbono zincado; viabilidade técnica-econômica; durabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A vida útil das estruturas de concreto armado é uma grande preocupação no Brasil haja vista a usual 
presença de patologias prematuras e os altos custos envolvidos nas reabilitações. A corrosão é um 
dos principais mecanismos de deterioração, impactando na vida útil, além de oferecer risco à 
segurança e consumir recursos financeiros elevados para sua mitigação (pode chegar a 5 % do PIB de 
um país desenvolvido) [1]. Especialmente sobre o ponto de vista econômico, tem-se no Brasil uma 
dificuldade histórica na incorporação de novas tecnologias, mesmo frente à necessidade da garantia 
de durabilidade e da redução dos períodos e custos envolvidos nas manutenções corretivas. Esse fato 
acaba restringindo a adoção de métodos de proteção adicionais à especificação de um concreto de 
qualidade. Dentre os métodos, destaca-se o uso crescente de barras de aço-carbono revestido ou 
aço especial e de barras não metálicas:  

- Aço-carbono com revestimento de zinco (aço zincado/galvanizado): zincagem do aço-carbono por 
processo de imersão a quente. No concreto, há uma reação entre o zinco e a pasta úmida de 
cimento com formação de um filme passivo (CaHZn). O revestimento atua como barreira e 
proteção galvânica do aço exposto [2].  A ASTM A767 [3] e ISO 14657 [4] tratam da execução e do 
controle da qualidade da zincagem. No Brasil, há diversas plantas de zincagem por imersão e há 
também normalização para o revestimento de armadura, ABNT NBR 16300 [5]; 

- Aço com revestimento dúplex: zincagem do aço-carbono por processo de aspersão térmica, 
seguido da aplicação de pintura orgânica. A A1055/1055M [6] define a pintura eletrostática com 
epóxi monocomponente, termofixo e curável por aquecimento (FBE). O FBE confere proteção por 
barreira e sua combinação com zinco garante a proteção do aço em áreas localizadas de falhas da 
película [7,8]. Há limitação da técnica, pois exige a implantação de linha industrial, o impacta na 
disseminação em mercados com baixa demanda, como é o caso do Brasil; 

- Aço ligado (baixa liga): aço especial que possue até 4 % de adições de elementos de liga, em 
concentrações combinadas que podem chegar a 10 % [9]. Os elementos principais adicionados são 
cobre, vanádio, cromo e níquel, e atuam de forma diferente nas propriedades do aço [10]. O cobre 
tem seu uso difundido em aço patinável (resistência à corrosão atmosférica) e o cromo, nos aços 
inoxidáveis (resistência à corrosão em diversos meios). No exterior, tem-se normalizado barras de 
baixo carbono ao cromo, ASTM A1035 [11]; 

- Aço inoxidável: O aço inoxidável distingue-se do aço-carbono e do aço ligado, principalmente, pelo 
seu melhor comportamento frente à corrosão, o que está relacionado com a formação de uma 
película passiva de óxidos de cromo de natureza contínua, insolúvel e não porosa. O aço inoxidável 
é classificado em cinco famílias distintas, no entanto, em concreto somente dois tipos são de real 
interesse: austeníticos (UNS S30400, S30453, S31600) e dúplex (S31653) [12]. Dentre os métodos, 
a utilização do aço inoxidável pode representar um aumento significativo da vida útil, chegando a 
125 anos [12], no entanto, o custo médio é cinco a oito vezes superiores ao custo do aço-carbono 
[13] o que impacta negativamente na disseminação no Brasil; 

- Fibra de vidro ou de carbono em matriz polimérica: material que visa eliminar o risco de corrosão, 
sendo regido pela ASTM D7957 [14]. O ACI 440.2R [15] trata do projeto e da construção com 
armadura de fibras, com foco na aderência. Esse parâmetro, e outros que impactam no 
desempenho, são temas constantes de pesquisas [16,17]. 
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O presente trabalho avalia, sob o ponto de vista econômico, técnico e ambiental, a aplicabilidade no 
Brasil de dois desses métodos relacionados para uso no Brasil, o aço zincado e o aço ligado, além do 
aço-carbono (referência). A zincagem já é amplamente aplicada em estruturas metálicas, bem como 
há algumas obras Brasileiras de estruturas de concreto de referência. O aço ligado ainda não é 
utilizado no Brasil em estruturas de concreto, mas há estudos de ligas experimentais [10]. 

2 PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA 

A metodologia consistiu da realização de análise hierárquica (AHP - Analytic Hierarchy Process) [18] 
para comparação do uso do aço-carbono em detrimento ao aço-carbono zincado e ao aço ligado sob 
o ponto de vista econômico, técnico e ambiental, frente à corrosão induzida pelo ataque de cloretos 
e à carbonatação do concreto. A Tabela 1 sintetiza a análise AHP que consta de quatro atributos e, 
para cada um deles, um peso (4, 8, 16) e uma classificação por pontuação (1 a 5).  

Tabela 1 – Definição dos atributos, peso e classificação do impacto por pontuação das alternativas. 

Atributo/ Pontuação 1 2 3 4 5 

Custo do material 
(peso 8) 

Muito alto impacto: 
≥ 4 % do custo de 

construção 

Alto impacto: 
>3 a 4 % do custo 

de construção 

Médio impacto: 
>2 a 3 % do custo 

de construção 

Baixo impacto: 
1 a 2 % do custo de 

construção 

Sem 
impacto 

significativo 

Execução 
(peso 8) 

Muito alto impacto: 
técnica e tempo 

Alto impacto: 
técnica e tempo 

Médio impacto: 
técnica ou tempo 

Baixo impacto: 
tempo 

Resistência à corrosão 
(peso 16) 

Muito alto impacto: 
intervenção inicial 

até 30 anos 

Alto impacto: 
intervenção inicial 
entre 30 a 40 anos 

Médio impacto: 
intervenção inicial 
entre 40 a 50 anos 

Baixo impacto: 
intervenção inicial 

após 50 anos 
Impacto ambiental 

(peso 4) 
Muito alto impacto: 
estratégico e longo 

Alto impacto: 
regional e longo 

Médio impacto: 
regional e médio 

Baixo impacto: 
local e curto 

Na Tabela 1, as seguintes considerações podem ser feitas quanto aos atributos e respectivos pesos: 

- Custo do material (peso 8): custos envolvidos na aquisição de barra e de arame recozido para a 
execução das armaduras. O peso 8 se refere à elevada importância que é dada, na prática, para 
este atributo na etapa de projeto e na especificação dos materiais;  

- Execução (peso 8): operações envolvidas na produção das barras e na qualidade final da aplicação 
da técnica. O peso 8 se refere à média importância que é dada, na prática, a este atributo; 

- Resistência à corrosão (peso 16): durabilidade das estruturas e períodos de intervenções de reparo 
localizados em algum ou alguns dos elementos, considerando à exposição atmosférica em 
ambiente urbano (corrosão induzida pela carbonatação) e em ambiente marinho (corrosão 
induzida pelos íons cloreto). O peso 16 se refere à importânica da resistência à corrosão no custo 
da construção e no período do estabelecimento de processo corrosivo da armadura e, portanto, no 
período de algum tipo de reparo como parte das atividades de manutenção (corretiva); 

- Impacto ambiental (peso 4): critério de espaço e de tempo de impacto ambiental definido na 
Resolução Conama n. 001/1986. O critério de espaço diz respeito ao impacto local, ficando os 
prejuízos restritos ao próprio local de produção do material e de sua utilização e às suas 
imediações; impacto regional, quando o efeito se propaga por uma área além das imediações; e 
impacto estratégico, quando é afetado um componente ambiental de importância coletiva. O 
critério de tempo diz respeito ao período de impacto: curto, médio e longo prazo [19]. O peso 4 se 
refere à prática de baixa importância usualmente dada a este atributo. 
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2.1 Custo do material 

Para as barras de aço-carbono, considerou-se um custo médio estimado (com impostos) de R$ 6,7/ 
Kg e, para o arame recozido (20 kg de arame para cada t de aço) de R$ 5,2/kg. Custo médio total 
estimado de R$ 6.804,00/t. Por ser o material comumente utilizado e produzido pela indústria 
brasileira, seu impacto no custo inicial foi classificado como 4 (baixo impacto). 

Para barras de aço-carbono zincado, considerou-se um custo médio adicional de R$ 2,5/ Kg, sendo 
que o arame recozido deve ser também zincado, elevando o seu custo para R$ 7,5/kg. Cita-se que os 
custos dependem do formato, quantidade de peças, espessura de revestimento etc. Deve-se 
também acrescer o valor do frete ao custo, estimado para duas viagens em R$ 50,0/t. Custo médio 
total estimado de R$ 9.400,00/t. Na classificação proposta, definiu-se a pontuação 2 (alto impacto). 

Para as barras do aço ligado, estas podem ser fabricadas em aciaria elétrica, sendo sua principal 
matéria prima a sucata ferrosa, que já possui alguns elementos de liga residuais que tem teor 
variável, dependendo do tipo de sucata empregada. Considerando os percentuais médios de ligas 
residuais e a adição total ≤ 2 % de liga experimental de cobre, cromo e silício [10], tem-se um custo 
adicional ao do aço de R$ 1/ Kg, o que inclui 10 % decorrente de flutuações de preço no mercado 
internacional. O custo do arame recozido mantem-se R$ 5,2/kg. Custo médio total estimado de R$ 
7.804,00/t . Desse modo, o impacto no custo inicial foi classificado como 3 (médio impacto). 

2.2 Execução 

O aço-carbono é o material de referência deste estudo, por ser o mais utilizado na construção civil no 
Brasil, independente do grau de agressividade do ambiente em que a obra está instalada. Seu 
emprego no concreto armado é regido pela norma ABNT NBR 6118 [20]. Devido ao bem estabelecido 
processo de produção e de utilização, este foi classificado como 5 (sem impacto significativo). 

A zincagem do aço-carbono pode ser efetuada antes do processo de conformação das barras ou 
depois. Na primeira alternativa, as barras são cortadas e dobradas no canteiro ou em uma central, 
respeitando o diâmetro mínimo do mandril de dobramento para restringir danos ao revestimento. 
Na segunda, as barras são conformadas nas centrais e enviadas para a zincagem e, posteriormente, 
para o canteiro de obras. Danos no revestimento devem ser reparados, devendo atender um limite 
de área reparada [3,5]. Conforme indicação das normas, ao final do processo, adota-se um banho de 
passivação, tradiconalmente com cromatizante de dicromato de sódio para conferir proteção 
durante armazenamento e transporte e por evitar as reações do zinco com os hidróxidos da pasta de 
cimento fresco e, consequentemente, evitar a formação de gás hidrogênio. Deve-se considerar 
também o maior nível de detalhamento no projeto, incluindo cuidados para evitar o contato com 
elementos de aço não revestido. Devido ao pouco conhecimento na execução, sendo este mais 
trabalhoso que a do aço comum, com possíveis falhas conforme mostra a experiência prática dos 
autores, este atributo foi classificado com pontuação 3 (médio impacto). 

O aço ligado possui a mesma sequência executiva do aço-carbono na sua produção, podendo a liga 
ser laminada em barras de leito ou em rolos e carretéis, o que facilita a confecção posterior de barras 
de armadura que atendem aos mesmos requisitos normativos para as barras de aço-carbono [21]. 
Diferentemente do aço, a produção do aço ligado envolve ainda um nível de maturidade tecnológica 
que implica em tempo adicional nesta etapa. Destaca-se que o aço ligado pode apresentar uma 
maior resistência à tração, com a possibilidade da diminuição da especificação da taxa de aço.  

1098 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Face à consulta bibliográfica, o conhecimento prático dos autores e o contato com siderúrgicas e 
galvanizadoras, o aço ligado foi classificado com pontuação 4 (baixo impacto). 

2.3 Resistência à corrosão 

2.3.1 Aço-carbono 

O aço-carbono é considerado pela normalização Brasileira [ABNT NBR 6118, 2014] como material 
adequado pata estruturas de concreto expostas a diferentes classes de agressividade, tendo para 
cada uma delas requisitos de projeto e produção do concreto armado. O concreto tem a função de 
proteger a armadura de aço-carbono contra a corrosão mesmo quando o ambiente é de forte 
agressividade (respingos de maré). Apenas em condições adversas, não exemplificadas na norma, é 
descrito que uma medida adicional de proteção pode ser requerida.  

Verifica-se na literatura relatos que as estruturas de concreto com aço-carbono podem apresentar, 
prematuramente, manifestações patológicas como fissuras, segregação e variação de espessura de 
cobrimento, sendo que, a região de sua ocorrência é local preferencial do estabelecimento de 
processo corrosivo. Processo corrosivo se inicia em 18 - 23 anos após construção [12] e, uma vez que 
é feita a intervenção de reparo, passado certo tempo, parte dos elementos reparados ou outros 
elementos apresentarão também sinais de corrosão. Isso ilustra as intervenções periódicas e de 
custo elevados em estruturas, sendo comum a adoção de procedimentos tradicionais de reparo que 
não retardam o surgimento de patologias futuras. 

Cita-se pesquisa IPT [22] que, antes da inspeção de píer construído em 1968, consultou-se a 
documentação técnica que indicou frequentes intervenções de reparo e reforço da estrutura. Outra 
pesquisa [23, 24] mostrou que no caso de corrosão induzida pela carbonatação, intervenções 
também são necessárias e que estas ocorrem antes do atendimento a vida útil mínima exigida de 50 
anos para obras em geral e de 75 anos para obras de infraestrutura e obras especiais [25]. 

Devido à importação da extensão da vida útil e da restrição de intervenções de reabilitação, tópicos 
constantemente estudados pela comunidade técnico-cientifica mundial, considerou-se que a adoção 
somente do aço-carbono trás limitações, tendo-se usualmente intervenção parcial em prazo menor 
de 30 anos de vida útil, sendo este classificado com pontuação 1 (muito alto impacto). 

2.3.2 Aço-carbono zincado 

Estima-se que a vida útil da estrutura que utiliza o aço zincado como armadura sujeita à corrosão por 
cloretos é quatro a cinco vezes superiores à vida útil da estrutura que utiliza a armadura de aço-
carbono [26]. A maior vida útil implica em menor custo de manutenção, o que compensa o maior 
custo inicial [27]. Nota-se que o desempenho do aço zincado depende das caracteristicas do concreto 
e do teor de íons cloreto [28]. Em concreto com altos teores, a vida útil pode ser reduzida devido à 
despassivação precoce do zinco e altas taxas de corrosão. Apesar da longevidade do revestimento 
zincado ser menor, a vida útil total da armadura ainda será mais longa do que a não revestida em 
condições equivalentes, devido à maior tolerância a cloreto inerente ao revestimento de zinco [26].  

No caso do desempenho em estruturas sujeitas a carbonatação do concreto, segundo o ACI 222R-01 
[29] a aplicação de armaduras zincadas é uma técnica particularmente adequada, por ser uma 
barreira eficiente à despassivação do aço-carbono resultante da diminuição do pH do meio. O 
revestimento de zinco deve, provavelmente, manter-se estável (baixa taxa de corrosão) em concreto 
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com valores de pH até aproximadamente 9,5, enquanto o aço-carbono, sem revestimento, pode se 
despassivar em pH por volta de 11,5 e apresentar taxa elevada de corrosão abaixo de 9,5 [25].  

Conforme explicado por Yeomans [27], o zinco é passivado pelo meio alcalino do concreto (pH abaixo 
de 13,3) e, portanto, tem taxas de corrosão desprezíveis, até que sejam estabelecidas condições que 
determinem o aumento do consumo de zinco. No caso de carbonatação do concreto, espera-se uma 
baixa taxa de consumo pela corrosão e, pelo ataque de íons cloreto, uma taxa bem mais elevada.  

Verifica-se na literatura relatos de estruturas de concreto armado construídas com barras zincadas 
que apresentaram bom desempenho por longos períodos. Há décadas atrás, esse método já era 
descrito como tendo várias vantagens sobre o uso do aço-carbono. Em particular, em razão do início 
da corrosão ser adiado, além do risco de fissuração do concreto e de seu manchamento ser reduzido 
[30]. Experimentais recentemente também confirmam o bom desempenho do aço zincado [31,32]. 

Face a consulta bibliográfica e o conhecimento prático dos autores, o aço zincado foi classificado com 
pontuação 4 (intervenção após 50 anos). 

2.3.3 Aço ligado  

A resistência à corrosão do aço ligado é devido ao efeito sinérgico de elementos de liga adicionados, 
em que se destaca a do cromo (aço baixo carbono) que fornece forte passividade, integridade do 
filme, camada compacta e densa de óxidos, isto ocorrendo mesmo em teor menor do que ocorre nos 
aços inoxidáveis [34-36]. No caso da aplicação combinada com o cobre, tem-se uma camada passiva 
que retarda a difusão do oxigênio e posterior corrosão do substrato [36]. 

Na presença de cloretos, verificam-se relatos diferentes quanto aos teores de cromo necessários 
para se elevar a resistência à corrosão da armadura. Liu et al. [36] mostrou que a adição de 2 % a 5 % 
de cromo apresenta melhora a resistência à nucleação de pite. Kumar et al. [37] estudou baixos 
teores, sendo observado que somente a partir de 0,5 % de adição de cromo se observa um aumento 
da resistência à corrosão. Tae et al. [38] concluiu  que o teor de cromo necessário para a resistência à 
corrosão é de mínimo 5 % ou de 9 % quando o teor de íons cloreto no concreto é de 1,2 kg/m3 e 2,4 
kg/m3, respectivamente. Em barras de aço ligado, com cromo (≥ 0,50), cobre (≥ 3,50) e silício (< 0,4), 
embutidas em concreto exposto a ciclos de exposição à solução salina (3,5 % NaCl), observou-se uma 
resistência à corrosão em aço-carbono ligado em torno de 2 vezes maior do que o aço-carbono [39]. 
No caso da liga com adição mais significativa de cobre, esperava-se o efeito sinérgico de sua adição 
com o cromo, sendo elemento reconhecido na resistência à corrosão atmosférica [40,41]. O cobre é 
o principal elemento de liga para formação da pátina protetora, tendo sido o primeiro elemento de 
liga a ser incorporado nos aços patináveis. Pequenas adições de cobre, da ordem de 0,04 %, já 
reduzem a taxa de corrosão e a adição entre 0,2 % e 0,5 % do cobre potencializa o seu efeito [42]. Na 
corrosão por carbonatação, há restrição de estudos, sendo que Martins [10] obteve um taxa mais 
baixa (3,24 µm/ano) que a do aço-carbono (4,21 µm/ano) e superior ao zincado (2,83 µm/ano). 

 Com base na consulta bibliográfica, o aço ligado foi classificado com pontuação 3 (intervenção entre 
40 a 50 anos). 

2.4 Impacto ambiental 

A avaliação de impactos da produção de aços realizada por Godoy et al. [43] identificou que a sua 
produção tem impacto considerável na depleção dos recursos naturais. Porém, recentemente isso 
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mudou, pois boa parte das barras de aço-carbono produzidas utiliza como resíduos de aço como 
matéria-prima. Os resíduos são reciclados ao retornarem ao processo produtivo, em que são 
misturados a elementos de liga e fundentes, nas aciarias elétricas. Em 2017, 5,8 milhões de toneladas 
de sucata de ferro e aço foram reaproveitadas. Além disso, apenas 5 % dos resíduos gerados na 
produção dos aços não são reaproveitados [44]. A matriz energética da produção do aço é formada 
por 86 % de energia de termoelétricas e 14 % da energia de hidroelétricas [44]. Considerando os 
conhecimentos práticos e as informações explicitadas, o aço-carbono e aço ligado foram classificados 
com a pontuação 4 (baixo impacto). 

Quanto às emissões de poluentes das plantas de produção do aço zincado, estas são baixas. No 
entanto, as plantas devem ser adequadamente geridas no que diz respeito à produção e cuidados 
com os resíduos, especialmente em razão da cromatização. Na prática, há empresas adotando o 
cromo trivalente, menos nocivo [45]. Ressalta-se que o zinco é um metal totalmente reciclável, sem 
perda de características físicas ou químicas.  Considerando as informações obtidas junto a 
galvanizadoras, o aço-carbono zincado cromatizado foi classificado como 3 (baixo impacto). 

3 RESULTADO 

A Tabela 2 apresenta os resultados da pontuação de cada atribuído, considerando o respectivo peso.  

Tabela 2 – Resultados da classificação dos atribuitos entre o aço-carbono e os métodos de proteção 

Atributos Custo do 
material Execução Resistência à 

corrosão 
Impacto 

ambiental 
Soma 
Geral 

Peso 8 8 16 4 - 

Al
te

rn
at

iv
as

 

Aço-carbono 4 (32) 5 (40) 1 (16) 4 (16) 104 

Aço-carbono zincado 2 (16) 3 (24) 4 (64) 3 (12) 116 

Aço ligado 3 (24) 4 (32) 3 (48) 4 (16) 120 

Considerando a somatória dos atributos relativos ao aspecto econômico, técnico e ambiental, 
observa-se na Tabela 2 que aço ligado foi aquele que obteve o melhor resultado (120 pontos), 
seguido do aço-carbono zincado (116 pontos). As ponderações principais elencadas sobre cada 
alternativa são as seguintes: 

− Custo do material: o aço-carbono tem o melhor custo de material (R$ 6.804,00) e o aço ligado se 
aproxima do seu custo (R$ 7.804,00), isso se for mantida uma baixa adição de elementos 
principais (cromo, cobre e silício). O custo da produção do zinco, aplicado em elevada espessura, e 
o adicional de fretes, torno a alternativa de aço-carbono zincado a de maior valor (R$ 9.400,00); 

− Execução: a execução com aço-carbono já é corriqueira, assim sua aplicação não acarreta 
mudanças na etapa de projeto, produção e nem na obra. A zincagem é um processo que envolve 
tempo adicional nessas etapas. Destaque-se a repintura nas áreas de danos, cuidados na 
dobragem, transporte e armazenamento, maior detalhamento no projeto executivo. Para o aço 
ligado destaca-se a tecnologia de produção envolvida na produção; 

− Resistência à corrosão: a zincagem do aço-carbono resulta em uma camada de espessura 
considerável que tem de ser consumida previamente para que ocorra a corrosão do aço. Desse 
modo, aumenta a vida útil, postergando a necessidade de manutenção corretiva. O desempenho 
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do aço ligado depende da composição da liga, mas espera-se que baixas adições (total em torno 
de 2 % até 4 %) já sejam significativas para impactar positivamente na vida útil das estruturas; 

− Impacto ambiental: este atributo ainda é pouco considerado na prática, o que vem sendo 
mudado devido às crescentes preocupações e alterações que estão sendo introduzidas nos 
processo de fabricação e nas atividades relativas à construção civil. A zincagem, a principio, seria a 
alternativa mais preocupante quanto à destinação de resíduos. 

4 CONCLUSÕES 

A metodologia proposta foi considerada adequada para dar uma visão geral de diferentes aspectos a 
serem considerados na seleção de duas alternativas, o aço-carbono zincado e o aço ligado como 
armadura de estruturas de concreto no Brasil. No entanto, a análise hierárquica exigiu uma ampla 
pesquisa literária e discussão com representantes da cadeia, no caso com empresas fabricantes 
(siderúrgicas e galvanizadoras) e projetistas, além da prévia experiência pratica dos autores. Com a 
sua aplicação, pôde-se verificar que, de modo geral, o uso de aço ligado pode trazer mais benefícios à 
durabilidade das estruturas. No entanto, na prática, cada condição de obra exige que a análise seja 
refeita em função de suas condicionantes particulares e das tecnologias a serem comparadas. 
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Resumo  

Nas últimas décadas, percebeu-se no Brasil uma evolução e modernização dos equipamentos de 
execução de fundações profundas, proporcionando aos projetistas uma ampliação das soluções a 
serem empregadas nas obras. 

Paralelamente, nota-se que as estacas hélice contínua têm sido cada vez mais empregadas nos 
projetos e obras de engenharia em diversas regiões do Brasil. Sua grande e indiscutível vantagem é 
que este tipo de estaca praticamente não produz vibrações no solo, sendo muito utilizadas em 
grandes aglomerados urbanos, além da elevada produtividade e rapidez em obra. As elevadas 
capacidades de carga e a transferência de cargas também por atrito lateral colaboram para a 
aceitação das estacas hélice contínua. 

No presente trabalho, foi estudado e aplicado o Método de Aoki-Velloso (1975) para as estacas: 
metálicas, pré-moldadas de concreto, tipo Franki, hélice contínua e escavadas no geral. Para 
aplicação do método, utilizados boletins de ensaios de penetração de cone (sondagens CPT). Os 
blocos de fundação foram dimensionados e analisados os consumos de concreto e aço, procurando 
identificar o menor consumo de material nos blocos de fundação.  

Como resultados, os menores consumos foram obtidos quando empregadas estacas pré-moldadas 
de concreto. As análises dos resultados em relação às estacas hélice contínua mostraram-se 
adequadas e próximas da realidade. As cargas de projeto e número de estacas se comportaram de 
maneira equivalente à prática da engenharia, validando a análise deste trabalho. 

Palavras-chave: Concreto; Fundações; Análise estrutural; Métodos; Projeto 
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1 INTRODUÇÃO  

Durante a elaboração do projeto estrutural, o cálculo deve abranger todas as exigências técnicas 
necessárias, para que sejam executados com os parâmetros de segurança exigidos pela norma, 
práticos para a execução e econômicos. 

O Método de Aoki-Velloso (1975) é um método semi-empírico para cálculo de carga de ruptura de 
estacas, baseando-se em correlações com resultados de provas de carga e experiência prática ao 
longo de anos. Francisco et. al (2004) descrevem em seu artigo técnico que o Método de Aoki e 
Velloso (1975) foi estendido ao cálculo de estacas hélice contínua com auxílio de três trabalhos de 
final de curso na Escola Politécnica da UFRJ, que indicaram que para esse tipo de estaca poderiam ser 
utilizados diferentes valores de coeficientes de transformação.   

Os blocos sobre estacas são estruturas tridimensionais, ou seja, todas as dimensões têm a mesma 
ordem de grandeza, tornando seu funcionamento complexo. O comportamento mecânico do 
conjunto aço/concreto, a determinação de vinculações e a existência da interação solo/estrutura são 
problemas que agravam o grau de complexidade (MUNHOZ, 2004). 

A partir do dimensionamento do bloco de fundação, é possível analisar-se os consumos de concreto 
e aço deste bloco, em função do tipo de estaca escolhida, diâmetros e número de estacas, para o 
projeto/obra em questão. Ao se propor em identificar o menor consumo de concreto e aço no bloco 
de fundação variando-se o tipo de estaca e tipo de solos (solo mole, siltoso e arenoso), se justifica a 
realização deste trabalho no sentido de auxiliar o projetista na escolha da melhor alternativa. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Fundações profundas 

Fundações em estacas podem ser classificadas de acordo com o material constituinte podendo ser de 
madeira, concreto, aço (metal) e mistas. De acordo com o processo executivo as estacas podem ser 
separadas segundo tipo de deslocamento no solo que provocam, podendo ser estacas de 
substituição, no caso, por exemplo, das estacas escavadas, onde removem o solo no espaço em que 
a estaca vai ocupar, e estacas de deslocamento, por exemplo, estacas cravadas, onde deslocam o 
solo no espaço em que a estaca vai ocupar. Porém em alguns processos de estacas escavadas não há 
praticamente remoção do solo na concretagem, podendo ser essas estacas então classificadas como 
sem deslocamento (VELLOSO E LOPES, 2010). 

2.1.1 Estaca Metálica   

Estacas metálicas apresentam importantes vantagens, como a elevada resistência do aço, facilidade 
de transporte e facilidade de cravação por atravessar por camadas extremamente compactas, 
fabricação com seções transversais de forma se dimensões que permitem adaptações para a obra, 
peso pequeno e à elevada resistência na compressão, tração e flexão, facilidade em ajustes de 
comprimento, emendas. Em contrapartida, de forma geral ainda apresentam alto custo no Brazil se 
comparadas com os demais tipos de estacas hoje existentes no mercado.  
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Podem ocorrer em estacas metálicas aumentos significativos nas taxas de corrosão em condições 
excepcionais, em localidades tropicais ou em decorrência de alguns agentes químicos agressivos 
presentes no próprio solo ou na água (VELLOSO E LOPES, 2010). 

2.1.2 Estaca Pré-moldada de concreto   

Estacas pré-moldadas são um exemplo clássico de estacas cravadas. Estacas pré-moldadas de 
concreto possuem resistência aos agentes agressivos, possuem a grande vantagem de um bom 
controle tecnológico da confecção destas estacas e podem ser moldadas em fábrica ou no próprio 
canteiro da obra.  Sobretudo em argilas rijas pode ser que o solo não volte a ter contato com o fuste 
da estaca e perdendo então importante área lateral de contato. Em argilas moles e médias e areias, o 
contato é retomado imediatamente (BERBERIAN, 2000). 

2.1.3 Estaca Franki  

As estacas Franki alcançam capacidade por atrito lateral por ser de grande deslocamento gerando 
um empuxo próximo do passivo, possuem elevada capacidade de carga ao seu pequeno diâmetro, 
sendo necessária armação para combater eventual flambagem. Com a base alargada, aumenta 
consideravelmente a capacidade de carga da estaca e permite obtenção de mesma capacidade de 
carga com profundidades sensivelmente menores se comparadas com estacas sem base alargada. 
Este acréscimo de capacidade de carga não resulta simplesmente de um aumento da seção da base, 
mas sobretudo de um melhora das características mecânicas do solo fortemente compactado em 
torno da base (BERBERIAN, 2000).  

Por conta de vibrações pela cravação, deste tipo de estaca no solo, produzidas no processo original, a 
estaca Franki vinha perdendo espaço nos centros urbanos; foram propostos variantes, como em que 
o tubo é descido com ponta aberta e em que o fuste é vibrado (VELLOSO, LOPES, 2010). 

2.1.4 Estaca escavada com fluido estabilizante (lama bentonítica) 

Característica comum na execução das estacas escavadas é a perfuração no solo com remoção de 
material (solo) seguida de preenchimento de concreto. O fluido estabilizante, normalmente lama 
bentonítica, colabora no processo de suporte das paredes do solo na perfuração. 

2.1.5 Estaca Hélice contínua 

Berberian (2000) define estacas hélice contínua como estacas de concreto moldadas in loco, 
perfuradas por trado helicoidal contínuo. O solo é substituído por concreto bombeado sob pressão 
ao mesmo tempo em que o trado helicoidal, com o solo aprisionado entre as espirais da hélice, é 
arrancado sem rotação. O concreto bombeado na haste interna do trado evita fechamento ou 
entrada de solo no fuste. A armação é inserida após a retirada total do trado e da concretagem, 
apesar das dificuldades de colocação de armaduras compridas no interior do concreto. 

Sua grande e indiscutível vantagem é que este tipo de estaca não produz vibrações no solo, sendo 
muito utilizadas em grandes centros urbanos, além da elevada produtividade e rapidez em obra. Por 
outro lado, não perfuram matacões e rochas. Cabe destacar que possuem grande aceitação de uso 
no Brasil. 
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Há uma grande discussão técnica quanto à classificação deste tipo de estaca. A discussão gira em 
torno da terminologia: se devem ser consideradas como estacas escavadas tradicionais (estacas de 
substituição) porque na sua execução há descompressão no solo, ou como estacas sem 
deslocamento, ou em alguns casos de pequeno deslocamento (VELLOSO, LOPES, 2010). 

Em alguns casos pode ocorrer a remoção de praticamente todo o solo no espaço em que será 
executada a estaca, sendo então uma estaca de substituição. Ou, em outros casos, pode ocorrer o 
deslocamento lateral deste solo do espaço onde será executada a estaca de modo a dar espaço à 
estaca, criando um “afastamento”, podendo então ser denominada de estaca sem deslocamento (ou 
de pequeno deslocamento). O que varia é a remoção do solo que dará lugar à estaca. 

2.2 Método para dimensionamento de estacas: Método de Aoki-Velloso (1975) 

Em 1975 os engenheiros Nelson Aoki e Dirceu Velloso elaboraram um método semi-empírico para 
cálculo de carga de ruptura de estacas baseando-se em correlações com resultados de provas de 
carga e experiência prática ao longo de anos.  

Avaliando-se a partir do ensaio de penetração do cone CPT (cone com ângulo de vértice de 60º e 
área teórica de ponta 10 cm2) os valores de resistência de ponta unitária ( ), em função da tensão de 
ruptura de ponta ( ) e atrito lateral ( ), conforme Eq. (1) e Eq. (2). 

1
.

1 F
NK

F
qq SPTc

p ==  (1) 

Onde F1 é um coeficiente de transformação que engloba o tipo de estaca, que pode ser obtido no 
Quadro 2 e   o coeficiente de correlação conforme o tipo de solo encontrado na Tabela 1. 

2
..

2
.

F
NK

F
qq SPTc

s
αα

==  (2) 

Onde F2 é um coeficiente de transformação que engloba o tipo de estaca, que pode ser obtido no 
Quadro 2 e   o coeficiente de correlação conforme o tipo de solo encontrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Coeficientes de transformação F1 e F2 para o método de Aoki-Velloso (1975). 

Tipo de estaca  F1 F2 

Franki 2,5 5,0 

Pré-moldada de concreto 1,75 3,5 

Metálica 1,75 3,5 

Escavada com lama 3,0 6,0 

Hélice Contínua 2,0 4,0 

Fonte: Monteiro (2000) apud Presa e Pousada (2004). 
Quando se dispõe de dados de ensaios CPT realizados apenas com medida da resistência de  , os 
autores propõem que se empregue a correlação de  multiplicado por  . Para o caso de não se dispor 
de ensaios CPT, Presa e Pousada (2004) propõem que se empregue a correlação dada multiplicando-
se   por  . Os coeficientes de correlação   e  são encontrados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Coeficientes de correlação K e α  para o método de Aoki-Velloso (1975). 

Tipo de solo  K (KN/m²) α (%) 

Areia 1000 1,4 

Areia siltosa 800 2,0 

Areia silto-argilosa 700 2,4 

Areia argilosa  600 3,0 

Areia argilo-siltosa 500 2,8 

Silte 400 3,0 

Silte arenoso 550 2,2 

Silte areno-argiloso 450 2,8 

Silte argiloso 230 3,4 

Silte argilo-arenoso 250 3,0 

Argila 200 6,0 

Argila arenosa 350 2,4 

Argila areno-siltosa 300 2,8 

Argila siltosa 220 4,0 

Argila silto-arenosa 330 3,0 

Fonte: Presa e Pousada (2004). 

Francisco et. al (2004) descrevem em seu artigo técnico que o Método de Aoki e Velloso (1975) foi 
estendido ao cálculo de estacas Hélice Contínua com auxílio de três trabalhos de final de curso na 
Escola Politécnica da UFRJ, que indicaram que para esse tipo de estaca poderiam ser utilizados os 
valores F1 = 2,0 e F2 = 4,0.  Monteiro (2000) propôs uma revisão do método, com outros valores dos 
parâmetros   e  , que relacionam valores de SPT com resistência de ponta e atrito no ensaio CPT, e 
que inclui valores de F1 e F2 para estacas do tipo Hélice Contínua. 

2.3 Método para dimensionamento de blocos sobre estacas: Método das Bielas 

O Método das Bielas é o método mais difundido para o dimensionamento de blocos rígidos sobre 
estacas. Preconiza a formação de uma treliça espacial composta por barras tracionadas e barras 
comprimidas no interior do bloco. Foi originalmente apresentado em 1963 para o dimensionamento 
de sapatas apoiadas sobre o solo e estendido aos blocos sobre estacas considerando a existência de 
bielas no interior do bloco, partindo da base do pilar em direção à cabeça das estacas, conforme 
observado na Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de forças do dimenionamento dos blocos sobre estacas 

Consiste no cálculo da força de tração, que defini a área necessária de armadura, e na verificação das 
tensões de compressão nas bielas, calculadas nas seções situadas junto ao pilar e à estaca. As barras 
tracionadas da treliça ficam situadas no plano médio das armaduras, que é horizontal e se localiza 
logo acima do plano de arrasamento das estacas. As barras comprimidas, chamadas de bielas, são 
inclinadas e definidas a partir da intersecção do eixo das estacas com o plano médio das armaduras 
com um ponto definido na região nodal do pilar, considerado de seção quadrada (MUNHOZ, 2004). 

Para blocos sobre quatro estacas a força atuante no pilar é transmitida às estacas por quatro bielas 
diagonais comprimidas, cujo equilíbrio é garantido pela armadura que poderá ter várias formas de 
distribuição (MUNHOZ, 2004). São tratados os blocos sobre cinco estacas distribuídas segundo um 
quadrado e uma estaca no seu centro geométrico, por este tipo de disposição ser mais utilizados, em 
virtude da maior facilidade de execução. Para dimensionamento de um bloco com N quantidade de 
estacas e carga excêntrica, a condição de rigidez deve ter sua altura deve ser maior ou igual a lmáx/2, 
onde lmáx é a distância do eixo da estaca mais afastada até a face do pilar.  

A Eq. (3) determina a força de tração nas barras da armadura. 

stR

Fd

tg 4=θ  (3) 

Com a Eq. (4) Determina-se então a força de tração no tirante. 

( )
d

alFd
Rst p

16
22 −

=  (4) 

O intervalo de variação para a altura útil do bloco é determinado de acordo com a Eq. (5). 
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A tensão de compressão nas bielas de concreto junto à estaca é definida pelas Eq. (6) no caso de 
blocos sobre quatro estacas e pela Eq. (7) no caso de blocos sobre cinco ou mais estacas. 
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As tensões calculadas nas bielas devem ser inferiores a um valor limite. O valor do coeficiente ( ) 
sugerido para blocos sobre quatro estacas é igual a 2,10. A Eq. (8) mostra a verificação das tensões 
limites. 

fcdcb ασ 85,0lim, =  (8) 

No caso de blocos sobre quatro estacas podem-se ter diferentes arranjos de armadura. A força de 
tração definida para o dimensionamento de blocos com armaduras segundo as diagonais é definida 
pela Eq. (9) para os blocos de quatro estacas e Eq. (10) para os blocos de cinco ou mais estacas. 

( )
d

alFd
Rst p

16
22 −

=  (9) 

 

( )
d

alFd
Rst p

20
22 −

=  (10) 

A força de tração para o cálculo das barras de armadura disposta segundo os lados do bloco é 
definida pela Eq. (11) para os blocos de quatro estacas e Eq. (12) para os blocos de cinco ou mais 
estacas. 

( )
d

alFd
Rst p

16
22 −

=  (11) 

 

( )
d

alFd
Rst p

20
22 −

=  (12) 

A força de tração calculada em cada direção é dada pela Eq. (13) para os blocos de quatro estacas e 
Eq. (14) para os blocos de cinco ou mais estacas. 
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3 METODOLOGIA 

Inicialmente foram identificados os tipos de estacas como solução de fundações profundas, dentre 
eles as estacas: metálicas, pré-moldadas de concreto, tipo Franki, hélice contínua e escavadas no 
geral. Foi selecionado e estudado o Método de Aoki-Velloso (1975) para dimensionamento das 
estacas, seus critérios e recomendações, equações e coeficientes de transformação. E para aplicação 
do método, foram escolhidas sondagens à percussão (SPT) de três regiões distintas, sendo um solo 
arenoso, um solo siltoso e um solo mais mole. 

Na sequência, foi determinada carga de 5.000kN para validação e aplicação do método de 
dimensionamento de Método de Aoki-Velloso (1975), com auxílio do programa Microsoft Excel®. 
Foram determinados os diâmetros e números de estacas e analisados os resultados. A carga vertical 
nos pilares foi arbitrada em função de um edifício residencial de doze pavimentos. A carga adotada 
foi a máxima aproximada de projeto. Os blocos de fundação foram dimensionados pelo Método das 
Bielas, método difundido para o dimensionamento de blocos rígidos sobre estacas. Por fim, foram 
comparados os consumos de aço e concreto para os tipos de estacas e em relação às estacas hélice 
contínua, mais comumente utilizadas no Brasil. 

3.1 Subsolo 

Os perfis de subsolo adotados nos dimensionamentos deste trabalho são mostrados pela Figura 2. As 
resistencias são mostradas em número de golpes e as profundidas em metros. 

 

Figura 2. Perfis de sondagem 

4 RESULTADOS  

A Tabela 3 mostra os resultados dos dimensionamentos: diâmetros das estacas empregadas, cargas 
usuais, carga admissível, número de estacas e comprimento das estacas, e os consumos de aço e 
concreto para a carga vertical no pilar igual a 5000 kN. 
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Tabela 3. Resultados para cada tipo de estaca. 

 
Fonte: Os autores. 

Para o perfil de solo 1, a estaca pré-moldada apresentou menor consumo de concreto e aço no bloco 
de fundação. Já para o perfil de solo 2, a estaca que apresentou menor consumo de concreto e aço 
foi a estaca metálica. E para o perfil de solo 3,  a estaca pré-moldada apresentou menor consumo de 
concreto e aço no bloco de fundação.  A Tabela 4 mostra os os consumos de aço e concreto nos 
blocos de fundação e compara os consumos de cada tipo de estaca com a estaca hélice contínua, que 
é a mais usada no Brasil. Dessa forma, os percentuais de aço e concreto estão apresnetados em 
relação às estacas hélice contínua. 

Tabela 4. Resultados comparados com a hélice contínua. 

 
Fonte: Os autores. 
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Para a região de Solo 1, a estaca pré-moldada de concreto apresentou consumo de aço superior à 
estaca hélice contínua. Quanto ao consumo de concreto, a estaca pré-moldada apresentou o menor 
consumo em relação à estaca hélice contínua. 

 Para o Solo 2, a estaca pré-moldada apresentou consumo de aço superior à estaca hélice contínua. O 
menor consumo de concreto no bloco foi observado quando empregada estaca metálica. Avaliado o 
Solo 3, a estaca pré-moldada apresentou consumo de aço superior à estaca hélice contínua. O menor 
consumo de concreto no bloco também foi observado quando empregada estaca pré-moldada. 

5 CONCLUSÕES 

A estaca pré-moldada de concreto apresentou consumo de aço superior à estaca hélice contínua, 
porém inferior ao consumo de aço das demais estacas avaliadas nos Solos 1, 2 e 3. Quanto ao 
consumo de concreto, a estaca pré-moldada apresentou o menor consumo em relação à estaca 
hélice contínua nos Solos 1 e 3 e estaca metálica no Solo 2. 

Os menores consumos de aço no bloco de fundação em todas as regiões e solos estudados para a 
carga de 5.000 kN foram obtidos quando empregadas estacas hélice contínua. Este fato colabora 
para as inúmeras vantagens desse tipo de estaca.  

Os resultados obtidos servem de orientação aos projetistas de obras da construção civil quanto à 
escolha e identificação da melhor alternativa técnica e econômica para atender ao projeto. 
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Resumo  

Um levantamento das soluções de estacas executadas na Avenida Atlântica, no município de 
Balneário Camboriú (SC), Brazil, mostrou que a maior parte das fundações foram executadas em 
estacas do tipo Hélice Contínua. Paralelamente, o surgimento de inúmeras metodologias de previsão 
da capacidade de suporte de fundações profundas trazem uma dúvida quanto a que método usar em 
determinados tipos de solos. Devido à necessidade de uma metodologia de cálculo apropriada para a 
região de Balneário Camboriú, o presente trabalho buscou uma forma de contribuir com avaliação 
dos métodos mais usuais na prática da engenharia local, considerando o perfil geológico/geotécnico 
da região. Foram coletados relatórios de provas de carga associados com as respectivas sondagens e 
planta de carga para o projeto de fundação. Os métodos de cálculo aplicados e avaliados 
comparativamente com as provas de carga foram: Aoki-Velloso (1975), Monteiro (2000), Décourt-
Quaresma (1978), Alonso (1996) e Antunes-Cabral (1996). Foram analisadas três provas de carga, 
sendo duas dinâmicas (PDA) e uma estática. Como a prova de carga estática não apresentou sinais de 
ruptura, adotaram-se critérios da NBR 6122/1996 para levar a estaca à ruptura.  Neste estudo, 
verificou-se que apesar do conjunto de dados não ser suficiente para permitir uma análise regional, 
os resultados mostraram-se adequados e próximos da realidade. O método que mais se aproximou 
das provas de carga foi o método de Monteiro (2000), escolhido para cálculo de um projeto de 
fundações. As cargas de projeto e número de estacas se comportaram de maneira equivalente à 
prática da engenharia, validando a análise deste trabalho. 

Palavras-chave: Fundações; Análise estrutural; Métodos; Hélice contínua. 
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1 INTRODUÇÃO  

O município de Balneário Camboriú, localizado no litoral Centro-Norte do Estado de Santa Catarina, é 
conhecido nacional e internacionalmente pelas belas praias, bares e casas noturnas e recebe turistas 
durante o ano todo.  O zoneamento do município indica, para a área em torno da Praia Central até a 
BR 101, um elevado índice de aproveitamento do solo, com uma alta taxa de ocupação dos terrenos. 
Diante do forte apelo turístico e da legislação favorável a grandes investimentos imobiliários, o 
município de Balneário Camboriú tornou-se um pólo de destaque na construção civil da Região Sul 
do Brasil. 

Percebe-se, a partir da década de 80, uma grande expansão no setor da construção civil, sendo 
construídos edifícios de grande porte, principalmente na orla da Praia Central. Com isso, observou-se 
um aumento na magnitude das cargas impostas pela superestrutura às fundações. 

O perfil geológico/geotécnico do município de Balneário Camboriú é composto por depósitos 
sedimentares, de origem marinha e/ou lagunar, lembrando de certa forma os depósitos litorâneos 
das cidades de Santos (SP) e Recife (PE).  

Nas últimas décadas, percebeu-se no Brasil e, de forma igual em Balneário Camboriú, uma evolução 
e modernização dos equipamentos de execução de fundações profundas, proporcionando aos 
projetistas uma ampliação das soluções a serem empregadas nas obras. 

1.1 Justificativa 

Alonso (2004) destaca que até os princípios da década de 70, a estimativa da transferência de carga à 
compressão de uma estaca vertical isolada era feita de maneira empírica, pois não existiam os 
procedimentos de cálculo que retratassem a experiência brasileira. 

Outra forma era a aplicação de métodos teóricos, baseados nas teorias clássicas de Mecânica dos 
Solos. Nestes casos, o critério de ruptura da ponta da estaca e o seu atrito lateral ao longo do fuste 
da estaca eram calculados a partir de correlações com o atrito interno (areias) e coesão (argilas). A 
dificuldade de se fazer ensaios especiais de solos (triaxiais) para a determinação dos parâmetros 
confiáveis de ângulo de atrito interno e coesão do solo fez com que fossem desenvolvidos métodos 
semi-empíricos baseados em correlações com laudos de sondagem e provas de cargas. 

Os principais métodos de previsão da capacidade de suporte de fundações profundas surgiram a 
partir de estudos de Aoki e Velloso (1975) e Décourt e Quaresma (1978) que, com base num banco 
de dados de provas de carga e larga experiência como projetistas de fundações, criaram seus 
respectivos métodos. 

Hoje há inúmeros métodos de previsão da capacidade de suporte para Fundações Profundas. Estes 
métodos são agrupados em função do tipo de fundação e o seu comportamento quanto à interação 
solo-estrutura. Suas aplicações e resultados dependem fundamentalmente das características do 
subsolo e do processo executivo das estacas. 

É comum, na prática de fundações, projetos serem calculados com base em metodologias 
desenvolvidas para outros condicionantes de estacas e terrenos. Por falta de uma metodologia 
apropriada para o caso ou por desconhecimento de outros métodos, faz-se o uso, muitas vezes, 
irrestrito de métodos semi-empíricos que apresentam certa variabilidade quando comparados com 
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resultados de provas de carga. A falta de provas de carga, que serviria de confirmação das 
preposições de cálculo, também é um agravante para esta incerteza. (Vianna, 2000). 

A evolução e modernização dos equipamentos de execução de fundações profundas, 
proporcionando aos projetistas uma ampliação das soluções a serem empregadas nas obras, e o 
surgimento de inúmeras metodologias de previsão da capacidade de suporte de fundações 
profundas trazem, além de mais opções aos projetistas, uma dúvida quanto a que método usar em 
determinados tipos de solos. 

Bernardes (2005) fez um levantamento das soluções de estacas executadas na Av. Atlântica, em 
Balneário Camboriú, e concluiu que a partir do ano 2000, 39% das fundações foram executadas em 
estacas do tipo Hélice Contínua. A autora explica que tal evidência se deve, além das questões 
técnicas inerentes à escolha de um tipo de fundação (perfil do subsolo e carga das edificações), ao 
fato de existirem duas empresas na região que dispõem de equipamentos para execução deste tipo 
de solução. 

A partir de 2005, as soluções em estacas tipo Hélice Contínua vêm aumentando ainda mais seu 
espaço na prática de fundações local e regional, demonstrando que se trata de uma forte tendência 
para um futuro próximo. 

Procurando identificar entre algumas metodologias de cálculo quais resultam em valores da 
capacidade de carga de estacas mais próximos às provas de cargas estáticas, o que possibilitaria uma 
aproximação entre o valor calculado (previsão) e o medido (real), para o caso de estacas tipo Hélice 
Contínua em solos locais, justifica-se a realização deste trabalho. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Métodos de cálculo para Estacas Hélice contínua 

Foram empregados cinco métodos de cálculo para previsão da capacidade de suporte de estacas 
hélice contínua. São eles: Método de Aoki-Velloso (1975), Método de Monteiro (2000), Método de 
Décourt-Quaresma (1978), Método de Alonso (1996), Método de Antunes-Cabral (1996). 

2.1.1 Método de Aoki-Velloso (1975)  

Em 1975 os engenheiros Nelson Aoki e Dirceu Velloso elaboraram um método semi-empírico para 
cálculo de carga de ruptura de estacas baseando-se em correlações com resultados de provas de 
carga e experiência prática ao longo de anos. 

2.1.2 Método de Monteiro (2000) 

Presa e Pousada (2004) afirmam que o método foi desenvolvido com base no método de Aoki-
Velloso, introduzindo modificações nos parâmetros do solo  e nos parâmetros de transformação que 
consideram o processo de execução da estaca e o efeito de escala, bem como no modelo de 
resistência de ponta e de base da estaca.  

Para a consideração da resistência de ponta das estacas adotou-se o modelo proposto por De Beer 
(1972), considerando o fator de embutimento da estaca na camada resistente, bem como o fator de 
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puncionamento dessa camada suporte da base da estaca, caso haja uma camada subjacente de baixa 
resistência. (Presa e Pousada, 2004). 

2.1.3 Método de Dècourt e Quaresma (1978) 

O método de Décourt e Quaresma (1978), com a contribuição posterior de Décourt em1998, utiliza 
para o cálculo da capacidade de carga relativa à ponta uma média de 3 valores de SPT, sendo um na 
profundidade da ponta da estaca e os outros dois 1 m acima e 1 m abaixo dessa profundidade e 
limitando os valores de SPT a 50. (Francisco et al, 2004). 

Este método considera válida a superposição das parcelas lateral, ao longo do fuste da camada ou 
em cada uma delas se o cálculo for feito por camada, e ponta, médio ao nível da ponta da estaca 
imediatamente acima e imediatamente abaixo. (Berberian, 2001). 

2.1.4 Método de Alonso (1996) 

Segundo Francisco et.al (2004), o método proposto por Alonso (1996) baseia-se no ensaio de torque, 
SPT-T, realizado com o mesmo equipamento do ensaio SPT. A resistência por atrito lateral é obtida 
através da adesão máxima enquanto que a resistência de ponta é obtida pela média dos torques 
mínimos nos trechos 8 vezes o diâmetro da estaca acima da ponta e 3 vezes o diâmetro da estaca 
abaixo da ponta. O método foi avaliado em duas versões, dependendo da disponibilidade do ensaio 
SPT-T. 

2.1.5 Método de Antunes e Cabral (1996) 

Os autores apresentaram um método para cálculo de carga de ruptura de estacas do tipo Hélice 
Contínua baseado em estudos probabilísticos, utilizando um banco de dados de provas de carga e 
dados de sondagem à percussão. (Freitas, 2006).  

Segundo Francisco et al (2004), o Método de Antunes e Cabral (1996) considera valores extremos 
para a resistência de ponta e para a resistência por atrito lateral. Dessa forma, gera uma resistência 
máxima e outra mínima, tanto para a resistência de ponta, quanto para a resistência lateral. O valor 
da carga de ruptura está entre um limite máximo e mínimo, ficando a cargo do projetista a escolha 
de um valor intermediário a utilizar. 

2.2 Provas de carga 

2.2.1 Prova de carga estática 

As provas de carga estáticas medem a capacidade de carga e as deformações do conjunto solo e 
elemento estrutural. Segundo Vianna (2000), geralmente, quando uma carga P é aplicada na cabeça 
de uma estaca, a compressão elástica do material da estaca é relativamente pequena quando 
comparada com a deformação do solo. 

As provas de carga utilizadas para estudo do comportamento estaca-solo verificam aspectos 
importantes como: a capacidade de carga, deslocamentos do elemento da fundação, e ainda, no 
caso das estacas instrumentadas, a transferência de carga em profundidade (Albuquerque, 1996). 

Vianna (2000) afirma que para elaboração de algumas formulações de origem semi-empírica 
relativas à capacidade de carga de estacas à compressão, parte-se de um valor da carga obtido por 
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algum critério. Designa-se a parcela de ponta e por subtração obtém-se a parcela lateral. Isso traz 
uma imprecisão a este valor que não existiria em processo que se separasse os componentes lateral 
e de ponta através de evidências físicas dessa transição que pudessem ser matematicamente 
formuladas. 

2.2.2 Prova de carga dinâmica 

A NBR 6122 define os métodos dinâmicos como métodos de estimativa da capacidade de carga de 
fundações profundas, baseados na previsão e/ou verificação do seu comportamento sob ação de 
carregamento dinâmico.  

Segundo InSitu (2008), o ensaio de prova de carga dinâmica consiste na instrumentação do fuste da 
estaca com transdutores e acelerômetros, que permitem monitorar a propagação das ondas 
decorrentes do golpe de um martelo (bate-estacas), com intuito de avaliar a capacidade de carga do 
elemento de fundação. As informações que os sensores fornecem (também chamadas de sinais) são 
condicionadas e processadas por um equipamento específico - o Pile Driving Analyzer – PDA.  

3 METODOLOGIA 

Inicialmente foram identificados os principais Métodos de Previsão da Capacidade de Suporte para 
Estacas do tipo Hélice Contínua. Para cada método, foi elaborada uma planilha de cálculo, com o uso 
do programa Microsoft Excel®, que permitiu rodar os dados e analisar os resultados gerados.  

Em contato com empresas de fundações e escritórios de engenharia, foram obtidos resultados de 
Provas de Carga para Estacas do tipo Hélice Contínua e Laudos de Sondagem. Estas provas de carga 
foram interpretadas de forma a se ter a verificação da carga de ruptura da estaca e a carga de 
trabalho. 

Posteriormente, os diferentes métodos de cálculo foram aplicados e avaliados comparativamente 
com resultados de provas de carga estática e dinâmica. Foram identificados os métodos que mais se 
aproximaram com os valores dessas provas de carga, considerando o tipo de estaca, processo 
executivo e a magnitude das cargas, a fim de identificar o método que mais se aproxima dos 
resultados das provas de carga para a região de Balneário Camboriú - SC. 

Foram elaborados gráficos comparativos dos métodos de cálculo entre os resultados calculados 
pelos métodos e as provas de carga, traçando uma reta aproximada entre os pontos do gráfico.  

Após esta etapa, fez-se comparação das parcelas de ponta e atrito lateral entre os métodos e as 
provas de carga. Os coeficientes de cada método foram adequados para encontrar o que melhor se 
enquadra às provas de carga e métodos estudados. Por fim, foi calculado projeto de fundação para o 
pilar mais carregado, com auxílio da planilha eletrônica. 

4 RESULTADOS  

4.1 Perfil estratigráfico 

Pereira (2003) apresentou o perfil estratigráfico das avenidas Atlântica e Brasil, no município de 
Balneário Camboriú - SC. Segundo o autor, os subsolos se mostraram típicos de formações 
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sedimentares (solos transportados), com camadas intercaladas de solos arenosos e argilosos. Há uma 
influência significativa da ação marinha (deposição de areias) e fluvial (deposição de finos), com 
destaque para o rio Camboriú. Ver Figura 1. 

O perfil estratigráfico de Balneário Camboriú-SC é composto por uma camada superficial de areia 
siltosa fina, de compacidade variando entre fofa, média e compacta, com espessura média de 8 
metros. A presença de espessas camadas de argilas moles (Nspt < 5 golpes/30cm), em ambos os 
perfis estratigráficos, retrata o problema de baixa capacidade de suporte e de elevada 
compressibilidade.  

Outra constatação foi uma horizontalidade na deposição das camadas, com nítida formação de 
patamares de solos homogêneos. Esta evidência só não é percebida na zona norte, onde o topo 
rochoso se encontra mais próximo da superfície do terreno e passa a ter forte influência na 
disposição das camadas de solos sobrejacentes. Por fim, o autor destaca que o topo de maciço 
rochoso granítico é encontrado abaixo da profundidade de 28 metros. 

 

Figura 1. Perfil estratigráfico da Avenida Atlântica em Balneário Camboriú – SC, Brasil 

4.2 Métodos de cálculo 

São apresentados os gráficos comparativos dos métodos de cálculo estudados com os valores das 
provas de carga. Onde cada ponto no gráfico é composto pela relação da carga medida (prova de 
carga) pela carga prevista (calculada), traçando uma reta aproximada entre os pontos.   

Para todos os métodos estudados, ajustaram-se inicialmente retas relacionando a carga observada 
através das provas de carga, com a carga calculada. Observaram-se os coeficientes de correlação 
muito próximos de 1, o que demonstra boa correlação entre as variáveis estudadas. 

Analisando-se os pontos que ficaram abaixo da reta ideal, o método de Aoki-Velloso (1975) 
apresentou duas cargas de ruptura acima das indicadas nas provas de carga, o que significa que as 
cargas de ruptura calculadas pelos métodos são maiores que as cargas de ruptura das provas de 
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carga, como mostrado na Figura 2. Resultou num R² de 0,9747, o que mostrou uma boa calibração do 
método. 

 

Figura 2. Gráfico comparativo do Método de Aoki-Velloso 

O método de Monteiro (2000) obteve uma carga de ruptura acima da indicada na prova de carga, 
enquanto que para as outras duas provas de carga obteve valores muito próximos dos indicados, 
com diferença de 0,5 e 6,6% das respectivas provas de carga. Através do gráfico mostrado na Figura 
3, chegou-se a um R² de 0,9747 e linha de tendência bem próxima da reta aproximada entre as 
provas de carga. 

 

Figura 3. Gráfico comparativo do Método de Monteiro 

Como mostrado no gráfico da Figura 4, o método de Décourt-Quaresma (1978) apresentou um ponto 
de prova de carga abaixo da linha de tendência, ou seja, um valor de carga de ruptura acima da 
observada na prova de carga. O gráfico do método mostra ainda um valor de R² igual a 0,8981, 
calibração pouco abaixo dos demais métodos. 
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Figura 4. Gráfico comparativo do Método de Dècourt-Quaresma 

O método de Alonso (1996) é indicado no gráfico da Figura 5, onde se observa que a linha de 
tendência coincidiu com a linha de aproximação das provas de carga, o que mostra uma boa 
distribuição dos pontos das provas de carga, e não necessariamente boa calibração. Isso justifica a 
calibração resultante da equação de R² igual a 0,9028, abaixo de outros métodos. 

 

Figura 5. Gráfico comparativo do Método de Alonso 

O método de Antunes-Cabral (1996) apresentou todos os pontos das provas de carga acima da linha 
de tendência, ou seja, os valores de carga de ruptura calculados ficaram abaixo dos valores de carga 
de ruptura, indicados nas provas de carga. O gráfico, indicado na Figura 6, mostra a calibração de R² 
0,9905, muito próxima de 1,0, o que significa que o método apresentou uma boa correlação entre as 
variáveis estudadas. Porém, indicou maiores diferenças entre as cargas calculadas pelo método e 
observadas nas provas de carga. 

MÉTODO DE DÉCOURT-QUARESMA

512,71

0,00

1659,02

2166,44
y = 1,2581x
R2 = 0,8981

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Valor Calculado (kN)

Pr
ov

a 
de

 C
ar

ga
 (k

N
)

MÉTODO DE ALONSO

2744,09

2081,44

0,00

657,54

y = 0,9973x
R2 = 0,9028

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Valor Calculado (kN)

Pr
ov

a 
de

 C
ar

ga
 (k

N
)

 
1126 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

 

Figura 6. Gráfico comparativo do Método de Antunes-Cabral 

5 CONCLUSÕES 

O método de Monteiro (2000) foi o que mais se aproximou dos resultados das provas de carga. O 
método apresentou maior mobilização da parcela de atrito lateral para prova de carga 1 e prova de 
carga 2. Comparando-se as parcelas de ponta e de atrito lateral, o método apresentou valores muito 
próximos das parcelas indicadas nas provas de carga 2 e 3. Chegou-se a um R² de 0,9747 para o 
método e linha de tendência, bem próxima da reta aproximada entre as provas de carga.  

O método de Décourt-Quaresma (1978) apresentou diferenças de 31,22 e 34,06% das provas de 
carga 1 e 2 respectivamente. E para prova de carga 3, uma diferença de – 11,17%, o que mostra que 
se chegou à carga de ruptura acima da observada na prova de carga. As parcelas de atrito lateral 
foram superiores às parcelas de ponta, e muito próximas das parcelas das provas de carga. A figura 4 
indica o gráfico do método com R² igual a 0,8981, calibração abaixo dos demais métodos e o ponto 
de prova de carga 3 abaixo da linha de tendência. 

O método de Alonso (1996) é indicado no gráfico da figura 5, onde se observa que a linha de 
tendência coincidiu com a linha de aproximação das provas de carga, o que mostra uma boa 
distribuição dos pontos das provas de carga. Isso justifica a calibração de R² igual a 0,9028, abaixo de 
outros métodos. Apresentou diferenças de 12,89 e 15,43% para as provas de carga 1 e 2 
respectivamente, enquanto que o resultado calculado para a prova de carga três ficou bem acima do 
determinado pelo ensaio da prova de carga, com diferença de – 39,48%. 

No método de Antunes-Cabral (1996), os valores de carga de ruptura calculados ficaram abaixo dos 
valores de carga de ruptura indicados nas provas de carga 1, 2 e 3, mostrando-se o método mais 
conservador que a maioria. O gráfico, indicado na figura 6, mostra a calibração de R² 0,9905, muito 
próxima de 1,0, ou seja, apresentou uma boa correlação entre as variáveis estudadas. Porém indicou 
maiores diferenças entre as cargas calculadas pelo método e observadas nas provas de carga, 
resultando em 22,33 , 35,03 e 11,92% para as provas de carga 1, 2 e 3 respectivamente. Apresentou 
também valores mais distantes das parcelas de ponta e atrito lateral em comparação com as parcelas 
indicadas nas provas de carga.  
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Em relação à precisão, todos os métodos apresentaram valores de R² dentro da faixa de 0,8981 a 
0,9905. O que mostra que apesar de dispor de poucas provas de carga, apenas três, há uma boa 
correlação entre as variáveis estudadas. 

Avaliando-se o desempenho geral e considerando a precisão, o método que mais se aproximou das 
provas de carga foi Monteiro (2000). O método apresentou menores diferenças entre as cargas de 
ruptura calculadas pelo método e pelas cargas de ruptura observadas nas provas de carga. 
Apresentou ainda, valores muito próximos das parcelas de ponta e atrito lateral. 
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Resumo 

Durante os últimos anos foram realizadas várias séries de ensaios de modelos de ligações laje-pilar 
sujeitos a ações horizontais cíclicas na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de 
Lisboa. Estes modelos foram sujeitos a ações semelhantes, utilizando um sistema de ensaio 
concebido para simular a continuidade da laje, tendo estas dimensões de 4.15 m × 1.85 m × 0.15 m e 
uma percentagem geométrica de armadura longitudinal de flexão igual a 1%. Foram utilizadas várias 
técnicas de reforço ao punçoamento, incluindo estribos, conectores de punçoamento, betão 
reforçado com fibras de aço, betão de elevada resistência e varões roscados pós-instalados. Este 
artigo apresenta um resumo dos referidos ensaios e uma apresentação dos principais resultados, de 
modo a se compararem as várias soluções apresentadas de reforço ao punçoamento, quando 
sujeitas a ações sísmicas. É possível verificar que a rotura ocorre para deslocamentos horizontais 
relativamente elevados quando se utilizam para reforço ao punçoamento estribos ou conectores de 
punçoamento. Pode-se ainda observar que métodos menos convencionais, como a utilização de 
betão reforçado com fibras e betão de elevada resistência deram resultados promissores. 
Comparando com os modelos de referência (sem qualquer tipo de reforço), cuja rotura ocorreu para 
1% de deslocamento horizontal relativo, os outros modelos atingiram a rotura para deslocamentos 
significativamente mais elevados, acima dos 2.5% e chegando a ultrapassar os 6%. 

Palavras chave: ações cíclicas; ligação laje-pilar; laje fungiforme 
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1 INTRODUÇÃO 

As lajes fungiformes são uma solução estrutural utilizadas em todo o mundo em edifícios residenciais 
e de escritórios com estrutura em betão armado. Tradicionalmente, estas soluções são utilizadas em 
situações onde apenas seja necessário transmitir cargas verticais, mas com o aumento da procura 
por parte da indústria da construção, a sua utilização em zonas sísmicas é inevitável, devido às suas 
vantagens em termos de custos e de solução arquitetónica na conceção dos espaços interiores. 

Os estudos científicos para a avaliação do comportamento estrutural da ligação laje-pilar iniciaram-se 
nos anos 1970s na Universidade de Washington [1, 2] e Universidade de Canterbury [3]. 
Rapidamente se percebeu que, assim como no caso das ações verticais, o risco de uma rotura por 
punçoamento para ações horizontais pode ser mitigada através da utilização de armadura específica 
de punçoamento. Desde então, várias soluções foram desenvolvidas para melhorar a capacidade de 
deformação das ligações laje-pilar e garantir a sua segurança quando sujeitas a deslocamentos 
horizontais impostos durante um sismo. 

Estudos realizados permitem afirmar que o reforço ao punçoamento utilizando conectores de 
punçoamento é um dos mais práticos e eficientes para estruturas sujeitas a ações horizontais [4–6]. 
A utilização de estribos devidamente pormenorizados também pode melhorar significativamente a 
resposta das ligações laje-pilar sujeitas a ações horizontais [1–3, 6]. Outros sistemas de reforço, 
como treliças eletrossoldadas [7, 8], estribos feitos de chapa [9, 10], varões dobrados [3, 11], varões 
roscados pós-instalados [12–14] têm sido também estudados para a situação de ligações laje-pilar 
sujeita a ações horizontais. 

Como alternativas aos sistemas de reforço ao punçoamento mais tradicionais, a utilização de betão 
de elevada resistência (BER) [15–17] e de betão armado com fibras (BRF) [18–20] têm mostrado que 
poderão ser uma opção viável. 

Durante os últimos anos foram realizadas várias séries de ensaios de modelos de ligações laje 
fungiforme-pilar sujeitos a ações horizontais cíclicas na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade NOVA de Lisboa. Este trabalho iniciou-se com o desenvolvimento de um sistema de 
ensaio inovador que simula a continuidade da laje fungiforme, em particular na direção de aplicação 
da ação horizontal, simulando uma laje entre dois meios vãos consecutivos. Os primeiros ensaios 
realizados foram em lajes sem armadura específica de punçoamento, tendo-se fazendo variar a 
intensidade da carga vertical entre ensaios [21]. Seguidamente foram realizados ensaios em modelos 
com conectores de punçoamento [22, 23], estribos [24], BER [17], BRF [25] e com varões roscados 
pós-instalados [14]. Todos os modelos referidos tinham geometrias e armaduras longitudinais iguais, 
assim como o rácio entre a carga vertical aplicada e a resistência ao punçoamento centrado. Com 
base nos referidos ensaios, o presente artigo apresenta um resumo das principais conclusões de cada 
um dos trabalhos realizados e uma comparação entre as várias soluções de reforço ao punçoamento 
quando a estrutura está sujeita a ações sísmicas. 

2 GEOMETRIA, SISTEMA DE ENSAIO E INSTRUMENTAÇÃO 

Todos os modelos experimentais ensaiados foram construídos com as mesmas dimensões e com a 
mesma armadura longitudinal, como se pode observar na Figura 1. As dimensões das lajes eram 
4150 mm × 1850 mm × 150 mm. 
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Figura 1. Pormenorização da armadura longitudinal 

O sistema de ensaio utilizado garante que, na direção de aplicação dos deslocamentos horizontais, os 
deslocamentos verticais nos bordos opostos sejam iguais, assim como os valores absolutos do 
esforço transverso, momentos fletores e rotações. Permite ainda a mobilidade da posição da linha de 
inflexão, ou seja, ao longo do decorrer do ensaio a relação entre os momentos fletores positivos e 
negativos altera-se fazendo com que a linha de momento nulo mude de posição. Quando da 
aplicação só da carga vertical, estes bordos apresentam iguais deslocamentos verticais e iguais 
momentos fletores, sendo as rotações e os esforços transversos iguais a zero. Para as ações 
horizontais, os deslocamentos verticais são iguais e os esforços transversos são de igual valor, mas 
sentidos opostos. Nas Figura 2-a,b pode-se observar o sistema de ensaio quando se aplica um 
deslocamento horizontal. A Figura 2-c apresenta uma vista geral do sistema. Pode ser obtida mais 
informação respeitante a este sistema de ensaio em [21, 26]. 

3 MÉTODOS DE REFORÇO AO PUNÇOAMENTO 

Até ao momento, utilizando o sistema de ensaio da Figura 2, foram testados cinco métodos de 
reforço ao punçoamento: a) conectores de punçoamento; b) estribos; c) varões roscados pós-
instalados; d) BER; e) BRF, sendo as fibras de aço, como ilustrado na Figura 3. 

Os conectores de punçoamento foram construídos a partir de varões nervurados de 8 mm de 
diâmetro soldados a chapas metálicas (ver Figura 3-a) tendo sido utilizados por Isufi et al. [22, 23] em 
quatro modelos com igual disposição, mas diferente número de perímetros. Num modelo (C-SSR3), 
foram utilizados três perímetros de armadura transversal, enquanto nos restantes modelos se 
utilizaram cinco perímetros. Os três modelos com cinco perímetros deferiram entre si pelo valor da 
carga vertical aplicada. 

Almeida et al. [24] ensaiou quatro modelos reforçados com estribos à volta do pilar. Foram utilizados 
dois rácios diferentes de armadura transversal: num caso foram utilizados 16 ramos com um 
diâmetro de 4.5 mm por perímetro e um rácio mais elevado foi conseguido utilizando 8 ramos de 6 
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mm de diâmetro e outros 8 com um diâmetro de 8 mm. O rácio mais elevado corresponde a uma 
quantidade total de armadura próxima da utilizada por Isufi et al. [22, 23] utilizando conectores de 
punçoamento. Para cada um dos rácios de armadura por perímetro, uma distribuição com 3 e outra 
com 5 perímetros de armadura transversal foi ensaiada, perfazendo um total de 4 modelos. 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 2. Sistema de ensaio: a) sistema de compatibilização dos deslocamentos verticais e 
esforços transversos nos bordos; b) sistema de compatibilização das rotações  e momentos 

fletores nos bordos; c) vista geral do sistema de ensaio [26]  

Três modelos foram testados por Inácio et al. [17] utilizando um uso hibrido de BER na proximidade 
do pilar. Num modelo, o BER foi utilizado numa camada de 50 mm a partir da base da laje, enquanto 
nos outros dois foi aplicado em toda a espessura da laje. Em todos os modelos, a região onde o BER 
foi utilizado correspondeu a um quadrado com o lado igual a 700 mm, 1150 mm e 850 mm, para os 
modelos CHSC1, CHSC2 e CHSC3, respetivamente. 

Gouveia et al. [25] descreve os ensaios realizados a quatro modelos utilizando BRF na proximidade 
do pilar. Estes modelos foram sujeitos à aplicação de deslocamentos horizontais cíclicos. Os modelos 
diferiram entre si pela percentagem volumétrica de fibras utilizada e pelo tipo de fibra. Outra 
variável foi a dimensão da região onde se utilizou o BRF: no modelo com 1% de fibras e fibras do tipo 
3D (modelos F1.0_3D) a região foi um quadrado com 700 mm de lado, enquanto nos outros foi um 
quadrado com 900 m de lado. 
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(a) (b) [27] (c) 

  

(d) [17] (e) 

Figura 3 Métodos de reforço ao punçoamento utilizados: a) conectores de punçoamento; b) 
estribos; c) parafusos pós-instalados; d) BER na proximidade do pilar; e) fibras de aço. 

Almeida et al. [14] ensaiou dois modelos reforçados com varões roscados pós-instalados em duas 
diferentes distribuições: radial e cruciforme. Foram utilizados três perímetros de doze parafusos 
M10. A pormenorização de todos os modelos referidos está resumida na Figura 4. Na Tabela 1 pode 
ser consultada informação complementar. 

 

Figura 4. Resumo da armadura de punçoamento ou das dimensões de BER ou BRF em cada 
modelo 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

O máximo deslocamento horizontal relativo de todos os modelos variou, mas os gráficos histeréticos 
foram semelhantes, sendo a resposta caracterizada por um estreitamento no gráfico histerético, 
como pode ser observado na Figura 5. Com exceção dos modelos C-50 BR, C-50 CR, CHSC1 e F0.5_4D, 
todos apresentaram uma estabilização da força horizontal a partir de determinado deslocamento, 
indicando que o respetivo sistema de reforço ao punçoamento foi eficaz na promoção de roturas 
mais dúcteis. Todos os modelos que atingiram a estabilização na força horizontal atingiram 
deslocamentos horizontais relativos entre pisos (“drift”) superiores a 2%. 

 

Figura 5. Gráfico força-deslocamento (modelo C-SSR3 [22]) 

Os deslocamentos horizontais relativos máximos entre pisos, que correspondem ao deslocamento 
máximo na rotura ou o deslocamento máximo do ensaio) podem ser consultados na Tabela 1. A 
tabela apresenta ainda a resistência à compressão do betão, obtido em cilindros com 150 mm de 
diâmetro e 300 mm de altura (fc), a carga vertical/gravítica aplicada (Vg) e a força máxima horizontal 
obtida durante os ensaios (Pmax). Pode-se observar que os deslocamentos horizontais máximos 
alcançados nos modelos reforçados são significativamente maiores do que nos modelos de 
referência C-50 e C-Ref, cujos resultados podem ser consultados em detalhe em [21] e [22]. Estes 
modelos de referência atingiram uma rotura frágil para um deslocamento horizontal relativo igual a 
1%.  

Comparando resultados dos modelos apresentados na Tabela 1, é possível observar que os que 
alcançaram maiores deslocamentos horizontais relativos foram o modelo com 5 perímetros de 
conectores de punçoamento e uma mais baixa carga vertical (C-SSR5a) e o modelo com betão 
reforçado com 1% de rácio volumétrico de fibras de aço do tipo 4D (F1.0_4D). Estes dois modelos 
não tiveram uma rotura por punçoamento antes de ser atingido o final do protocolo de ensaio, 
correspondente a um deslocamento horizontal relativo de 6%. 

Nos ensaios realizados procurou-se não só a melhor performance em termos de deslocamento 
horizontal alcançado, como também a utilização racional dos materiais de reforço. Tendo isto em 
conta, a quantidade de reforço ao punçoamento e a extensão da zona com BRF e BER variou de 
modelo para modelo. Os resultados mostram que a utilização de conectores de punçoamento levou 
a um deslocamento horizontal relativo um pouco maior do que a utilização de estribos, quando 
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comparando soluções equivalentes (por exemplo, os modelos C-SSR3 e C-50 STR2 ou os modelos C-
SSR5b e C-50 STR4, que tinham aproximadamente a mesma quantidade de armadura transversal). 
Analisando o caso dos modelos com BER, pode-se observar que os deslocamentos horizontais 
relativos alcançados são comparáveis com os dos modelos com armadura de punçoamento quando 
se utiliza este tipo de betão em toda a espessura da laje numa região limitada na proximidade do 
pilar. Os modelos onde se utilizou o BER só em 50 mm da parte inferior da laje alcançaram 
deslocamentos horizontais relativos pouco maiores do que os modelos de referência C-50 e C-Ref 
[21, 22]. Em trabalhos anteriores [28] ficou demonstrado que esta última solução referida funciona 
bem para cargas gravíticas, mas devido à possível alternância do sinal dos momentos na laje junto ao 
pilar, esta é menos eficaz na situação de ação horizontal. 

Os modelos onde se utilizou BRF apresentaram uma resposta muito boa: foram alcançados 
deslocamentos horizontais relativos muito elevados utilizando esta solução na proximidade do pilar. 
Em alguns casos, a performance foi superior à observada nos modelos com armadura transversal de 
punçoamento (por exemplo, no caso do modelo F1.0_4D, onde a rotura não ocorreu e o ensaio foi 
levado até ao fim do protocolo de ensaio). 

Tabela 1. Descrição dos modelos e principais resultados 

Modelo Referência Tipo fc* Vg Pmax du 

   (MPa) (kN) (kN) (%) 

C-50 [21] - 52.4 203 37.4 1.0 

C-Ref [22] - 62.3 225 36.0 1.0 

C-SSR3 [22] conectores 41.2 196 60.4 4.0 

C-SSR5a [22] conectores 27.0 169 55.2 6.0 

C-SSR5b [22] conectores 57.6 214 58.9 5.5 

C-SSR5c [22] conectores 69.9 275 47.9 4.0 

C-50 STR1 [24] estribos 53.1 210 49.5 2.5 

C-50 STR2 [24] estribos 52.5 216 52.0 3.0 

C-50 STR3 [24] estribos 49.2 202 59.3 3.0 

C-50 STR4 [24] estribos 44.4 196 58.4 4.0 

C-50 BR [14] parafusos 57.6 220 61.0 3.5 

C-50 CR [14] parafusos 58.8 222 62.2 4.0 

CHSC1 [17] BER 61.6 (115.2) 222 52.3 1.5 

CHSC2 [17] BER 45.9 (120.2) 200 55.8 3.0 

CHSC3 [17] BER 48.9 (123.6) 213 58.4 3.0 

F0.5_4D [25] BRF 44.3 (56.6) 196 59.5 3.0 

F0.75_4D [25] BRF 39.2 (65.0) 194 72.8 5.5 

F1.0_4D [25] BRF 52.3 (57.9) 208 66.7 6.0 

F1.0_3D [25] BRF 42.4 (52.3) 192 58.8 4.0 

* os valores entre parenteses correspondem ao BER e BFR 
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5 CONCLUSÕES 

Neste artigo foram apresentadas as principais conclusões obtidas com uma série de ensaios 
experimentais em lajes fungiformes, onde se aplicaram simultaneamente ações gravíticas e 
deslocamentos horizontais cíclicos. Os modelos tinham igual geometria, armadura longitudinal de 
flexão e condições de carga, mas diferentes soluções de reforço ao punçoamento (estribos, 
conectores de punçoamento, varões roscados pós-instalados) assim como betão de elevada 
resistência e betão reforçado com fibras de aço na proximidade do pilar. 

Independentemente do método de reforço, o comportamento foi caracterizado por um 
estreitamento no diagrama histerético e a deslocamentos horizontais relativos elevados na cedência, 
indicando uma baixa capacidade de dissipação de energia e uma baixa rigidez secante da ligação laje-
pilar. O deslocamento horizontal relativo máximo, contudo, foi significativamente maior do que nos 
modelos de referência, onde foi utilizado betão normal e nenhum tipo de armadura transversal. 

Foi demonstrado que a utilização de métodos de reforço ao punçoamento pode promover uma 
rotura por flexão e evitar ou adiar uma rotura frágil por punçoamento. Mesmo quando se utiliza uma 
pequena percentagem de armadura de punçoamento, como no caso do modelo C-50 STR1 com um 
diâmetro de 4.5 mm nos estribos, pode resultar num melhoramento significativo da capacidade de 
deformar das ligações laje-pilar. Comparando diferentes métodos de reforço, é de referir que os 
conectores de punçoamento levaram a um ligeiro incremento no deslocamento horizontal relativo 
máximo alcançado em relação aos modelos em que utilizou estribos. Os resultados mostram que o 
betão de elevada resistência e o betão reforçado com fibras são alternativas promissoras aos 
convencionais métodos de reforço, quando a estrutura é sujeita a ações sísmicas. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados de três lajes fungiformes, com diferentes taxas de armadura 
de flexão, testadas sob carga gravítica constante e carregamento horizontal cíclico. Estes ensaios são 
a continuação do trabalho experimental realizado na FCT/UNL durante os últimos anos em modelos 
com a mesma geometria geral (4,15 × 1,85 × 0,15m3) e configuração de ensaio. Em contraste com os 
ensaios anteriores, nos quais todos os modelos foram reforçados com uma taxa de armadura de 
flexão de cerca de 1%, os novos modelos apresentados aqui têm uma taxa de armadura de flexão 
variando entre 0,64% a 1,34%. Um dos modelos, com a taxa de armadura de flexão menor, foi 
reforçado com shear studs, enquanto os outros dois modelos não tinham armadura de 
punçoamento. A magnitude das cargas gravíticas foi escolhida de forma que a razão entre a carga 
gravítica e a resistência ao punçoamento concêntrico permanecesse comparável àquela de modelos 
testados anteriormente na FCT/UNL: cerca de 50%. Mostra-se que a presença de shear studs leva a 
uma melhoria significativa da capacidade de deformação das ligações laje-pilar, de acordo com o 
observado anteriormente nos ensaios em modelos com 1% de taxa de armadura de flexão. A 
capacidade de drift dos modelos sem armadura de punçoamento foi significativamente menor, 
dependendo esta da taxa de armadura de flexão. 

Palavras-chave: Carregamento cíclico; comportamento sísmico; laje fungiforme; punçoamento; 
armadura de flexão 
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1 INTRODUÇÃO 

Estruturas em laje fungiforme são sistemas populares em edifícios de betão armado. As ligações laje-
pilar devem ser capazes de suportar as cargas gravíticas sem uma rotura por punçoamento sob os 
deslocamentos impostos pelo sistema sísmico primário durante um terremoto. No entanto, o 
comportamento das ligações laje-pilar sob gravidade combinada com carregamento lateral não é 
totalmente compreendido e coberto pelos códigos de projeto (por exemplo, Eurocódigo 8 [1]). 

Para lajes submetidas a cargas gravíticas, vários estudos mostraram que a quantidade de armadura 
de flexão influencia o comportamento e os modos de rotura [2–5]. Conforme a quantidade de 
armadura de flexão é reduzida, a capacidade de carga da laje é governada pela flexão ao invés do 
punçoamento. Em lajes com baixas taxas de armadura de flexão, a armadura de flexão cede e a laje 
comporta-se de maneira dúctil até que ocorra punçoamento em função da abertura da fissura de 
corte crítica [2] para deslocamentos relativamente grandes (por exemplo, consulte [4, 6]). 

Para carregamentos laterais, como acorre durante um terremoto, o comportamento é mais 
complexo. Entretanto, pode-se esperar uma influência significativa da taxa de armadura de flexão na 
capacidade máxima de transferência de momento desequilibrado da laje. Por outro lado, o aumento 
da capacidade de momento desequilibrado devido à flexão pode resultar em uma rotura por 
punçoamento devido ao aumento das tensões nas proximidades do pilar.  

A influência da armadura de flexão no comportamento sísmico das ligações laje-pilar foi estudada 
experimentalmente no passado por vários autores [7-11]. Os testes da década de 1970 [7,8] 
mostraram que a quantidade de armadura de flexão e seu layout (concentrado próximo ao pilar ou 
distribuído) estão entre os fatores mais importantes na determinação da resposta sísmica de uma 
ligação laje-pilar sob carregamento lateral. 

Entre as lajes testadas por Morrison et al. [9], a taxa de armadura de flexão foi a variável 
experimental (três taxas de 0,65%, 0,98% e 1,31% testadas). Esses três modelos foram testados sem 
carga gravítica. A resposta foi dominada pela flexão e não ocorreu punçoamento nestas lajes. Entre 
os seis modelos com 114mm de espessura relatados em [10], quatro diferiram pela quantidade de 
taxa de armadura de flexão superior (0,39%, 0,53% e 0,93% sobre a largura do pilar mais 3 vezes a 
espessura da laje) e na pormenorização dessa armadura. Os resultados de [10] mostraram que o 
aumento da taxa de armadura de flexão pode aumentar a capacidade de carga horizontal (momento 
desequilibrado), mas a capacidade de deformação pode ser prejudicada pela rotura por 
punçoamento. Tian et al. [11] mostraram que a capacidade de punçoamento e a rigidez lateral 
aumentaram com o aumento da taxa de armadura de flexão. 

O presente trabalho aproveita uma série de ensaios realizados no passado na Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa em modelos com a mesma geometria e taxa de 
armadura de flexão de aproximadamente 1%, adicionando a taxa de armadura de flexão como uma 
variável experimental. Todos os ensaios publicados em Almeida et al. [12] (sem armadura de 
punçoamento), Isufi et al. [13, 14] (lajes com shear studs), Almeida et al. [15, 16] (lajes com estribos e 
parafusos pós-instalados), bem como os testes relatados em [17, 18] (betão de alta resistência e 
betão reforçado com fibra) tinham a mesma geometria, a mesma razão entre a carga gravítica e a 
resistência ao punçoamento concêntrico, e a mesma pormenorização e quantidade da armadura de 
flexão. Os novos ensaios aqui apresentados contribuem para ampliar a base de dados de ensaios 
realizados com o objetivo de estudar a influência da armadura de flexão no comportamento sísmico 
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de ligações laje-pilar. Além disso, estes ensaios abrem caminho para uma visão adicional com base 
em comparações com o grande número de testes realizados no passado em condições semelhantes, 
mas com um valor fixo da taxa de armadura de flexão (1%).  

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL  

2.1 Modelos 

Três modelos com dimensões totais de 4,15 x 1,85m2 e espessura de 0,15m foram ensaiados para o 
trabalho apresentado neste artigo. As lajes foram concebidas na tentativa de representar uma 
ligação laje-pilar interior de um edifício de escritórios numa escala de 2/3. O pilar foi simulado 
através de um perfil de aço com secção de base quadrada 0,25 x 0,25m2 e altura total de 2,0m, sendo 
1,0m acima e abaixo da laje. As armaduras longitudinais e de punçoamento foram projetadas com 
base nos ensaios previamente desenvolvidos por Isufi et al. [13] e Almeida et al. [2]. 

Os modelos diferiram na armadura longitudinal e de punçoamento: as lajes C-Ref-L e C-SSR5-L 
tinham a mesma taxa de armadura longitudinal de 𝜌=0,64%, mas 5 perímetros de shear studs foram 
instalados na laje C-SSR5-L como reforço ao punçoamento. A armadura inferior consistiu em varões 
de ø12mm espaçados a 100mm em ambas as direções e para a armadura superior ø12mm foram 
colocadas perto do pilar e varões de ø10mm fora da região do pilar. Os detalhes do posicionamento 
são mostrados na Figura 1a. 

 

Figura 1 - Armadura superior e inferior: (a) C-Ref-L e C-SSR5-L; (b) C-Ref-H  
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A armadura de punçoamento instalada no modelo C-SSR5-L consistia em cinco fileiras de três studs 
em cada lado do pilar. O topo dos studs foi conectado por barras retangulares de aço de 25 x 8mm2 
para ajudar a sustentá-los pelos varões da armadura superior e para garantir o espaçamento correto 
entre os studs, enquanto a parte inferior de cada stud foi soldada a uma barra de 25 x 25mm2 (Figura 
2b). Os headed studs foram posicionados como mostrado na Figura 2c e vinte e cinco extensómetros 
foram instalados em studs diferentes para obter dados sobre a sua deformação durante o teste. 

 

(a) 

 

(c) 

 

(b) 

Figura 2 - Detalhes e posicionamento dos headed studs como armadura de punçoamento: a) 
trilho do stud; b) cabeças inferiores; c) posicionamento 

O último modelo foi dimensionado com uma percentagem de armadura longitudinal superior de 
𝜌= 1,34%, e sem armadura de punçoamento. Varões de ø12mm espaçados de 100mm foram 
utilizadas na armadura inferior em ambas as direções e para a armadura superior, varões de ø12mm 
foram usados na região do pilar, com varões de ø10mm na região mais distante do pilar. Os detalhes 
da armadura de flexão são mostrados na Figura 1b. 

Provetes de betão foram testadas para todos os modelos para adquirir dados precisos sobre a 
resistência do betão. Os valores médios obtidos para as propriedades do betão estão resumidos na 
Tabela 1, sendo fc a resistência média em cilindros e fc,cubo a resistência média em cubos. 

Para os três modelos o recobrimento nominal era de 20mm, mas antes da betonagem a altura útil foi 
medida em ambas as direções a fim de obter os valores médios apresentados na Tabela 1. A mesma 
tabela apresenta a carga gravítica total (Vg), considerando o peso do sistema de ensaio e o peso 
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próprio das lajes, e também a razão entre a carga gravítica e a resistência ao punçoamento 
concêntrico (Gravity Shear Ratio - GSR) obtida como a relação Vg/V0, em que V0 é a resistência ao 
punçoamento sem armadura de punçoamento, calculada com base no Eurocódigo 2 [19], mas sem 
coeficientes parciais de segurança, conforme mostrado na eq.(1). 

𝑉0 = 0,18𝑘(100𝜌𝑓𝑐)1/3𝑢𝑑                                                    (1) 

onde 𝑘 = 1 + �200
𝑑
≤ 2, 𝜌 é a taxa de armadura longitudinal, 𝑓𝑐 é a resistência do betão, 𝑢 é o 

perímetro de controle distanciado 2𝑑 do pilar e 𝑑 é a altura útil média. 

2.2 Configuração e instrumentação de teste 

Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Estruturas Pesadas da FCT/UNL com um sistema de 
ensaio previamente desenvolvido por Almeida et al. [12]. O sistema de ensaio foi projetado para 
superar algumas limitações notadas em trabalhos anteriores. O sistema desenvolvido permite 
deslocamentos verticais nos bordos das lajes, momentos de flexão e forças de corte iguais nos 
bordos N-S opostos, forças de corte de igual magnitude, mobilidade da linha de inflexão ao longo da 
direção longitudinal e também permite a aplicação de elevadas cargas verticais. Descrições mais 
detalhadas deste sistema de ensaios podem ser consultadas em [12, 20]. Uma alçado da 
configuração de teste é mostrada na Figura 3a e uma foto é mostrada na Figura 3b. 

Tabela 1 - Detalhes dos modelos 

Modelo d (mm) f c (MPa) fc,cubo (MPa) V₀ (kN) Vg( kN) GSR (%) 

C-Ref-L 117 31,3 40,1 284 165 58% 

C-SSR5-L 117 46,6 53,4 323 182 56% 

C-Ref-H 118 41,1 44,4 400 219 55% 

 

  

(a) (b) 

Figura 3 - Configuração do teste: a) elevação; b) foto 

Oito pontos de carga foram definidos na superfície superior dos modelos para aplicar a carga 
gravítica. Cada dois pontos foram conectados a uma viga de aço, que foi conectada a um macaco 
hidráulico e uma célula de carga para controlar a carga aplicada. Já para impor o deslocamento 
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horizontal, a extremidade superior do pilar foi conectada a um atuador mecânico fixado à parede de 
reação do laboratório e os deslocamentos horizontais foram medidos por um transdutor de 
deslocamento instalado no topo do pilar. 

Catorze transdutores de deslocamento foram instalados ao longo do eixo N-S e quatro ao longo do 
eixo E-O para obter os deslocamentos verticais durante o ensaio. O protocolo de ensaio aplicado aos 
três modelos foi o mesmo utilizado nos ensaios anteriores ([12], [13] e [15]), consistindo em aplicar 
primeiro a carga vertical até que o valor alvo (Vg na Tabela 1) fosse alcançado. Este valor foi mantido 
constante durante todo o ensaio, sendo então aplicados os deslocamentos horizontais cíclicos com 
três ciclos para drifts abaixo de 3,5%, dois ciclos para o drift de 4,0% e apenas um para os seguintes 
até 6,0%. 

3 RESULTADOS 

3.1 Resultados dos testes 

Durante a aplicação da carga gravítica no modelo C-Ref-L algumas pequenas fissuras de flexão 
apareceram na região do pilar e com o início dos deslocamentos horizontais as fissuras existentes 
cresceram afastando-se do pilar. Novas fissuras também puderam ser notadas na região de 
momento positivo. Para os ciclos de 1,0%, novas fissuras surgiram nos momentos positivos e 
negativos e o revestimento de betão na região do pilar começou a se deteriorar. Durante o primeiro 
ciclo reverso do drift de 1,5%, o modelo rompeu com uma redução repentina da carga horizontal e 
rotura por punçoamento frágil antes de completar um ciclo completo. 

Para C-SSR5-L, fissuras de flexão finas surgiram próximas ao pilar com a aplicação da carga vertical. 
Quando os deslocamentos horizontais começaram a ser impostos, as fissuras existentes aumentaram 
em largura e comprimento e também começaram a surgir fendas nas regiões de momento fletor 
positivo. À medida que drifts mais elevados foram aplicados, todas as fissuras existentes 
apresentaram um crescimento, mas também foram notadas novas. Para um drift de 2,5%, algumas 
fissuras na superfície inferior da laje apareceram perto do pilar e também alguns danos no betão nas 
superfícies superior e inferior da laje. Com um drift de 6%, a laje estava fortemente fissurada e 
deformada. No entanto, o modelo não atingiu a rotura e o ensaio foi interrompido para este valor de 
drift devido às limitações do sistema de ensaio.  

Durante o teste do C-Ref-H, pequenas fissuras de flexão próximas ao pilar e em regiões de momento 
fletor positivo surgiram com a aplicação de carga vertical. Para um drift de 0,5%, as fissuras 
existentes aumentaram em termos de abertura e comprimento, assim como novas fissuras 
apareceram na face superior e inferior do modelo. Durante os drifts de 1,0%, novas fissuras surgiram, 
enquanto as existentes aumentaram em comprimento e espessura e danos no recobrimento de 
betão próximo ao pilar foram evidentes. O modelo rompeu durante o último ciclo do drift de 1,0% 
com uma rotura por punçoamento frágil. 

3.2 Relação força-deslocamento 

As relações força-deslocamento (e momento desequilibrado-drift) são mostradas na Figura 4 para os 
três ensaios realizados. Observe-se que uma escala diferente dos eixos é usada em C-SSR5-L para 
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maior clareza. A Figura 4 mostra uma diferença notável no comportamento do modelos C-Ref-L e do 
modelo semelhante C-SSR5-L, mas com reforço ao punçoamento. Enquanto C-Ref-L rompeu antes de 
completar um ciclo de drift total de 1,5%, o modelo C-SSR5-L teve uma resposta estável com 
escoamento pós-elástico significativo na relação força-deslocamento até o final do teste após o drift 
de 6%.  

O comportamento do C-SSR5-L foi semelhante ao de modelos previamente testados em Isufi et al. 
[13] com headed studs como reforço ao punçoamento e maior taxa de armadura de flexão 
(aproximadamente 1%), exceto que o plateau de escoamento na Figura 4 corresponde a uma força 
horizontal menor (momento desequilibrado) em comparação com os modelos de Isufi et al. [13].  

Comparando as duas lajes sem reforço ao punçoamento (Figura 4), observa-se que as capacidades de 
drift finais são comparáveis: enquanto C-Ref-H rompeu em 1% de drift, o modelo C-Ref-L rompeu 
durante a primeira tentativa do drift 1,5% negativo, sem conseguir completar um ciclo completo a 
1,5%. É perceptível na Figura 4 que o comportamento de C-Ref-H com maior taxa de armadura de 
flexão e maior carga gravítica se deteriorou mais cedo, embora a razão Vg/V0 fosse quase a mesma 
para ambos os modelos (Tabela 1). Esta observação indica que o GSR (a relação Vg/V0) não é o único 
parâmetro que controla a capacidade de drift das ligações laje-pilar (como comumente adotado na 
prática de projeto americana [21]), mas também sofre influência da capacidade de flexão.  

Dois modelos semelhantes testados anteriormente com taxa de armadura de flexão intermediária 
(aproximadamente 1%) romperam em 1,0% de drift (modelo C-50 em [12] e modelo C-Ref em [13]) e 
exibiram um comportamento que se encaixa entre aquele dos modelos C- Ref-L e C-Ref-H. 

 

 

 

Figura 4 - Relações força - deslocamento e momento desequilibrado - drift 
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A Tabela 2 resume a força horizontal máxima aplicada no topo do pilar e o respetivo momento 
desequilibrado (obtido simplesmente pela multiplicação da força horizontal pela altura total do pilar) 
e o drift correspondente à força horizontal máxima. O drift máximo atingido pelo modelo também é 
mostrado na Tabela 2.  

 

 

 

Tabela 2 - Forças horizontais e drifts máximos 

Modelo 
Força 

horizontal 
máxima (kN) 

Momento 
desequilibrado 

(kN.m) 

Drift para a 
força horizontal 

máxima 
Drift Máximo 

C-Ref-L 36,4 72,8 1,5% 1,5% 

C-SSR5-L 41,9 83,8 3,0% 6,0% 

C-Ref-H 44,1 88,2 1,0% 1,0% 

 

3.3 Deslocamento vertical 

As deflexões obtidas pelos transdutores de deslocamento para o primeiro ciclo de cada drift são 
apresentadas na Figura 5. Durante a primeira etapa de aplicar apenas a carga gravitacional aos 
modelos, a laje C-SSR5-L teve o maior deslocamento para esta primeira etapa, mas a carga vertical 
aplicada a esta laje foi maior do que a imposta a C-Ref-L. Apesar de a maior carga gravitacional ter 
sido para o modelo C-Ref-H, a elevada taxa de armadura longitudinal fez com que esta laje sofresse o 
menor deslocamento vertical para esta etapa. 

Quando deslocamentos horizontais foram impostos, os deslocamentos aumentaram devido à perda 
de rigidez causada pelo carregamento cíclico e momentos desequilibrados. Devido à fase de carga 
gravítica, o modelo C-SSR5-L começou com deslocamentos maiores do que o C-Ref-L, mas essa 
diferença foi reduzida para drifts maiores, pois o aumento apresentado pelo modelo reforçado ao 
punçoamento foi significativamente menor do que o aumento em C-Ref- L nos ciclos seguintes. O 
oposto pode ser observado nos resultados de deslocamento do C-Ref-H, com o aumento do 
deslocamento para ciclos consecutivos menor do que o relatado nos testes anteriores. 

Embora o modelo C-Ref-H tivesse deslocamentos verticais menores, ele rompeu durante um drift 
mais baixo do que os outros modelos, Tabela 2, com uma rotura mais frágil. 
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Figura 5 - Deslocamentos verticais N-S 

4 CONCLUSÕES 

Os testes combinados de carregamento cíclico vertical e horizontal cíclico de três modelos de ligação 
laje fungiforme-pilar foram brevemente descritos. O objetivo dos ensaios foi estudar a influência da 
taxa de armadura de flexão da laje no comportamento sísmico das ligações laje-pilar. Um dos 
modelos, com taxa de armadura de flexão de 0,64%, foi reforçado com headed studs contra a rotura 
por punçoamento enquanto os outros dois modelos, um com taxa de armadura de flexão de 0,64% e 
o outro com 1,34%, não continham armadura de punçoamento. 

De acordo com resultados experimentais anteriores, foi demonstrado que a utilização de headed 
studs pode levar a um aumento significativo da capacidade de drift final. A rotura por punçoamento 
foi evitada na laje com reforço ao punçoamento na forma de headed studs até 6% de drift, o que está 
bem acima dos drifts esperados na prática para edifícios de betão armado sujeitos a terremotos. Os 
modelos sem armadura específica de punçoamento romperam durante drifts em torno de 1%, à 
semelhança dos modelos idênticos testados anteriormente com taxa de armadura de flexão 
intermédia (aproximadamente 1%).  

Os modelos sem armadura específica de punçoamento (incluindo C-50 e C-Ref [12, 13] com taxa de 
armadura longitudinal superior com o valor intermédio de 1%) tiveram valores semelhantes de 
Gravity Shear Ratio (GSR) e romperam para drifts comparáveis (em torno 1% de drift, com exceção 
de C-Ref-L que completou meio-ciclo do drift de 1,5%). Porém, foi demonstrado que o 
comportamento sísmico se deteriorou com o aumento da taxa de armadura de flexão, indicando que 
o GSR não é o único parâmetro que controla o comportamento das ligações laje-pilar sob 
carregamento sísmico. 
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Ação do vento e ação sísmica para situações de projeto transitórias 
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Resumo 

Durante os trabalhos de construção de estruturas novas ou de reabilitação de estruturas existentes, 
pode suceder que a estrutura fique temporariamente vulnerável à ação do vento ou à ação sísmica, 
exigindo uma verificação da segurança para essa situação específica. No entanto, tratando-se de uma 
situação de projeto transitória, com duração relativamente pequena em comparação com o período 
de vida útil de projeto, faz sentido usar nessa verificação um valor característico da ação inferior ao 
que se usa numa situação de projeto persistente, pois a estrutura ficará exposta a essas ações 
durante um período limitado de tempo. 

Os eurocódigos estruturais contêm disposições que permitem definir a ação do vento e a ação 
sísmica em função da duração da situação de projeto transitória. Essas disposições encontram-se 
dispersas em várias partes dos eurocódigos, o que não facilita a sua utilização. Assim, propõe-se 
nesta comunicação reunir e analisar essas disposições no seu conjunto. 

Serão discutidas, em particular, duas questões importantes: (1) como determinar o período de 
retorno das ações variáveis (vento e sismo) em função da duração da situação de projeto transitória 
e (2) como quantificar os valores característicos dessas ações em função do período de retorno. 

Palavras-chave: Ação do vento; Ação sísmica; Eurocódigos estruturais; Período de retorno; 
Situação de projeto transitória 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a NP EN 1990 [1], as situações de projeto (SP) transitórias referem-se a condições 
temporárias, como as que ocorrem durante a construção ou durante a reabilitação das estruturas. 
Pode suceder que, durante a fase construtiva ou durante a execução dos trabalhos de reabilitação, a 
estrutura fique particularmente vulnerável à ação do vento ou à ação sísmica, o que obriga a uma 
verificação específica da segurança. É o caso, por exemplo, das pontes construídas por consolas 
sucessivas, as quais, antes da execução das aduelas de fecho e do apoio do tabuleiro nos encontros, 
estão particularmente vulneráveis a essas ações (Figura 1). 

 

Figura 1. As pontes construídas por avanços em consola estão particularmente vulneráveis à ação 
do vento e ação sísmica durante a construção 

Tratando-se, porém, de situações temporárias, com duração pequena em comparação com a 
duração de vida útil de projeto, faz sentido usar nessas verificações de segurança valores 
característicos da ação do vento e da ação sísmica inferiores aos que se utilizam nas SP persistentes, 
pois a estrutura ficará exposta a essas ações durante um período limitado de tempo. 

Em relação à ação do vento, a possibilidade de a reduzir numa SP transitória está implícita na NP EN 
1990 [1], Cl. 4.1.2(7), Nota 2: «O valor característico das ações climáticas baseia-se na probabilidade 
de 0,02 de ser excedida a sua parte variável no tempo durante um período de referência de um ano. 
Tal é equivalente, para a parte variável no tempo, a um período médio de retorno de 50 anos. 
Porém, em certos casos, a natureza da ação e/ou a situação de projeto pode implicar outro quantilho 
e/ou período de retorno, mais apropriados». 

Em relação à ação sísmica, essa possibilidade também está prevista na NP EN 1998-1 [2]. A Cl. 
5.11.1.5(1) dessa Norma refere que «Durante a montagem de uma estrutura, que deverá incluir 
contraventamento provisório, não é necessário considerar a acção sísmica como uma situação de 
projecto. No entanto, sempre que a ocorrência de um sismo possa produzir o colapso de partes da 
estrutura com graves riscos para a vida humana, os contraventamentos provisórios deverão ser 
projectados para uma acção sísmica adequadamente reduzida». Esta cláusula deixa assim em aberto 
a possibilidade de não considerar a ação sísmica durante a fase construtiva; no entanto, se se 
justificar a sua consideração, o valor da ação deve ser reduzido. 

O problema da determinação de valores característicos «mais apropriados» para SP transitórias pode 
ser dividido em dois problemas principais: (1) que período de retorno se deve utilizar na 
quantificação dessas ações, função da duração da SP e (2) como calcular o valor característico dessas 
ações em função do período de retorno desejado. O presente artigo analisa estas duas questões. 
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2 CONCEITO DE PERÍODO DE RETORNO 

O período de retorno de um evento é, recorde-se, a duração média entre ocorrências sucessivas 
desse evento. Aplicando esta definição ao valor característico de uma ação variável, pode 
demonstrar-se que o período de retorno, TR, do valor da ação que tem uma probabilidade pe1 de ser 
excedido em 1 unidade de tempo é o inverso dessa probabilidade [3], isto é: 

1

1
R

e
T

p
=

  
(1) 

Assim, por exemplo, o valor de uma ação variável que tem uma probabilidade de 0,02 de ser 
excedido em 1 ano possui um período de retorno de 1/0,02 = 50 anos, isto é, ocorre em média de 50 
em 50 anos. 

Mais genericamente, o período de retorno de uma ação variável correspondente a uma 
probabilidade pen de ser excedido em n unidades de tempo é dado por: 

1/

1
1 (1 )

R nen
T

p
=

− −   
(2) 

Assim, por exemplo, o valor de uma ação com uma probabilidade de 0,10 de ser excedido em 50 
anos possui um período de retorno de − − =1/501 / (1 (1 0.10) ) 475  anos. Note-se que a Eq. (1) pode 
ser encarada como um caso particular da Eq. (2). Efetivamente, se fizermos 1n =  nesta última, 
obtém-se a primeira. O período de retorno é expresso nas unidades de tempo a que se refere o 
parâmetro n. 

3 PERÍODO DE RETORNO A CONSIDERAR EM SITUAÇÕES DE PROJETO TRANSITÓRIAS 

Os períodos de retorno a usar na quantificação da ação do vento e da ação sísmica devem ser 
ajustados à duração da SP transitória. No caso específico de trabalhos na fase construtiva, a EN 1991-
1-6 [4] recomenda, para ações climáticas (ação do vento, ação da neve e variações de temperatura), 
os períodos de retorno indicados na Tabela 1. 

Tabela 1. Períodos de retorno recomendados pela EN 1991-1-6 para a 
determinação dos valores característicos de ações climáticas 

Duração da 
situação de projeto 

Período de retorno 
[anos] 

≤ 3 dias 2 

≤ 3 meses (mas > 3 dias) 5 

≤ 1 ano (mas > 3 meses) 10 

> 1 ano 50 

 

Não é claro o critério utilizado na obtenção desses períodos de retorno. Por exemplo, para uma SP 
com duração de 3 meses, o período de retorno recomendado é de 5 anos, que corresponde a uma 
probabilidade de excedência em 3 meses de 0,05. Mas, para uma duração de 1 ano, o período de 
retorno recomendado (10 anos) corresponde a uma probabilidade de excedência em 1 ano de 0,10, 
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ou seja, o dobro da probabilidade anterior. Verifica-se assim que os períodos de retorno 
recomendados na EN 1996-1-6 não correspondem à mesma probabilidade de excedência nas 
diferentes situações, o que se traduz em níveis distintos de fiabilidade nessas situações. Em todo o 
caso, trata-se de recomendações e, como reconhecido pela própria Norma, os valores podem ser 
definidos para cada projeto individual. 

Naturalmente, outras probabilidades de excedência conduzirão a outros períodos de retorno. A título 
de exemplo, a Tabela 2 mostra valores de períodos de retorno para diferentes durações da SP, 
tendo-se considerado em todos os casos uma probabilidade de excedência de 0,05 durante a 
situação transitória (considerou-se pen = 0,05 na Eq. (2)). 

Tabela 2. Períodos de retorno correspondentes a uma probabilidade 
de excedência de aproximadamente 0,05 durante a SP transitória 

Duração da situação de projeto 
[meses] 

Período de retorno 
[anos] 

1 2 

3 5 

6 10 

9 15 

12 20 

 

4 VALORES CARACTERÍSTICOS PARA DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO 

4.1 Ação do vento 

A variável básica mais importante para a quantificação da ação do vento nas estruturas é a sua 
velocidade. Para efeitos da determinação da velocidade do vento, o País é dividido em duas zonas, a 
saber: 

 Zona A: a generalidade do território, exceto as zonas pertencentes à zona B. 
 Zona B: os arquipélagos dos Açores e da Madeira, e as regiões do continente situadas numa 

faixa costeira com 5 km de largura ou com altitudes superiores a 600 m. 

A cada uma destas zonas corresponde um valor da velocidade do vento, chamado valor básico da 
velocidade de referência e representado na NP EN 1991-1-4 [5] por vb,0. De acordo com essa Norma, a 
velocidade vb,0 é a velocidade média em períodos de 10 min, em campo aberto e a uma altura de 
10 m acima do terreno, com uma probabilidade anual de ser excedida igual a 0,02. Trata-se assim de 
uma velocidade com um período de retorno 1/0,02 = 50 anos. A Tabela 3 mostra os valores da 
velocidade vb,0 especificados no Anexo Nacional do referida Norma. 
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Tabela 3. Valor básico da velocidade de referência do vento, vb,0 

Zona Vb,0 
[m/s] 

A 27 

B 30 

 

O Anexo Nacional da NP EN 1991-1-4 [5] contém disposições suficientes para a quantificação da 
velocidade do vento em função do período de retorno. De acordo com esse Anexo, pode admitir-se 
que os máximos anuais da velocidade de referência do vento seguem a distribuição Gumbel. Ora, 
como se sabe, a inversa da distribuição Gumbel com parâmetros u e α  é dada por: 

1( ) (1 / )ln( ln )XF x u xα− = − − . Assim, o valor característico da velocidade de referência do vento 
correspondente a uma probabilidade de excedência pe1 em 1 ano é igual a: 

1 1 1

1 1
1

1( ) ln( ln(1 ))

11 ln( ln(1 ))

b e e

e

v p u p

u p
u

α

α

= − − −

 = − − −  

  (3) 

onde u1 e α  são os parâmetros da distribuição dos máximos anuais da velocidade de referência do 
vento. 

Em particular, para pe1 = 0,02, obtém-se a velocidade vb,0, ou seja: 

,0 1
1

11 ln( ln(0.98))bv u
uα

 = − −  
  (4) 

Dividindo (3) por (4) obtém-se: 

1
1 1

,0

1

11 ln( ln(1 ))( )
11 ln( ln(0.98))

e
b e

b

pv p u
v

u

α

α

− − −
=

− −
  (5) 

De acordo com o Anexo Nacional da NP EN 1991-1-4, Portugal adotou 11 / ( ) 0.11uα = (a que 
corresponde um coeficiente de variação dos máximos anuais de 0,13), pelo que: 

[ ]

− − −
=

− −
= − − −

1
1 ,0

1 ,0

1 0.11ln( ln(1 ))( )
1 0.11ln( ln(0.98))
0.7 0.077ln( ln(1 ))

e
b e b

e b

pv p v

p v
  (6) 

Mas, 1 1 /e Rp T= , pelo que: 

,0
1( ) 0.7 0.077ln ln 1b R b
R

c

v T v
T

   = − − − ⋅      


  
(7) 

Esta expressão permite determinar o valor de referência da velocidade do vento em função do 
período de retorno pretendido. O período de retorno deve ser expresso em anos, pois os parâmetros 
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da distribuição Gumbel usada referem-se aos máximos anuais. Observe-se que, para 50RT = anos, 
obtém-se 1c = , ou seja, ,0(50anos)b bv v= , como não podia deixar de ser. 

A Tabela 4 mostra os valores do coeficiente c para os períodos de retorno recomendados pela EN 
1991-1-6 [4]. Indica-se também o quadrado desse coeficiente, que corresponde ao fator a aplicar à 
pressão dinâmica do vento, que, como se sabe, é proporcional ao quadrado da velocidade. 

Tabela 4. Coeficiente c da Eq. (7) para situações de projeto com diferentes durações  

Duração da 
situação de projeto 

Período de retorno 
[anos] 

c c2 

≤ 3 dias 2 0,73 0,53 

≤ 3 meses (mas > 3 dias) 5 0,82 0,67 

≤ 1 ano (mas > 3 meses) 10 0,87 0,76 

> 1 ano 50 1,00 1,00 

 

Assim, por exemplo, para uma SP transitória com a duração de 3 meses, quantificando a ação do 
vento para o período de retorno recomendado (5 anos), tal corresponde à adoção de uma velocidade 
de 0,82 da velocidade adotada em situações normais, o que se traduz numa pressão dinâmica de 
0,67 da pressão utilizada em situações normais (SP persistente). 

4.2 Ação sísmica 

No dimensionamento das estruturas em Portugal devem ser considerados dois tipos de sismo, 
designados sismo tipo 1 e sismo tipo 2. O sismo tipo 1, também designado sismo afastado, é rico em 
baixas frequências, sendo por isso mais penalizante para estruturas flexíveis e o sismo tipo 2, 
também designado sismo próximo, é rico em altas frequências, sendo por isso mais severo para 
estruturas rígidas. No continente, a ação sísmica tipo 1 corresponde a sismos com epicêntrico na 
região atlântica, e a ação sísmica tipo 2 a sismos com epicentros no território continental. Nos Açores 
apenas é relevante o sismo tipo 2 (sismo próximo) e na Madeira apenas o sismo tipo 1 (sismo 
afastado) é relevante.  

A variável básica principal para a quantificação da ação sísmica é a aceleração máxima (ou de pico) 
durante a ocorrência do sismo, observada à superfície de terreno rochoso numa dada localidade. 
Esta aceleração depende, entre outros fatores, da sismicidade do local. O valor dessa aceleração com 
uma probabilidade de 0,10 de ser excedido em 50 anos é designada na NP EN 1998-1 por aceleração 
de referência e representada na referida Norma por agR. Trata-se assim de um valor com um período 
de retorno de 475 anos. 

Para efeitos da determinação dessa aceleração, o território nacional está dividido em 11 zonas 
sísmicas, 6 zonas para a ação sísmica tipo 1 e 5 zonas para a ação sísmica tipo 2. A cada uma destas 
zonas corresponde um valor da aceleração de referência, agR. 

Para efeitos da determinação da ação sísmica em SP transitórias é relevante a Cl. 5.11.1.5 da NP EN 
1998-1 [2], segundo a qual, na falta de estudos especiais e caso se justifique considerar a ação 
sísmica, poderá considerar-se esta ação com valor igual a 30% do valor que se utiliza em situações 
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normais, independentemente da duração da SP. Esta cláusula insere-se na NP EN 1998-1 [2], visando 
assim fundamentalmente estruturas de edifícios.  

No caso das pontes, o Anexo A da EN 1998-2 [6] contém uma metodologia para a determinação da 
ação sísmica durante a fase construtiva. Essa metodologia, que se descreve de seguida, tem por base 
a Nota da Cl. 2.1(4) da NP EN 1998-1 [2], segundo a qual poderá considerar-se que a taxa anual de 
excedência, ( )gRH a , do valor da aceleração de referência gRa  é aproximadamente dada por 

0( ) kgR gRH a k a−≈ , onde k é uma constante, função da sismicidade do local. Note-se que essa expressão 

é válida para outros níveis de aceleração de pico, ag, e não apenas agR, podendo, pois, escrever-se: 

0( ) kg gH a k a−≈   (8) 

Em Portugal, de acordo com estudos de perigosidade sísmica [2], a constante k tem os valores que se 
indicam na Tabela 5. 

Tabela 5. Valores da contante k da Eq. (8) [2]  

Ação sísmica k 

Tipo 1 1,5 

Tipo 2, Continente 2,5 

Tipo 2, Açores 3,6 

 

Ora, o período de retorno TR (em anos) é aproximadamente igual ao inverso da taxa anual de 
excedência, donde 0(1 / ) kR gT k a= . Desenvolvendo esta expressão em ordem a ag, obtém-se: 

1/0( ) ( ) kg R Ra T k T=   (9) 

Por outro lado, a aceleração de referência agR refere-se ao período de retorno de 475 anos, isto é,
(475anos)gR ga a= , ou seja: 

1/0( 475) kgRa k=   (10) 

Dividindo (9) por (10) obtém-se uma expressão útil que permite determinar a aceleração do terreno 
em função do período de retorno: 

1/

( )
475

k
R

g R gR

c

Ta T a =  
 


  
(11) 

O Anexo A da EN 1998-2 [6] refere que o período de retorno a considerar deve corresponder a uma 
probabilidade de excedência máxima durante a fase construtiva de 0,05. 

Esta é, na essência, a metodologia prevista no referido Anexo para a determinação da ação sísmica 
em pontes durante a fase construtiva. O parâmetro chave para a aplicação desta metodologia é o 
coeficiente k. De acordo com o referido Anexo, podem ser usados valores de k entre 1/0,40 e 1/0,30, 
ou seja, entre 2,5 e 3,3. É claro que o coeficiente k depende da sismicidade do local, pelo que a sua 
escolha deveria variar de país para país (e dentro de cada país, de local para local). 
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A título de exemplo, considere-se uma ponte nos Açores, construída por consolas sucessivas, cujo 
tabuleiro vai ser construído em 9 meses. Quantificando a ação sísmica para uma probabilidade de 
excedência de 0,05 em 9 meses, tal equivale a um período de retorno de 

1/91 /[1 (1 0.05) ] 176 meses− − ≈ , que corresponde aproximadamente a 15 anos. Para este período de 

retorno e para 3.6k = (sismo tipo 2 nos Açores), obtém-se 1/3.6(15 / 475) 0.38g gR gRa a a= = . Ou seja, 

a segurança na fase construtiva seria verificada para uma ação sísmica igual a 38% da ação 
considerada na verificação da segurança da estrutura durante a sua vida útil. 

Como ilustrado neste exemplo, a metodologia descrita no Anexo A da EN 1998-2 é muito fácil de 
aplicar. Chama-se, no entanto, à atenção para os limites de validade do coeficiente k. De acordo com 
o documento «Elaboration of maps for climatic and seismic actions for structural design with the 
Eurocodes» [7], e as referências aí citadas, o referido coeficiente corresponde uma aproximação 
linear das curvas de perigosidade sísmica (em escala duplamente logarítmica) na gama de períodos 
de retorno entre 70 e 5000 anos, nas quais a referida aproximação é aceitável. Isto significa que 
poderá não ser aconselhável usar a metodologia descrita acima no cálculo da ação sísmica para 
períodos de retorno inferiores a 70 anos, embora a Norma nada refira a respeito desta limitação. 
Espera-se que em futuras revisões dos eurocódigos este aspeto seja acautelado. Naturalmente, um 
cálculo mais fiável exigirá a determinação da curva de perigosidade sísmica específica para o local 
onde se situa a estrutura em estudo. 

5 CONCLUSÕES 

A eventual vulnerabilidade de uma estrutura à ação do vento ou à ação sísmica durante a sua 
construção ou durante a sua reabilitação torna necessário ter em consideração a verificação da 
segurança nestas condições. Contudo, tratando-se de SP transitórias, é legítimo reduzir a ação do 
vento e do sismo nessas verificações. Esta redução faz sentido e está prevista nos eurocódigos. 

No caso da ação do vento (e das restantes ações climáticas), a EN 1991-1-6 recomenda valores do 
período de retorno a considerar na sua quantificação, em função da duração da SP, e o Anexo 
Nacional da NP EN 1991-1-4 contém elementos suficientes para a determinação da velocidade de 
referência do vento em função do período de retorno. 

No caso da ação sísmica, se se justificar a sua consideração durante a SP transitória, o Anexo A da EN 
1998-2 descreve uma metodologia que permite a determinação do valor da ação a usar na fase 
construtiva. Porém, como se viu, existem dúvidas sobre a aplicabilidade da metodologia para 
períodos de retorno baixos. Uma determinação mais fiável passará sempre por recorrer a curvas de 
perigosidade sísmica específica para o local onde se situa a estrutura em análise. 
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Resumo 

Dada a complexidade e elevado número de intervenientes em obra, é difícil garantir rigor nas 
dimensões dos elementos de betão armado, pelo que podem existir algumas diferenças na 
geometria dos elementos estruturais construídos, em relação ao definido em projeto. Assim sendo, e 
de modo a assegurar que o comportamento especificado exigido aos elementos estruturais não seja 
alterado, não obstante a existência daquelas diferenças, os regulamentos especificam um conjunto 
de valores, aos quais designam de tolerâncias dimensionais, que importa verificar. As tolerâncias, 
definidas como sendo a diferença entre o limite superior e inferior admissíveis para uma 
determinada dimensão, têm como principal objetivo limitar os possíveis desvios que possam ocorrer 
durante a fase de execução da estrutura, entre as dimensões estabelecidas em projeto e as que são 
realmente executadas em obra. Como ainda existem dúvidas sobre a sua interpretação e influência 
na resposta da estrutura, optou-se por realizar o presente trabalho. Numa primeira fase, fez-se uma 
análise mais detalhada ao estipulado no Eurocódigo 2 e na norma NP EN 13670 e, procedeu-se à 
seleção das tolerâncias que poderiam ter maior influência na resistência das secções dos elementos 
de betão armado e, consequentemente, na resistência estrutural. Com recurso ao programa de 
cálculo automático GALA Reinforcement, executou-se, de seguida, um pequeno estudo paramétrico 
num conjunto de secções de forma a avaliar a influência das tolerâncias nas resistências de vigas e 
pilares. Este estudo permitiu concluir que são os desvios na altura útil aqueles que têm maior 
impacto na resistência das secções. Tal impõe que, para que a resistência dos elementos estruturais 
não seja afetada pelas tolerâncias, seja necessário exigir maior rigor na altura útil das secções da 
viga, nas secções de pequena dimensão, nas secções muito armadas e nas dimensões das secções 
dos pilares (largura e altura útil da secção), quando se aplicam as tolerâncias da norma NP EN 13670. 

Palavras-chave: Tolerâncias, Regulamentação, Betão Armado, Dimensões, Resistência. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de garantir a transposição, com rigor, das dimensões dos elementos de betão armado 
do projeto para a obra, levou à definição, nos regulamentos, de conjuntos de valores, designados por 
tolerâncias, que representam a diferença entre os limites superior e inferior admissíveis para uma 
determinada dimensão geométrica dos elementos a construir. As tolerâncias têm como objetivo 
limitar possíveis desvios que possam ocorrer nas dimensões geométricas dos elementos de betão 
armado durante a fase de construção, em relação às especificadas em projeto. Assim sendo, e uma 
vez que em obra é difícil garantir que os elementos de betão armado apresentem exatamente as 
dimensões estabelecidas em projeto, dado o elevado número de intervenientes e de atividades, 
estes valores permitem ao projetista definir o grau de imperfeição aceitável de modo a que não 
sejam postos em causa os princípios de segurança da estrutura [1 e 2]. 

Relativamente à regulamentação existente, tanto a nível nacional como internacional, existem 
diversas normas e regulamentos, os quais têm como objetivo controlar não só a produção e a 
utilização dos materiais, aço e betão, em obra, bem como o dimensionamento deste tipo de 
estruturas [2]. A nível europeu, além do EC2, que se centra no dimensionamento das estruturas de 
betão armado, existe um conjunto de normas para serem aplicáveis durante a fase de construção da 
estrutura, de que se destaca a norma NP EN 13670. Esta norma tem como objetivo central 
estabelecer os procedimentos para a execução de estruturas de betão de modo a “que estas atinjam 
o nível pretendido de segurança e de utilização durante a sua vida útil” [4] como estabelecido em 
projeto [2 e 3]. 

Em Portugal, a regulamentação sofre um período de transição, em que o Regulamento de Estruturas 
de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP) será substituído pelo EC2. Assim sendo, e com o objetivo 
de avaliar a influência das tolerâncias na resistência dos elementos estruturais (vigas e pilares) e o 
possível efeito destas na carga suportada por aqueles elementos, apresenta-se neste artigo um 
estudo sobre as tolerâncias especificadas pelo Anexo A do EC2 e pela norma NP EN 13670, que 
permitiu concluir que os desvios na altura útil são os que maior impacto têm na resistência das 
secções [2]. 

De forma a que a resistência dos elementos estruturais não seja afetada pelas tolerâncias, considera-
-se necessário exigir maior rigor na altura útil das secções da viga, nas secções de pequena dimensão, 
nas secções muito armadas e nas dimensões das secções dos pilares (largura e altura útil da secção) 
[2]. 

2 CASOS DE ESTUDO 

2.1 Dados considerados 

No presente estudo foram analisadas 9 secções transversais (6 secções de vigas e 3 secções de 
pilares), apresentando-se de seguida os valores das tolerâncias, das dimensões das secções, dos 
materiais (aço e betão) e das percentagens de armadura (pouco, razoavelmente e muito armada) 
adotados. 
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2.1.1 Tolerâncias dimensionais em estudo 

Com o objetivo de avaliar a influência das tolerâncias, na resistência dos elementos estruturais, 
especificadas pelo Anexo A do EC2 e pela norma NP EN 13670, procedeu-se à identificação das 
tolerâncias que poderão ter influência na resistência das secções e, consequentemente, na 
resistência estrutural: as relativas às dimensões das secções transversais e ao posicionamento das 
armaduras, cujos valores constam na Tabela 1, em função da respetiva norma [2]. 

Tabela 1: Desvios geométricos permitidos para as dimensões das secções e para a posição das 
armaduras, segundo a norma NP EN 13670 [4] e o Anexo A do EC2 [3]. 

h ou b 
Dimensões das secções (± ∆h, Δb) Posição das armaduras (± ∆c) 

NP EN 13670 EC2 NP EN 13670 EC2 

≤ 150 mm 10 mm 5 mm 10 mm 5 mm 

400 mm 15 mm 10 mm 15 mm 10 mm 

≥ 2500 mm 30 mm 30 mm 25 mm 20 mm 

Nota: Poderá efetuar-se uma interpolação linear para os valores intermédios. 

Note-se que, aquando da identificação das tolerâncias a ter em conta no presente estudo, e por 
consulta do Anexo A do EC2, rapidamente se constata que há uma relação entre os valores das 
tolerâncias e os coeficientes parciais relativos dos materiais. Ou seja, os coeficientes parciais relativos 
aos materiais, 𝛾𝐶  = 1,50 e 𝛾𝑆 = 1,15, correspondem a imperfeições geométricas da classe 1 da norma 
NP EN 13670. No entanto, os mesmos podem ser reduzidos para 𝛾𝐶  = 1,40 e 𝛾𝑆 = 1,10 se for 
garantido que, em obra, os desvios geométricos são inferiores às tolerâncias indicadas no Quadro A.1 
do respetivo anexo [3]. Como tal, houve necessidade de ter este aspeto em consideração aquando da 
aplicação das tolerâncias no desenvolvimento do presente estudo [2]. Assim, optou-se por seguir 
duas abordagens: aplicação dos desvios geométricos permitidos pela NP EN 13670, para as 
dimensões das secções transversais e para a posição das armaduras, considerando os coeficientes 
parciais relativos aos materiais 𝛾𝐶  = 1,50 e 𝛾𝑆 = 1,15, e dos desvios permitidos no Anexo A do EC2, 
para as dimensões das secções transversais e para a posição das armaduras, considerando os 
coeficientes reduzidos de 𝛾𝐶  = 1,40 e 𝛾𝑆 = 1,10 [2]. 

2.1.2 Dimensões das secções (vigas e pilares) 

As dimensões das secções, de vigas e pilares, cujos valores constam na Tabela 2, foram escolhidas de 
forma a ser representativas dos elementos estruturais [2]. 

Tabela 2: Dimensões consideradas para as secções transversais das vigas e pilares [2]. 

Tipo de 
Elemento h (cm) b (cm) Recobrimento (cm) Diâmetro do estribo (mm 

Viga 
40 (V1, V2) 
60 (V3, V4) 
80 (V5, V6) 

15 (V1, V3, V5) 
25 (V2, V4, V6) 2,5 6 

Pilar 
20 (P1) 
30 (P2) 
40 (P3) 

20 (P1) 
30 (P2) 
40 (P3) 

2,0 6 
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2.1.3 Propriedades dos materiais 

Relativamente aos materiais considerou-se betão C20/25 e aço A400NR, tanto para as vigas como 
para os pilares, cujas características se apresentam na Tabela 3, em função do valor dos coeficientes 
parciais dos materiais [2]. 

Tabela 3: Características do betão C20/25 e do aço A400NR, em função do coeficiente parcial 
do material [2]. 

 Coeficientes parciais  

   Betão 1,40 1,50 

   Aço 1,10 1,15 

Betão C20/25 fck (MPa)= 20 Ec,28 (GPa) = 30 ԑc (‰) = 3,5 fcd (MPa)= 14,29 fcd (MPa)=13,33 
Aço A400NR fy (MPa)=400 Es (GPa)=200 ԑs (‰)=10 fsyd (MPa)=363,64 fsyd (MPa)=347,83 

2.1.4 Percentagem de armadura 

De forma a poder compreender o efeito de diferentes percentagens de armadura numa mesma 
secção, consideraram-se, para cada uma das secções em estudo, as três percentagens de armadura 
expressas na Tabela 4 [2]. 

Tabela 4: Percentagens de armadura consideradas em cada secção transversal [2]. 

Quantidade de armadura ρ (%) 

Secção pouco armada 0,5 

Secção razoavelmente armada 1,0 

Secção muito armada 2,0 

2.2 Secções de vigas solicitadas à flexão simples e secções de pilares solicitadas à flexão 
composta 

Definidos todos os parâmetros necessários (desvios geométricos, dimensão das secções, materiais, 
percentagem de armadura), determinou-se a área de armadura a considerar em cada uma das 
secções, de vigas pilares (Fig. 1) [2]. 

 

Figura 1: Representação esquemática: a) da secção da viga; b) da secção do pilar. 

Após a escolha da armadura, foram calculados os valores dos esforços resistentes, para cada uma das 
secções (momento fletor, para as vigas, e esforço axial e momento fletor, para os pilares), com 
recurso ao programa de cálculo automático GALA Reinforcement [5]. Para além disso, como definido 
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inicialmente, e de modo a poder verificar a implicação destes no comportamento das secções de 
betão armado, fez-se variar a altura útil e a largura das secções, aplicando desvios sistematicamente 
favoráveis ou desfavoráveis, obtendo-se os respetivos esforços resistentes [2]. 

Tendo como objetivo avaliar a influência das tolerâncias na resistência das vigas, com os valores 
obtidos traçaram-se os gráficos das relações entre o momento reduzido e a altura útil da secção para 
as três percentagens de armadura, considerando os desvios geométricos permitidos pela norma 
NP EN 13670 e pelo Anexo A do EC2. Ao analisar os respetivos gráficos foi possível concluir que [2]: 
os desvios aplicados à altura útil têm maior influência na resistência da secção; a influência das 
tolerâncias na resistência da secção diminui com o aumento das dimensões da secção, sendo essa 
diminuição maior quando se aumenta a altura; à medida que aumenta a percentagem de armadura 
da secção, aumenta a influência das tolerâncias na resistência da secção; a influência das tolerâncias 
na resistência da secção diminui com a colocação de armadura de compressão na secção; as 
tolerâncias da norma NP EN 13670 têm maior impacto na resistência da secção do que as tolerâncias 
permitidas pelo Anexo A do EC2; para as secções em estudo, a influência máxima das tolerâncias na 
resistência das secções é de 7,2% no caso da norma NP EN 13670 e de cerca de 4,6% no caso das 
tolerâncias do Anexo A do EC2. 

Quanto às secções dos pilares, solicitadas à flexão composta, da análise dos diagramas de interação 
obtidos conduziram às seguintes conclusões [2]: quando se aplicam os desvios à altura útil da secção, 
verifica-se sempre uma variação na resistência. Importa salientar que a altura útil da secção é o 
parâmetro que assume principal relevância pois, mesmo quando se aplica o desvio favorável na 
largura da secção, a resistência diminui com a diminuição da altura útil; na aplicação dos desvios à 
largura da secção verifica-se uma maior influência das tolerâncias na resistência da secção para 
valores do esforço axial reduzido acima dos 0,4. Verifica-se um maior distanciamento entre as 
diferentes curvas que compõem os diagramas de interação, isto porque acima de 0,4, o acréscimo de 
esforço axial se revela desfavorável; quanto ao aumento da percentagem de armadura, o efeito 
desfavorável do acréscimo de esforço axial para valores de esforço axial reduzido acima dos 0,4 
também tem impacto na influência das tolerâncias. Assim, à medida que a taxa de armadura 
aumenta, a influência das tolerâncias tende a diminuir para valores do esforço axial reduzido 
resistente superiores a 0,4 e a aumentar para valores inferiores; A influência das tolerâncias na 
resistência diminui com o aumento das dimensões da secção. O aumento das dimensões da secção 
aumenta o valor dos esforços resistentes, diminuindo a variação do momento reduzido da secção 
face à secção de referência; as tolerâncias permitidas pela norma NP EN 13670 têm maior impacto 
na resistência da secção (na ordem dos 15,9%) do que as permitidas pelo Anexo A do EC2 (na ordem 
dos 9,7%). 

2.3 Simulação do impacto das tolerâncias na carga resistente de um elemento estrutural 

Aproveitando o estudo da avaliação da influência das tolerâncias na resistência das secções, fez-se, 
para uma das secções de viga em estudo, a avaliação do impacto das tolerâncias na carga resistente 
de um elemento estrutural (viga simplesmente apoiada) [2]. Assim, considerou-se uma viga 
simplesmente apoiada, executada em betão C20/25 e aço A400NR (com as propriedades expressas 
na Tabela 3), com um vão livre de 7 m e solicitada a uma carga uniformemente distribuída (p). Além 
disso, consideraram-se os valores dos momentos resistentes da secção da viga de dimensões 
h = 0,60 m e b = 0,25 m (momento mínimo, máximo e o momento da secção de referência) 
calculados para a secção pouco, razoavelmente e muito armada [2]. 

Assim, o vão efetivo (leff) [2, 3] é dado pela expressão: 

𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝑙𝑛 + 𝑎1 + 𝑎2 (1) 
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em que: 

𝑙𝑛 – é a distância livre entre as faces dos apoios; 

𝑎1,𝑎2 – distâncias ao eixo do apoio em cada extremidade do vão, considerados sem continuidade. 

  

𝑝 =
𝑀𝑅𝑑 × 8
𝑙𝑒𝑓𝑓2  (2) 

 

em que 𝑀𝑅𝑑  é o momento fletor resistente da secção. 

Com o valor da carga uniformemente distribuída, e de modo a poder avaliar o impacto das 
tolerâncias na carga do elemento estrutural, determinou-se a percentagem de erro da carga, por 
aplicação da seguinte expressão [2]: 

%𝑒𝑟𝑟𝑜,𝑝 = � 
𝑝𝑏, 𝑑 𝑡𝑜𝑙 − 𝑝𝑏, 𝑑

𝑝𝑏, 𝑑 � ×  100 % (3) 

em que 𝑝𝑏, 𝑑 𝑡𝑜𝑙 e 𝑝 𝑏, 𝑑 representam o valor da carga associada à secção em análise e à secção de 
referência, respetivamente. 

Da análise dos resultados obtidos, é possível concluir [2] que: os desvios associados ao vão efetivo da 
viga praticamente não têm impacto na carga da viga; o aumento da percentagem de armadura, ao 
implicar o aumento do momento resistente, incrementa o valor da carga resistente; as tolerâncias da 
norma NP EN 13670 têm maior impacto (5,7%) na carga da viga do que as permitidas pelo Anexo A 
do EC2 (3,7%). 

2.4 Influência da variação dos coeficientes parciais dos materiais na resistência da 
secção 

Dado que os regulamentos permitem a redução dos coeficientes parciais dos materiais, aço e betão, 
a considerar no dimensionamento das estruturas de betão armado, optou-se por verificar qual a 
influência dessa redução na resistência dos elementos estruturais [2]. O estudo foi efetuado com 
base no anexo A do EC2. Assim, considerou-se a secção da viga de dimensões h = 0,60 m e b = 0,25 m 
(Tabela 2) executada em betão C20/25 e aço A400NR, cujas propriedades dos materiais se 
encontram em 2.1.3. Além disso, considerou-se a secção pouco e muito armada, adotando-se os 
valores da área de armadura calculados para cada caso [2]. 

No que se refere à variação dos coeficientes parciais dos materiais consideraram-se os casos 
presentes na Tabela 5. 
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Tabela 5: Casos de estudo [2]. 

Caso ɣc ɣs fcd (MPa) fsyd (MPa) 

1 1,5 1,15 13,33 347,83 

2 1,4 1,10 14,29 363,64 

3 1,5 1,10 13,33 363,64 

4 1,4 1,15 14,29 347,83 

Nota: o caso 1 é foi considerado como referência. 

Recorrendo ao programa GALA Reinforcement, obteve-se o valor do momento resistente da secção, 
para cada caso de estudo da Tabela 5 [2], tendo em conta a área de armadura determinada pela 
análise da secção da viga à flexão simples (secção pouco e muito armada). Com o valor do momento 
resistente, para cada caso de estudo, calculou-se o valor do momento fletor reduzido e a 
percentagem de erro do momento fletor reduzido da secção em relação à secção de referência (que 
no presente estudo corresponde ao caso 1 da Tabela 5) [2]. 

A análise dos valores obtidos permitiu concluir que o coeficiente parcial do aço é o coeficiente que 
tem maior impacto na resistência da secção. Ou seja, ao variar o coeficiente do aço, mantendo o do 
betão, a resistência da secção aumenta em 4,2% para a secção pouco armada e em 4,5% para a 
secção muito armada. No caso da variação do coeficiente do betão, mantendo o do aço, a resistência 
da secção aumenta apenas em 0,5% para a secção pouco armada e em 0,1% para a secção muito 
armada [2]. 

No que se refere ao aumento da percentagem de armadura, verificou-se que a influência dos 
materiais na resistência da secção diminui, sendo essa influência inteiramente devida ao aço, uma 
vez que a contribuição do betão é praticamente nula [2]. 

2.5 Influência na resistência do material especificado em projeto e o aplicado em obra 

Por último, e dado que existem sempre diferenças entre o material especificado em projeto e o 
aplicado em obra, considerou-se importante perceber o impacto dessa diferença na resistência da 
estrutura. Para tal, utilizaram-se os resultados dos ensaios dos materiais realizados aquando da 
construção da nova ponte sobre a foz do rio Dão [2].  

De modo a atingir o objetivo proposto considerou-se a secção 4 da viga e a secção 2 do pilar 
(Tabela 2). 

O projeto da nova ponte especificava a utilização do betão C40/50, para a elevação dos pilares e 
tabuleiro, e do aço A500NR [6]. Na Tabela 6 apresentam-se as características dos materiais, em 
função do valor dos coeficientes parciais de segurança [2]. 

Tabela 6: Características do betão C40/50 e do aço A500NR, em função do coeficiente parcial do 
material [2]. 

Coeficientes parciais dos materiais 
Betão 1,40 1,50 

Aço 1,10 1,15 

Betão C40/50 fck (MPa) = 40 Ec,28 (GPa) = 35 ԑc (‰) = 3,5 fcd (MPa) = 28,57 fcd (MPa) = 26,67 
Aço A500NR fy (MPa) = 500 Es (GPa) = 200 ԑs (‰) = 10 fsyd (MPa) = 454,55 fsyd (MPa) = 434,78 

Da análise dos relatórios dos ensaios dos materiais, aço e betão, realizados em obra durante a 
construção da nova ponte sobre a foz do rio Dão, resultaram as resistências dos materiais que 
constam na Tabela 7 [2]. 
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Tabela 7: Características do betão resultantes do ensaio de provetes cilíndricos aos 28 dias de 
idade, e do aço resultantes do ensaio de um provete de 15 mm de diâmetro, em função dos 

respetivos coeficientes parciais dos materiais [7, 8]. 

Coeficientes parciais dos materiais 
Betão 1,40 1,50 

Aço 1,10 1,15 

Betão  
fck (MPa)= 46,1 Ec,28 (GPa) = 36,5 ԑc (‰) = 3,5 fcd (MPa)= 32,93 fcd (MPa)=30,73 

fck (MPa)= 44,4 Ec,28 (GPa) = 36,2 ԑc (‰) = 3,5 fcd (MPa)= 31,71 fcd (MPa)=29,60 
Aço A500NR fy (MPa)=591 Es (GPa)=200 ԑs (‰)=10 fsyd (MPa)=537,27 fsyd (MPa)=513,91 

Para efetuar a presente análise, aplicaram-se os procedimentos enunciados em 2.2. Ao analisar os 
resultados obtidos para a secção da viga é possível concluir que [2]: a variação do valor característico 
da resistência do betão à compressão (fck) tem pouco impacto na resistência da secção. Isto porque 
“ao aumentar a resistência do betão, diminui a área comprimida necessária para a mesma força” [9], 
a posição da linha neutra “sobe” ligeiramente, com o consequente aumento do braço do binário (z), 
pelo que o momento resistente da secção sofre um pequeno aumento; o aumento da tensão de 
cedência (fy) tem maior impacto na resistência da secção que o aumento de fck. Ao aumentar fy 
aumenta a força de tração, aumentando a área comprimida de betão, o que faz com que o braço do 
binário diminua ligeiramente. No entanto, o aumento da força de tração, que resulta do aumento de 
fy, tem mais impacto que a diminuição do braço do binário, pelo que se regista um aumento do valor 
do momento resistente superior ao registado aquando do aumento de fck; o aço tem uma influência 
máxima na resistência da secção na ordem dos 23,1%, enquanto que a variação da resistência do 
betão apenas tem uma influência de 1,3%, sendo estes valores registados quando se aplicam as 
tolerâncias da norma NP EN 13670. No que às tolerâncias do Anexo A do EC2 diz respeito, regista-se 
uma menor influência na resistência da secção: 21,2% no caso do aumento da tensão de cedência do 
aço e 1,1% quando se varia a resistência do betão; a análise da influência da variação dos materiais 
permite concluir que o aço é o material que assume particular importância no comportamento da 
secção (permite uma maior variação da resistência). Tal deve-se ao facto de que, em projeto, é 
obrigatório garantir que as armaduras se encontrem em cedência, na situação de rotura. Em 
primeiro lugar por razões económicas, dado que permite aproveitar completamente a capacidade 
resistente das armaduras. E por último, mas não menos importante, para que o elemento de betão 
armado apresente ductilidade numa situação de rotura, ou seja, apresente deformações apreciáveis 
por cedência das armaduras, sem perda da capacidade resistente; relativamente à variação do valor 
do momento resistente provocado pelo aumento da tensão de cedência do aço, quando comparados 
com os valores obtidos para a secção com betão C40/50 e aço A500NR (secção de referência), 
constatou-se um aumento de 25,1%, no caso da aplicação das tolerâncias da norma NP EN 13670 
para a secções pouco e razoavelmente armadas, e de 22,5% e 22,0% no caso da aplicação das 
tolerâncias do Anexo A do EC2; com a colocação de armadura de compressão, e mantendo a 
percentagem de armadura em 2%, verificou-se, face às secções anteriores, um aumento da variação 
do valor do momento resistente. No entanto, e apesar desse aumento ser inferior ao registado 
quando se colocou apenas armadura de tração na secção muito armada, a sua importância face à 
secção de referência é maior: 28,8% no caso da norma NP EN 13670 e de 25,3% no caso do Anexo A 
do EC2. Isto porque, ao colocar armadura de compressão, a força de compressão, que na secção só 
com armadura de tração era distribuída pelo betão, passou agora a ser distribuída entre o betão e a 
armadura. Como a armadura tem um módulo de elasticidade superior ao do betão, “para a mesma 
deformação (…) irá corresponder-lhe uma maior tensão e, consequentemente, a absorção de uma 
parte importante da força de compressão. Como consequência, o centro de gravidade da força de 
compressão “sobe”, aproximando-se da fibra mais comprimida, conduzindo ao aumento do braço do 
binário e ao correspondente aumento do momento fletor da secção” [10]. Assim sendo, a colocação 
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de armadura de compressão conduz à colocação de menor armadura de tração pelo que a altura útil, 
em relação à secção razoavelmente armada, diminui ligeiramente. 

Quanto à secção do pilar, a análise dos resultados permite concluir que, com o aumento da 
resistência do betão (aumento do valor de fck) aumenta o valor do esforço axial de compressão (Nc), 
ou seja, a secção apresenta maior resistência à compressão. Ao aumentar as compressões regista-se 
uma pequena variação do momento resistente no ponto (1) da Fig. 2, pelo que se conclui que o 
aumento de fck tem pouco impacto na resistência à flexão da secção [2]. 

 

Figura 2: Representação dos pontos do diagrama de interação em análise no presente estudo 
(adaptado de [11, 12]). 

Além disso, foi possível concluir que ao aumentar a tensão de cedência do aço (fy) aumenta o 
esforço de tração e o momento resistente da secção. Assim sendo, regista-se uma maior variação do 
valor do momento resistente face ao da secção de referência, pelo que se conclui que o aumento de 
fy tem maior impacto na resistência da secção. E o aço tem uma influência máxima de 25,3% na 
resistência da secção, quando se aplicam as tolerâncias da norma NP EN 13670, e de 21,7%, no caso 
do Anexo A do EC2. Relativamente à influência da variação da resistência do betão, conclui-se que é 
muito reduzida. 

3 CONCLUSÕES 

A análise das 9 secções transversais, com diferentes condicionantes, permitiu concluir que [2]: no 
caso das secções de vigas são os desvios permitidos para a altura útil que têm maior impacto na 
resistência da secção. Nas secções dos pilares, os desvios admissíveis para a altura útil e para a 
largura da secção têm ambos grande importância na resistência das secções destes elementos 
estruturais; com o aumento das dimensões da secção diminui a influência das tolerâncias na 
resistência da secção. Ao aumentar a percentagem de armadura aumenta a influência das tolerâncias 
na resistência da secção; nas secções de vigas, a influência das tolerâncias na resistência da secção 
diminui com a colocação de armadura de compressão; a introdução de esforço axial aumenta a 
influência das tolerâncias na resistência da secção; as tolerâncias da norma NP EN 13670, em 
comparação com as do Anexo A do EC2, são as que têm maior impacto na resistência da secção e na 
carga do elemento estrutural; os desvios admissíveis pelo EC2, para o vão efetivo da viga, têm pouco 
impacto na carga resistente do elemento estrutural; o coeficiente parcial do aço é o coeficiente que 
tem maior impacto na resistência da secção; à medida que a percentagem de armadura aumenta 
diminuiu a influência dos coeficientes parciais dos materiais na resistência da secção, salientando-se 
que essa diminuição é assumida inteiramente pelo aço; relativamente à influência na resistência do 
material especificado em projeto e o colocado em obra, foi possível concluir que a variação da 
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resistência do aço, em comparação com a variação da resistência do betão, é aquela que tem maior 
impacto na resistência da secção; em obra, e de modo a que a resistência dos elementos estruturais 
não seja afetada pelas tolerâncias, é necessário exigir maior rigor: quando se aplicam as tolerâncias 
da norma NP EN 13670, na altura útil das secções da viga, nas secções de pequena dimensão, nas 
secções muito armadas e nas dimensões das secções dos pilares (largura e altura útil da secção). 
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Resumo 

A crescente procura de habitações nos centros das cidades, associada à exigência de outras 
tipologias que não as originais tem resultado em numerosas intervenções que passam pela remoção 
parcial ou total de paredes interiores. Por desconhecimento do funcionamento dos edifícios antigos, 
e da importância que as paredes de tijolo ou de madeira podem ter, para suporte das ações verticais 
e horizontais, são frequentemente removidas paredes interiores com funções estruturais, sem que 
sejam implementadas medidas de reforço adequadas. 

Na maioria dos casos, as intervenções são inicialmente levadas a cabo sem o devido 
acompanhamento técnico e sem a existência de um projeto de reforço. A solução mais corrente 
passa pela introdução de vigas metálicas no local das paredes, as quais, ainda que consigam repor a 
segurança estrutural para as ações verticais, dificilmente conseguem assegurar uma adequada 
resistência do edifício face às ações sísmicas; acresce a deficiente ligação do reforço ao edifício 
original e a interrupção dos caminhos de cargas, em altura. Estas intervenções traduzem-se 
frequentemente em danos visíveis nos andares sobrejacentes, na fragilização global do edifício e no 
aumento do risco, quer pelo aumento da exposição quer pelo aumento da vulnerabilidade da 
estrutura. 

Na presente comunicação é apresentado o enquadramento legal deste tipo de intervenções bem 
como o resultado da modelação numérica de um edifício dos anos 60 correspondente ao sistema de 
construção designado por edifícios de “placa”, antes e depois da remoção de paredes interiores num 
andar intermédio, evidenciando os efeitos nefastos deste tipo de intervenções. 

O modelo numérico foi desenvolvido através do software comercial SAP2000, tendo sido efetuada 
uma análise não-linear, considerando as alterações estruturais decorrentes das várias intervenções 
na estrutura. Pilares, vigas, lintéis de betão armado e os perfis metálicos de reforço foram modelados 
através de elementos finitos de barra. Lajes, paredes de alvenaria e guardas das varandas foram 
modeladas através de elementos finitos de casca. 

Palavras-chave: Edifício de placa; Paredes; Reabilitação; Reforço; Segurança  
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1 INTRODUÇÃO 

Em Portugal, nas últimas décadas e em particular nos grandes centros urbanos, tem-se verificado 
uma procura crescente de habitações, o que tem originado inúmeras intervenções de reabilitação. 

Naturalmente, as tipologias dos edifícios existentes não correspondem às atuais exigências do 
mercado. Por desconhecimento do funcionamento dos edifícios antigos e da importância que as 
paredes de tijolo ou de madeira podem ter para suporte das ações verticais e horizontais, são 
frequentemente removidas paredes interiores com funções estruturais, sem que sejam 
implementadas medidas de reforço adequadas. 

Na maioria dos casos, as intervenções são inicialmente levadas a cabo sem o devido 
acompanhamento técnico e sem a existência de um projeto de reforço. A solução mais corrente 
passa pela introdução de vigas metálicas no local das paredes removidas, as quais, ainda que 
consigam repor a segurança estrutural para as ações verticais, dificilmente conseguem assegurar 
adequada resistência do edifício face às ações sísmicas; acresce a deficiente ligação do reforço ao 
edifício original e a interrupção dos caminhos de cargas, em altura. Estas intervenções traduzem-se 
frequentemente em danos visíveis nos andares sobrejacentes, na fragilização global do edifício e no 
aumento do risco, quer pelo aumento da exposição quer pelo aumento da vulnerabilidade da 
estrutura. Assim, os relatos de danos associados a intervenções que passam pela remoção total ou 
parcial de paredes interiores com funções estruturais passaram a ser cada vez mais comuns. 

Na presente comunicação, para além da recente evolução do enquadramento legal a que as 
intervenções de reabilitação estão sujeitas, é apresentado o resultado da modelação numérica de 
um edifício dos anos 60 correspondente ao sistema de construção designado por edifícios de “placa”, 
antes e depois da remoção de paredes interiores num andar intermédio, evidenciando os efeitos 
nefastos deste tipo de intervenções. 

O modelo numérico foi desenvolvido através do software comercial SAP2000, tendo sido efetuada 
uma análise não-linear, considerando o comportamento elasto-plástico dos materiais (relações 
constitutivas incluídas no modelo) e incorporando as alterações estruturais decorrentes das várias 
intervenções na estrutura. Pilares, vigas, lintéis de betão armado e os perfis metálicos de reforço 
foram modelados através de elementos finitos de barra. Lajes, paredes de alvenaria e guardas das 
varandas foram modeladas através de elementos finitos de casca. 

2 ENQUADRAMENTO LEGAL DAS INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO 

A promoção da reabilitação urbana iniciou-se no final na primeira década deste novo milénio com o 
objetivo estratégico de modificar o paradigma das grandes cidades, tendo sido publicado, em 2009, o 
regime jurídico da reabilitação urbana  (Decreto-Lei n.º 307/2009, [1]).  

Para agilizar, dinamizar e flexibilizar as intervenções de reabilitação foi criado, em 2012, através da Lei 
n.º 32/2012 [2], um procedimento simplificado para controlo prévio de operações urbanísticas e 
regulamentação da reabilitação urbana de edifícios ou frações, ainda que localizados fora de áreas de 
reabilitação urbana, cuja construção tivesse sido concluída há pelo menos 30 anos e em que se 
justificasse uma intervenção de reabilitação destinada a conferir-lhes adequadas características de 
desempenho e de segurança. 
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Posteriormente, para dinamizar de forma efetiva a reabilitação urbana foi criado, através do 
Decreto-Lei n.º 53/2014 [3], um Regime Excecional para a Reabilitação Urbana (RERU) que passou a 
dispensar temporariamente as obras de reabilitação urbana da sujeição a determinadas normas 
técnicas aplicáveis à construção, quando as mesmas tivessem sido orientadas para a construção nova 
e não para a reabilitação de edifícios existentes. 

Pese embora tenha sido criado um Guia Prático para simplificar a interpretação e a aplicação do 
RERU, que explicitava que o RERU não dispensava o cumprimento de normas técnicas em matéria de 
segurança estrutural dos edifícios, que chamava a atenção para a segurança estrutural nas 
intervenções de reabilitação e que apresentava exemplos de intervenções que aumentam a 
resistência dos edifícios, tal não foi suficiente para evitar inúmeras intervenções que violaram 
severamente o funcionamento estrutural dos edifícios existentes. 

O próprio artigo 9.º do RERU, no qual se refere que “As intervenções em edifícios existentes não podem 
diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação nem a segurança estrutural e sísmica 
do edifício.”, veio dar azo a um considerável aumento do risco, uma vez que foram realizadas ao longo 
dos últimos anos inúmeras intervenções em edifícios existentes que, apesar de não apresentarem 
condições de segurança estrutural mínimas, foram viabilizadas porque essas intervenções não 
diminuíram as condições de segurança e de salubridade das edificações nem a segurança estrutural e 
sísmica dos edifícios, acabando por conduzir em geral a um aumento da exposição. 

Em 2019, para fazer face às preocupações manifestadas pela comunidade científica relativamente à 
segurança estrutural deste tipo de intervenções no património construído e contribuir para a 
mitigação dos problemas identificados, foram publicados no âmbito do programa “Reabilitar como 
Regra”, dois diplomas particularmente relevantes neste contexto: o Decreto-Lei n.º 95/2019 [4] e a 
Portaria nº 302/2019 [5]. O primeiro destes diplomas prevê que sejam definidas as situações em que 
a reabilitação de edifícios fica sujeita à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade 
sísmica e ao eventual reforço dos edifícios. O segundo diploma define que estão sujeitas à 
elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica do edifício as obras de ampliação, 
alteração ou reconstrução, sempre que se verifique uma das seguintes condições: 

− existência de sinais evidentes de degradação da estrutura; 
− alteração do comportamento estrutural do edifício; 
− área intervencionada > 25% da área bruta de construção do edifício; 
− custo de construção > 25% do custo de construção nova de edifício equivalente. 

3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS EDIFÍCIOS DE “PLACA” 

Os edifícios de “placa” são, de acordo com estudos recentes, uma das tipologias de edifícios antigos 
com maior presença na cidade de Lisboa tendo sido construídos um pouco por todo o país entre as 
décadas de 1930 e 1960, sendo também muito comuns no sul do país [6]. 

A característica fundamental que define um edifício como sendo de “placa” é o facto de este possuir 
lajes em betão armado que descarregam diretamente em paredes. Para além do betão armado, ao 
nível dos pavimentos, estes edifícios são caracterizados pela presença de paredes de alvenaria, 
exteriores e interiores, com função estrutural. Apresentam, de uma forma geral, plantas com áreas 
muito compartimentadas e relativa homogeneidade, sendo o número de andares elevados raramente 
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superior a 5. É habitual encontrar algumas vigas e pilares em betão armado, esporádicos e/ou 
colocados em locais estratégicos. O betão utilizado (B180) pode ser considerado atualmente como 
B20 (atual C16/20) ou B25 (atual C20/25), dependendo das condições em que se encontre o edifício, e 
o aço em varão liso da classe A235 [6]. 

Os pavimentos são constituídos por lajes de betão armado, possuindo habitualmente uma espessura 
total de 0,10m, com uma armadura em rede, colocada a meio da espessura da laje. As paredes 
podem ser resistentes ou não, sendo possível encontrar diversos materiais, tais como: alvenaria 
ordinária de pedra argamassada, tijolo cerâmico maciço, tijolo cerâmico perfurado e blocos de betão. 
Num mesmo edifício é comum encontrar dois ou três tipos de materiais distintos para a construção 
das paredes [6]. 

Nos casos em que os edifícios se encontram dispostos numa fila contínua de construções ou em 
“banda”, é comum encontrar paredes de empena em betão armado, tipicamente com cerca de 
0,20m de espessura, com armadura colocada a meio da espessura da parede [6]. 

Os diversos estudos que têm vindo a ser publicados sobre esta tipologia de edifícios ([7], [8] e [9]) 
têm evidenciado a sua elevada vulnerabilidade sísmica, uma vez que as atuais exigências face à ação 
sísmica são substancialmente diferentes das preconizadas nos regulamentos da época de construção. 

4 CASO DE ESTUDO 

4.1 Descrição geral do edifício e das anomalias decorrentes da intervenção de 
reabilitação 

O caso de estudo que se apresenta é um edifício de gaveto com 3 pisos, construído na década de 60 
do século passado no Algarve, cuja estrutura corresponde, em geral, à dos edifícios de “placa”. 

Os elementos do projeto e a visita de inspeção realizada permitiram concluir que as paredes 
exteriores da fachada principal e da fachada de tardoz são em alvenaria de pedra enquanto que as 
paredes interiores são de alvenaria de tijolo furado. Os pavimentos do 1.º, 2.º andar e cobertura 
(terraço) são constituídos por lajes de betão armado com espessuras variáveis entre 0,09 m e 0,12 m 
(Figura 1). De acordo com o projeto, ao nível do rés-do-chão existem pilares de betão armado e no 
teto do rés-do-chão foi prevista a execução de vigas de betão armado (V1 e V2) e um lintel de betão 
armado (L1) (Figura 1 a), a azul). Acima desse nível não existem pilares nem vigas de betão armado, 
tendo as paredes de tijolo função resistente ([11] a [15]).  

As principais intervenções realizadas no edifício em apreço foram: 1) a demolição de paredes 
interiores ao nível do 2.º andar; 2) a demolição de diversas paredes interiores, ao nível do 1.º andar; 
3) a realização, ao nível do 1.º andar, de um reforço estrutural com a introdução de pilares e vigas 
metálicas e 4) a substituição, ao nível da cobertura, da camada de escória e do revestimento de piso 
em tijoleira, por ladrilho cerâmico assente sobre betonilha de regularização e camada de 
impermeabilização. 

Naturalmente, a remoção de diversas paredes estruturais ao nível do 1.º andar conduziu ao 
aparecimento de fendas expressivas e não estabilizadas nas paredes interiores resistentes da fração 
correspondente ao 2.º andar do edifício, bem como fendas atravessantes na laje de cobertura que 
deram origem a inúmeras infiltrações de água. 
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a)                                                                                                    b) 

   
 c)                                                                                                    d) 

 Figura 1. Excerto das plantas das lajes de pavimento do 1.º andar (a) e do 2.º andar (b) e excerto 
da planta da laje de pavimento do 2º andar, com indicação das paredes removidas a amarelo: 

(c) no 1.º andar, na Fase 2; e (d) no 2º andar, na Fase 3 

4.2 Descrição geral do modelo numérico 

Para evidenciar os efeitos das alterações estruturais introduzidas foi desenvolvido um modelo 
numérico no software comercial SAP2000, tendo sido efetuada uma análise não-linear com recurso à 
opção “staged constrution”, na qual é possível alterar a estrutura, o carregamento e as 
características dos materiais, de acordo com as diferentes fases da vida da estrutura que se pretende 
analisar. 

Os pilares, vigas e lintéis de betão armado da estrutura original e os perfis metálicos adicionados na 
intervenção levada a cabo no 1º andar foram modelados através de elementos finitos de barra. As 
lajes, paredes de alvenaria e guardas das varandas foram modelados através de elementos finitos de 
casca. Em geral, a ligação entre os vários elementos estruturais materializa-se pela partilha do 
mesmo nó da malha de elementos finitos localizado na interseção dos mesmos. O deslocamento dos 
nós partilhados por vários elementos é influenciado pela rigidez de cada um dos elementos finitos 
que nele concorrem. No caso particular da interface entre paredes interiores e lajes, a ligação foi 
materializada através de elementos do tipo “Link”, com o objetivo de replicar a interação real entre 
os dois tipos de elemento. Neste caso, é introduzida “manualmente” uma rigidez que controla o 
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deslocamento dos nós que fazem parte dos elementos do tipo “link”. A Figura 2 apresenta uma vista 
geral da estrutura do modelo numérico desenvolvido. Os materiais e as respetivas características 
consideradas no modelo são apresentados na Tabela 1. 

 
Figura 2. Vista geral do modelo numérico  

Tabela 1.  Características dos materiais 
Material Massa volúmica 

[kN/m3] 
Módulo de Elasticidade 

[GPa] 

Betão da classe B180 24 7* 

Alvenaria de pedra 12 1,2 [17] 

Alvenaria de tijolo 21 1,5 [17] 

Aço da classe A235 77 210 

*considerando a deformação total por fluência do betão, de acordo com o 
REBAP [16] 

Foram consideradas as seguintes ações, atuando ou não em simultâneo: 

− Peso próprio dos elementos, em função das características geométricas e de massa volúmica; 
− Revestimento do 1.º e 2.º andares: 0,9 kN/m2, considerando a existência de ladrilho hidráulico e 

respetiva argamassa de assentamento; 
− Sobrecarga regulamentar: 2,0 kN/m2, aplicada nas lajes do 1.º e 2.º andares e na laje de 

cobertura; 
− Peso de escória: 3,0 kN/m2, aplicado na laje de cobertura; 
− Peso de tijoleira: 0,5 kN/m2, aplicado na laje de cobertura; 
− Peso de novo revestimento: 2,77 kN/m2, aplicado na laje de cobertura; 
− Ação sísmica regulamentar, através do método dos espetros de resposta previsto no RSA [18]. 

Foi efetuada uma análise não-linear, considerando seis fases distintas na vida da estrutura do 
edifício: 

− Fase 1: consideração da estrutura e paredes originais do edifício e as ações de peso próprio, 
revestimento, sobrecarga, escória e tijoleira; 

− Fase 2: partindo da Fase 1 e retirando as paredes demolidas nas obras realizadas no 2º 
andar; 

− Fase 3: partindo da Fase 2 e retirando as paredes demolidas nas obras realizadas no 
1.º andar; 

− Fase 4: partindo da Fase 3 e adicionando os perfis metálicos ao nível do 1.º andar; 
− Fase 5: partindo da Fase 4 e retirando a ação da escória e da tijoleira na cobertura do 

edifício; 
− Fase 6: partindo da Fase 5 e introduzindo a ação do novo revestimento da cobertura. 

No modelo admitiu-se, como hipótese de trabalho e no melhor cenário possível, uma ligação 
adequada entre os perfis metálicos e entre estes e as paredes de alvenaria e as lajes. Desconhece-se, 
contudo, a eficácia da ligação e o funcionamento estrutural efetivamente existente no local. Na 
análise do comportamento da estrutura sob a ação das cargas verticais considerou-se as 
combinações de ações regulamentares (frequente e fundamental) em vigor à data da remoção das 
paredes com os coeficientes previstos no RSA [18]. 
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4.3 Apresentação e análise dos resultados obtidos  

Com o objetivo de avaliar as consequências das diversas intervenções a que a estrutura do edifício foi 
sujeita entre as Fases 1 e 6, apresenta-se uma vista geral dos deslocamentos verticais da laje do 
pavimento do 1.º andar (Figura 3 a Figura 5) e da laje do pavimento do 2.º andar (Figura 6 a Figura 8), 
para a combinação frequente de ações. 

Para comparar os esforços resistentes com os esforços atuantes e avaliar as condições de segurança 
do pavimento do 2.º andar, apresenta-se para a combinação fundamental de ações uma vista geral 
dos momentos fletores máximos e mínimos, em kN.m/m, obtidos na Fase 1 e na Fase 6 (Figura 9). 

 
Figura 3. Deformada (deslocamentos verticais) da laje do 1º andar, considerando 

a combinação frequente de ações na Fase 1 e na Fase 2 (em mm) 

 
Figura 4. Deformada (deslocamentos verticais) da laje do 1º andar, considerando 

a combinação frequente de ações na Fase 3 e na Fase 4 (em mm) 

 
Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1177



 
  

 

 
Figura 5. Deformada (deslocamentos verticais) da laje do 1º andar, considerando 

a combinação frequente de ações na Fase 5 e na Fase 6 (em mm) 

 
Figura 6. Deformada (deslocamentos verticais) da laje do 2º andar, considerando 

 a combinação frequente de ações na Fase 1 e na Fase 2 (em mm) 

 
Figura 7. Deformada (deslocamentos verticais) da laje do 2º andar, considerando 

 a combinação frequente de ações na Fase 3 e na Fase 4 (em mm) 
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Figura 8. Deformada (deslocamentos verticais) da laje do 2º andar, considerando 

 a combinação frequente de ações na Fase 5 e na Fase 6 (em mm)  

Tal como seria expectável, a análise dos resultados obtidos nas diferentes fases permite concluir que 
existe, entre a Fase 2 e a Fase 3, um agravamento importante das deformações verticais decorrentes da 
remoção de várias paredes interiores ao nível do 1.º andar (Fase 3), mais significativo ao nível da laje do 
pavimento do 2.º andar. Esta hipótese é corroborada pela abertura das fendas nas paredes do 2.º andar.  

A remoção das paredes do 1.º andar provocou também uma redistribuição de cargas aplicadas à 
respetiva laje de pavimento, com algum acréscimo de deformação vertical na zona de apoio das 
paredes interiores remanescentes. As alterações significativas levadas a cabo na fração 
correspondente ao 1.º andar conduziram também a um agravamento dos momentos fletores 
máximos e mínimos. 

Naturalmente, verifica-se também que, perante o mesmo nível de carregamento, a introdução dos 
elementos metálicos de reforço (da Fase 3 para a Fase 4) não reduz as deformações verticais nem da 
laje do pavimento do 2.º andar nem da laje de cobertura, pelo facto de não terem sido então 
anuladas as deformações existentes, o que seria essencial para colocar em carga o sistema de 
reforço. Apenas o alívio da carga permanente existente no terraço (Fase 5) conduz a uma redução 
considerável das deformações verticais da laje do 2.º andar e da laje de cobertura. 

A remoção dos troços de parede no apartamento do 2.º andar agravou ligeiramente o estado de 
deformação da laje de cobertura junto à fachada tardoz, mas não alterou de forma sensível o estado 
de deformação das lajes de pavimento do 2.º andar. Os resultados obtidos são também compatíveis 
com a existência de fendas na laje de cobertura onde (tratando-se de um material frágil) o 
subsequente alívio de carga com consequente redução das deformações, não eliminou as fendas que 
se formaram. 
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Figura 9. Momentos fletores máximos (acima) e mínimos (abaixo) na laje do 2.º andar, 
considerando a combinação fundamental de ações na Fase 1 e na Fase 6 (em kN.m/m) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do modelo desenvolvido corroboram os danos encontrados nas paredes interiores da 
fração correspondente ao 2.º andar do edifício, podendo-se inclusive afirmar que as deformações 
verticais da estrutura na sua atual condição só não são superiores porque houve, entretanto, um 
alívio de carga na cobertura. Relativamente à avaliação das condições de segurança da laje do 2.º 
andar, mesmo admitindo uma espessura de laje de 12cm, as armaduras previstas em projeto e todas 
as hipóteses consideradas na modelação numérica, a análise em termos de momentos fletores 
máximos e mínimos permite, de um modo geral, concluir que se verifica o seguinte: i) na Fase 1, a 
laje do 2.º andar estava de um modo geral em condições de segurança quer para a combinação 
frequente quer para a combinação de estado limite último (fundamental); ii) na Fase 6, nas zonas em 
que os esforços atuantes são mais elevados, a capacidade resistente da laje encontra-se no limiar do 
aceitável para a combinação frequente, sendo insuficiente para a combinação de estado limite 
último (fundamental). 

Embora não tenha sido efetuada uma caracterização dinâmica do edifício a fim de calibrar o modelo 
numérico desenvolvido, considera-se válida a análise comparativa entre as diversas fases, 
importando ainda realçar que os resultados do modelo confirmam as observações efetuadas in situ.  

Portanto, mesmo numa análise não linear estática, este trabalho evidencia as severas consequências 
de intervenções de reabilitação menos cuidadas, nomeadamente a fragilização global dos edifícios e 
o aumento do risco, quer pelo aumento da exposição quer pelo aumento da vulnerabilidade da 
estrutura. 
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Resumo 

O controlo da fendilhação em estruturas de betão armado (BA) é fundamental para garantir o 
correto funcionamento ao longo do respetivo período de vida útil. No entanto, para estruturas 
sujeitas ao efeito combinado de retração restringida e carregamento externo (situação corrente em 
obras de engenharia civil), os atuais códigos de dimensionamento não fornecem regras claras e 
inequívocas para o controlo da abertura de fendas. 

Neste trabalho pretende-se contribuir para o conhecimento, ainda limitado, das interações que 
ocorrem entre retração de secagem, viscoelasticidade e carregamentos externos, no processo de 
fissuração em lajes de BA axialmente restringidas. Para tal foi realizada uma campanha experimental 
onde se simulou a referida combinação de efeitos.  

O método experimental proposto consiste na restrição (total ou parcial) da deformação axial de 
provetes de betão armado sujeitos, simultaneamente, a esforços de corte e de flexão. O sistema de 
restrição desenvolvido para este efeito permite que a força axial instalada no provete seja 
progressivamente ajustada através de dois atuadores hidráulicos ligados a um dos apoios, 
possibilitando o controlo da deformação axial num troço pré-definido do provete, onde é medida a 
extensão longitudinal média (restrição ativa). 

O programa experimental incluiu a realização de ensaios simultâneos em provetes que representam 
um troço de uma laje maciça, sendo simuladas quatro situações distintas, por combinação do nível 
de restrição axial da retração e do nível de carga vertical. A conceção do sistema experimental foi 
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abordada por esta equipa de investigação no Encontro Nacional de Betão Estrutural - BE2018 [1], 
configurando um contributo importante para a implementação de futuras campanhas desta 
natureza noutros laboratórios. Os resultados obtidos ao longo de um período de 18 meses são 
apresentados no presente artigo, e constituem uma base de dados fundamental para a validação 
experimental no contexto de análises numéricas e analíticas em estruturas desta natureza. 

Palavras-chave: Retração restringida; comportamento em serviço; betão armado; lajes maciças; 
análise experimental 

1 INTRODUÇÃO 

Em edifícios correntes de BA as deformações provocadas por diferenciais de temperatura e/ou 
secagem são comumente restringidas (parcial ou totalmente) por elementos de elevada rigidez 
(núcleos rígidos, paredes, muros de suporte de terras e fundações). Assim, por exemplo no caso de 
uma laje, o esforço axial que se desenvolve devido à restrição da retração do betão é diretamente 
influenciado pela rigidez da laje (significativamente reduzida após fissuração) e pela força axial 
necessária para se formar uma nova fenda. Quando a laje axialmente restringida é sujeita à aplicação 
de cargas verticais, a redução da rigidez associada à formação das fendas de flexão conduz ao 
decréscimo da força axial necessária à formação de uma nova fenda. Assim, para valores correntes 
de deformação imposta, o esforço axial de restrição é tanto menor quanto maior for o momento 
fletor atuante [2, 3]. Embora seja uma situação comum, em estruturas sujeitas a esta combinação de 
efeitos não existe, até aos dias de hoje, um consenso relativamente à abordagem a adotar no 
dimensionamento de armaduras para controlo da abertura de fendas no estados limites de utilização 
(SLS) [4]. Parte desta indefinição prende-se com o desconhecimento que existe em relação às 
complexas interações que ocorrem entre deformações impostas, viscoelasticidade e esforços de 
flexão nas estruturas de BA. Como consequência, os códigos de dimensionamento atuais não 
estabelecem regras inequívocas para cálculo da abertura de fendas nas condições acima referidas, 
abordando a fissuração causada por cargas externas e por deformações restringidas de forma 
separada [5-7]. 

O efeito combinado da deformação impedida e do carregamento externo em lajes de BA tem sido 
alvo de vários estudos, de cariz numérico e analítico, ao longo dos últimos anos [2, 3, 8, 9]. Estes 
estudos são fundamentais para o desenvolvimento de modelos e metodologias que permitam prever 
a evolução dos esforços e das fendas induzidas neste tipo de situações, carecendo, no entanto, de 
validação experimental. Neste contexto, e no âmbito do projeto FCT IntegraCrete, foi encetado um 
programa experimental a longo prazo para monitorização do comportamento estrutural, sob o efeito 
combinado e separado de retração impedida e do carregamento vertical, em provetes que 
reproduzem um troço de uma laje maciça unidirecional. Paralelamente, foi realizada uma extensa 
caracterização das principais propriedades mecânicas e higrométricas do betão. 

Neste artigo são apresentados os principais resultados obtidos no programa experimental, 
fornecendo assim uma base de dados importante para validação de modelos com diferentes níveis 
de complexidade: desde métodos analíticos até simulações numéricas higro-mecânicas. Detalhes 
adicionais sobre o sistema de restrição desenvolvido e consequente programa experimental podem 
ser consultados no artigo sobre a conceção do sistema experimental [1], onde é abordada a 
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realização do ensaio piloto e a preparação da campanha experimental. O método experimental 
adotado nesta campanha é resumido na Secção 2, sendo os resultados mais relevantes, e a respetiva 
discussão, apresentados na Secção 3. Na Secção 4 são identificadas as principais conclusões. 

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

De modo a estudar a influência das diferentes ações que se exercem nas lajes, de forma combinada e 
individual, o programa experimental incluiu o ensaio simultâneo de 4 situações distintas: (i) a Laje 1 
(L1) foi sujeita ao efeito combinado da retração impedida e do carregamento externo 
correspondente a uma combinação quase-permanente de ações; (ii) a Laje 2 (L2) foi sujeita à 
retração impedida e a esforços de flexão causados unicamente pelo respetivo peso próprio; (iii) a 
Laje 3 (L3) foi sujeita ao mesmo nível de carregamento externo da L1, mas sem restrição externa da 
retração por secagem (apenas restrição interna causada pela armadura longitudinal); (iv) a quarta 
situação corresponde à total ausência de esforços de flexão e de qualquer tipo de restrição à 
retração, e foi materializada através de dois provetes complementares de betão simples (PC1 e PC2) 
que são usados para aferir a retração livre do betão.  

O dimensionamento dos lajes L1 a L3 teve como base a simulação de um trecho de uma laje real 
contínua, suportada por vigas transversais espaçadas de 4.0m, em condições de elevada restrição 
axial. A laje foi dimensionada para estados limite último e de utilização em pavimentos de categoria 
A, de acordo com o Eurocódigo [5, 10], mas sem consideração de esforços axiais provocados pela 
restrição de deformações. O dimensionamento resultou numa laje de 0.10m de espessura, realizada 
com betão da classe C20/25, armadura longitudinal (A400NR) materializada com φ8//0.10m (faces 
superior e inferior) e armadura transversal de distribuição com φ6//0.25m. Tendo em conta a 
natureza ativa da restrição aplicada à laje, os ensaios foram realizados em condições de apoio 
simples, tendo-se definido um vão livre de 2.4m, correspondente à distância entre pontos de 
momentos fletores nulos (aproximadamente 3/5 do vão de 4.0m da laje real). O comprimento total 
dos provetes é de 2.6m, tendo-se definido uma largura de 0.5m de forma a garantir um 
comportamento assimilável a uma laje. Foi ainda definido um entalhe (triângulo com 13mm de base 
e 8mm de altura) de forma a induzir uma fenda a meio vão em todas as lajes. Os provetes PC1 e PC2 
têm 0.5m de comprimento e a mesma secção transversal das lajes, ficando dispostos verticalmente 
ao lado destes de forma a reproduzir a mesma retração de secagem livre.  

O controlo da deformação das lajes L1 e L2 foi realizado através de um sistema de restrição axial, 
desenvolvido para o efeito, que permitiu que os provetes ficassem sujeitos, simultaneamente, a 
esforços axiais de restrição, de corte e de flexão (Fig. 1). A deformação da laje foi restringida através 
de dois atuadores hidráulicos ligados a um dos apoios. Estes apoios foram materializados por varões 
de aço de 40mm de diâmetro, embebidos transversalmente a meia altura nas extremidades do vão 
livre da laje e envoltos pelas extremidades da armadura longitudinal através de laços. A força axial 
aplicada foi medida através de células de carga acopladas entre os atuadores e os olhais que fazem a 
ligação com o apoio da laje. Este sistema permitiu o ajuste progressivo da força axial atuante na laje, 
com base na deformação longitudinal medida numa região de controlo (RC) pré-definida 
(correspondente ao troço central com 1.4m). A deformação na RC foi medida através de 2 
transdutores de deslocamento (LVDT), aparafusado a meia altura das faces laterais da laje, numa das 
extremidades da RC, em contacto com um tubo metálico, que por sua vez estava aparafusado na 
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outra extremidade da RC e apoiado por um rolamento próximo da zona de contacto com o LVDT. A 
evolução da abertura das fendas (w) foi monitorizada pontualmente com recurso a um microscópio 
digital portátil.  

 

Figura 1. Sistema de restrição axial e provetes ensaiados. 

A caracterização do betão compreendeu a realização, em diferentes idades, de ensaios para aferição 
das resistências à compressão e à tração, do módulo de elasticidade e da fluência [11-15]. Os ensaios 
de fluência foram realizados em dois provetes cilíndricos (0.3m de altura e 0.15m de diâmetro) para 
cada idade de carregamento, aos 8 (PF8) e aos 50 dias (PF50). A retração de secagem dos cilindros, 
subtraída às extensões totais dos provetes para o cálculo da função de fluência, foi medida em 
provetes idênticos não carregados (PR). Para além da caracterização das propriedades mecânicas, os 
perfis de humidade relativa (HR) do betão foram determinados de acordo com os procedimentos 
experimentais propostos por Granja et al. [16]. Para o efeito foram betonados dois provetes com 
10×10×40cm3 (H10) para medição das HR a 2, 4 e 5cm de profundidade, e dois provetes com 
15×15×60cm3 (H15) para medição das HR a 2, 4 e 7.5cm de profundidade.  

O comportamento estrutural das lajes foi monitorizado de forma contínua ao longo de um período 
de 18 meses. O faseamento da campanha experimental pode ser sintetizado nos seguintes pontos: 

(i) No dia 17/04/2018 foram betonados os provetes de caracterização e as lajes. Para o efeito, foi 
encomendado um betão da classe C20/25, com um agregado de dimensão máxima 14mm e 
uma relação água-cimento (CEM II A/L 42.5R) 𝑤 𝑐⁄ = 0.6. O início da mistura do betão 
corresponde ao instante 𝑡 = 0 dos resultados que serão apresentados na Secção 3 do presente 
artigo. 

(ii) Após um período de cura de 7 dias os provetes L, PC, PF8, PF50, PR, H10 e H15 foram 
descofrados e expostos às condições ambientais da câmara climática, com temperatura e 
humidade relativa constantes (20+/-0.5°C e 60+/-5%, respetivamente). 

(iii) Aos 10 dias começou a ser aplicada carga axial nas lajes L1 e L2, com o intuito de restringir a 
retração de secagem. O esforço axial aplicado nas duas lajes foi o mesmo até aos 50 dias. 

(iv) Aos 50 dias foi aplicada nas lajes L1 e L3 uma carga vertical correspondente a uma combinação 
de carga quase-permanente 𝑝𝑐𝑞𝑝 = 2.96kN/m2. Durante este processo a força de restrição 
aplicada à laje L1 foi reduzida devido à perda de rigidez motivada pelo aumento da fissuração. 

(v) A partir dos 60 dias foi mantido um valor constante de carga axial nas lajes L1 e L2 (57kN e 72kN, 
respetivamente). 
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3 RESULTADOS 

3.1 Caracterização do betão 

Os ensaios de caracterização da resistência à compressão do betão foram realizados em provetes 
cúbicos aos 3, 7 e 28 dias, tendo-se obtido, respetivamente, 21.9, 28.0 e 31.9MPa. A medição de 
extensões nos provetes PF8, PF50 e PR, para determinação das curvas de fluência, foi feita com 
extensómetros de corda vibrante, embebidos longitudinalmente no centro dos provetes. Em ambas 
as idades de carregamento foi aplicada uma tensão constante de 5MPa, correspondente a cerca de 
20% da resistência à compressão do betão. Os resultados de caracterização da resistência à tração e 
do comportamento viscoelástico são apresentados na Fig. 2. 

A resistência à tração do betão foi determinada a partir de ensaios de compressão diametral aos 7 e 
28 dias, e de ensaios de flexão aos 51 e 499 dias. O valor da resistência à tração uniaxial 𝑓𝑐𝑡𝑚 foi 
estimado através da multiplicação de fatores de conversão 𝛼𝑠𝑝 e 𝛼𝑓𝑙 pelos resultados experimentais 
do ensaio de compressão diametral 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑠𝑝 e de flexão 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙, respetivamente (Fig. 2a). O valor de 
𝛼𝑓𝑙 foi determinado através da formulação proposta pelo Model Code 2010 (MC10) [7], deduzida de 
considerações baseadas na mecânica da fratura. A formulação semi-empírica de Malárics e Muller 
[17] para o cálculo de 𝛼𝑠𝑝 foi adotada por conduzir a valores estimados de resistência à tração 
uniaxial aos 7 e 28 dias, por multiplicação com 𝛼𝑠𝑝, mais coerentes com os valores de tração uniaxial 
estimados para os 51 e 499 dias, por multiplicação com 𝛼𝑓𝑙.  

 

Figura 2. Caracterização do betão: a) resistência à tração; b) fluência e módulo de elasticidade. 

Os perfis de HR medidos nos provetes H10 e H15 estão representados na Fig. 3. As primeiras 
medições realizadas aos 6 dias, antes da descofragem, variaram entre 96% e 100%. Estes resultados 
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mostram uma perda de humidade pouco significativa durante o período em que o provete esteve 
selado, tal como seria expectável para um betão com elevada relação água-cimento, em que o 
processo de secagem por auto dissecação é negligenciável [18].  

 

Figura 3. Perfis de HR dos provetes H10 e H15. 

Observa-se que ao fim de 1 ano os provetes H10 já se encontram praticamente em equilíbrio com o 
ambiente (HR<70% para todas as profundidades). O mesmo não acontece com os provetes H15, 
observando-se ainda que para as mesmas profundidades os valores de HR são superiores aos dos 
provetes H10. De facto, para provetes mais espessos a HR para a mesma profundidade tende a ser 
maior devido a um maior fluxo de água que ocorre entre o interior e a superfície dos provetes [19]. 

3.2 Comportamento estrutural das lajes 

Na Fig. 4 apresentam-se a força de restrição aplicada a L1 e L2 (𝐹𝑅), a extensão média das lajes na RC 
(𝜀𝑚,𝑅𝐶) e a extensão média medida nos PC (𝜀𝑚). O desenvolvimento das fendas principais ao longo 
do tempo (valor máximo de abertura 𝑤𝑚𝑎𝑥) é apresentado na Fig. 5. Na Fig. 6 apresentam-se a 
localização e abertura das fendas principais, em fase de fissuração estabilizada (𝑤𝑒𝑠𝑡), ao fim de 18 
meses. 
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Figura 4. Força de restrição aplicada em L1 e L2 e extensão média medida nos PCs e lajes (RC). 

 

Figura 5. Evolução do valor de abertura máxima nas fendas principais (𝑤𝑒𝑠𝑡 > 0.1𝑚𝑚). 
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Figura 6. Localização das fendas principais (𝑤𝑒𝑠𝑡 em mm). 

Após a descofragem as 3 lajes ficaram sujeitas às mesmas condições de retração até aos 10 dias, 
quando se iniciou a restrição da deformação axial das lajes L1 e L2 (Fig. 4). A aplicação da força de 
restrição induziu o aparecimento das fendas F1, F2 e F3, detetadas aos 16, 23 e 42 dias, 
respetivamente (Fig. 5). A localização destas fendas é apresentada na Fig. 6, sendo a posição de F1 
naturalmente determinada pelo entalhe a meio vão e as posições de F2 e F3, afastadas 0.25m de F1, 
significativamente influenciadas pelo espaçamento da armadura de distribuição. Observa-se que, 
apesar de ter sido imposta a mesma força axial de restrição nas lajes L1 e L2 até aos 50 dias, a laje L1 
apresentou, durante o mesmo período, uma fissuração maior e, consequentemente, um menor 
encurtamento na RC comparativamente à laje L2. Estes resultados sugerem uma influência 
significativa de pequenas variações nas propriedades mecânicas (nomeadamente da resistência à 
tração) entre provetes idênticos da mesma amassadura, na fase de desenvolvimento da fissuração.  

Aos 50 dias foram aplicadas as cargas verticais nas lajes L1 e L3, resultando no aumento da abertura 
das fendas F1 a F3 da laje L1, e no aparecimento da fenda F1 a meio vão na laje L3. Tendo em conta a 
natureza ativa das condições de restrição das lajes, foi necessário aplicar uma redução da força axial 
a atuar na laje L1 durante o processo de colocação da carga vertical, de forma a evitar a deformação 
excessiva (𝜀𝑚,𝑅𝐶 ≫ 0) motivada pelo aumento da fissuração. É importante referir que esta 
diminuição da força de restrição a atuar na laje aconteceria de forma natural numa situação de 
restrição passiva, devido ao alívio da restrição imposta causada pelo desenvolvimento das fendas de 
flexão. 

A partir dos 60 dias a força de restrição a atuar nas lajes L1 e L2 foi mantida em valores constantes 
até ao final da campanha experimental. Durante este período os valores da abertura de fendas 
aumentaram progressivamente em todas as lajes, até à estabilização dos resultados por volta de um 
ano de idade, altura em que o provete H10 (com a mesma espessura da laje) atinge o equilíbrio com 
a HR ambiente e a retração livre do PC estabiliza. 

Ao longo do primeiro ano foram detetadas fendas superficiais, distribuídas na face inferior ao longo 
de toda a RC, nas 3 lajes. Ao contrário das fendas principais apresentadas na Fig. 6, o valor de 
abertura destas fendas não evoluiu ao longo do tempo, apresentando valores inferiores a 0.1mm ao 
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longo de toda a campanha experimental. Estas fendas resultam, essencialmente, das tensões 
autoinduzidas originadas pela retração de secagem não-uniforme entre o núcleo e a superfície da 
laje, manifestando-se na superfície inferior em combinação com os esforços de flexão existentes 
nessa zona. Apenas uma fenda (F4) foi observada na superfície superior da laje L2. Esta fenda surgiu 
aos 235 dias (Fig. 5), a 60cm do meio vão, sendo responsável pela variação brusca da extensão média 
medida na RC da laje L2, no mesmo instante (Fig. 4). Tendo em conta que os momentos fletores a 
atuar na laje são positivos (apesar de pequenos, dada a proximidade do apoio), o aparecimento 
desta fenda na superfície superior não era expectável, podendo, no entanto, ser justificado com uma 
fragilidade pontual da laje na face superior. 

Foi ainda caracterizada experimentalmente a evolução temporal das flechas e das extensões nas 
armaduras, que por motivos de concisão não são aqui apresentados, podendo ser consultados em 
[20]. 

A carga axial aplicada nas lajes L1 e L2 permitiu, em ambas, a imposição de elevados níveis de 
restrição ao longo da campanha experimental. Tendo em conta que as lajes L1 e L3 apresentam um 
histórico semelhante relativamente à evolução dos esforços de flexão, pode-se estimar, para a laje 
L1, um grau de restrição global superior a 0.9 ao longo de toda a campanha experimental, com base 
nas extensões médias da RC (𝜀𝑚,𝑅𝐶(𝐿1) e 𝜀𝑚,𝑅𝐶(𝐿3)) apresentadas na Fig. 4. A carga axial aplicada 
na laje L1, necessária para garantir o nível de restrição referido (57kN) representa 42% da força de 
fissuração do betão (𝑁𝑐𝑟 = 𝐴𝑐𝑓𝑐𝑡𝑚 = 135𝑘𝑁), assumindo uma tensão resistente à tração de 
2.7MPa. Este valor está em linha com o mais recente estado-da-arte sobre a simulação numérica em 
lajes sujeitas ao efeito combinado da retração impedida e de cargas externas [2, 8, 9]. Nestes 
trabalhos a força de restrição induzida nas lajes devido à restrição da retração por secagem varia, 
para diferentes abordagens, entre 35% e 58% de 𝑁𝑐𝑟. 

4 CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma campanha experimental a longo prazo, 
centrada no estudo do efeito combinado da retração impedida e de cargas externas em lajes de 
betão armado. 

As medições iniciais dos perfis de HR confirmam a tendência de betões com elevada relação 
água-cimento demonstrarem valores negligenciáveis de secagem devido à auto dissecação do betão 
[18]. Observou-se ainda, para o provete com 10cm de espessura, que o equilíbrio com a HR do 
ambiente foi atingido ao fim de um ano, coincidindo com a estabilização da retração livre do betão e, 
consequentemente, da evolução da abertura das fendas. É relevante referir ainda que a retração 
livre do betão atingiu cerca de 80% do seu valor final ao fim de 3 meses, o que indica que os 
problemas relacionados com a retração impedida em elementos de espessura reduzida serão, à 
partida, identificáveis dentro do período de construção da obra.  

A percentagem da força de fissuração do betão 𝑁𝑐𝑟  necessária para impor um nível elevado de 
restrição na laje L1 está em linha com os valores observados nos mais recentes estudos sobre a 
simulação numérica para avaliação do comportamento estrutural de lajes restringidas axialmente e 
sujeitas a cargas externas. 
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Os resultados experimentais obtidos configuram uma relevante base para calibração e validação de 
modelos de análise do comportamento em serviço de lajes de betão armado restringidas. 
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Resumo 

A análise do comportamento estrutural em fase de serviço desempenha um papel fundamental na 

fase de conceção e dimensionamento de novas estruturas. Nas atividades de projeto, são utilizados 

modelos e procedimentos que simplificam o real comportamento a longo prazo do betão estrutural. 

Por outro lado, a utilização de modelos de análise que simulem o comportamento reológico do betão 

de forma mais detalhada permitem um conhecimento mais aprofundado do comportamento 

estrutural, útil, por exemplo, para o melhoramento de regulamentos de projeto e para a análise de 

estruturas especiais. Neste artigo, é apresentada uma metodologia de análise, baseada no método dos 

elementos finitos, tendo em conta a evolução da humidade local e a respetiva relação com a evolução 

temporal das extensões de retração. Os efeitos de fluência, da fissuração e da aderência aço-betão são 

também simulados. Os modelos de análise são validados através da comparação com os resultados 

experimentais para caraterização das propriedades do betão. Os resultados da análise mecânica dos 

ensaios de lajes são comparados com os dados experimentais, combinando efeitos de cargas aplicadas 

e restrição das deformações axiais. Os ensaios de referência foram realizados no âmbito do projeto de 

investigação IntegraCrete recentemente concluído. 

Palavras-chave: Retração restringida; Comportamento em serviço; Betão armado; Lajes maciças; 
Simulação numérica  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A quantificação da redução de rigidez após a fissuração, o cálculo da abertura de fendas, e o 

dimensionamento da armadura necessária para controlo da fissuração, são aspetos relevantes do 

projeto de estruturas de betão armado em fase de serviço, em que é necessário atender aos efeitos 

das cargas aplicadas e das deformações impostas restringidas. Como exemplos de estruturas em que 

não é trivial o processo de dimensionamento em fase de serviço, podem citar-se: as estruturas com 

grandes distâncias entre juntas de dilatação; as estruturas espessas, onde são importantes os efeitos 

autoequilibrados ao longo da espessura; e as estruturas em que é importante garantir a estanquidade. 

Ao longo dos últimos anos, esta equipa de investigação tem encetado esforços no sentido de 

desenvolver soluções para o projeto eficiente, sobretudo através do desenvolvimento de novos 

métodos de cálculo analítico [1] e de análise numérica [2], e respetiva validação através da realização 

de campanhas experimentais [3]. 

Este artigo apresenta a simulação computacional dos ensaios de longo prazo, de lajes maciças de betão 

armado, com diferentes condições de restrição, realizados no âmbito do projeto IntegraCrete, na 

Escola de Engenharia da Universidade do Minho [3]. Com o trabalho aqui apresentado pretendeu-se 

validar uma estratégia de análise higro-mecânica, onde os efeitos da retração de secagem não-

uniforme (isto é, variável ao longo da espessura da laje) são simuladas explicitamente.  

2 CAMPANHA EXPERIMENTAL 

2.1 Descrição 

A campanha experimental foi desenvolvida com o objetivo de investigar a influência das deformações 

restringidas na abertura de fendas em lajes continuas. Para tal, foram betonadas três lajes 

geometricamente iguais (com betão da mesma amassadura), sujeitas a diferentes níveis de restrição 

e de carga vertical: (i) as lajes 1 e 3 foram sujeitas a uma sobrecarga adicional, aos 50 dias de idade, 

correspondente a uma combinação quase-permanente de esforços para um piso de categoria A [EC1], 

ficando a laje 2 sujeita apenas ao seu peso próprio; (ii) a deformação das lajes 1 e 2 foi restringida, a 

partir dos 10 dias de idade, através da aplicação de uma força axial num dos apoios, ficando a laje 3 

sujeita apenas à restrição interna causada pela armadura. As três lajes foram descofradas aos 7 dias 

de idade, ficando sujeitas à ação do peso próprio e da retração de secagem a partir dessa data. As lajes 

encontravam-se simplesmente apoiadas, representando desta forma o vão livre sujeito a momentos 

positivos de uma laje continua de um edifício (Figura 1).   

 

Figura 1 – Representação esquemática dos momentos fletores de uma laje continua: A azul os 

momentos positivos, a cinzento os momentos negativos. 
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O sistema experimental para restrição da deformação das lajes 1 e 2 consiste na aplicação de uma 

força axial nos apoios de uma das extremidades, impedindo parcialmente o encurtamento das lajes 

devido à retração. A força axial é aplicada através de dois cilindros hidráulicos localizados numa das 

extremidades da laje, sendo continuamente monitorizada através de células de carga localizadas entre 

os atuadores e os apoios desta extremidade movel. As lajes ensaiadas têm um comprimento total de 

2,6 m, largura de 0,5 m e espessura de 0,1 m. O ensaio das três lajes ocorre numa sala de ambiente 

controlado à temperatura constante de ≈ 20℃ ± 0,5°𝐶 e a uma humidade relativa de ≈ 60% ± 5%. 

A armadura consiste em varões de diâmetro 8 mm espaçados a cada 100 mm na face superior e 

inferior da laje. O recobrimento da armadura superior e inferior é de 26 mm medidos até ao eixo do 

varão.  

Neste trabalho são analisados os resultados obtidos nos 450 dias após a betonagem. Mais detalhes 

sobre a campanha experimental podem ser consultados em [3]. Na Figura 2 é apresentado um 

esquema representativo das lajes ensaiadas, assinalando-se a Zona de Controlo, ao longo da qual é 

medida a deformação longitudinal média. 

 

Figura 2 – Esquema representativo das lajes. 

2.2 Dados experimentais 

Em simultâneo ao ensaio das lajes foi efetuada uma campanha experimental para caracterizar várias 

propriedades do betão. As propriedades investigadas foram a resistência à compressão, resistência à 

tração, módulo de elasticidade e fluência. A composição do betão e o resumo das propriedades 

mecânicas aos 28 dias é apresentada na Tabela 1. Foi ainda realizada uma campanha experimental 

para a medição da evolução da humidade a várias profundidades, em provetes de diferente espessura: 

um provete com 10cm de espessura, com a designação H10, com medição local da humidade relativa 

a 2, 4 e 5 cm de profundidade, e um provete com 15cm de espessura, com a designação H15, com 

medição local da humidade relativa a 2, 4 e 7,5 cm de profundidade. Foi também medida a retração 

de secagem livre do betão das lajes através de dois cilindros (diâmetro de 15 cm e altura de 30 cm) e 

dois provetes com 50 cm de comprimento, com a mesma secção transversal e expostos ao mesmo 

ambiente das lajes.  
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Tabela 1 – Composição e propriedades mecânicas do betão 

Composição do Betão Propriedades mecânicas (28 dias) 

Parâmetro Valor [kg/m3] Parâmetro Valor 

CEM II A/L 42.5R 291 Resistência à compressão em Cubos 31,9 MPa 

Agregado 1962 Resistência à tração (Splitting test) 2,2 MPa 

Água 171 Módulo de Elasticidade  29,8 GPa 

Plasticizer Chrysoplast 775 2,32   

 

As forças verticais nos apoios e a força axial medida experimentalmente, que correspondem aos 

parâmetros de entrada de cargas a aplicar nas análises numéricas, são apresentadas na Figura 3. 

  

a) b) 

Figura 3 – Cargas aplicadas nas diferentes lajes, com ajuste numérico aos valores experimentais: 

a) total de forças verticais nos apoios; b) força axial. 

3 MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 

3.1 Aspetos gerais do modelo 

A análise é efetuada através de uma abordagem faseada. Numa primeira fase, é realizada uma análise 

higrométrica, para quantificação da evolução dos campos de humidade relativa no interior da 

estrutura, recorrendo ao software desenvolvido por Azenha [4]. É neste caso considerado um fluxo 

unidirecional de humidade, com secagem através das superfícies superior e inferior da laje. Com base 

nos campos de humidade, é determinada a extensão de retração local, que é um dos parâmetros de 

entrada para a análise mecânica realizada na fase seguinte. Os modelos higrométricos e de retração 

de secagem são calibrados com base nos resultados dos ensaios de caracterização do betão. 

Para a análise mecânica é utilizado o software de elementos finitos DIANA FEA 10.3. Para simular o 

betão usam-se elementos finitos de estado plano de tensão, de 8 nós, recorrendo à estratégia de 

fissuração distribuída e ao conceito de decomposição do vetor de extensões totais, para consideração 

dos efeitos de maturidade, fluência, retração e variação de temperatura. A armadura é simulada 

através de elementos finitos de treliça, com 3 nós, e a aderência aço-betão é modelada através de 

elementos de interface. 
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A laje é simplesmente apoiada, sendo a força axial correspondente ao efeito de restrição aplicada no 

nó localizado a meia espessura, representado à direita na Figura 3b). Nas extremidades da laje, o 

modelo de fissuração é desativado para evitar a localização da fissuração junto aos nós que 

representam os apoios, permitindo assim a distribuição de tensões na secção transversal da laje. A 

meio vão da laje, é simulado o entalhe (adotado na experiência para induzir uma fissura na posição 

onde foram instalados extensómetros) através da redução para metade da resistência à tração do 

betão, num elemento finito. A não-linearidade geométrica é considerada nas análises numéricas. A 

malha de elementos finitos é descrita esquematicamente na Figura 4.  

 

a) b) 

Figura 4 – Descrição da malha de elemento finitos: a) análise mecânica; b) análise higrométrica. 

3.2 Modelos materiais 

O modelo higrométrico desenvolvido por Azenha [4], baseado no método dos elementos finitos e 

implementado em MatLab, foi utilizado para calcular a variação de humidade local nos poros do betão. 

O transporte de humidade é simulado localmente através da equação campo da difusão simplificada 

[4], sendo o coeficiente de difusão 𝐷𝐻∗  dado por: 

𝐷𝐻∗ = 𝐷1 [
𝐷0

𝐷1
+

1 − 𝐷0/𝐷1

1 + ((1 − 𝐻)/(1 − 𝐻_𝑐 ))𝑚] (1) 

onde 𝐻 é a humidade relativa local, 𝐻𝑐 é humidade relativa correspondente a 𝐷𝐻∗ = 0.5(𝐷1 + 𝐷0), 

𝐷1 é o valor de 𝐷𝐻∗  para 𝐻 = 1, 𝐷0 é o limite para o parâmetro de difusão e 𝑚 é uma propriedade do 

material. 

As condições de fronteira são simuladas através da formulação de Neumann, 𝑞𝑚 = ℎ𝑚. (𝐻 − 𝐻𝑎𝑚𝑏), 

onde 𝑞𝑚 é o fluxo de humidade dissipado pela fronteira, ℎ𝑚 é o coeficiente de emissividade de 

humidade e 𝐻𝑎𝑚𝑏 é a humidade relativa do ambiente exterior. 

A retração local é relacionada com a humidade local através da equação Kwak [5], ligeiramente 

modificada para ajustar aos resultados experimentais medidos nos cilindros. 

𝜀𝑠ℎ(𝐻) = 𝜀𝑠ℎ,𝑢𝑙𝑡. [1.09 − 2.20. (𝐻 − 0.19)3] (2) 

Os parâmetros da análise higrométrica são apresentados na seguinte tabela. 
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Tabela 2 - Parâmetros usados na análise higrométrica 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

𝐷1 3.00 × 10−10 𝑚2 𝑠−1 ℎ𝑚 3.00 × 10−8 𝑚 𝑠−1 

𝐷0  0.05 𝐷1 𝐻𝑎𝑚𝑏  0.6 

ℎ𝑐  0.8 𝜀𝑠ℎ,𝑢𝑙𝑡  665 𝜇𝜀 

M 5   

 

A elasticidade e a fluência do betão são simuladas através de uma cadeia de Kelvin com dez elementos 

de Kelvin e ajustada a 30 instantes de tempo de forma a captar a evolução da viscoelasticidade do 

betão ao longo de toda a análise. A cadeia de Kelvin é calibrada de acordo com os resultados dos 

ensaios de fluência, que foram realizados com carregamento aos 8 e aos 50 dias. Nestes ensaios foram 

impostas as mesmas condições de cura que nos ensaios das lajes. A Figura 5 compara a curva de 

fluência numérica, simulada através da cadeia de Kelvin, e os resultados dos ensaios. 

 

Figura 5 – Ajuste da cadeia de Kelvin à fluência medida experimentalmente. 

O modelo de aderência adotado tem por base o estipulado no Model Code 2010 (MC2010 [6]) e as 

propriedades mecânicas do betão aos 28 dias. A fratura do betão é simulada através do modelo 

bilinear de tension softening, de acordo com o MC2010. A energia de fratura é calculada recorrendo à 

formulação do MC2010 e toma o valor de 133 N/m. O coeficiente de Poisson é 0,2 e é afetado por uma 

função de dano que reduz o seu valor com o aumento da abertura de fendas. A redução da rigidez de 

corte é simulada através de um fator de redução constante, 𝛽 = 0,01.  

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados da análise higrométrica e da hidratação do cimento 

Os resultados da análise higrométrica dos provetes H10 e H15, com os parâmetros obtidos no processo 

de calibração do modelo higrométrico, são apresentados na Figura 6, para as várias profundidades 

onde foi medida a humidade relativa no betão. 
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a) b) 

 Figura 6 – Evolução da humidade, medida e calculada: a) provete H10 com 10cm de espessura; 

b) provete H15 com 15cm de espessura. 

Na análise numérica opta-se por considerar um valor para a humidade local inicial igual a 98%. Este 

valor pode ser justificado experimentalmente pelo consumo interno de água devido à hidratação do 

cimento ou pela sensibilidade do aparelho de medição da humidade local. A simulação desta fase 

inicial é irrelevante uma vez que a análise numérica e a monitorização experimental iniciam aos 7 dias, 

com a descofragem das lajes. Nos gráficos é visível que grande parte da secagem ocorre nos dias 

seguintes à descofragem. De uma maneira geral pode-se afirmar que o modelo higrométrico reproduz 

corretamente a secagem de ambos os provetes. Observa-se uma maior diferença, entre valores 

numéricos e experimentais, na secagem dos poros mais interiores nos dias após a descofragem.  Esta 

diferença é justificada pelos seguintes fatores: (i) o equipamento de medição (Vaisala® HMP40S) tem 

menor precisão em ambientes com humidade relativa acima de 90% e (ii) as medições sucessivas em 

ambientes muito húmidos tendem a descalibrar o equipamento (primeira calibração do equipamento 

após descofragem foi efetuada aos 54 dias de idade). 

Após estabelecida a evolução da humidade ao longo da espessura do provete e ao longo do tempo, é 

quantificada a retração local através da Eq. (2). A Figura 7 compara a evolução ao longo do tempo da 

retração medianizada ao longo da secção transversal. Os resultados experimentais são os obtidos em 

dois provetes cilíndricos de 15 cm de diâmetro.  

 

Figura 7 – Comparação entre a evolução da retração de secagem experimental e a média dos 

resultados numéricos. 
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4.2 Resultados da análise mecânica 

A análise mecânica é realizada desde a descofragem aos 7 dias até 450 dias após a betonagem. A figura 

seguinte apresenta as extensões de fissuração nas três lajes, no final da análise. 

 

 

Laje 1 

 

Laje 2 

 

Laje 3 

Figura 8 – Representação da localização das fendas para as três lajes. 

O número de fendas está associado ao grau de restrição de cada laje e ao seu respetivo carregamento. 

A Laje 1, que é a mais solicitada, apresenta três fendas localizadas na zona de controlo, enquanto as 

Lajes 2 e 3 apresentam apenas uma fenda. Experimentalmente detetaram-se três fendas na Laje 1 , 

quatro fendas na Laje 2 e apenas uma fenda na Laje 3 [3]. Alem disso, a Laje 1 e a Laje 2 apresentam 

fissuras que atravessam a totalidade da espessura da laje na zona de conexão entre o betão elástico e 

o betão fissurado. Estas fissuras são espectáveis e foram observadas na campanha experimental (na 

posição de ligação da laje ao apoio), devendo-se em grande parte à diminuição do momento fletor, 

ficando a secção transversal nesta zona totalmente tracionada, e não afetam a análise dos resultados 

na Zona de Controlo. Apenas na Laje 2 o número de fendas observadas experimentalmente é 

significativamente diferente do obtido no modelo numérico. Estes resultados indiciam que as 

condições de aderência aço-betão na Laje 2, junto à zona de meio-vão, poderão ser mais rígidas do 

que as que foram consideradas nos modelos numéricos.  

A Figura 9 apresenta a comparação entre a abertura de fendas experimental e numérica a meio-vão, 

para cada uma das três lajes. 

 

Figura 9 – Comparação entre a abertura de fendas, numérica e experimental, para a fissura de 

maior abertura (a meio-vão), nas três lajes. 

Os resultados numéricos preveem aberturas de fendas ligeiramente superiores aos resultados 

experimentais, mas as diferenças obtidas, no caso das Lajes 1 e 3, pode ser consideradas pouco 

significativas, se se tiver em conta que experimentalmente são observadas variações na abertura, ao 
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longo da largura da laje, que podem atingir 0,1 mm [3]. No caso da Laje 2, a abertura de fenda calculada 

é significativamente superior à observada experimentalmente, podendo a diferença ser justificada 

pelo mesmo motivo apontado a propósito do número de fendas formadas na experiência e na 

simulação computacional. 

A figura seguinte apresenta uma comparação entre os resultados numéricos e os dados experimentais 

das três lajes para a evolução do deslocamento vertical a meio-vão e a extensão média na Zona de 

Controlo.   

  

a) b) 

Figura 10 – Comparação entre os resultados experimentais e numéricos: a) deslocamento vertical 

a meio vão; b) extensão da Zona de Controlo. 

Na Figura 10a) verifica-se uma boa representação dos resultados numéricos da Laje 1 e da Laje 2. As 

diferenças entre os resultados numéricos e experimentais obtidos para a Laje 3 podem ser explicados 

pela existência de micro-fendas na laje ensaiada, que não são observáveis no modelo, e por uma maior 

deformabilidade da laje ensaiada na zona dos apoios, por causa de fissuração localizada nessa posição. 

Após a aplicação da sobrecarga aos 50 dias a flecha da Lajes 1 e 3 aumenta respetivamente. Depois 

dos 50 dias observa-se a contribuição da extensão de retração e da extensão de fluência para o 

aumento da flecha a meio vão. Na Figura 10b), é apresentada a extensão na Zona de Controlo definida 

na Figura 2. Os resultados numéricos reproduzem com precisão os resultados experimentais. 

5 CONCLUSÕES 

O presente artigo apresenta a validação de um modelo de análise higro-mecânica, a longo prazo, de 

lajes maciças restringidas axialmente. Em suma: 

 O modelo higrométrico foi validado para a simulação da evolução de humidade relativa através 

da comparação com valores medidos para várias profundidades. O modelo permitiu ainda a 

simulação da retração local em concordância com os resultados da retração experimental. 

 O modelo para análise mecânica é validado para a simulação das três lajes do projeto 

IntegraCrete através da utilização de modelos materiais calibrados com base na caracterização 

experimental. Foi possível obter uma reprodução aceitável da abertura de fendas, da flecha a 

meio vão e da extensão média na Zona de Controlo. 

Conclui-se que as estratégias de modelação apresentadas neste trabalho podem considerar-se 

convenientemente validadas para a simulações de estruturas correntes sobre o efeito sobreposto de 
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cargas aplicadas e da retração restringida, permitindo assim compreender melhor os padrões de 

fissuração e o comportamento mecânico característico deste tipo de estruturas.  
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Resumo  

O trabalho aborda a aplicação da análise numérica não linear para a identificação de potenciais 

vulnerabilidades no projeto de estruturas de betão armado, recorrendo a modelos constitutivos 

simplificados, estabelecidos com curvas ideais-plásticas, para descrever o comportamento do betão e 

da armadura. Na metodologia de análise numérica expedita, considerada fidedigna na avaliação da 

carga de rotura expectável da estrutura, destaca-se a redução do tempo de cálculo e a reduzida 

intervenção dos utilizadores na convergência da análise não linear. Além disso, o modelo numérico 

tridimensional (elementos de volume para o betão e elementos de barra para o aço) é gerado 

automaticamente, com base na informação integrada no modelo BIM de estruturas.  

A implementação, o teste e a validação da análise numérica não linear simplificada foram efetuados 

no programa de análise estrutural DIANA (após modelação BIM em Revit, e uso de script de 

interoperabilidade desenvolvido no contexto deste trabalho). Inicialmente foi feita aplicação a vigas 

em betão armado, sujeitas a diferentes tipos de rotura: rotura por corte/flexão, rotura dúctil por flexão 

e rotura por flexão com esmagamento do betão. Posteriormente, a uma estrutura porticada para 

estudar possíveis fragilidades de dimensionamento e deficientes pormenorizações nas vigas. A análise 

numérica demonstrou-se competente na descrição do modo de rotura. 

 

Palavras-chave:  Projeto; Betão armado; Análise numérica não linear simplificada; Curva ideal-
plástica; Estrutura Porticada. 
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1 INTRODUÇÃO  

O projeto de estruturas de betão armado, tal como qualquer outro projeto de estruturas, encerra em 

si níveis importantes de responsabilidade inerente à sua autoria. O termo de responsabilidade 

materializa essa atribuição, sendo suposto que os projetistas sejam capazes de levar a cabo 

verificações do seu próprio trabalho que assegurem o cumprimento das disposições regulamentares 

aplicáveis e, em última análise, assegurem a adequada segurança da obra a construir. Há também 

importantes questões relacionadas com a qualidade das peças escritas e das peças desenhadas 

produzidas, bem como a sua correspondência com o cálculo e verificações que, de facto, foram 

efetuadas. Neste contexto, foram já encetadas várias formas possíveis de verificação da qualidade do 

trabalho efetuado num projeto de estruturas, envolvendo: (i) listas de verificação [1], (ii) auditorias 

por entidades/indivíduos; (iii) verificação direta de parâmetros de validade dos modelos de cálculo [2]. 

Embora seja impossível desenvolver ferramentas que eliminem completamente o erro humano [3], a 

introdução de metodologias de verificação/controlo durante as fases do ciclo de vida do projeto é 

essencial para a sua redução.  

Uma das potenciais ferramentas de verificação da qualidade de conceção, de cálculo e de 

pormenorização de projetos de estruturas de betão armado corresponde à análise não linear 

material/geométrica de modelos de elementos finitos tridimensionais, com recurso a elementos de 

volume e armaduras embebidas modeladas de forma explícita, mimetizando um ensaio de carga e sem 

simplificações geométricas relativamente à realidade. Contudo, o uso da análise não linear para avaliar 

estruturas de engenharia civil em fase de projeto tem-se revelado inviável e não se conhecem 

tentativas até à presente data por várias razões: (i) o custo de criação do modelo 3D com todas as 

armaduras seria proibitivo com os métodos tradicionais CAD; (ii) o poder computacional ainda não 

havia evoluído o suficiente para se poder considerar viável uma análise 3D completa de um edifício 

com elementos de volume; (iii) uma ferramenta deste tipo não poderia ser facilmente incorporada 

num gabinete de projeto corrente, em virtude da necessidade de conhecimentos específicos de 

modelação e interpretação de resultados decorrentes da análise não linear, com particular ênfase para 

a não-convergência de alguns passos de cálculo (processo difícil e inerentemente demorado). O 

presente artigo pretende viabilizar uma metodologia de verificação de capacidade de carga última de 

estruturas de betão armado (Estados Limite Últimos) com base na informação proveniente de modelo 

BIM, pelo recurso a modelos constitutivos simplificados. Desta forma, e considerando a atualidade 

(2021), os três fatores limitativos mencionados anteriormente são parcialmente superados: (i) pela 

crescente disponibilidade de modelos BIM dos edifícios, alguns já incluindo armaduras, anulando o 

custo de criação de um modelo 3D que foi concebido para outros efeitos; (ii) pelo contínuo aumento 

do poder computacional, com significativos aprimoramentos na gestão de informação e mais aptos 

aos desafios atuais (particularmente pelo processamento paralelo); (iii) pela metodologia proposta 

neste artigo que recorre a modelos constitutivos simplificados, de mais fácil compreensão, e que 

permitem convergência altamente facilitada. 

Tendo em consideração o enquadramento e os objetivos acima enumerados, o presente artigo 

descreve os trabalhos encetados no âmbito de dissertação de Mestrado conduzida na Universidade do 

Minho [4] para conceptualização, implementação e teste de uma metodologia para efetuar análises 

não lineares tridimensionais pelo método dos elementos finitos, com base em informação diretamente 

providenciada pelo modelo BIM, e fazendo uso de leis constitutivas simplificadas (análogo à análise 

plástica limite). Além da presente introdução, o artigo inclui uma segunda Secção destinada à descrição 
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da metodologia proposta e implementada, quer do ponto de vista dos modelos constitutivos e 

princípios de cálculo, quer do ponto de vista da interoperabilidade em contexto BIM. A terceira Secção 

dedica-se ao processo de afinação da ferramenta desenvolvida estabelecido pela validação da 

capacidade estrutural de vigas de betão armado ensaiadas em laboratório sujeitas a modos de rotura 

mais frequentes, nomeadamente rotura por corte/flexão, rotura dúctil por flexão e rotura por flexão 

com esmagamento do betão. Por último, na Secção 4, é efetuada a aplicação a um caso de estudo de 

um pequeno edifício piloto, composto por pilares, vigas e laje em betão armado, demonstrando-se a 

aplicação e tipologia de resultados obtidos, bem como análise dos efeitos de potenciais erros de 

projeto sobre as cargas de rotura. Na Secção 5, apresentam-se as principais conclusões do trabalho 

desenvolvido. 

2 METODOLOGIA DE ANÁLISE SIMPLIFICADA 

2.1 Pressupostos e modelos constitutivos 

A análise numérica desenvolvida neste estudo foi efetuada no programa de análise estrutural DIANA 

[5], que tem por base o Método dos Elementos Finitos (MEF). O MEF tem sido recorrentemente 

utilizado para simular o comportamento não linear de estruturas de betão armado, permitindo estudar 

diferentes modos de rotura associados à fendilhação, esmagamento e corte, bem como roturas 

relacionadas com o comportamento das armaduras. Seguidamente, apresentam-se os modelos 

materiais, de maior e menor complexidade numérica que foram utilizados neste estudo. 

O comportamento do betão foi simulado através do modelo de fendilhação distribuída de múltiplas 

fendas fixas e do modelo de fendilhação distribuída baseado nas extensões totais. No primeiro modelo 

de fendilhação, a extensão é decomposta em duas componentes, nomeadamente a extensão elástica 

e a extensão de fratura [6]. Este modelo de fendilhação permite considerar vários tipos de curvas de 

amolecimento em tração para simular a fratura – linear, exponencial, Hordjik, etc. [5]. O modelo de 

múltiplas fendas fixas com rigidez secante para a lei de carga e descarga pode ser combinado com 

diferentes modelos baseados na teoria da plasticidade, tais como os modelos de Mohr-Coulomb e de 

Drucker-Prager [5]. Este modelo material permite a simultânea ocorrência de várias fendas, no mesmo 

ponto de integração, caso o ângulo entre as primeiras fendas e o eixo da extensão principal de tração 

excedam um ângulo limite definido pelo utilizador. Após o início do dano, a rigidez de corte é atualizada 

através da aplicação de um fator de redução de rigidez de corte constante (β). Por sua vez, o modelo 

de fendilhação baseado nas extensões totais utiliza uma relação tensão-extensão para compressão e 

para tração, e as tensões são avaliadas nas direções das extensões principais [7]. Existem dois tipos 

principais de formulações para as fendas: (i) modelo de fendas fixas, em que a direção das fendas 

permanece constante após a tração atuante exceder a tensão resistente à tração do betão; (ii) fendas 

rotativas, em que as fendas alteram a sua direção ao longo da análise de acordo com as tensões 

atuantes nas direções principais.  Neste modelo material, podem ser utilizados vários tipos de curvas 

de amolecimento em compressão e em tração – ideal-plástico, frágil, linear, parabólico, exponencial, 

etc., com descarga para a origem (sem deformação permanente). Este tipo de comportamento 

material é, em geral, um modelo menos detalhado, sobretudo para o comportamento em compressão 

com deformações significativas, mas é também mais estável numericamente e requer menos esforço 

computacional. O comportamento ao corte pode ser simulado por diferentes abordagens através de 
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uma redução da rigidez ao corte após o início da fendilhação, tais como fator de redução de rigidez de 

corte constante, fator de redução de rigidez de corte baseado no dano, fator de redução de rigidez de 

corte baseado no modelo contacto de densidade de Maekawa, etc. [5]. Adicionalmente, utilizou-se 

ainda o modelo material de Maekawa-Fukuura [8], que está também associado ao conceito de 

extensão total. No entanto, não apresenta lei de descarga para a origem, simulando assim as 

deformações permanentes em tração e em compressão. Por último, as armaduras foram simuladas 

através de um diagrama ideal-plástico, até à tensão de cedência, com patamar de endurecimento e 

critério de cedência de Von Mises [5]. 

A análise não linear de estruturas requer o uso de várias ferramentas numéricas para a resolução do 

sistema de equações não lineares por passos de carga, nomeadamente métodos iterativos e 

ferramentas que facilitam o processo de convergência. O programa utilizado dispõe de vários métodos 

iterativos, tais como: (i) método convencional de Newton-Raphson; (ii) método Newton-Raphson 

modificado; (iii) método de Quasi-Newton. Os passos de carga são, em geral, especificados 

manualmente pelo utilizador. No entanto, pode-se optar por um algoritmo que adapta 

automaticamente o tamanho do passo de carga [6]. O processo iterativo requer ainda a adoção de um 

critério de convergência, que poderá ser baseado em força, deslocamento ou energia, e respetiva 

tolerância. Por último, destacam-se as seguintes ferramentas que melhoraram o processo de 

convergência da análise: (i) método do comprimento do arco [9]; (ii) algoritmo line search [5]. 

Na primeira fase deste estudo, utilizaram-se os modelos materiais mais detalhados e as ferramentas 

numéricas de maior precisão para simular o comportamento dos elementos de betão armado. Esta 

fase teve como principal objetivo a obtenção de uma resposta numérica que melhor se aproxima à 

resposta experimental, em termos de dano e curva de capacidade – denominada por análise avançada. 

Na fase seguinte, avaliaram-se as implicações da adoção de simplificações para o comportamento 

material do betão e para as ferramentas numéricas na resposta numérica – denominada por análise 

simplificada. No que se refere ao comportamento material do betão, destaca-se a adoção do modelo 

de fendilhação distribuída baseado na extensão total com diagrama ideal-plástico para tração e 

compressão do betão que facilita o processo de convergência. Nesta simplificação, avaliou-se o 

seguinte critério comum para definição dos diagramas simplificados à compressão e à tração do betão: 

a área total definida pelo diagrama da análise avançada igual à área definida pelo diagrama da análise 

simplificada - Eqs (1) e (2) da Figura 1. Note-se que o diagrama ideal-plástico simplificado não 

apresenta uma reta vertical no final, por forma a evitar uma variação abrupta de rigidez e, 

consequentemente, potenciais dificuldades no processo de convergência. No que se refere às 

ferramentas numéricas, avaliaram-se vários tipos de simplificações, tais como: (i) aumento da 

tolerância do critério de convergência; (ii) passos de carga aplicados automaticamente. As 

simplificações adotadas na análise simplificada têm como principal objetivo obter a resposta numérica 

com o menor esforço computacional possível, sem ações significativas por parte do utilizador para 

superar as dificuldades de convergência e com resultados aceitáveis para projeto, em termos de 

identificação do tipo de dano e capacidade máxima da estrutura em força.  
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2.2 Ferramenta de interoperabilidade e fluxo de trabalho 

A viabilização do processo de análise proposto baseou-se numa ferramenta de interoperabilidade 

entre a plataforma de modelação BIM (Autodesk Revit 2018) e o programa de cálculo estrutural (DIANA 

10.2). O princípio é relativamente simples: (i) modela-se a estrutura de betão armado em BIM, com 

recurso a classes de objetos nativas relativas a fundações, pilares, vigas e lajes, embebendo-se também 

armaduras (quer longitudinais, quer transversais) com as respetivas pormenorizações aplicáveis 

(particularmente no que diz respeito aos nós da estrutura). É também de assinalar a inclusão de 

informação sobre as condições de apoio (sob as sapatas de fundação, na atual versão) e sobre as 

condições de carregamento. Foi criada uma ferramenta de interoperabilidade com script na linguagem 

de programação Dynamo-Revit (incluindo trechos em Python), que permite o acesso à base de dados 

Revit (quer propriedades geométricas, quer propriedades não geométricas, como classe de resistência, 

por exemplo). Ao executar a ferramenta de interoperabilidade, é elaborado um ficheiro de dados para 

DIANA. O ficheiro de dados corresponde a uma sequência de instruções Python executadas 

diretamente no ambiente DIANA que permitem a criação do modelo de elementos finitos com 

elementos de volume prismáticos isoparamétricos de oito nós, baseados na interpolação linear de 

Gauss para o betão e elementos barra (reforço) para o aço. Em ambiente DIANA, não é requerida 

nenhuma intervenção ao nível da colocação de informação no modelo de cálculo, que é preparado de 

acordo com as disposições mencionadas na Secção 2.1, sendo apenas necessário despoletar o cálculo 

Figura 1. (a) Curva à compressão do betão descrita no Model Code 2010 e curva ideal-plástica à compressão 

do betão; (b) Curva à tração do betão com regime de amolecimento descrito por Hordjik e curva ideal-

plástica à tração do betão. 

(a) 

(b) 
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propriamente dito. A descrição detalhada de aspetos funcionais e operacionais da ferramenta de 

interoperabilidade desviaria o presente artigo do seu enfoque principal, pelo que para mais detalhes 

se recomenda a consulta da referência [4]. 

3 APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DA ANÁLISE NUMÉRICA SIMPLIFICADA A VIGAS DE BETÃO 

ARMADO  

A análise numérica simplificada foi validada através da simulação de diferentes tipologias de rotura 

em vigas de betão armado: rotura dúctil por flexão, rotura por corte/flexão e rotura por flexão com 

esmagamento do betão. Nesta validação, foram utilizados ensaios experimentais [10, 11], simulações 

numéricas e cálculos analíticos. Na simulação numérica foram utilizados diferentes modelos 

constitutivos: o modelo de fendas rotativas baseado nas extensões totais, o modelo de fendas fixas 

baseado nas extensões totais, o modelo de múltiplas fendas fixas e o modelo de Maekawa-Fukuura. 

Complementarmente, no âmbito da tese de mestrado que deu origem ao presente artigo, 

consideraram-se diferentes valores para os parâmetros de entrada que o DIANA disponibiliza para os 

referidos modelos constitutivos. Para efeitos de síntese, apresentam-se apenas as curvas de 

capacidade do modelo constitutivo que melhor simulou os três tipos de rotura.  

Na validação da análise numérica simplificada para a rotura dúctil por flexão, recorreu-se a um ensaio 

de flexão reportado por Sena et al. [10]. A viga possui secção transversal de 200 mm de largura por 

300 mm de altura e vão total de 2200 mm. O betão tem resistência média à compressão de 53,09 MPa 

e resistência média à tração de 2.9 MPa. A armadura longitudinal inferior é constituída por três varões 

de diâmetro de 10 mm, a armadura longitudinal superior por dois varões de diâmetro de 10 mm e a 

armadura transversal por varões de diâmetro de 6 mm com espaçamento de 100 mm.  

Na Figura 2 apresentam-se as curvas de 

capacidade da análise numérica avançada e 

simplificada com o modelo de fendas rotativas 

baseado nas extensões totais sem redução do 

coeficiente de Poisson, e a respetiva curva 

experimental. Apesar dos comportamentos 

iniciais em regime linear-elástico e de iniciação 

da fissuração não se aproximarem da resposta 

experimental (que não é do âmbito deste 

estudo), a análise simplificada simula 

corretamente a carga última e o respetivo modo 

de rotura, o que se encontra ainda de acordo 

análise plástica limite. 
Figura 2. Curvas de capacidade da análise numérica 

avançada e da análise numérica simplificada. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8

Fo
rç

a 
[k

N
]

Deslocamento [mm]

Curva experimental

Análise avançada

Análise simplificada

1210 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Para o estudo do mecanismo de rotura por corte 

foi utilizado o ensaio experimental realizado por 

Collins e Kuchma [11], no qual se verificou a 

propagação de uma fenda diagonal até ao banzo 

comprimido do betão. O ensaio consistiu na 

aplicação de duas cargas concentradas, de 

intensidades diferentes, numa viga sem 

armadura transversal. Na Figura 3 apresentam-se 

as curvas de capacidade obtidas através das 

análises avançada e simplificada com o modelo 

de fendas rotativas baseado nas extensões totais 

sem redução do coeficiente de Poisson. A análise 

simplificada apresentou uma rigidez inferior á da 

análise avançada (simulação da rigidez inicial não 

foi âmbito deste estudo) e carga última próxima 

da análise avançada.  

Adicionalmente, foi estudado um cenário de rotura por flexão com esmagamento do betão cujas 

simulações estão detalhadas em [4], com conclusões análogas.  

4 ANÁLISE NUMÉRICA DA ESTRUTURA PORTICADA  

Averiguada a capacidade da análise numérica simplificada em simular diferentes tipologias de rotura 

em vigas de betão armado, recorreu-se a uma estrutura porticada para estudar a sua aplicabilidade 

num cenário de estrutura completa à escala real.   A estrutura porticada contempla uma laje – 6,4 x 

5,7 m2 e espessura de 0,3 m -, duas vigas – 0,5 x 0,3 m2 e vão de 5,6 m -, quatro pilares – 0,4 x 0,3 m2 

e altura de 4,0 m - e quatro sapatas – 1,2 x 1,2 m2 e altura de 0,5 m,  com dimensionamento 

pretendendo causar a ocorrência da rotura da estrutura pelas vigas, tal como abordado na Secção 3. 

A pormenorização de armaduras pode ser consultada em [4].  No seu dimensionamento, de acordo 

com o Eurocódigo 2, foi considerado o peso próprio dos elementos estruturais, o peso dos 

revestimentos e enchimentos, perfazendo uma carga permanente de 2 kN/m2, e uma sobrecarga 

correspondente à categoria de utilização B (3 kN/m2).  

O betão é da classe C25/30 e a armadura é da classe A400NR. Complementarmente, assumiu-se que 

a cota de fundação corresponde a rocha sã, com rigidez muito elevada, e que a sua capacidade de 

carga nunca é alcançada durante o carregamento da estrutura. Na análise numérica, a simulação das 

ações foi efetuada com recurso a duas fases: na primeira fase aplicou-se o peso próprio dos elementos 

estruturais e na segunda fase adicionou-se uma carga uniformemente distribuída na face superior da 

laje, para simular o peso dos revestimentos e enchimentos, bem como a sobrecarga, que foi 

gradualmente incrementada até alcançar o colapso da estrutura. O comportamento do betão foi 

simulado segundo o modelo de fendas rotativas baseado nas extensões totais e o comportamento do 

aço segundo um diagrama ideal-plástico sem endurecimento (simplificação). 
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Figura 3. Curvas de capacidade da análise numérica 

avançada e da análise numérica simplificada. 
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Na Figura 4 apresenta-se o diagrama força-

deslocamento com base nos deslocamentos 

verticais de um nó localizado na face inferior da 

laje, a meio vão, das simulações numéricas 

avançada e simplificada, para um critério de 

convergência baseado em energia (1x10-3). Na 

análise numérica avançada, a estrutura exibiu 

comportamento linear-elástico na aplicação do 

peso próprio, até formação das fendas na face 

inferior da viga, a meio vão, para uma carga 

uniformemente distribuída de 10,56 kN/m2. O 

aumento da carga prolonga as fendas em direção 

aos pilares, verificando-se a primeira quebra de 

rigidez aos 11,88 kN/m2 e nos bordos da laje, a meio 

vão, desenvolvem-se fendas na face tracionada 

que, posteriormente, se desenvolvem para o 

interior da mesma. A segunda quebra de rigidez ocorreu para uma carga de 19,16 kN/m2 devido à 

formação de fendas de largura apreciável na face tracionada da laje. A plastificação das armaduras 

longitudinais das vigas, da laje e dos pilares ocorreram para uma carga distribuída de 32,08 kN/m2, 

37,28 kN/m2 e 50,45 kN/m2, respetivamente. A estrutura apresentou um modo de rotura dúctil, com 

redução constante da capacidade resistente para deformações crescentes.  

A curva de capacidade da análise simplificada demonstrou-se coerente e conservativa 

comparativamente com a da análise avançada, exibindo um comportamento menos rígido e iniciando 

esse contraste logo na fase inicial de fendilhação. Apesar da iniciação da plastificação da armadura 

longitudinal dos pilares ocorrer antecipadamente, obteve-se uma carga última de 49,20kN/m2 e um 

modo de rotura tipicamente dúctil. Com base na avaliação das concentrações de extensões principais 

de tração no betão, das extensões axiais nas armaduras, das curvas de capacidade e das deformações, 

os pilares pareceram ser os elementos mais vulneráveis. A região destacada a vermelho na Figura 4 

corresponde ao dano mais severo da estrutura. Após a plastificação da armadura longitudinal da laje, 

originaram-se fendas a meio vão da face inferior da viga. A estrutura estabelece um novo ponto de 

equilíbrio, após redistribuição de esforços, e sucede-se uma nova redução de rigidez devido à 

propagação das fendas na face inferior da laje em direção às vigas.  

Na Figura 5 estão representadas as extensões principais de tração do betão, E1, para as cargas últimas 

da análise avançada e da análise simplificada na vista de inferior da estrutura. Comparativamente com 

a análise avançada, apesar da significativa dispersão dos elementos de betão que excederam a 

extensão última à tração, evidencia-se uma coerência das regiões de dano mais severo, 

nomeadamente na quase totalidade da face inferior da laje, à exceção da zona de ligação laje-pilar, 

descrita por duas faixas verticais, e que se propagam em direção às vigas; na face inferior e nas faces 

laterais da viga, que se estendem desde o meio vão à proximidade da ligação viga-pilar; dano nas faces 

exteriores dos pilares; dano na face superior da laje, nomeadamente nos cantos de ligação laje-pilar. 

Figura 4. Curvas de capacidade da estrutura, 

baseadas no deslocamento vertical de um nó da 

face inferior da laje, a meio vão, das análises 

avançada e simplificada. 
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Neste estudo, foi ainda contabilizado o tempo de cálculo das análises avançada e simplificada aplicadas 

dos modelos constitutivos da extensão total. As análises foram realizadas num computador com 

processador Intel® Core™ i7-4770K CPU @ 3.50GHz e memória RAM 32,0 GB e segundo métodos 

iterativos, passos de carga e critérios de tolerância idênticos. Após otimizações e aplicação de passos 

de carga automáticos, a abordagem simplificada resultou numa duração total de análise de 0,44 dias, 

enquanto que a análise avançada necessitou de 3,45 dias. Além da redução do tempo de cálculo, o 

utilizador não necessitou de intervir no processo de convergência da análise simplificada, ao contrário 

da abordagem avançada.  

Definida a ferramenta de cálculo automático expedita, procedeu-se à sua avaliação na deteção de 

erros potencialmente plausíveis no cálculo/modelação da estrutura porticada. As configurações de 

anomalias/omissões de modelação compreenderam significativas reduções na área de armadura 

longitudinal nas vigas; omissão da armadura de momentos negativos nas vigas; insuficiência do 

comprimento de amarração na armadura longitudinal nas vigas. Constatou-se que os defeitos mais 

severos, tais como a redução da taxa de armadura longitudinal, introduziram alterações na carga 

última, embora o seu impacto não tenha sido muito significativo, comparativamente com cálculo 

analítico manual. A estrutura manifesta redistribuição de esforços que resultam em reduções menos 

graves do que o expectável para a carga última.  

5  CONCLUSÕES 

No presente artigo apresenta-se uma metodologia de verificação da capacidade de carga última de 

estruturas de betão amado, com recurso a análise não linear 3D (elementos de volume), e preparação 

dos modelos de simulação diretamente a partir de informação contida no modelo BIM da estrutura. 

Foi proposto um conjunto de simplificações ao nível das leis constitutivas, permitindo que sejam 

facilitados os processos de convergência no cálculo e, portanto, torne a ferramenta de mais simples 

utilização em contexto de projeto, sem que seja perdida acuidade significativa no que diz respeito à 

capacidade de previsão de cargas e modos de rotura. O artigo abordou a validação da ferramenta 

proposta através de um conjunto de ensaios laboratoriais de vigas em betão armado com modos de 

rotura distintos, demonstrando a viabilidade dos pressupostos e das metodologias.  

Seguidamente, a metodologia foi aplicada a um caso piloto de uma pequena estrutura, no qual foi 

possível evidenciar a sua capacidade de funcionamento e testar o efeito de várias anomalias induzidas 

no projeto. Acabou por se revelar um exemplo muito interessante, até pela forte capacidade de 

Figura 5. Extensões principais de tração (E1), na vista inferior, correspondente às cargas últimas da análise 

avançada (esquerda) e da análise simplificada (direita).  
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redistribuição de esforços revelada pela estrutura, que permitiu que a carga de rotura se mantivesse 

em níveis muito semelhantes, apesar da imposição de erros grosseiros na colocação da armadura.  

Numa ótica de adequada garantia de qualidade, considera-se que é recomendável, em 

desenvolvimentos futuros, a expansão das capacidades da ferramenta ao contexto do comportamento 

em serviço, no qual serão identificadas de forma mais direta e clara as deficiências de projeto.  
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Resumo 

Os edifícios antigos de alvenaria fazem parte do parque habitacional das cidades e são, 
potencialmente, bastante vulneráveis às ações sísmicas. É por isso importante realizar intervenções 
de reforço sísmico que sejam eficientes, mas que, ao mesmo tempo, não destruam a identidade e 
valor cultural intrínseco desse património construído. 

Os revestimentos armados são uma solução de reforço particularmente promissora para a 
reabilitação e reforço sísmico de estruturas de alvenaria, permitindo também, quando os rebocos 
existentes se encontram degradados, uma reabilitação estética e proteção contra a água. Os 
revestimentos armados conferem às paredes uma maior resistência e ductilidade ao corte (no plano 
da parede) e maior capacidade de deformação à flexão (para fora do plano da parede), 
características essenciais no reforço sísmico deste tipo de estruturas, assim como uma maior 
resistência superficial e melhor controlo de fissuração. 

Neste artigo, são caracterizados provetes de revestimentos armados compostos por argamassas à base 
de cal aérea, cal hidráulica natural e cimento, reforçados com redes de juta, metálicas e de fibra de 
vidro. A resistência à tração desses revestimentos armados é analisada, assim como os respetivos 
mecanismos de rutura obtidos, que constituem indicadores sobre a compatibilidade entre os materiais. 

Um grupo de amostras de paredes de alvenaria de tijolo cerâmico maciço foi submetido a ensaios de 
flexão para fora do plano, umas sem reforço e outras reforçadas com revestimentos armados, para a 
determinação da eficácia desse tipo de reforço. Os ensaios realizados permitiram quantificar a 
melhoria da resistência para fora do plano que a aplicação dessa solução de reforço confere às 
paredes assim como avaliar a compatibilidade mecânica dos materiais que as compõem com o 
suporte onde vão ser aplicadas. 

Palavras-chave: Paredes resistentes de alvenaria; Reforço sísmico; Revestimentos armados; 
Ensaios de flexão para fora do plano  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1215

mailto:aimarques@lnec.pt
mailto:joao.gomes.ferreira@tecnico.ulisboa.pt
mailto:pcandeias@lnec.pt
mailto:rveiga@lnec.pt


 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

As argamassas armadas são uma solução de reforço eficaz e de simples aplicação para a reabilitação 
e reforço de estruturas, quando se considera necessário substituir os rebocos existentes. Esta 
solução é normalmente composta por um material de reforço (de grande resistência à tração) que é 
incorporado numa argamassa, a qual é aplicada à superfície externa dos elementos estruturais. 

A avaliação das propriedades das paredes de alvenaria revela-se de uma grande importância para 
sustentar um correto diagnóstico do real estado da estrutura de alvenaria e garantir assim a escolha 
dos materiais e técnicas que melhor se adequam a uma boa intervenção de reabilitação estrutural. 

A avaliação do desempenho das soluções de reforço aplicadas nas paredes de alvenaria, 
comparativamente às paredes não reforçadas, é essencial para a determinação da sua eficácia. Com 
a realização de ensaios experimentais, pretende-se quantificar a melhoria da resistência ou 
ductilidade que a aplicação dessas soluções de reforço oferece às paredes, assim como avaliar a 
compatibilidade dos materiais que compõem essa solução de reforço com o suporte onde vão ser 
aplicadas. 

Neste artigo foram consideradas várias combinações de revestimentos armados constituídos por 
argamassas com ligantes de cal aérea, cal hidráulica natural ou cimento e por três tipos de redes de 
reforço, uma rede metálica, uma rede de fibra de vidro e uma rede de juta. Duas dessas soluções 
foram escolhidas para aplicação em pequenos modelos de paredes (wallettes) que posteriormente 
foram sujeitas a ensaios de flexão para fora do plano. Esses resultados foram comparados com os 
resultados do mesmo ensaio realizado em paredes originais sem reforço, retiradas de um edifício, 
para avaliação da eficácia das soluções de reforço escolhidas. 

2 ENSAIOS DE TRAÇÃO EM REVESTIMENTOS ARMADOS 

Para a execução de provetes de revestimento armado foram selecionados três tipos de redes de 
reforço, uma rede metálica, uma rede de fibra de vidro [1] e uma rede de juta. Foram também 
selecionados quatro tipos de argamassas constituídas por ligantes de cal aérea ao traço  
(ligante : agregado) 1:3, cal hidráulica natural aos traços 1:2 e 1:3 e cimento ao traço 1:3. Para a 
realização dos ensaios de tração foram preparados pelo menos cinco provetes de cada tipo de 
revestimento armado com 60 cm de comprimento, 10 cm de largura e 2 cm de espessura, sendo que 
a rede de reforço se situa a meio da espessura do provete. Previamente aos ensaios de tração, os 
provetes foram submetidos ao ensaio para a determinação da velocidade de propagação de 
ultrassons pelo método indireto, com o objetivo de verificar a existência de fissuras nos provetes 
causadas pela desmoldagem ou pelo transporte. Por fim, os provetes foram submetidos a ensaios de 
tração, com controlo em deslocamento, com uma velocidade de ensaio de 0,6 mm/min, e com uma 
frequência de amostragem de 50 Hz. 

Os valores obtidos da força aplicada nos revestimentos armados foram registados e o valor da tensão 
foi calculado, considerando que a área da secção transversal é igual à área da rede, prevenindo assim 
que os resultados sejam afetados pela variação inevitável da espessura da argamassa. A área da 
secção transversal da rede é calculada através do somatório da área dos fios da rede. Na Tabela 1 
apresenta-se o valor médio e o desvio padrão do módulo de elasticidade dinâmico e da tensão de 
rotura e na  
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Fig. 1 apresentam-se os mecanismos de rotura para cada solução (é apresentado apenas um provete 
representativo de cada solução) de revestimentos armados que foram agrupados pelo tipo de 
argamassa. 

Tabela 1. Valores médios (e desvio padrão) obtidos nos revestimentos armados ensaiados 

Identificação do 
tipo de provete 

Tipo de 
argamassa e traço 

Tipo de rede 
de reforço 

Módulo de elasticidade 
dinâmico [MPa] 

Tensão de 
rotura [MPa] 

156A_M 

Cal aérea 1:3 

Metálica 2148 (270) 405 (11) 

157A_J Juta 1921 (86) 42 (5) 

1510A_V Fibra de vidro 1843 (85) 550 (82) 

356A_1:3_M 
Cal hidráulica 

natural 1:3 

Metálica 4284 (212) 404 (19) 

357A_1:3_J Juta 4810 (74) 35 (1) 

3510A_1:3_V Fibra de vidro 4562 (339) 600 (26) 

356A_1:2_M 
Cal hidráulica 

natural 1:2 

Metálica 8056 (469) 392 (7) 

357A_1:2_J Juta 8379 (225) 39 (4) 

3510A_1:2_V Fibra de vidro 7785 (354) 580 (38) 

256A_M 

Cimento 1:3 

Metálica 14439 (401) 423 (9) 

257A_J Juta 11561 (997) 38 (2) 

2510A_V Fibra de vidro 13622 (376) 578 (11) 
 

    
Cal aérea Cal hidráulica 1:3 Cal hidráulica 1:2 Cimento 
Figura 1. Mecanismos de rotura obtidos em cada uma das soluções de revestimentos armados, 

da esquerda para a direita com: rede metálica, rede de juta e rede de fibra de vidro 

Tendo em consideração os resultados obtidos na tensão de rotura dos revestimentos armados 
sujeitos ao ensaio de tração, pode-se concluir que o valor da tensão de rotura é fortemente 
condicionada pela rede de reforço, dado que para o mesmo tipo de rede a variação do tipo de 
argamassa não tem uma diferença significativa. Os valores obtidos na tensão de rotura mostram-se 
bastante consistentes para cada solução, dado que os desvio padrão obtidos são relativamente 
baixos. 

Relativamente aos mecanismos de rotura observados, podemos verificar que à medida que se passa 
para uma argamassa com maior resistência mecânica, verifica-se que a deformação da rede deixa de 
ser capaz de mobilizar a argamassa, rompendo antes da ocorrência da primeira fissura na argamassa, 
como é o caso dos revestimentos armados com argamassa de cal hidráulica natural ao traço 1:2 e 
rede de juta. No caso das argamassas de cimento esta situação ocorre para os revestimentos 
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armados com rede de juta e com rede metálica, verificando-se assim a sua não eficácia, na medida 
em que a deformação da rede não mobiliza a argamassa de cimento. 

Foram escolhidos dois tipos de revestimento armado que serão aplicados nos wallettes construídos 
para esse efeito. Excluíram-se as soluções com argamassas mais fracas, nomeadamente a de cal 
aérea ao traço 1:3 e de cal hidráulica natural ao traço 1:3 pelo facto de apresentarem um módulo de 
elasticidade baixo, o que fazia prever uma baixa capacidade da solução de reforço. Relativamente às 
soluções com cal hidráulica ao traço 1:2 e com os dois tipos de rede cuja deformação consegue ainda 
mobilizar a argamassa (rede metálica e fibra de vidro), escolheu-se a rede de fibra de vidro por 
apresentar uma maior tensão de rotura. Relativamente à argamassa de cimento ao traço 1:3 a 
escolha recaiu sobre a rede de fibra de vidro, já que é a única em que a sua deformação consegue 
mobilizar a argamassa de cimento. 

3 ENSAIOS DE FLEXÃO PARA FORA DO PLANO 

3.1 Campanha experimental 

Foi localizado um edifício no centro da cidade de Lisboa, que estava a ser sujeito a obras de 
reabilitação, cujas paredes interiores são de alvenaria resistente de tijolo cerâmico com argamassas 
de assentamento à base de cal aérea e aparelho de assentamento a “uma vez”. Dado que parte do 
edifício se encontrava num estado muito avançado de degradação, houve necessidade de proceder a 
demolições localizadas. Destas zonas de demolições foram retiradas amostras de paredes reais, 
conforme se ilustra na Fig. 2, com a finalidade de serem caracterizadas experimentalmente de um 
ponto de vista químico, físico e mecânico [2]. 

Posteriormente, foram construídos novos wallettes de parede de tijolo cerâmico maciço, com 
dimensões 70 x 70 cm2, conforme se ilustra na Fig. 3, que após a realização de ensaios de 
caracterização, se verificou que simulam o comportamento dos wallettes originais [2]. Nos novos 
wallettes foram utilizados os tijolos sobrantes da demolição do mesmo edifício e realizada uma 
composição de argamassa de cal aérea ao traço 1:3 com mistura de agregado (areia de rio e areia de 
areeiro) tendo por base os resultados dos ensaios de caracterização das argamassas de 
assentamento originais previamente caracterizadas [2]. As argamassas de assentamento tiveram um 
processo de cura de aproximadamente seis meses até à aplicação da solução de reforço. 

  

 

 

Figura 2. Remoção das amostras no edifício  Figura 3. Construção de wallettes novos 
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O wallette M2M6 foi reforçado com revestimentos armados constituídos por argamassa de cimento ao 
traço 1:3 e rede de fibra de vidro. O wallette M3M4 foi reforçado com revestimentos armados 
constituídos por argamassa de cal hidráulica natural ao traço 1:2 e rede de fibra de vidro. O wallette 
M0M13 é o wallette original (retirado do edifício) que não tem nenhuma solução de reforço aplicada e 
cujos resultados servirão de comparação com os wallettes reforçados M2M6 e M3M4. Os revestimentos 
armados foram aplicados em ambas as faces dos wallettes com uma espessura de 3 cm (2 cm para a 
camada de regularização + 1 cm para a camada de acabamento). A rede foi aplicada entre as duas 
camadas e fixa ao wallette através de conectores plásticos, com aproximadamente 7 cm de 
comprimento, numa malha de 50 cm de largura por 50 cm de altura centrada no wallette, conforme se 
ilustra na Fig. 4. 

  
Reforço de cal hidráulica Reforço de cimento 

Figura 4. Aplicação dos revestimentos armados nos novos wallettes 

A preparação das amostras para o ensaio de flexão consistiu na execução da regularização das faces 
superiores e inferiores com argamassa de cimento. No caso do wallette original (sem reforço) foi 
necessário regularizar algumas zonas nas faces laterais. As zonas regularizadas são aquelas que vão 
estar em contacto com a força vertical e, no caso do wallette original (sem reforço) também as que 
estão em contacto com o dispositivo de ensaio que aplica a força para fora do plano no wallette e 
aquelas em que se exerce reação a essa força (apoios), já que no caso dos wallettes reforçados essas 
zonas estão naturalmente regularizadas com os revestimentos armados. 

3.2 Instrumentação dos provetes 

Nos ensaios de flexão para fora do plano, os wallettes foram instrumentados em vários locais. Na 
face da reação da força (apoios), foram colocados, na zona de momento constante (zona oposta que 
fica entre pontos de aplicação da carga horizontal), quatro transdutores de deslocamento do tipo 
W50, para medição do deslocamento para fora do plano da parede e seis alvos óticos para medição 
da abertura da fenda horizontal que se espera que abra por flexão do provete. Foram também 
colocados três transdutores de deslocamento do tipo W10 para medir a rotação do provete nas suas 
extremidades (dois para a extremidade superior e um para a extremidade inferior). Na Fig. 5 
apresenta-se um desenho esquemático que indica a localização da instrumentação realizada nos 
wallettes ensaiados e na Fig. 6 apresenta-se o dispositivo de ensaio utilizado nos ensaios de flexão. 
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Face comprimida Face tracionada Face lateral 

Figura 5. Instrumentação colocada nas faces de um dos wallettes sujeito a ensaio de flexão 

 

Figura 6. Dispositivo de ensaio utilizado nos ensaios de flexão 

3.3 Ensaio 

Nos ensaios de flexão procedeu-se a uma adaptação do método normalizado preconizado na norma 
portuguesa NP EN 1052-2 [3]. Esta norma prevê que os provetes sejam ensaiados na posição 
horizontal e sem aplicação de força de pré-compressão. Neste caso específico considera-se 
importante a consideração da força vertical que simula a carga que as paredes suportam 
correspondente ao peso do edifício. Dada a fragilidade dos wallettes, não é de todo recomendado o 
manuseamento dos wallettes na horizontal, pois poderiam ocorrer esforços de tração que 
danificassem os wallettes. 

O método utilizado consiste basicamente na colocação do wallette no dispositivo de ensaio realizado 
para este efeito, onde a força horizontal (flexão), com quatro pontos de aplicação, e a força vertical 
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(pré-compressão) são aplicadas sem choque, isto é, de uma forma gradual e com uma velocidade 
controlada. O wallette foi fletido segundo um plano de rotura paralelo às juntas horizontais e 
ensaiado na vertical. A aplicação de carga para a flexão foi realizada horizontalmente ao wallette 
através de um atuador hidráulico e a pré-compressão foi realizada verticalmente, de acordo com o 
posicionamento das paredes no edifício, através de um atuador hidráulico montado num pórtico 
metálico ajustável. O topo e a base do wallette (onde é aplicada a pré-compressão) são rotulados, 
permitindo assim a sua rotação enquanto o wallette é fletido. Foi utilizada uma frequência de 
amostragem de 10 Hz, uma velocidade de aplicação da carga vertical de 1 kN/s até se atingir a força 
de 100 kN, e a aplicação da força horizontal foi realizada manualmente (dada a limitação do atuador 
hidráulico) controlando em tempo real o seu valor no sistema de aquisição, procurando sempre que 
possível manter uma velocidade baixa para se observar de uma forma mais pormenorizada o 
comportamento do wallette. A duração de cada ensaio, desde o início da aplicação da força até à 
rotura do wallette, foi de aproximadamente 30 minutos [4]. 

3.4 Resultados obtidos 

A evolução da deformação registada para fora do plano dos wallettes ensaiados relativamente à 
força horizontal de flexão apresenta-se na Fig. 7. Esta deformação é dada pelos quatro LVDTs 
instalados na face tracionada dos wallettes. 

 
Original – M0M13 

  
Reforço de cal hidráulica – M3M4 Reforço de cimento – M2M6 

Figura 7. Deformação para fora do plano relativamente à força horizontal aplicada (de flexão) 

As rotações das extremidades dos wallettes foram calculadas tendo em conta a hipótese dos 
pequenos deslocamentos, em que tg θ≅ θ, sendo θ o valor da rotação dado em radianos. A rotação 
da extremidade superior foi calculada através do valor da diferença da deformação obtida nos dois 

 
Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1221



 
  

 

transdutores de deslocamento colocados na parte superior do wallette (15039 e 15038, conforme se 
ilustra na Fig. 5) dividido pela distância que separa esses dois transdutores. 

Na extremidade inferior do wallette, foi medida a deformação num dos lados. Neste caso utilizou-se 
a técnica descrita anteriormente, isto é, o cálculo da rotação foi realizado com o valor da deformação 
obtida no transdutor da extremidade inferior (15036) dividido pelo braço desde o ponto de medição 
ao eixo de rotação. A Fig. 8 apresenta os valores das rotações, dados em radianos, nas extremidades 
dos wallettes ensaiados em função da força horizontal (de flexão). 

 
 

Original – M0M13 

 

 

 
Reforço de cal hidráulica – M3M4  Reforço de cimento – M2M6 

Figura 8. Valores das rotações das extremidades dos wallettes ensaiados em função da força 
horizontal durante o ensaio de flexão 

Na Fig. 9 apresenta-se uma fotografia de cada wallette aproximadamente no instante em que se 
atingiu a força máxima horizontal (de flexão) aplicada. Na Tabela 2 apresentam-se os principais 
valores de pico obtidos nos wallettes ensaiados à flexão, nomeadamente a força máxima atingida, a 
respetiva deformação para fora do plano, o momento fletor máximo atingido e a abertura da fenda 
no momento em que foi atingida a força máxima, para o caso do wallette original M0M13, já que nos 
wallettes reforçados a abertura dessa fenda não ocorreu. 

Tabela 2. Síntese dos resultados obtidos para os valores de pico no ensaio de flexão 

Identificação do provete Força máxima de 
pico atingida [kN] 

Deformação para 
fora do plano [mm] 

Momento fletor 
máximo [kN.m] 

Abertura da  
fenda [mm] 

Original – M0M13 101,64 12,30 15,76 9,17 

Reforço de cal hidráulica – M3M4 112,85 6,39 17,49 - 

Reforço de cimento – M2M6 130,31 4,26 20,20 - 
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Original – M0M13 Reforço de cal hidráulica – M3M4 Reforço de cimento – M2M6 
Figura 9. Roturas obtidas nos wallettes ensaiados durante o ensaio de flexão para fora do plano 

(aproximadamente no momento da aplicação da força horizontal máxima) 

3.5 Análise de resultados 

Para o caso do wallette original M0M13, o valor médio da força máxima atingida foi de 101,6 kN e a 
deformação média (para fora do plano) correspondente à força máxima atingida foi de 12,3 mm. 
Através das condições de fronteira e dimensões do wallette foi possível determinar o valor do 
momento máximo aplicado na zona entre os dois pontos de aplicação da carga, cujo valor médio é de 
15,8 kN.m. Para este wallette original (sem reforço), e com recurso ao sistema ótico de seis alvos 
móveis e uma máscara fotogramétrica de alvos fixos na face tracionada, foi possível determinar a 
abertura da fenda central máxima que atingiu 9,2 mm. 

Para além do mecanismo de rotura observado após o ensaio do wallette original (sem reforço), foi 
possível medir a rotação das extremidades desse wallettes. As rotações observadas e respetivos 
sentidos são compatíveis com um mecanismo de flexão do wallette para fora do plano, conforme se 
observa na Fig. 8. 

Tendo em conta as dimensões dos provetes, os dois mecanismos de rotura (corte e flexão) são 
bastante prováveis. Se no wallette original (sem reforço) acabaram por ser obtidas roturas por 
flexão, com a aplicação dos reforços nos wallettes, terá sido mais reforçado o mecanismo de rotura 
por flexão, acabando por ser condicionante o mecanismo de rotura por corte, conforme se verificou 
nos valores das rotações nas extremidades dos wallettes, que rodam ambas no mesmo sentido, 
conforme se ilustra na Fig. 8. Tal facto pode ser também observado nos mecanismos de rotura nos 
wallettes reforçados (Fig. 9), onde se verificam roturas essencialmente por corte, com deslizamento 
relativo entre tijolos através das juntas de argamassa. 

Se compararmos os gráficos das deformações para fora do plano relativamente à força horizontal 
aplicada (de flexão) do wallette original (não reforçado) com os wallettes reforçados (Fig. 7), verifica-
se que apesar do acréscimo da força máxima atingida dos wallettes reforçados ser pequeno 
relativamente ao wallette não reforçado, a deformação atingida para o mesmo valor da força 
horizontal (de flexão) é bastante inferior nos wallettes reforçados relativamente ao wallette não 
reforçado. Verificou-se também que o valor da força máxima foi superior no caso do wallette 
reforçado com argamassa de cimento relativamente ao wallette reforçado com argamassa de cal 
hidráulica, conforme se ilustra na Tabela 2. 
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A observação de alguns pormenores nos wallettes reforçados após a realização dos ensaios de flexão 
permitiu verificar que a rede de reforço e os fixadores mecânicos foram completamente mobilizados, 
nos dois casos de reforço. Verificou-se também que, no caso do wallette reforçado com argamassa 
de cal hidráulica, a camada de argamassa exterior à rede de reforço se destacou em algumas zonas. 
No caso do wallette reforçado com argamassa de cimento, foram observadas zonas em que a 
camada de revestimento armado se destacou, como um todo, da parede de alvenaria. 

4 CONCLUSÕES 

Os ensaios de flexão para fora do plano permitiram verificar que as paredes reforçadas com esta 
técnica de reforço, têm um aumento significativo de ductilidade. Este aspeto mostra-se de grande 
relevância para a possível salvaguarda de vidas em caso de sismo. 

Os revestimentos armados selecionados destinam-se a ser aplicados em paredes resistentes de 
alvenaria de tijolo maciço para melhoria do seu comportamento sísmico. Tendo em conta que ambas 
as soluções garantem um aumento de resistência significativo, a seleção depende dos objetivos e das 
condições do projeto. A solução de revestimento armado composta por argamassa de cal hidráulica 
natural e rede de fibra de vidro apresenta maior compatibilidade física e mecânica com o suporte 
onde se destina ser aplicada e deve, portanto, ser preferencialmente escolhida, dado que conduz a 
uma maior durabilidade da parede. No entanto, se as condições de projeto indicarem a necessidade 
de o reforço a aplicar garantir maior resistência global da parede, então a solução mais adequada 
será a dos revestimentos armados compostos por argamassa de cimento e rede de fibra de vidro. 
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Resumo 

As pontes ferroviárias, em particular as de pequeno vão, estão especialmente sujeitas a efeitos 
ressonantes devido à passagem de cargas, possibilitando cenários de instabilização de balastro ou 
mesmo de perda de contacto. A verificação do nível de aceleração vertical é assim um indicador de 
segurança condicionante. A metodologia utilizada parte dos limites presentes no Anexo E da EN1991-
2 para a configuração de comboios de alta velocidade e define um espaço de variáveis a utilizar em 
simulações de Monte Carlo. São considerados comboios articulados e convencionais e pontes do tipo 
viga embebida da Rede Ferroviária Portuguesa, cuja análise em elementos finitos é validada e 
complementada com dados experimentais do projeto In2Track-WP5. Foram feitas 100.000 
simulações para cada tipo de comboio, considerando velocidades de circulação ente 140 km/h e 500 
km/h, com intervalos de 10 km/h, com um total superior a 7 milhões de cálculos. As análises 
dinâmicas são complementadas pelo cálculo das assinaturas dinâmicas de cada comboio. São 
avaliadas as distribuições dos valores de aceleração a meio vão e comparadas com as envolventes 
previstas na norma, sendo possível relacionar os resultados com tendências de variáveis como o 
comprimento das carruagens e a distância entre centros de bogies de veículos adjacentes. 

Palavras-chave: Análise dinâmica; Ferrovia de alta velocidade; Pontes de viga embebida; Avaliação  
probabilística; Ressonância. 
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1 INTRODUÇÃO 

As linhas ferroviárias de alta velocidade representam uma rede de vias de comunicação essencial à 
movimentação de pessoas e bens, em particular no espaço europeu. Estas redes devem ser 
interoperáveis, seguras e eficientes, e por isso apresentam desafios concretos quer em fase de 
dimensionamento quer em operação. Uma das condicionantes é a abundante presença de pontes e 
viadutos ao longo das linhas, existindo mais de 200,000 na Europa [1]. Nestas estruturas, os efeitos 
dinâmicos resultantes da regularidade da passagem das cargas não devem ser ignorados, 
principalmente nas pontes e viadutos de pequeno vão. Neste trabalho é utilizado como indicador 
referente à resposta dinâmica o valor da aceleração vertical a meio vão, aplicado a uma ponte de 
viga embebida com via balastrada. 

De forma a determinar a resposta dinâmica de pontes ferroviárias, o Eurocódigo 1 – Parte 2 [2] indica 
um conjunto de configurações de cargas denominado High Speed Load Model (HSLM), com 
limitações que se encontram descritas no Anexo E da mesma norma, e cujo objetivo é cobrir uma 
extensa gama de comboios de alta velocidade, quer reais quer futuros. Através da metodologia 
apresentada, pretende-se avaliar a validade dos HSLM relativamente aos comboios articulados e 
convencionais descritos no Eurocódigo, assim como a sua aplicabilidade a comboios que ultrapassam 
os limites já definidos, como o ICE-4 [3]. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Parametrização das análises dinâmicas probabilísticas 

O Eurocódigo 1 – Parte 2 [2] define o modelo de cargas HSLM-A como um conjunto de 10 comboios 
universais (com a designação A1 a A10) em que são variados o número de carruagens intermédias, o 
comprimento das carruagens, o espaçamento entre eixos de um bogie e a carga pontual por eixo. No 
anexo E da mesma norma, são apresentados os limites de validade deste modelo de cargas para 
comboios dos tipos articulado, convencional e regular, sendo que neste trabalho se exclui este 
último. 

Os comboios articulados (Fig. 1a) são definidos pelo comprimento das carruagens D (m) e pelo 
espaçamento entre eixos de um bogie (dBA), enquanto que os comboios convencionais (Fig. 1b) são 
ainda caracterizados pela distância entre centros de bogies de veículos adjacentes (dBS). A norma 
limita D entre 18 m e 27 m e dBA entre 2.5 m e 3.5 m. Contudo, não apresenta valores para dBS, pelo 
que se adotou uma gama entre 5.5 m e 8.5 m, com base em comboios reais. Relativamente a esta 
variável, é apenas referido que as razões D/ dBA e (dBS- dBA)/ dBA) não devem aproximar valores 
inteiros. Já a carga por eixo (P) é, nos comboios articulados, limitada a 170 kN e nos comboios 
convencionais limitada ao mínimo entre esse valor e ao valor correspondente à equação E.2 da 
norma. 
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a) 

 

b) 

Fig. 1. Diagrama dos comboios articulados (a) e convencionais (b) (adaptado de [2]). 

Atendendo a estes valores, foram geradas 100,000 configurações de comboios aleatórios, quer para 
os comboios articulados, quer para os comboios convencionais. Adicionalmente, foi gerado outro 
conjunto correspondendo a intervalos mais amplos. Neste, D pode tomar valores entre os 15 m e os 
30 m e dBA entre 2 m e 4 m. Uma vez que o intervalo original para a variável dBS não se encontra 
definido na norma, não foi ampliado para este segundo conjunto. Todas as amostras foram obtidas 
através de distribuições uniformes. 

A aceleração vertical máxima medida a meio vão foi calculada na ponte apresentada no caso de 
estudo (3.1), para cada um dos comboios gerados aleatoriamente, utilizando a metodologia 
desenvolvida por [4], adaptada por forma a considerar cargas móveis. A gama de velocidades de 
circulação foi estabelecida entre 140 km/h e 500 km/h, com intervalos de 10 km/h. 

2.2 Análise das assinaturas dinâmicas dos comboios 

Para além das análises dinâmicas do caso de estudo, foram ainda determinadas as assinaturas 
dinâmicas dos comboios gerados aleatoriamente, por forma a estabelecer a comparação entre estes 
dois métodos. A assinatura dinâmica permite analisar os efeitos dinâmicos de um comboio 
independentemente das características da estrutura. É por isso uma ferramenta útil para comparar o 
conjunto de comboios gerado com os comboios HSLM-A. 

A determinação da assinatura dinâmica é descrita em [5], como parte do método simplificado DER 
(Decomposition of Excitation at Resonance), que oferece precisão para avaliação de efeitos em 
velocidades ressonantes, ainda que possa subestimar os efeitos de aceleração em velocidades mais 
afastadas. Este método inclui como simplificações a redução do sistema a um único gau de liberdade, 
a representação da ação como uma série de Fourier, a inclusão apenas do termo de ressonância da 
série e a eliminação do tempo das equações. Assim, a aceleração é dada como a combinação de três 
fatores: uma constante, uma função da linha de influência e um fator que representa a passagem das 
cargas, designado como espectro do comboio G(λ), apresentado na Eq. (1), em que ξ é o coeficiente 
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de amortecimento da estrutura, x é a distância a que se situa cada uma das N cargas do comboio de 
valor P, e λ o comprimento de onda da ação. 
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Uma vez que o espectro é ainda dependente do conhecimento do amortecimento da estrutura, a 
assinatura S0(λ) assume um coeficiente nulo e é calculada através da Eq. (2). 
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(2) 

Este método foi empregue para calcular as assinaturas de todos os comboios gerados 
aleatoriamente, bem como dos HSLM-A. 

3 RESULTADOS 

3.1 Apresentação do caso de estudo 

Foi escolhido como caso de estudo para as análises dinâmicas um vão simplesmente apoiado da 
ponte de Canelas (Fig. 2a), devido ao conhecimento já existente proveniente de estudos numéricos 
[6] e experimentais [7]. Esta estrutura, parte da Linha do Norte da rede ferroviária portuguesa, é 
composta por 12 tramos simplesmente apoiados, com 2 tabuleiros independentes. A solução 
estrutural (Fig. 2b) é do tipo viga embebida, sendo os tabuleiros de 4.5 m de largura e 0.7 m de altura 
constituídos por perfis metálicos HEB 500, e suportados por um conjunto de aparelhos de apoio. A 
via é balastrada e os carris são do tipo UIC60. 

O modelo de elementos finitos (Fig. 2c) representa um dos tabuleiros, dado serem independentes, e 
é bidimensional, uma vez que se pretende avaliar apenas a componente vertical da aceleração. 
Assim, o tabuleiro é representado por elementos de viga e os aparelhos de apoio por elementos de 
mola. Por forma a incluir o efeito da interação via-estrutura e a representar a distribuição de cargas, 
a via é discretizada com elementos de viga (carris), sistemas mola-amortecedor (balastro e palmilha) 
e elementos de massa (massa do balastro e das travessas). 
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a) 

 

b) 

c) 

Fig. 2. Ponte de Canelas: vista do primeiro tramo (a), corte transversal (b) (adaptado de [8]) e 
diagrama do modelo de cálculo (c). 

3.2 Resultados das análises dinâmicas 

3.2.1 Comboios articulados 

Os comboios gerados aleatoriamente são aplicados ao caso de estudo apresentado. Na Fig. 3a são 
apresentados os resultados das análises dinâmicas para o conjunto dos 100,000 comboios gerados 
aleatoriamente cumprindo as limitações do Eurocódigo 1 – Parte 2, e na Fig. 4b os resultados 
relativamente ao conjunto com os limites alargados, assim como a envolvente dos HSLM-A em 
ambas as situações. De um modo geral, observa-se que os limites descritos para os comboios HSLM-
A são adequados, apesar da existência de valores outlier limite. Já os resultados considerando limites 
alargados não são cobertos pelos HSLM-A, particularmente nas velocidades elevadas. Estes valores 
devem-se sobretudo aos comboios com dimensão D entre 15 m e 18 m, ou seja, abaixo do limite. 
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a) 

 

b) 

Fig. 3. Resultados das análises dinâmicas dos comboios articulados dentro dos limites (a) e com 
os limites alargados (b) – comboios articulados. 

3.2.2 Comboios convencionais 

Relativamente aos comboios convencionais, os resultados apresentam-se na Fig. 4a (dentro dos 
limites da norma) e na Fig. 4b (com os limites alargados). Constata-se que mesmo cumprindo as 
limitações indicadas no Eurocódigo 1 – Parte 2 é possível obter configurações de cargas de comboios 
convencionais cujos efeitos dinâmicos não são cobertos pelos HSLM-A. Com efeito, os valores 
elevados registados na região que se observa na figura (entre os 280 km/h e os 370 km/h) apenas 
desaparecem se se considerarem comboios com dimensão D fora dos limites ou dimensão dBA acima 
do limite de 3.5 m. Por forma a compreender estes valores elevados, foram selecionados todos os 
comboios que causam efeitos dinâmicos não cobertos pela envolvente HSLM-A e analisadas as suas 
características. Através dos histogramas apresentados na Fig. 5, para duas velocidades exemplo, 
constata-se que estes valores estão associados aos valores mais elevados da variável dBS. 

 

a) 

 

b) 

Fig. 4. Resultados das análises dinâmicas dos comboios convencionais dentro dos limites (a) e 
com os limites alargados (b) – comboios convencionais. 
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a) 

 

b) 

Fig. 5. Distribuição da variável dBS dos comboios convencionais com efeitos dinâmicos não 
cobertos pela envolvente HSLM-A nas velocidades de 300 km/h (a) e 350 km/h (b). 

3.3 Resultados das assinaturas dinâmicas 

3.3.1 Comboios articulados 

Observa-se na Fig. 6a que, tal como nas análises dinâmicas, os comboios HSLM-A cobrem o efeito 
dos comboios articulados gerados aleatoriamente, quase na totalidade, quando são cumpridos os 
limites da norma. O mesmo não se verifica quando se consideram os limites alargados, conforme é 
patente na Fig. 6b. 

 

a) 

 

b) 

Fig. 6. Assinaturas dinâmicas dos HSLM-A e envolvente das assinaturas dos comboios articulados, 
considerando os limites da norma (a) e os limites alargados (b). 

3.3.2 Comboios convencionais 

Considerando o conjunto de comboios convencionais, verifica-se que os efeitos destes ultrapassam 
os efeitos previstos pelos HSLM-A na gama de comprimentos de onda correspondente às velocidades 
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observadas nas análises dinâmicas, mesmo quando são cumpridos os limites (Fig. 7a). Considerando 
os limites alargados (Fig. 7b), os efeitos também não são cobertos. 

 

a) 

 

b) 

Fig. 7. Assinaturas dinâmicas dos HSLM-A e envolvente das assinaturas dos comboios 
convencionais, considerando os limites da norma (a) e os limites alargados (b)  

4 CONCLUSÕES 

As análises dinâmicas e o cálculo das assinaturas demonstram que o modelo de cargas HSLM-A tem a 
capacidade de cobrir os efeitos dinâmicos causados por comboios de alta velocidade, principalmente 
dos comboios articulados. Contudo, observam-se situações em que mesmo cumprindo as 
propriedades geométricas dos limites do Eurocódigo 1 – Parte 2 os efeitos ressonantes não são 
cobertos.  

Para comboios articulados, este efeito deve-se à ressonância em velocidades elevadas e aos menores 
valores do comprimento das carruagens, que contribuem para a repetibilidade da passagem das 
cargas. Já considerando os comboios convencionais, para além da ressonância em velocidades 
elevadas, observa-se também a relação entre valores de aceleração não cobertos pelos HSLM-A e os 
maiores valores da distância entre centros de bogies de veículos adjacentes. À medida que esta 
variável aumenta, o efeito de bogies consecutivos atua mais como cargas individuais e menos como 
um par, o que leva a maiores valores de aceleração vertical devido ao aumento da contribuição para 
os efeitos ressonantes. 

Assim, verifica-se que existe alguma margem para melhoramento do Eurocódigo 1 – Parte 2, 
nomeadamente na definição dos parâmetros como dBS, cuja incerteza associada leva a valores de 
aceleração máximos acima da envolvente dos HSLM-A 
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Resumo  

Neste artigo apresenta-se um estudo numérico sobre o comportamento ao fogo de lajes de betão armadas 

com varões de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP) com acabamento em areia. Foram 

desenvolvidos modelos de elementos finitos tridimensionais com o objetivo de simular ensaios de resistência 

ao fogo realizados anteriormente pelos autores em faixas de laje com diferentes pormenores construtivos. 

Nestes ensaios, as lajes foram sujeitas simultaneamente a um carregamento de serviço e expostas na face 

inferior à curva de incêndio padrão da norma ISO 834. Os modelos numéricos tiveram em consideração: (i) as 

propriedades mecânicas e termofísicas do betão e dos varões de GFRP em função da temperatura, e (ii) a 

interação GFRP-betão, modelada através de leis locais tensão de aderência-deslizamento para diferentes 

temperaturas; estas leis foram calibradas anteriormente pelos autores, com base num procedimento 

numérico e em resultados de ensaios de arrancamento. Os modelos das lajes apresentaram boa concordância 

com os resultados experimentais, prevendo a resposta térmica e mecânica das lajes durante a exposição ao 

fogo, nomeadamente no que se refere à distribuição de temperaturas e variação do deslocamento a meio 

vão ao longo do tempo, à resistência ao fogo e aos modos de rotura. Os resultados do presente estudo 

confirmaram que quando as zonas de emenda são sujeitas à ação direta do fogo, o tempo de resistência de 

elementos de betão armado com varões de GFRP é seriamente reduzido, devido à propensão a roturas 

prematuras (durante os primeiros 30 min de incêndio) causadas por perda de aderência dos varões. Para além 

disso, confirmou-se a importância de ancorar os varões longitudinais em zonas frias dos elementos – este tipo 

de amarração, mais eficaz, evitou o colapso prematuro das lajes por perda de aderência betão-varões, 

permitindo que a rotura ocorresse por tração das armaduras e, assim, que se atingissem períodos de 

resistência ao fogo superiores a 90 min. 

Palavras-chave: Faixas de laje de betão armadas com varões de GFRP; Ensaios de resistência ao fogo; 
Modelação numérica; Comportamento termomecânico; Interação GFRP-betão a 
temperatura elevada.  
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1. INTRODUÇÃO  

Apesar da reconhecida suscetibilidade dos polímeros reforçados com fibras (FRP) às temperaturas 

elevadas, os estudos experimentais disponíveis na literatura mostram que lajes e vigas de betão armado 

com varões FRP podem atingir resistências ao fogo de pelo menos 90 min (e.g. [1, 2]). Apesar destes 

resultados promissores, a utilização de varões de FRP em edifícios de betão armado encontra-se ainda 

limitada pela falta de normas/recomendações de dimensionamento para a segurança ao fogo deste tipo 

de estruturas. A elaboração de recomendações depende, entre outros aspetos, do desenvolvimento de 

modelos numéricos precisos, em que as propriedades dos materiais e a interação entre os varões de FRP e 

o betão em função da temperatura sejam explicitamente implementadas. Contudo, ainda existe alguma 

incerteza no que se refere à degradação das propriedades mecânicas dos varões a temperaturas elevadas, 

sobretudo para temperaturas superiores a 400 °C. Para além disso, as leis de aderência de varões FRP em 

função da temperatura são ainda muito limitadas e, por este motivo, a aderência perfeita é geralmente 

assumida nos modelos. Esta simplificação, embora razoável (mas não necessariamente precisa) nos casos 

em que é assegurada a boa amarração dos varões nas extremidades dos elementos, revela-se inadequada 

quando a resistência ao fogo é condicionada pela perda progressiva de aderência nas zonas de ancoragem 

(conforme se observou em [3, 4]) ou nas zonas de emenda dos varões. 

Este artigo apresenta um estudo numérico sobre o comportamento ao fogo de faixas de laje armadas com 

varões de GFRP com acabamento em areia. Foram desenvolvidos modelos tridimensionais de elementos 

finitos para simular a resistência ao fogo de faixas de laje contendo: (i) varões contínuos e diferentes 

espessuras de recobrimento, (ii) varões com emendas a meio vão diretamente expostas ao fogo, e 

(iii) betões de diferentes resistências. As propriedades mecânicas dos varões em função da temperatura, 

assim como as leis de aderência, obtidas de forma independente pelos autores a partir de ensaios de 

arrancamento (descritos em [5]), foram implementadas nos modelos para melhorar a sua precisão e 

permitir avaliar o efeito da degradação da aderência betão-varão na resistência ao fogo das lajes. 

2. ENSAIOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO ANTERIORES 

O programa experimental anterior, apresentado em Rosa et al. [1], compreendeu ensaios de resistência ao 

fogo em faixas de laje de betão armado com varões de GFRP com acabamento em areia. Entre os parâmetros 

estudados em [1], os seguintes foram numericamente investigados no presente artigo: (i) o recobrimento das 

lajes (2,5 cm e 3,5 cm), (ii) a composição do betão (maior e menor resistência), e (iii) a continuidade dos varões 

(contínuos ou com emendas). As principais características e nomenclatura das faixas de laje estão resumidas 

na Tabela 1. Nas faixas de laje com emendas (GFRP LS65), o comprimento de sobreposição (65 cm) 

correspondeu ao comprimento recomendado pelo ACI 440.1R-15 para elementos de betão armado com 

varões de GFRP sujeitos a flexão a temperatura ambiente. De forma a induzir a rotura na zona de emendas, 

estas foram deliberadamente posicionas a meio vão e diretamente expostas ao fogo (cf. Figura 1). 

Tabela 1. Características das faixas de laje. 

Faixa de laje Composição de betão Recobrimento [cm] Continuidade do varão Carga de incêndio [kN] 

GFRP C2.5* I 2,5 

Contínuo 

16,9 

GFRP C2.5 II 2,5 16,9 

GFRP C3.5* I 3,5 13,6 

GFRP C3.5 II 3,5 13,6 

GFRP LS65 II 2,5 Emenda a meio vão  16,9 
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As faixas de laje, ilustradas na Figura 1, possuem 1,50 m de comprimento (1,40 m de vão entre apoios) e 

secção transversal com 0,25 m de largura e 0,11 m de altura. A armadura longitudinal principal (i.e. inferior) 

inclui 3 varões com 10 mm de diâmetro (utilizaram-se varões de 6 mm na camada superior), tendo também 

sido adotada uma armadura transversal (6 mm de diâmetro, espaçamento de 160 mm). Os varões de GFRP 

com 6 mm e 10 mm de diâmetro possuem resistências à tração de 896 MPa e 1045 MPa, e módulos de 

elasticidade de 46 GPa e 48 GPa, respetivamente (valores médios). A Tg dos varões foi definida em 98 °C, 

tendo como base o início do decaimento da curva do módulo de armazenamento, determinada através de 

análises mecânicas dinâmicas (DMA). A temperatura de decomposição (Td) foi definida em 380 °C, com base 

na temperatura média do decaimento da massa, obtida através de análises termogravimétricas (TGA). As 

faixas de laje foram produzidas recorrendo a betão pronto com agregados calcários; as propriedades 

mecânicas das duas composições de betão testadas (composição I, mais resistente; composição II, menos 

resistente) encontram-se resumidas na Tabela 2.  

 
Figura 1. Pormenorização de armaduras e posicionamento de termopares: (a) corte 

longitudinal e (b) vista em planta ao nível da armadura inferior. 

Tabela 2. Propriedades do betão (resistência média e coeficiente de variação entre parênteses). 

Composição de betão Idade [dias] Resistência à compressão, fcm,cub [MPa] Resistência à tração, fctm [MPa] 

I 135 53,3 (4,0%) 2,8 (8,1%) 

II 643 35,1 (6,5%) 2,0 (6,6%) 

Os ensaios de resistência ao fogo foram realizados numa configuração de flexão em 4 pontos, envolvendo 

a aplicação de duas cargas concentradas a terços do vão (cf. Figura 2a); o carregamento de serviço 

correspondeu a 70% da carga de dimensionamento à temperatura ambiente (de acordo com o Eurocódigo 

2), resultando nos valores apresentados na Tabela 1. Após a aplicação do carregamento, a face inferior das 

faixas de laje foi exposta à curva de incêndio padrão da norma ISO 834, ao longo de um comprimento de 

1,10 m (Figura 2a), tendo as faces laterais das lajes sido termicamente isoladas conforme ilustrado na 

Figura 2b. De forma a minimizar a convecção do ar acima das lajes, o espaço entre estas e o sistema de 

exaustão foi coberto com tecido ignífugo. As zonas de ancoragem dos varões foram protegidas da ação 

direta do fogo, em cada extremidade das lajes, num comprimento de 17,5 cm (cf. Figura 1). Durante os 
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ensaios o deslocamento a meio vão foi medido na face superior das lajes, enquanto que as temperaturas 

foram medidas no ar acima das lajes, no betão (a diferentes alturas na secção de meio vão) e nas armaduras 

(no vão exposto e nas zonas de ancoragem protegidas), conforme esquematizado na Figura 1. Os principais 

resultados dos ensaios de resistência ao fogo são apresentados na secção 4, em conjunto com os resultados 

numéricos correspondentes.  

    
Figura 2. Esquema dos ensaios de resistência ao fogo: (a) corte longitudinal e (b) corte 

transversal do forno e do sistema de isolamento térmico. 

3. DESCRIÇÃO DOS MODELOS NUMÉRICOS 

Para simular os ensaios de resistência ao fogo descritos na secção 2, foram desenvolvidos modelos térmicos 

e modelos termomecânicos das faixas de laje, recorrendo ao software comercial ABAQUS. Os modelos de 

elementos finitos tridimensionais (3D) foram utilizados sequencialmente e em conjunto, através de uma 

análise desacoplada. A evolução de temperaturas foi primeiramente determinada através dos modelos 

térmicos, que consideraram as propriedades termofísicas dos materiais dependentes da temperatura, 

assim como as condições de fronteira térmicas. Em seguida, a distribuição de temperaturas obtida nos 

modelos térmicos foi utilizada nos modelos termomecânicos, nos quais foram definidas as propriedades 

mecânicas dos materiais e as leis de aderência betão-GFRP em função da temperatura, assim como as 

condições de fronteira cinemáticas. 

3.1. Geometria, malha e propriedades dos materiais 

Ilustra-se na Figura 3 a geometria e a malha de dois (num total de três) dos modelos 3D desenvolvidos. As 

várias partes dos modelos, nomeadamente a faixa de laje, os varões de GFRP e as chapas de apoio e de 

carregamento em aço foram modeladas através de elementos hexaédricos de 8 nós do tipo C3D8. Devido 

à simetria das lajes e do carregamento, apenas foi necessário modelar 1/6 da dimensão das lajes com 

varões contínuos e 1/3 da laje com varões com emendas.  

As propriedades mecânicas adotadas para o betão estão indicadas na Tabela 2, em que a variação do 

módulo de elasticidade (Ecm) e das resistências à compressão (fcm) e tração (fctm) com a temperatura foram 

determinadas de acordo com o Eurocódigo 2, parte 1-2 (Figura 4a). O módulo de elasticidade foi estimado 

com base na resistência à compressão, de acordo com o Eurocódigo 2, parte 1-1, e o coeficiente de Poisson 

(ν = 0,2) foi assumido constante com a temperatura. O comportamento inelástico do betão foi simulado 

através do modelo de dano plástico Concrete Damaged Plasticity (definido no ABAQUS) - a relação 

constitutiva do betão à compressão foi definida de acordo com o Eurocódigo 2, parte 1-2; o 

comportamento em tração foi definido considerando uma energia de fratura (Gf) igual a 0,104 N/mm 

(betão I) e 0,077 N/mm (betão II), estimada com base em [6] e assumida constante com a temperatura. O 

coeficiente de dilatação térmica (α), a densidade (ρ), a emissividade (ε), a condutividade térmica (λ) e o 

calor específico (cp) do betão foram definidos de acordo com o Eurocódigo 2, parte 1-2. 
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Os varões de GFRP foram modelados (simplificadamente) como isotrópicos, adotando-se as propriedades 

mecânicas (módulo de elasticidade, EGFRP, e resistência à tração, fGFRP) e as correspondentes variações com a 

temperatura (até 715 °C) (Figura 4a) obtidas experimentalmente em [5, 7]. Para temperaturas superiores a 

715 °C, devido à falta de dados experimentais, considerou-se uma redução de 99% do módulo de elasticidade e 

da resistência dos varões para uma temperatura de 855 °C, dado que as fibras (neste caso do tipo E-CR) 

amolecem a partir de 830-880 °C [8, 9]. As propriedades termomecânicas (α) e termofísicas (ρ, λ e cp) do GFRP 

foram consideradas de acordo com [10] e [11], respetivamente. O aço dos apoios e chapas de carregamento foi 

modelado como elástico-linear (E=210 GPa e ν=0,3, invariantes com a temperatura) e a variação com a 

temperatura das suas propriedades termofísicas (ρ, λ e cp) foi definida de acordo com o Eurocódigo 3, parte 1-2. 

 
Figura 3. Geometria e malha dos modelos das faixas de laje GFRP LS65 (esq.) e GFRP C3.5 (dir.). 

 

Figura 4. Evolução com a temperatura (a) das propriedades mecânicas do betão e dos varões 
de GFRP e (b) da lei tensão de aderência-deslizamento entre os varões de GFRP e o betão. 

3.2. Interações entre materiais e leis de aderência 

Num estudo anterior [5] foram propostas leis de tensão de aderência-deslizamento até 140 °C para os 

varões utilizados na presente investigação, calibradas numericamente tendo em conta as curvas tensão de 

aderência-deslizamento obtidas em ensaios de arrancamento (a lei de aderência para 200°C foi calibrada a 

posteriori com base nos resultados reportados em [5]). De forma a simular de uma forma precisa a 

interação entre os varões de GFRP e o betão durante a exposição ao fogo, as leis obtidas em [5] (Figura 4b) 

foram implementadas nos modelos das lajes através de superfícies coesivas, envolvendo a definição da 

rigidez de contacto e dos parâmetros de iniciação e evolução do dano. Os parâmetros de rigidez (K), tensão 

de aderência máxima (τ0) e deslizamento correspondente (s0) associados às leis implementadas são 
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apresentados na Tabela 3; para temperaturas superiores a 200 °C, assumiu-se uma variação linear das 

propriedades, tendo estas sido consideradas nulas para uma temperatura de 250 °C. A interação entre o 

betão e as chapas de aço foi modelada através de uma ligação rígida (tipo Tie na nomenclatura do ABAQUS). 

Tabela 3. Parâmetros das leis de aderência implementadas nos modelos. 

Temperatura [°C] K [MPa/mm] τ0 [MPa] s0 [mm] 

20 134,6 23,7 0,32 

40 85,4 21,8 0,35 

60 27,3 15,0 0,61 

80 13,0 7,9 0,69 

100 5,8 3,9 0,75 

140 8,1 2,9 0,40 

200 24,0 1,9 0,09 

3.3. Condições de fronteira e carregamento e tipos de análise 

As condições de fronteira dos modelos foram definidas de forma a reproduzir as condições dos ensaios de 

resistência ao fogo. A face inferior das lajes foi exposta à curva de incêndio padrão da norma ISO 834 num 

comprimento de 1,10 m, enquanto as zonas de ancoragem protegidas e a face superior da laje foram sujeitas a 

uma temperatura inicial de 20 °C. As faces laterais das lajes foram simuladas como adiabáticas e foram 

consideradas trocas de calor por radiação e convecção nas faces superior e inferior das lajes (adotou-se um 

coeficiente de convecção hc de 25 W/m2 °C, independente da temperatura). De acordo com as simplificações de 

simetria descritas na secção 3.1, os deslocamentos dos nós localizados nos planos de simetria YZ e XY (YZ apenas 

nos modelos de lajes com emendas) foram restringidos ao longo dos eixos X e Z, respetivamente. Nos modelos 

termomecânicos, para simular as condições de apoio experimentais, restringiu-se o deslocamento vertical 

(direção Y) numa fiada de nós localizados a meia largura da face inferior das chapas de apoio; no modelo da laje 

com emendas, os deslocamentos numa das chapas de apoio foram também restringidos ao longo do eixo Z. O 

carregamento mecânico foi aplicado através de forças nodais distribuídas nas chapas de carregamento, sendo a 

carga aumentada monotonicamente até ao valor da carga de incêndio de cada laje no primeiro segundo de cada 

corrida e mantida constante durante o restante tempo de cada análise (cf. Tabela 1). Nos modelos térmicos, 

foram realizadas análises térmicas transientes; em seguida, nos modelos termomecânicos, foram efetuadas 

análises mecânicas estáticas. As durações das análises variaram entre 1 e 3 horas, dependendo do período de 

exposição ao fogo de cada laje nos ensaios, com incrementos máximos permitidos de 50 s.  

4. VALIDAÇÃO DOS MODELOS NUMÉRICOS 

4.1. Resposta térmica 

Apresenta-se na Figura 5 a comparação entre a distribuição das temperaturas numéricas e experimentais ao 

longo do comprimento das lajes GFRP C2.5 e GFRP C3.5*, para vários instantes de exposição ao fogo. Em geral, 

observou-se uma boa concordância entre os resultados numéricos e as temperaturas medidas durante os 

ensaios, demonstrando que as propriedades termofísicas dos materiais, definidas em função da temperatura, e 

as condições de fronteira foram corretamente implementadas nos modelos. Os modelos foram capazes de 

simular a distribuição não linear de temperaturas ao longo do comprimento das lajes, assim como na espessura 

da secção de meio vão. As temperaturas máximas foram obtidas na zona central das lajes e as mínimas nas zonas 

de extremidade protegidas, onde a temperatura se manteve inferior à Tg durante grande parte da exposição ao 

fogo. A partir dos 90 min de exposição, as zonas da ancoragem mais próximas do vão exposto aproximaram-se 

consideravelmente da Tg (experimentalmente, este valor foi até ultrapassado), o que indicia a ocorrência de 
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degradação da aderência nesta região. Contudo, graças ao restante comprimento de ancoragem, que 

permaneceu suficientemente “frio”, as lajes com varões contínuos foram capazes de resistir a longos períodos 

de exposição ao fogo sem que se tenha observado qualquer deslizamento relevante dos varões. Conforme 

esperado, para um mesmo instante, a temperatura dos varões foi menor nas lajes com maior espessura de 

recobrimento. A resposta térmica global das lajes não demonstrou ter sido afetada pela resistência do betão, 

embora, conforme discutido adiante, a resposta local possa ter sido afetada devido à sua fendilhação. 

 
Figura 5. Comparação da evolução da temperatura (numérica e experimental) nos varões 

inferiores da armadura principal nas faixas de laje (a) GFRP C2.5 e (b) GFRP C3.5*.  

4.2. Resposta mecânica 

Nesta secção, discute-se a resposta numérica (vs. experimental) em flexão das lajes durante a exposição ao 

fogo. A Figura 6 mostra o aumento do deslocamento a meio vão em função do tempo de exposição das lajes 

GFRP C2.5 e GFRP C2.5* (Figura 6a), GFRP C3.5 e GFRP C3.5* (Figura 6b) e GFRP LS65 (Figura 6c); o instante 

t=0 min corresponde ao início da fase de exposição ao fogo (i.e., após a aplicação do carregamento e 

estabilização dos deslocamentos). Observou-se uma boa concordância entre as curvas numéricas e 

experimentais, sobretudo no que se refere à previsão dos instantes e modos de rotura; com exceção da laje 

GFRP C3.5* (discutida adiante), o valor médio do rácio entre os tempos de resistência ao fogo obtidos 

numérica e experimentalmente foi 1,05.  

No que se refere às lajes com varões contínuos, os modelos numéricos confirmaram o aumento da resistência ao 

fogo das lajes com o aumento de 1 cm na espessura do recobrimento. Nos modelos e ensaios, o comportamento 

das lajes GFRP C2.5* (Figura 6a) e GFRP C3.5* (Figura 6b) caracterizou-se por grandes deslocamentos antes do 

colapso, desencadeado pela rotura em tração dos varões (inferiores) aos 109 min (149 min no ensaio) e 160 min 

(158 min no ensaio), respetivamente. Nos ensaios, a rotura dos varões ocorreu em ambos os casos em secções 

alinhadas com as fendas de maior abertura (cf. Figura 6d1 e Figura 6d2). Conforme se mostra na Figura 6d2, a rotura 

das lajes com maior recobrimento foi, contudo, caracterizada pela formação de uma fenda de grande abertura 

na secção de meio vão, a qual terá facilitado o aquecimento localizado e, portanto, mais acelerado dos varões. 

Este efeito foi ainda mais significativo na laje GFRP C3.5 com betão de menor resistência e, como tal, mais 

propenso a fendilhação intensa, o que explica a rotura prematura observada nos ensaios aos 83 min. Contudo, o 

fenómeno de aquecimento localizado dos varões não foi passível de ser simulado pelos modelos térmicos, pelo 

facto de ter sido realizada uma análise desacoplada e, por este motivo, a resposta termomecânica numérica da 

laje GFRP C3.5 (Figura 6b) apresentou desvios consideráveis face ao resultado experimental. 

  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1241



Não obstante, a modelação da interação entre os varões e o betão em função da temperatura permitiu simular 

a rotura prematura da laje com emendas GFRP LS65 (Figura 6c). O modelo mostrou um padrão de deformações 

inelásticas consistente com a fendilhação intensa observada no ensaio, originada em grande medida pelo 

deslizamento dos varões na zona de emenda. A rotura desta laje ocorreu aos 31 min (20 min no ensaio) para 

uma temperatura dos varões na secção de meio vão superior à Tg (~176 °C nos ensaios) para a qual a resistência 

de aderência já se encontraria severamente degradada [1, 5]. Os modelos numéricos permitiram acima de tudo 

confirmar as conclusões obtidas nos ensaios de resistência ao fogo realizados em [1]: (i) por um lado, o aumento 

da resistência ao fogo com o aumento na espessura do recobrimento - conforme discutido na secção 5, a 

ancoragem dos varões nas zonas de extremidade frias foi fundamental para garantir a resistência ao fogo das 

lajes muito após a perda de aderência na zona exposta; (ii) por outro lado, a redução do tempo de resistência ao 

fogo das lajes em cerca de 70% (vs. laje com varões contínuos) quando as emendas são diretamente expostas 

ao fogo.  

5. EFICIÊNCIA ESTRUTURAL DE VARÕES DE GFRP EXPOSTOS AO FOGO 

Os modelos numéricos foram também utilizados para investigar a evolução da tensão média de tração nos 

varões de GFRP (Figura 7a) e da tensão de aderência na interface GFRP-betão (Figura 7b) durante o incêndio. 

Estas tensões foram avaliadas ao nível da armadura principal: (i) nas zonas de ancoragem (denominadas por A), 

consideradas a uma distância de 17,5 cm da extremidade dos varões, e (ii) na zona central da laje (denominada 

por C), entre os pontos de aplicação da carga e entre duas macro-fendas iniciais (zonas no vão onde a tensão de 

 

 
Figura 6. Evolução numérica (N) e experimental (E) da variação do deslocamento a meio vão em função do 

tempo de exposição ao fogo das lajes (a) GFRP C2.5 e GFRP C2.5*, (b) GFRP C3.5 e GFRP C3.5*, e (c) GFRP LS65; 
d) vista inferior das lajes GFRP C2.5 (d1) e GFRP C3.5 e GFRP C3.5* (d2) após os ensaios de resistência ao fogo. 

0

20

40

60

80

100

120

0 25 50 75 100 125 150 175

Tempo de exposição ao fogo [min]

GFRP C2.5-I (N)

GFRP C2.5-I (E)

GFRP C2.5-II (N)

GFRP C2.5-II (E)

(a)

A
um

en
to

 d
o 

de
sl

oc
am

en
to

a 
m

ei
o

vã
o

[m
m

]

GFRP C2.5* (N)
GFRP C2.5* (E)
GFRP C2.5 (N)

GFRP C2.5 (E)

0

20

40

60

80

100

120

0 25 50 75 100 125 150 175
Tempo de exposição ao fogo [min]

GFRP C3.5-I (N)

GFRP C3.5-I (E)

GFRP C3.5-II (N)

GFRP C3.5-II (E)

(b)

A
um

en
to

 d
o 

de
sl

oc
am

en
to

a 
m

ei
o

vã
o

[m
m

]

GFRP C3.5* (N)
GFRP C3.5* (E)
GFRP C3.5 (N)

GFRP C3.5 (E)

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40
Tempo de exposição ao fogo [min]

GFRP LS65-II (N)

GFRP LS65-II (E)

A
um

en
to

 d
o 

de
sl

oc
am

en
to

a 
m

ei
o

vã
o

[m
m

]

(c)
GFRP LS65 (N)
GFRP LS65 (E)

1242 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



aderência não é nula). Numa fase inicial do incêndio (0 < t < 30 a 45 min), o comportamento no vão 

caracterizou-se pelo aumento da tensão de tração nos varões (devido à deformação da laje decorrente do 

elevado gradiente térmico na secção de betão) e pela degradação severa da aderência na interface GFRP-betão 

(a qual conduziu ao colapso prematuro da laje GFRP LS65 aos 31 min, cf. Figura 6c). A Figura 7b mostra que a 

tensão média de aderência no vão se torna praticamente nula aos 45 min na laje GFRP C2.5 e aos 60 min na laje 

GFRP C3.5, momentos a partir dos quais se observa um aumento considerável das tensões de aderência e de 

tração nas zonas de ancoragem. Este comportamento mostra que ocorre uma redistribuição de tensões da zona 

central para as zonas de extremidade à medida que a aderência vai sendo degradada no vão, e que os varões de 

GFRP se passam a comportar como tirantes, ancorados nas extremidades “frias” das lajes.  

De facto, após a perda de aderência no vão, as tensões de aderência (nas ancoragens) e de tração (nas ancoragens 

e no vão) apenas começam a reduzir de forma monotónica (no vão) após ~75 min na laje GFRP C2.5 e, mais tarde, 

aos ~120 min na laje GFRP C3.5 (devido ao maior recobrimento); nesses instantes, para os quais a temperatura 

dos varões no vão é ~450 °C (Figura 5), os varões estão sujeitos a tensões de tração de respetivamente ~240 

MPa e ~230 MPa (correspondente a ~50% da sua resistência àquela temperatura). Para t > 75 min e 120 min, a 

par do aumento contínuo (mais tarde, seguido de uma redução ligeira) da tensão de tração nas ancoragens (onde 

as reduzidas temperaturas, inferiores à Tg, asseguram a boa aderência dos varões ao betão), verifica-se uma 

redução da tensão de tração dos varões no vão. Os resultados comprovam que, para além da resistência dos 

varões a temperaturas muito elevadas, a resistência ao fogo das lajes dependerá fortemente do 

dimensionamento adequado do comprimento de ancoragem protegido (termicamente); para a geometria, 

materiais e condições de ensaio descritas, o comprimento protegido de 17,5 cm em cada extremidade foi 

suficiente para conferir boas condições de amarração dos varões durante a exposição prolongada ao fogo e 

permitiu que o colapso fosse desencadeado pela rotura à tração dos varões a temperaturas significativamente 

superiores à Td (nos ensaios, 570 °C na laje GFRP C2.5 e 589 °C na laje GFRP C3.5). 

6. CONCLUSÕES 

No presente artigo, apresentou-se um estudo numérico, com base em modelos de elementos finitos 

tridimensionais, que tiveram como objetivo simular o comportamento térmico e termomecânico de faixas de 

laje de betão armadas com varões de GFRP expostas ao fogo. Os resultados numéricos mostraram boa 

concordância com os obtidos em ensaios de resistência ao fogo, nomeadamente em termos da evolução das 

temperaturas e do deslocamento a meio vão ao longo do tempo, assim como da resistência ao fogo e modos 

 
Figura 7. Evolução (numérica) com o tempo de exposição ao fogo das (a) tensões médias de tração e (b) 

tensões de aderência na armadura principal (zonas de ancoragem (A) e meio vão (C)). 
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de rotura. A implementação de leis de aderência em função da temperatura, calibradas numericamente com 

base em resultados de ensaios de arrancamento, contribuíram para uma simulação mais rigorosa (e precisa) do 

comportamento termomecânico das lajes, em particular da laje com emendas por sobreposição, cuja rotura 

havia sido espoletada pela perda de aderência na zona de emenda. No que diz respeito às lajes com varões 

contínuos, os modelos permitiram sobretudo compreender os mecanismos de redistribuição de tensões que se 

desenvolvem quando a aderência é degradada no comprimento diretamente exposto ao fogo e a integridade 

estrutural passa a depender da capacidade de amarração dos varões nas extremidades frias das lajes. 
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Resumo 

A modelação de estruturas de betão estrutural e respetiva verificação da segurança aos estados 
limites últimos de resistência podem ser realizados com base na análise plástica, em particular, com 
a utilização de modelos de escoras e tirantes ou modelos de campos de tensões. Com o 
desenvolvimento destes modelos de forma contínua, baseados no método dos elementos finitos e 
assumindo relações constitutivas elasto-plásticas, é possível a inclusão da compatibilidade de 
deformações e, consequentemente, o uso destes modelos para a avaliação da ductilidade disponível 
na estrutura. 

A introdução dos efeitos da resistência à tração do betão e da aderência entre o betão e o aço 
permitem simular os efeitos da contribuição do betão entre fendas (tension stiffening) e assim 
estudar o comportamento em serviço das estruturas. 

Nesta comunicação, apresenta-se uma formulação que modela o Tension Chord Model empregando 
explicitamente as três componentes, aço, betão e aderência combinados num elemento finito. Deste 
modo, pode-se obter quer as soluções de fissuração estabilizadas, quer de fissuração localizada, bem 
como os efeitos relacionados com a insuficiência de aderência. 

O número de parâmetros que definem o comportamento do elemento foi minimizado, para terem 
correspondência física simples, embora permitam a reprodução dos aspetos principais do 
comportamento em serviço. Com o uso deste elemento finito, é possível avaliar convenientemente 
os estados de fissuração e obter estimativas para a abertura de fendas, avaliar estados de 
deformação, redistribuições de tensões e eventuais problemas de aderência / insuficiência de 
amarração de armaduras. 

De modo a ilustrar a formulação proposta, apresentam-se exemplos de aplicação em tirantes de 
betão armado sujeitos a força aplicada, deformação imposta e retração do betão, comprovando a 
adequabilidade da metodologia a casos conhecidos. Seguidamente, avalia-se o comportamento de 
vigas-paredes em comparação com os resultados obtidos em ensaios laboratoriais. 

Palavras-chave: Betão Estrutural; Modelos de campos de tensões contínuos; Comportamento em 
serviço; 
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1. INTRODUÇÃO 

O betão armado é um material composto, em que se combinam as vantagens relacionadas com a 
elevada resistência à compressão e a moldabilidade do betão, com a resistência à tração dos varões 
de aço que são colocados no interior daquele. No entanto, como a resistência à tração do betão é 
reduzida e, quando excedida, origina fissuras no betão é necessário que os dois materiais possam 
desenvolver tensões entre si para que o conjunto possa responder como desejado. 

Para a verificação da segurança aos estados limites últimos não se considera em geral a resistência à 
tração do betão, enquanto que na avaliação do comportamento em serviço esta não deve ser 
desprezada, porque influencia a retenção das tensões por parte do betão, alterando a rigidez relativa 
e, por conseguinte, a distribuição de tensões no elemento. 

A fissuração, ao reduzir a rigidez, contribui para o aumento da deformação e pode acelerar o 
processo de degradação das estruturas. O controlo da abertura das fissuras é importante para 
garantir um bom desempenho da estrutura, tornando necessário uma forma eficaz de fazer essa 
estimativa, em particular, para regiões não correntes de betão estrutural. 

Os princípios de funcionamento de um tirante de betão foram explicados através do 
desenvolvimento do Tension Chord Model por Marti et al [1], em que se simplifica a equação 
diferencial que rege o caso composto assumindo um valor constante para a aderência. O referido 
modelo permite analisar casos simples ou complexos, sendo particularmente indicado para entender 
a formação das fissuras e suas consequências ao nível das tensões na armadura. 

Uma versão simplificada desse modelo, em que se fixa a distância média entre fissuras, com base no 
seu valor máximo, é apresentada no MC2010[2] e representada na Figura 1. Este modelo foi usado 
para comparar com os resultados obtidos pela formulação apresentada. 

 

Figura 1 - Relação genérica Esforço axial-extensão média do aço num tirante de betão armado[2] 

Os casos de fissuração única (não estabilizada), que podem ocorrer na presença de baixos rácios de 
armadura, mas em que a estrutura tem possibilidade de redistribuir internamente as tensões, devem 
ser igualmente tratados de forma simples, verificando-se que a metodologia proposta permite 
simular este efeito diretamente na formulação, sem recorrer a alterações das relações constitutivas 
dos materiais. 
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Apresenta-se um elemento finito que simula o Tension Chord Model, modelando explicitamente as 
três componentes: aço, betão e aderência. Desta forma, a relação esforço axial-extensão média é um 
output, e não um dado que é calculado previamente para ser introduzido no modelo. O elemento 
proposto permite obter estimativas de abertura de fissuras e uma distribuição de rigidez mais 
próxima da que ocorre num ensaio. Por outro lado, ao considerar individualizadas as componentes 
aço e betão, ajusta-se bem quer para avaliação dos ELU, em que se limita a resistência máxima pela 
cedência das armaduras, quer para avaliar o comportamento em serviço da estrutura. 

O elemento desenvolvido é apresentado e aplicado a um tirante para ilustrar os resultados obtidos 
através do software EvalS[3], onde foi implementado o referido elemento. Apresenta-se ainda a 
comparação com resultados de ensaios em vigas parede. 

2. ELEMENTO ARMADURA 

O elemento finito de n nós[4], para simulação da armadura sujeita unicamente a esforço axial, pode 
ser usado em diferentes formatos, conforme ilustrado na Figura 2, nomeadamente apenas 
elementos de aço (a); aço com aderência (b) ou aço com betão e aderência (c). Este último formato 
inclui os componentes necessários para simular o Tension Chord Model. 

 

Figura 2 - Elemento de armadura com n nós aplicado em diferentes versões: a) apenas aço; b) aço 
e aderência; e c) aço (s) + aderência (b) + betão (c) 

O comportamento não linear dos materiais pode ser resumido em: 

• Aço  𝜎𝑠,𝑗 = 𝑚𝑖𝑛 �−𝑓𝑦;𝑚𝑎𝑥�𝐸𝑠 ∙ 𝜀𝑠,𝑗; 𝑓𝑦��, em que 𝜀𝑠,𝑗 = �𝑑𝑗+1 − 𝑑𝑗�/�𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗� 

• Aderência 𝜏𝑏,𝑗 = 𝑚𝑖𝑛 �−𝑓𝑏𝛼𝑦;𝑚𝑎𝑥�𝐾 ∙ ∆𝑑𝑗; 𝑓𝑏𝛼𝑦��, em que ∆𝑑𝑗 = 𝑑𝑛+𝑗 − 𝑑𝑗  

• Betão  𝜎𝑠,𝑗 = 𝑠𝑒�0 ≤ 𝜀𝑐,𝑗 − 𝜀𝑐,0 ≤ 𝑓𝑗 ∙ 𝜀𝑐𝑡  𝑒 𝛼𝑐 = 1; 𝐸𝑐 ∙ 𝜀𝑐,𝑗; 𝑠𝑒 𝑛ã𝑜 0�, em que 
𝜀𝑐,𝑗 = �𝑑𝑛+𝑗+1 − 𝑑𝑛+𝑗�/�𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗�; Caso o elemento atinja a fissuração 𝛼𝑐 = 0 

O deslocamento do nó 𝑘 está representado por 𝑑𝑘. A extensão inicial do betão, 𝜀𝑐,0, pode 
representar a retração. O comportamento do betão além de ser não linear, apenas tem resposta à 
tração, é plástico, dado que após a fissuração o valor de 𝛼𝑐 muda de 1 para 0. O comportamento da 
aderência é do tipo elasto-plástico com uma rigidez inicial muito elevada, 𝐾, e um valor limite 𝑓𝑏. O 
fator 𝛼𝑦 indica se o aço está em regime elástico (𝛼𝑦 = 1) ou em cedência (𝛼𝑦 = 0,5). 

Para que o elemento consiga obter uma fissuração discreta é importante introduzir uma 
variabilidade na resistência à tração do betão. Este efeito pode ser obtido multiplicando a resistência 
à tração associada a cada subelemento por um fator 𝑓𝑖, como o apresentado na Figura 3 (𝑓𝑐𝑡,𝑖 = 𝑓𝑖 ×
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𝑓𝑐𝑡). Deste modo, existe uma zona na qual se inicia a fissuração para os casos de esforço axial 
constante. Igualmente importante é usar uma discretização fina, pelo menos 4 elementos entre cada 
fissura para que o efeito de retenção de tensões seja bem captado. Acresce ainda que os patamares 
de incremento de carga sejam pequenos para fissurar apenas um elemento em vez de vários numa 
mesma zona. 

Este elemento finito permite calcular a força de aderência de uma forma mais direta porque toda a 
informação está no mesmo elemento finito. Esta modelação explícita da aderência permite simular 
zonas onde a insuficiência de amarração pode condicionar a capacidade resistente da estrutura e 
também, pelas suas caraterísticas, permite uma boa simulação de zonas de fissuras únicas. 

 

Figura 3 - Distribuição da resistência no comprimento do tirante dada pela soma da unidade com 
dois senos com frequências distintas. 

3. Comportamento de um tirante 

Para ilustrar a capacidade de simulação deste elemento finito apresenta-se as respostas de um 
tirante submetido às situações de força aplicada; deformação imposta e retração. 

A resposta de um tirante de betão armado tem caraterísticas próprias que dependem do rácio de 
armadura, 𝜌 = 𝐴𝑠 𝐴𝑐⁄ , da quantidade de armadura mínima em tração, 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑐𝑡 𝑓𝑦⁄ , e do tipo de 
ação imposta. Estudaram-se três rácios de armadura para melhor comparar o seu efeito. Os dados do 
tirante analisado, com um comprimento de 2m e subelementos com 5cm, são: 

 

Tabela 1 - Dados geométricos e materiais do tirante estudado 

 Área Módulo de elasticidade Resistência 

Betão 150cm2 30GPa 𝑓𝑐𝑡 = 3MPa 
𝑓𝑖 ∈ [0,8; 1,2] 

Aço 𝜌 = 0,25% 
𝜌 = 0,75% 
𝜌 = 1,50% 

200GPa 𝑓𝑦 = 500MPa 

Aderência  200GPa/mm 𝑓𝑏 = 6MPa 
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1.1 Força aplicada 

O caso com maior rácio de armadura evidencia melhor o comportamento típico esperado para o 
tirante. O primeiro troço com comportamento conjunto betão e aço até à fissuração; segue-se a 
abertura de novas fissuras até à sua estabilização, quando a distância entre fissuras é menor que a 
distância mínima entre fissuras consecutivas; o troço seguinte tem essencialmente a mesma rigidez 
que o aço isolado (Estado II) até atingir a cedência do aço, ver Figura 4. 

Neste caso, como se constata na figura referida, o parâmetro usado pelo MC2010 para definir o 
espaçamento médio entre fissuras é muito semelhante ao obtido pelo modelo com a distribuição de 
variação de resistência à tração utilizada. 

 

Figura 4 – Esforço axial-extensão média do tirante para ρ=1,5% e com sujeito a força aplicada 

Com rácios de armadura inferiores os troços não são tão definidos. No caso de rácio inferior à 
armadura mínima, a força apenas aumenta até ao nível de fissuração e o tirante entra em rotura 
porque essa força de fissuração é superior à capacidade resistente das armaduras. 

 

Figura 5 – Curvas esforço axial-extensão média do tirante para diferentes valores de ρ 

O uso de um elemento finito com as caraterísticas apresentadas na secção anterior permite saber a 
distribuição do esforço axial através das suas componentes: betão e aço, tal como representado na 
Figura 6. A distribuição da extensão pelos elementos betão e aço (Figura 7) permite igualmente 
identificar a presença de fissuras, pelo elevado valor da extensão no betão, e a variação existente nos 
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elementos de aço. A diminuição do comprimento de cada subelemento permite suavizar as curvas 
obtidas embora com um custo computacional elevado no caso da análise global de uma estrutura. 

  

Figura 6 - Esforço axial com fissuração estabilizada: 
(i)Total (envolvente);(ii) betão (verde); e (iii) aço 

(laranja) 

Figura 7 - Extensão axial no estado de fissuração 
estabilizada: (i) betão (elementos com extensão 

elevada - fissuração); e (ii) aço (distribuição quase 
uniforme a verde)  

1.2 Deformação imposta extrínseca 

No caso de deformação imposta global, considerada com a movimentação de um apoio fixo, as 
curvas são semelhantes às anteriores, mas com o decaimento próprio após a ocorrência da 
fissuração. 

No gráfico da Figura 8, as curvas têm as mesmas envolventes que os da Figura 4. No caso do tirante 
com 0,25% a força necessária para aumentar a extensão do tirante corresponde a força máxima 
suportada pela armadura na zona fissurada. Após a fissuração a rigidez cai bruscamente porque 
passa a existir um elemento de ligação muito flexível entre dois blocos com a rigidez semelhante à 
original. Ao continuar a impor a deformação e após atingir a força de cedência, toda a deformação é 
concentrada na deformação do elemento de aço. 

Na Figura 9 mostram-se as tensões na primeira fissura aberta no tirante e corresponde ao 
andamento do esforço axial apresentado anteriormente. O limite da tensão de cedência para o qual 
convergem as três curvas corresponde ao máximo que o material suporta. 

Na parte final da curva do tirante com 1,5% aparece um novo decaimento devido à redução da 
aderência entre o betão e o aço que faz diminuir a tensão no betão e, por conseguinte, reduzir o 
valor do esforço axial global. Esses decaimentos formam-se até que o aço fique a trabalhar 
praticamente sozinho. 

O esforço axial é proporcional ao rácio de armadura, desse modo, é inferior em elementos com 
menor quantidade de armadura; no entanto, a tensão instalada nas armaduras na zona das fissuras é 
maior. O espaçamento entre fissuras é inversamente dependente do rácio de armaduras, por 
conseguinte, a retenção de tensões pelo betão aumenta para menores valores de ρ, fazendo 
aumentar o esforço axial global e, portanto, a tensão na armadura nas fissuras é mais elevada. 

Com menor valor de ρ, a extensão necessária para estabilizar a armadura aumenta e a abertura de 
fissura no caso de ρ=0,75% parece ser quase constante, enquanto no caso ρ=1,5%, após a 
estabilização de abertura de fissuras, o valor da abertura aumenta. 

Como no caso de ρ=0,25%, abre apenas uma fissura, esta acomoda praticamente toda a deformação 
imposta. O eixo vertical do gráfico da Figura 10 apresenta o valor máximo de 1mm para permitir a 
leitura dos valores dos dois tirantes com armadura superior à mínima. 
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Figura 8 - Curvas esforço axial - 
extensão média de tirantes com 

diferentes rácios de armadura sujeitos 
a deformação imposta 

Figura 9 - Tensões na armadura num 
subelemento fissurado quando os 
tirantes são sujeitos a deformação 

imposta 

 

Figura 10 - Abertura da primeira fissura, medida ao nível do aço, num tirante com diferentes 
taxas de armadura e sujeita a deformação imposta 

1.3 Deformação imposta intrínseca - Retração restringida 

Um tirante restringido sujeito à retração do betão aumenta a força axial instalada no betão sem 
introduzir tensões no aço até ser atingida a primeira fissura. Ao fissurar a rigidez baixa e existe a 
transferência de tensões para a armadura. Com a abertura de novas fissuras a rigidez e a força global 
continuam a baixar porque o comprimento dos troços onde está restringida a retração diminui. Este 
efeito pode ser observado no gráfico da Figura 11. 

Apesar dos valores correntes da extensão de retração serem muito inferiores aos apresentados no 
gráfico e, como tal, na generalidade das situações as armaduras mínimas, devido aos efeitos da 
retração, deverão ser dimensionadas para o esforço axial de fendilhação para uma situação de tração 
pura, existem casos particulares onde poderão ocorrer extensões superiores e que poderá ser 
ponderado o dimensionamento das armaduras para forças inferiores. 
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Figura 11 - Força axial de restrição - extensão de retração num tirante com diferentes taxas de 
armadura e sujeito à retração do betão 

À semelhança da deformação imposta, a tensão instalada nas armaduras em secções fissuradas 
aumenta com a diminuição do rácio de armadura, embora tenha uma tendência de diminuição com 
o aumento da retração. A evolução da abertura de fissura é similar ao descrito no caso de 
deformação imposta. 

Salienta-se que nestes casos o esforço axial na componente de betão é, em geral, superior à reação 
desenvolvida pela restrição existente. Na Figura 12, que representa a variação do esforço axial (total, 
no betão e no aço) para o caso de ρ=0,25%, este efeito é francamente visível. Neste exemplo, após a 
cedência do aço, a tensão de aderência baixa e alarga a zona fissurada. Quando o tirante tem vários 
elementos de armadura com tensão de cedência, o modelo capta a extensão pronunciada de um 
desses troços. 

 

Figura 12 - Esforço axial ao longo do tirante, com ρ=0,5% sujeita retração imposta 

4. Comparação com ensaios experimentais 

Os ensaios WT2 e WT3 em vigas parede realizados por Leonhart & Walter (citados por [5]) mostram 
dois casos com geometria semelhantes, mas com distribuição de armadura distinta. O vão é de 
1,44m, com uma altura de 1,6m e armadura distribuída de 2φ5 // 250mm, que é inferior à mínima 
para um caso de tirante à tração. No caso de WT2 a armadura inferior é de 2x2φ8, enquanto no caso 
WT3, o tirante é constituído por 4x2φ8, ver Figura 13. 

No primeiro caso, WT2, com pouca armadura na base, a deformação na parte final do ensaio 
aumenta consideravelmente e existe a concentração numa fissura única central, ver Figura 17. No 
caso de WT3, a fissuração na base é bem distribuída, e com menor redistribuição de tensões 
internas, ver Figura 15. 
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Figura 13 - Geometria e armaduras dos ensaios WT2 e WT3[5] 

A comparação entre os resultados numéricos e experimentais foi feita com base nos resultados de 
deformação a meio vão, extensão média do tirante inferior e abertura de fissura medida ao nível do 
tirante inferior. 

   

Figura 14 – Extensão média do tirante 
inferior da viga parede WT3 

Figura 15 - Padrão de fissuração ilustrado pelas 
extensões no betão na viga parede WT3 

 
No caso do ensaio WT3, nota-se pela Figura 14, que a simulação apenas com aço sem a contribuição 
do betão conduz a valores da extensão média consideravelmente mais elevados, para o mesmo nível 
de força aplicada. Este tipo de simulação baixa a rigidez do tirante e faz aumentar a redistribuição 
interna das tensões. A consideração do efeito de retenção das tensões através da modificação da lei 
de comportamento do aço (referido no gráfico como Tension Stiffening) permite aproximar as 
respostas embora, com o elemento finito proposto haja uma melhor correspondência com os 
resultados do ensaio. A extensão média foi medida pela diferença de deslocamentos sobre o vão. 

No caso da viga parede WT2, a estimativa da abertura de fissuras nos modelos em que a aderência 
não está explicitamente modelada, foi calculada indiretamente pelas expressões do MC2010[[2]]. 
Verifica-se pelo gráfico da Figura 16, que esse modelo não consegue estimar os valores após a 
cedência das armaduras. Por outro lado, com o elemento armadura, a abertura na primeira fissura os 
valores foram um pouco inferiores inicialmente e após a cedência obtém-se uma boa concordância. 
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Figura 16 - Abertura de fissura da viga parede 
WT2 ao nível do tirante inferior 

Figura 17 - Padrão de fissuração ilustrado pela 
redução da capacidade resistente do betão na 

viga parede WT2 

5. CONCLUSÕES 

A avaliação estrutural por modelos de campos de tensões em meios contínuos, baseados em 
elementos finitos, pode ser expandida para avaliar o comportamento das estruturas na fase de 
serviço. Nesse sentido, apresentou-se um elemento finito que permite a análise do material 
composto betão armado. Como resultado, obtém-se uma melhor aproximação da rigidez efetiva, e 
das estimativas dos valores das tensões e aberturas de fissuras, mantendo-se os mesmos princípios 
simples da modelação com campos de tensões. 

A aplicação aos casos tipificados de tirantes permite confirmar o conhecimento existente do 
comportamento de elementos submetidos a ações diretas e indiretas, sendo também ilustrada a 
aplicação numérica do modelo desenvolvido para a análise do comportamento em serviço de regiões 
de descontinuidade. 
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Resumo  

As estruturas de betão armado (BA) com varões de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP) 

tornaram-se uma realidade nalguns países, que, entretanto, apresentam códigos normativos com 

recomendações restritivas a respeito do uso de varões de GFRP em estruturas sob solicitações 

compressivas. Porém, estudos experimentais e numéricos recentes apontam para a possibilidade do 

uso destes varões em elementos de betão sob compressão, desde que sejam adequadamente 

dimensionados quanto (i) ao confinamento do núcleo de betão pelas cintas de GFRP e (ii) à rotura da 

secção por meio do esmagamento do betão. A utilização deste tipo de armaduras em zonas sísmicas 

suscita igualmente dúvidas, em face do seu comportamento elástico-linear. Neste contexto, este artigo 

apresenta um estudo numérico sobre o comportamento de colunas de BA com varões de GFRP (e com 

varões de aço, como solução de referência), sob carga axial constante (20% da carga axial última) e 

carregamento lateral monotónico e cíclico; estas colunas foram objeto de um estudo experimental, 

também apresentado nesta conferência. A modelação numérica foi efetuada através do uso do 

programa ATENA, considerando: (i) a relação aderência-escorregamento entre os varões e o betão, 

(ii) a resistência dos varões de GFRP à compressão, e (iii) a não-linearidade física dos materiais. O 

desenvolvimento dos modelos numéricos, com elementos finitos tridimensionais, permitiu uma 

eficiente calibração do confinamento do núcleo de betão conferido pelas cintas de GFRP. Apesar de os 

modelos não terem reproduzido todas as ocorrências observadas nos ensaios (em particular, a 

delaminação do betão de recobrimento e a rotura dos varões de GFRP em compressão), os resultados 

da modelação mostraram uma aceitável precisão em comparação com os resultados experimentais, 

no que se refere à capacidade lateral resistente das colunas, às suas deformações permanentes na 

região da rótula, às tensões instaladas nas armaduras e à capacidade de dissipação de energia. 

Palavras-chave: Colunas de betão; Varões de GFRP; Estudo numérico; Modelação; Elementos 
finitos   
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1 INTRODUÇÃO 

O elevado número de estruturas de betão armado (BA) com varões de aço que necessitam de 

intervenções de reabilitação evidencia a sua durabilidade limitada em ambientes agressivos [1], 

motivando diversos estudos sobre o comportamento de elementos de BA com varões de diferentes 

materiais, mais duráveis, como os compósitos de polímero reforçado com fibras (FRP, do inglês Fiber 

Reinforced Polymer). Este tipo de varões, dada a sua elevada resistência à corrosão, leveza e elevada 

resistência à tracção, apresentam significativo potencial para utilização em construções correntes. 

Relativamente à utilização deste tipo de armadura em elementos de betão (BA-FRP), um dos aspectos 

que é relevante avaliar é o comportamento de colunas (e paredes); de facto, os códigos normativos 

internacionais são restritivos quanto à consideração da contribuição destes varões em elementos sob 

compressão [1]; tal é justificado pelo facto de o material FRP apresentar resistência última inferior à 

resistência última à tracção. Por outro lado, em zonas sísmicas, é igualmente relevante avaliar a 

capacidade de cintagem conferida por cintas em FRP, bem como a capacidade lateral resistente de 

colunas armadas com varões de FRP, que têm um comportamento elástico-linear até à rotura. 

Neste domínio do comportamento estrutural de colunas de BA-FRP, foi realizado um número 

relativamente reduzido de estudos experimentais, sobretudo à escala real; esses estudos foram 

brevemente revistos num outro artigo dos autores apresentado neste congresso [2]. A dificuldade (e 

custo) associada à realização daquele tipo de ensaios em colunas de BA-FRP à escala real justifica 

também o interesse no desenvolvimento de estudos numéricos. Neste tipo de estudos, entre outros 

aspectos, assume particular relevância a consideração (i) da aderência entre o betão e os varões de 

FRP, bem como (ii) a consideração da contribuição destes varões quando sujeitos à compressão. 

Lofty [3] modelou numericamente 10 colunas de BA com varões de aço e de FRP de vidro (GFRP) sob 

carga axial concêntrica, tendo utilizado o programa ANSYS. Nos modelos, com elementos finitos 

tridimensionais, foi assumida aderência perfeita entre o betão e as armaduras, e foi desprezado o 

contributo dos varões de GFRP à compressão. Após a validação dos modelos (não obstante aquelas 

simplificações), foi realizado um estudo paramétrico em que se avaliou (i) o aumento da taxa de 

armadura longitudinal de GFRP de 0,73% para 1,63% (aumentou em 22% a resistência da coluna) e 

(ii) a diminuição de 50% do espaçamento entre cintas (aumentou em 10% a resistência da coluna). 

Estes resultados ocorreram, possivelmente, devido ao modelo constitutivo do betão considerar o 

aumento de resistência nos elementos sólidos sob compressão triaxial, a partir do aumento da taxa de 

armadura transversal e, consequentemente, do confinamento do núcleo de betão. 

Hasaballa [4] estudou, experimental e numericamente, o comportamento da região das ligações entre 

colunas e vigas de BA com varões de GFRP (BA-GFRP) sob carga cíclica. A análise numérica foi efectuada 

no programa ATENA. Nos modelos numéricos desenvolvidos, com elementos finitos tridimensionais 

sólidos, foi efectuada uma análise não-linear em que foi considerada a interação entre o betão e os 

varões de GFRP através da implementação da lei de aderência-escorregamento (fornecida pelo 

fabricante, para varões de GFRP nervurados e betão com resistência à compressão de 50 MPa); 

contudo, não foi considerada a contribuição dos varões de GFRP sob compressão. Os modelos 

apresentaram boa concordância em relação à capacidade resistente das ligações e à deformação dos 

varões de GFRP; contudo, os modelos não reproduziram o escorregamento dos varões longitudinais. 

No presente artigo apresenta-se um estudo numérico sobre o comportamento de colunas de BA-GFRP 

sob carga lateral, monotónica (CM) e cíclica (CC). Estas colunas foram ensaiadas no Laboratório de 
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Engenharia de Resistência e Materiais (LERM) do Instituto Superior Técnico (IST) – o estudo 

experimental é apresentado em detalhe em Souza et al. [2]. A modelação numérica foi realizada 

através do programa de elementos finitos ATENA, tendo alguns dos parâmetros dos modelos sido 

calibrados com base nos ensaios experimentais. Neste estudo numérico, ao contrário dos referidos 

acima, o comportamento das colunas de BA-GFRP foi simulado tendo em conta (i) a relação aderência-

escorregamento entre os varões de GFRP e o betão (obtida experimentalmente) e, simultaneamente, 

(ii) a contribuição dos varões de GFRP sob compressão. 

2 SUMÁRIO DO ESTUDO EXPERIMENTAL 

O estudo experimental incluiu um total de 3 colunas com secção quadrada em BA (2 com varões de 

GFRP e 1 com varões de aço, de referência), sob carga lateral monotónica e cíclica, mostrados na Fig. 1. 

As colunas foram submetidas a uma carga axial de 20%·Ac·fc, onde Ac é a área bruta da secção 

transversal da coluna e fc é a resistência à compressão do betão. 

 

 

 

Figura 1. Detalhamento da secção e das armaduras das colunas com varões de aço (à esquerda) e 

de GFRP (ao centro), com as dimensões em milímetros; sistema de ensaio (à direita). 

Os varões de GFRP longitudinais, com diâmetro de 16 mm, apresentaram resistência média à tracção 

de 900 MPa e módulo de elasticidade à tracção e à compressão de 50 GPa. As cintas de GFRP, com 

diâmetro de 12 mm, apresentaram resistência à tracção de 250 MPa. Quanto ao betão utilizado nas 

colunas, foram medidas as seguintes propriedades no dia do ensaio: fcm = 40,0 MPa (cubos), 

fctm = 2,70 MPa; Ecm = 38,8 GPa. As características dos varões de aço são descritas na Tabela 1.  

Tabela 1 – Resultados do ensaio de tracção dos varões de aço 

Diâmetro Re [MPa] Rm [MPa] Rm/Re A [%] Agt [%] Re/500 

8 537 631 1,18 26,6 12,8 1,07 

16 550 681 1,24 22,3 11,7 1,1 

Legenda: Re – Tensão de cedência da armadura; Rm – Tensão de rotura à tração da armadura; A – Extensão após a rotura; Agt – 

Extensão total na força máxima; Re/500 – Relação para aços de ductilidade especial (< 1,2) 
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3 ESTUDO EXPERIMENTAL 

3.1 Propriedades dos materiais 

3.1.1 Betão 

O modelo constitutivo do betão, utilizado no programa ATENA 3D, designa-se por 

CC3NonLinCementitious2, combinando a plastificação (esmagamento) do betão sob compressão e a 

fissuração do betão sob tracção. A partir da resistência à compressão cúbica, o programa ATENA 

propõe um conjunto de valores para os parâmetros que caracterizam o comportamento do betão.  

A partir da literatura técnica [5] e dos resultados de corridas de calibração, considerou-se adequado 

manter a maior parte dos valores propostos no programa por defeito. Em virtude do comportamento 

pré-pico e pós-pico, após várias simulações, alguns parâmetros foram modificados (calibrados): cts – 

efeito tension stiffening; rc,min – redução da resistência à compressão do betão na direção paralela às 

fissuras; wd – deslocamento plástico do betão na fase de amolecimento; e coeficiente referente ao 

modelo de fenda fixa (MFF) adotado. A Tabela 2 mostra os valores dos parâmetros do betão utilizados. 

Tabela 2 – Calibração dos parâmetros do modelo material do betão 

SF [-] e [-]  [m] cts [-] wd [m] rc,min [-] MFF [-] 

20,0 0,52 0,0 0,02 -0,005 -0,8 0,0 

 

Para o comportamento do betão sob acção cíclica, o modelo foi calibrado visando o descarregamento 

à origem da relação constitutiva, através do factor de descarregamento (fU), que controla a rigidez de 

fechamento das fissuras [6]. Este factor apresenta uma variação de valores de 0,0 [descarregamento 

para a origem (adotado)] a 1,0 (descarregamento com direção paralela à rigidez elástica inicial). 

3.1.2 Armaduras 

Para as armaduras em GFRP ou aço, foi considerado o modelo constitutivo Reinforcement. Os varões 

foram modelados individualmente, de forma discreta, com o elemento finito de barra biarticulada, em 

que se assume um estado de tensão uniaxial uniforme. Na modelação dos varões de aço, foi utilizado 

o modelo bilinear com endurecimento, enquanto que para os varões de GFRP utilizou-se o modelo 

multilinear, permitindo a definição do comportamento linear-elástico até a rotura. Considerou-se a 

contribuição dos varões de GFRP à compressão, em que a resistência última, de acordo com os ensaios 

de caracterização dos varões de GFRP, foi assumida como sendo 50% da resistência última à tracção. 

3.1.3 Interacção betão-armadura 

Para a interacção entre os materiais, foi adoptada uma lei de aderência-escorregamento para o tipo 

de varões utilizados nas colunas simuladas no presente trabalho. Relativamente aos varões de aço, foi 

adotada a lei de aderência do CEB-FIB Model Code 1990, incluída no programa ATENA, em que se 

considerou varões nervurados, betão confinado e uma aderância de boa qualidade; para os varões de 

GFRP com superfície em acabamento helicoidal, adoptou-se uma lei tensão-escorregamento obtida 

experimentalmente pelos autores, como ilustra a Fig. 2. 
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Figura 2 – Curva representativa da relação tensão de aderência-escorregamento para varões de 

aço [6] (à esquerda) e para varões de GFRP com acabamento helicoidal (à direita) 

3.2 Elementos finitos, condições de fronteira e tipo de análise 

Para a simulação das colunas, foram utilizados elementos finitos sólidos tridimensionais para o betão 

da coluna e da sapata e para a chapa de aço de aplicação da carga, e elementos lineares discretos para 

as armaduras. Os elementos sólidos foram construídos utilizando o elemento tetraédrico CCIsoTetra 

(4 a 10 nós). Na modelação as armaduras das colunas de betão, utilizou-se o elemento CCIsoTruss. 

Na construção dos modelos, visando a diminuição do esforço computacional, recorreu-se ao uso de 

um plano de simetria ao longo do eixo longitudinal da coluna, adotando as condições de fronteiras 

adequadas para as superfícies seccionadas.  

Quanto às condições de carregamento dos modelos, destaca-se que: (i) na fase de controle de carga, 

aplicou-se uma carga axial constante de 580 kN; (ii) na fase de controle de deslocamento, o 

deslocamento lateral no ponto de carga (a 1580 mm da base) foi incrementado de 0,1 mm até ao 

deslocamento último para as colunas-CM (armadura de GFRP ou aço) e até aos valores de drifts 

impostos no ensaio em cada ciclo para a coluna-CC (apenas armadura de GFRP). 

Foi efectuada uma análise geometricamente linear, devido às características do sistema de aplicação 

da carga axial (carga alinhada com o eixo da coluna). Relativamente aos parâmetros de solução não-

linear, adotou-se o método de Newton-Raphson padrão (em virtude da rápida convergência), no qual 

foram considerados os valores dos critérios de convergência fornecidos pelo programa. 

Quanto ao refinamento da malha, simulando as regiões mais importantes, definiram-se dois 

macroelementos na região onde se poderia formar uma rótula (próximo da interface coluna-sapata), 

modelando o recobrimento e o núcleo de betão confinado pelas cintas. Os elementos finitos do 

recobrimento apresentaram dimensões menores do que a dimensão real do recobrimento [7], a fim 

de capturar com maior precisão a fissuração nesta região. Os demais macroelementos consistiram na 

sapata, na coluna acima da região da possível rótula e na chapa de aço. Para a análise da sensibilidade 

da malha, consideraram-se diferentes proporções (para um valor de referência) de refinamento entre 

os macroelementos, tendo em conta as regiões mais solicitadas e a diminuição do esforço 

computacional. A Tabela 3 descreve as proporções de refinamento da malha. 

Tabela 3 – Proporções de refinamento de malha dos macroelementos 

Sapata Recobrimento Núcleo Coluna acima da rótula Chapa de aço 

1,0 0,25 0,5 0,75 1,0 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1259



Foram considerados 5 refinamentos de malha (Fig. 3), a partir de diferentes valores de referência 

relativos às proporções dos macroelementos. A Tabela 4 descreve os valores de referência, a 

quantidade de elementos finitos e os resultados obtidos em termos de força lateral máxima (Fmax).  

  

Figura 3 – Exemplo de malha dos modelos numéricos com o valor de referência de 100 mm (à 

esquerda) e comparação das curvas referente às diferentes malhas (à direita) 

Tabela 4 – Características e resultados da análise de sensibilidade da malha dos modelos 

 Malha 1 Malha 2 Malha 3 Malha 4 Malha 5 

Dimensão [mm] 400 300 200 100 80 

Número de elementos 644 1207 3340 18191 35741 

Fmax [kN] 81,7 78,4 76,0 75,6 75,3 

 

Os resultados do estudo de malha mostraram reduzida variação da resistência em função do refinamento 

da malha a partir da "Malha 3", sendo o modelo considerado objetivo, nos troços pré- e pós-pico de carga 

máxima. Assim, levando em conta o requisito de esforço computacional e a boa concordância dos 

resultados numéricos aos experimentais (mostrados adiante), adoptou-se a dimensão de referência de 

100 mm, tendo sido utilizadas as proporções dos macroelementos indicadas na Tabela 3. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta secção, os resultados numéricos são comparados aos resultados experimentais. Na Fig. 4, 

apresentam-se as curvas numéricas carregamento lateral vs. deslocamento lateral das colunas de BA-

CM com varões de aço e de GFRP. 

  

Figura 4 – Comparação das curvas experimentais (Exp) e numéricas (Num) de carregamento 

lateral vs. deslocamento lateral das colunas (a) S-R-N20-CM e (b) G-R-N20-CM 
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Os modelos numéricos das colunas de BA-CM exibiram boa concordância com os resultados 

experimentais relativamente à rigidez à flexão inicial na fase pré-pico de carga lateral. Os modelos 

reproduziram também a influência dos diferentes materiais das armaduras longitudinais, tendo as 

curvas numéricas apresentado uma boa concordância com as dos ensaios não só no troço linear inicial 

mas também no troço não linear subsequente, até ao 1° pico de carga lateral, tendo igualmente 

previsto com boa precisão os valores de carga e deslocamento lateral associados a este pico. 

Para a fase de pós-pico de carga lateral, os modelos numéricos não reproduziram o decaimento súbito 

da resistência lateral, que correspondeu nos ensaios ao destacamento do betão de recobrimento, bem 

como à rotura das armaduras longitudinais. Isto ocorreu em virtude da incapacidade de o programa 

eliminar a contribuição dos elementos do betão de recobrimento que excederam a extensão de rotura 

do betão. Consequentemente, os modelos não simularam o aumento súbito das extensões axiais nos 

varões longitudinais na face comprimida, ao contrário do que ocorreu nos ensaios após o 

destacamento do recobrimento. 

Nas Figs 5 e 6 são exibidas as extensões experimentais e numéricas das armaduras longitudinais [lados 

direito (D) e esquerdo (E) da secção transversal] e transversais das colunas de BA-CM para diferentes 

níveis de carga/deslocamento associados à fissuração (Fiss), à carga máxima (Máx), ao destacamento 

do betão de recobrimento (Dest) e à rotura (Rot); as curvas numéricas têm cores laranja e azul, e a 

legenda M, e as curvas experimentais têm cores preta e cinza. 

  

Figura 5 – Comparação das curvas experimentais e numéricas altura vs. extensão axial das 

armaduras longitudinais de aço da coluna (a) S-R-N20-CM; e de GFRP da coluna (b) G-R-N20-CM 

Os resultados experimentais e numéricos de extensões das armaduras longitudinais de GFRP exibiram 

razoável similaridade, acima e abaixo da interface coluna-sapata. Entretanto, na coluna S-R-N20-CM 

verificou-se uma divergência entre os resultados, pois no ensaio desta coluna ocorreu expressiva 

degradação da região da rótula, enquanto que nos modelos, a não reprodução do destacamento do 

recobrimento impediu a correta simulação da influência do espaçamento entre as cintas de aço. 

Ainda que no modelo da coluna G-R-N20-CM não tenha sido possível simular o destacamento do 

recobrimento, esta limitação na modelação numérica não foi determinante, pois o nível moderado de 

carga axial aplicada (20%·Ac·fc) e o espaçamento mais reduzido entre cintas de GFRP resultaram numa 

degradação menos expressiva da rótula. Finalmente, é de notar que em ambas as colunas verificou-se 

uma correta simulação do aumento da extensão axial no nível acima da interface coluna-sapata para 

os diferentes materiais, sendo este local de maior concentração de deformação inelástica. 
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Figura 6 – Comparação das curvas experimentais e numéricas altura vs. extensão axial das 

armaduras transversais de aço da coluna (a) S-R-N20-CM; e de GFRP da coluna (b) G-R-N20-CM 

Os resultados numéricos das cintas, em termos de extensão axial, foram inferiores aos medidos 

experimentalmente, destacadamente na fase pós-pico. Como referido, a limitação quanto à simulação 

do destacamento do recobrimento foi determinante na eficiente modelação do comportamento 

mecânico das cintas nesta fase. Porém, os modelos simularam o aumento da extensão axial no centro 

da rótula das colunas, capturando a expansão do núcleo de betão nesta região. 

Nas Figs 7 e 8 são apresentadas as tensões axiais no betão (e abertura de fissuras) e nas armaduras, 

respectivamente, na região da rótula das colunas de BA com varões de aço e de GFRP, relativamente 

ao 1° pico de carregamento lateral. As tensões axiais de compressão e tracção são representadas pelos 

valores de tensões axiais negativas e positivas (valores máximos a azul e vermelho, respectivamente). 

  

Figura 7 – Tensão no betão e abertura de fissuras na região da rótula nos modelos das colunas: 

(a) S-R-N20-CM e (b) G-R-N20-CM 

As tensões axiais no betão obtidas pelos modelos numéricos (Fig. 7) atingiram o valor de resistência à 

compressão do betão comprimido (valor de tensão na legenda com cor azul), para o 1° pico de carga 

lateral, numa altura acima da interface coluna-sapata, já que os modelos simularam o efeito confinante 

da sapata na coluna imediatamente acima e abaixo desta interface, como evidenciado nos ensaios 

experimentais (nota-se que as tensões na face comprimida atingiram valores superiores à tensão 

máxima à compressão do betão, pois na integração numérica pelo método de Gauss-Legendre o 

programa extrapola os valores nos nós dos elementos finitos). Por fim, quanto à abertura de fissuras, 

a coluna G-R-N20-CM exibiu um valor maior do que o da coluna S-R-N20-CM, em virtude da reduzida 

rigidez à flexão da sua armadura (associado ao menor módulo de elasticidade dos varões de GFRP). 
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Figura 8 – Tensão axial das armaduras longitudinais e das cintas de aço nos modelos da coluna 

(a) S-R-N20-CM; e de GFRP da coluna (b) G-R-N20-CM 

Os modelos numéricos também foram utilizados para simular as tensões nas armaduras longitudinais 

e transversais, tendo permitido avaliar a influência dos respectivos materiais (Fig. 8). Os resultados 

obtidos mostraram a contribuição dos varões longitudinais de GFRP na face comprimida; foi 

igualmente confirmada a eficiência da ancoragem dos varões longitudinais sem ganchos, a partir dos 

muito reduzidos valores de extensão axial na sua extremidade inferior. 

A Fig. 9 compara as curvas histeréticas e de energia dissipada acumulada da coluna G-R-N20-CC, 

experimentais e numéricas; enquanto que na Fig. 10 apresentam-se os resultados numéricos da coluna 

G-R-N20-CC no 1° ciclo dos drifts, quanto às tensões no betão e nas cintas de GFRP. 

  

Figura 9 – Comparação das curvas experimentais (Exp) e numéricas (Num) de carregamento 

lateral (à esquerda) e energia dissipada acumulada vs. drift (à direita) da coluna G-R-N20-CC 

A rigidez inicial das curvas histeréticas numéricas foi superior à das curvas experimentais, como mostra 

a Fig. 9, à semelhança do ocorrido na coluna-CM, e pelos motivos já referidos. Ademais, houve boa 

concordância das curvas histeréticas numéricas com as experimentais quanto à resistência lateral e à 

largura dos laços. Neste último aspecto, a eficiente concordância em termos do estreitamento dos 

laços histeréticos verificou-se apenas até à fase de destacamento do betão de recobrimento (nos 

ensaios), não tendo ocorrido alargamento das curvas numéricas, ao contrário do ocorrido no ensaio 

experimental (e pelas razões já apontadas). A energia dissipada acumulada obtida no modelo numérico 

exibiu valores inferiores (mas da mesma ordem de grandeza) aos dos ensaios. 
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Figura 10 – Tensão axial e fissuração do betão (à esquerda) e tensão axial das cintas de GFRP (à 

direita) no 1° ciclo dos drifts, na fase de carregamento nos modelos da coluna G-R-N20-CC 

Os modelos simularam a significativa fissuração do betão da coluna sob carga lateral cíclica (G-R-N20-

CC), como se ilustra na Fig. 10, à semelhança do que se observou nos ensaios, contudo sem que tenha 

sido possível reproduzir o destacamento do betão de recobrimento. Para as cintas de GFRP, os valores 

máximos de tensão ocorreram, em sua maioria, nos ramos paralelos à direção da carga lateral, para 

os últimos drifts, em virtude do elevado nível de deslocamento lateral. Por conta da ausência da 

simulação do destacamento do recobrimento, as tensões máximas nas cintas obtidas nos modelos 

foram inferiores às medidas experimentalmente. 

5 CONCLUSÕES 

O presente artigo apresentou um estudo numérico sobre o comportamento de colunas de BA com 

varões de GFRP (e de aço) sob carregamento lateral monotónico e cíclico. Nos modelos de elementos 

finitos, desenvolvidos no programa ATENA, foi considerada a relação aderência-escorregamento dos 

varões com o betão e a contribuição dos varões de GFRP sujeitos a compressão. 

Os resultados obtidos nos modelos numéricos apresentaram boa concordância com os experimentais 

para a fase de pré-pico de carga lateral, quanto (i) à capacidade de carga lateral (para solicitações 

monotónicas e cíclicas), (ii) às tensões instaladas nas armaduras e (iii) à dissipação de energia. Apesar 

das limitações dos modelos no que se refere à incapacidade de simular o destacamento do betão de 

recobrimento, os modelos foram capazes de reproduzir com razoável precisão o comportamento 

resistente das colunas, capturando a atividade mecânica das armaduras no centro da rótula. 
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Resumo  

As pontes atirantadas são estruturas cujo tabuleiro é sustentado por cabos inclinados, e são 
caracterizadas por elevada hiperestaticidade, não linearidade geométrica e dos materiais e baixas 
frequência de vibração [1], [2], [3], [4]. Assim, a verificaçao de segurança destas estruturas, exige 
modelos numéricos complexos, pois as forças instaladas nos tirantes não são conhecidas a priori e 
podem ser conhecidas mediante ensaios de vibração ambiental e a determinação das forças nos 
cabos com base na teoria da corda vibrante [5], e por esta via calibrar o modelo numérico para 
prever o comportamento global da ponte. Por outro lado,  as secções transversais das vigas 
principais dos tabuleiros das pontes atirantadas, encontram-se sujeitas à esforços de compressão e 
transversos elevados na zona de ancoragem dos cabos, o que pode provocar um mecanismo de 
rotura condicionado simultaneamente pela flexão e pelo esforço transverso. Neste trabalho, discute-
se a modelação numérica de Pontes Atirantadas, tendo como estudo de caso a Ponte Atirantada 
sobre o Rio Limpopo, localizada em Moçambique, entre as cidades de Maputo e Xai-Xai, na Estrada 
Nacional número 1 (EN1). Trata-se de uma ponte rodoviária, construída em 1960, e reabilitada em 
1989, da autoria do engenheiro Edgar Cardoso. A metodologia foi baseada em inspeção visual, 
levantamento fotográfico, documental e calibração do modelo numérico com base em ensaios de 
vibração ambiental. Os resultados obtidos do modelo numérico sugerem  uma diferença igual a 
0.74% entre a força de tensionamento instalada nos tirantes e a força tensionamento obtida dos 
ensaios de vibração ambiental realizados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil & Laboratório 
de Engenharia de Moçambique. E a verificação segurança das vigas principais metálicas permitiu 
alertar aos gestores da obra, sobre o seu actual estado. 

Palavras-chave: Pontes Atirantadas; Modelação Numérica; Validação Experimental  
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1 INTRODUÇÃO 

Neste pequeno documento discutem-se as questões relativas à modelação numérica de pontes 
atirantadas, tendo como caso de estudo, a ponte rodoviária, entre as cidades de Maputo e Xai-Xai 
(Antiga Vila João Belo), em Moçambique, na estrada nacional número 1 (EN1). Uma obra,  da autoria 
do Engo.Edgar Cardoso. 

As Pontes Atirantadas, sejam elas rodoviárias ou ferroviárias, devido à esbelteza e baixo peso, 
tornam-se muito sensíveis aos feitos dinâmicos, o que que faz com o seu comportamento estrutural 
seja quase governado pela resposta dinâmica, com elevada não linearidade geométrica. Portanto, o 
conhecimento das frequências de vibração dos cabos mediante ensaios de vibração ambiental, ou 
seja, em que a fonte de excitação é o próprio material circulante e a estimativa da força nos cabos 
com base na teoria da corda vibrante permite calibrar os modelos numéricos, e por esta via prever o 
comportamento da ponte, mediante  uma análise estrutural linear e estática.  Desta forma reduz-se 
consideravelmente o custo computacional, sobretudo, quando os meios mais sofisticados de 
medição não estão disponíveis [6], [7], [8].  

Um aspeto interessante do comportamento das pontes atirantadas com múltiplos tirantes, é o que o 
comportamento do tabuleiro quer para cargas verticais quer para as horizontais é semelhante ao de 
uma viga elasticamente apoiada.  

No passado, às pontes atirantadas, consistiam fundamentalmente na utilização de reduzido número 
de cabos inclinados que suspendiam o tabuleiro, libertando o leito do rios e vencendo vãos até 200 
m, com vãos extremos iguais a 18,4 a 35% do vão principal (L). A esbelteza do tabuleiro,  situava-se 
no intevalo entre L/47 a L/95 [1], [2], [9], [10]. O mastros possuíam alturas iguais entre 10 a 37% de L. 
Desta forma, a não linearidade dos cabos era ignorada. 

Os cabos com cordões iguais 15.2 mm,  tensão no intervalo entre 1860/1680 MPa, módulo de 
elasticidade igual a E=195 Gpa, geralmente são concebidos. E as metodologias de modelação 
numérica baseavam-se nas hipóteses de que o cabo funciona com um elemento de treliça e o 
tabuleiro com uma viga contínua sob apoios elásticos, analogamente, à clássica teoria do 
comportamento de elementos estruturais apoiados em meios elásticos, com larga aplicação em 
pontes ferroviárias e vias ferroviárias.  

E os efeitos de inércia e de amortecimento, eram modelados de forma simplificada. 

Com a evolução computacional e dos conhecimentos do comportamento dinâmica das estruturas, a 
dimensão dos vãos aumentou e o número de cabos para a suspensão do tabuleiro, também cresceu, 
mas, reduziu o seu espaçamento para 15 a 25 m  para tabuleiros metálicos, 5 a 10 m para tabuleiros 
em betão [1], [2], [9]. Este crescimento do número de tirantes para suspender o tabuleiro, aumenta 
o grau de hiperestaticidade da estrutura o que exigiu o melhoramento das metodologias de 
modelação numérica e de calibração experimental. 

Trata-se de uma solução estrutural, bastante competitiva, tanto para as pontes rodoviárias na ordem 
de 1 km (com vãos extremos iguais a 30 a 40% de L, tabuleiro com esbelteza de L/50 a L/500 e 
mastros com altura a partir da face superior do tabuleiro igual a 10 a 37% de L.) como para as pontes 
ferroviárias de  médios a grandes vãos. Mas,  para estas últimas devido à elevada relação entre a 
sobrecarga e a carga permanente (na ordem de 2), os efeitos dinâmicos são mais predominantes [3].  
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Atualmente, tabuleiros metálicos com pesos próprios entre 2.5 a 3.5 kN/m2, tabuleiros mistos aço-
betão com pesos entre 6.5 a 8.5 kN/m2 e tabuleiros  em betão com pesos que variam entre 10 a 15 
kN/m2, são concebidos, tanto para as pontes ferroviárias como para as rodoviárias, com uma ou mais 
vias de tráfico. 

A metodologia adotada, baseou-se  numa extensa recolha da documentação existente no domínio 
literário desde 2014 a 2020,  numa inspeção visual, e em relatórios de ensaios de vibração ambiental. 

Os resultados, obtidos da modelação numérica foram validados com os resultados experimentais, 
dos ensaios de vibração ambiental realizados pelo LEM&LNEC, com o interesse de contribuir para a 
melhoria do conhecimento das metodologias de calibração de modelos numéricos para a avaliação 
do funcionamento das pontes de tirantes. 

1.1 Descrição do Modelo  Numérico da Ponte Atiranda sobre o Rio Limpopo, em 
Moçambique e dos Aspectos Considerdos na Modelação  

Conforme se ilustra na  Figura 1 e Figura 3, o tabuleiro consiste num vão central com tramos 
metálicos e dois vãos extremos,  constituídos por vigas de alma cheia e tabuleiros em betão armado 
e pré-esforçado, suspensos por quatro cabos inclinados dispostos em dois planos de suspensão 
laterais. 

Os cabos em aço de alta resistência, por transmitir os esforços ao mastro através de um aparelho de 
apoio que permite translação do cabos de suspensão em todas as direções foram modelados com 
elementos finitos do tipo barra de treliça com secção transversal igual a  0,00735 m² , obtida a partir 
das peças escritas e desenhadas do projeto [11]. O módulo de elasticidade dos cabos, foi, por 
aproximação assumido com um valor igual a  E=195 Gpa. Cada um dos cabos é constituído por 49 
cordões de 15.2 mm [11]. 

 

Figura 1. Localização geográfica e a vista em 3D da Ponte sore o Rio Limpopo (imagem de 2014) 
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Figura 2. Corte transversal na zona do pilar da Ponte sore o Rio Limpopo [11] 

 

O betão para os tramos extremos, foi considerado como sendo da resistência última igual a 30 Mpa e  
o aço para as armaduras ordinárias como tendo uma resistência última igual a 400 Mpa. O peso 
específico do betão armado é de 25 kN/m3. 

Os mastros em betão armado (Figura 6b), por possuírem um aparelho de apoio sobre o tabuleiro que 
permite rotações em torno do eixo perpendicular ao eixo longitudinal do tabuleiro, foram simulados 
com elementos de barra verticais, articulados no topo e na base. A descontinuidade dos mastros na 
parte inferior do tabuleiro, ou seja os pilares, foram modelados como barras articuladas, tanto na 
base, como na face inferior do tabuleiro. Portanto, tanto os mastros, como os pilares funcionam só à 
compressão. 

Os mastros, possuem uma secção variável entre 1.60 × 1.0 m  a 0.85 × 0.80 m medida a partir da 
face superior do aparelho sobre o tabuleiro. 

Para simular as cargas devido ao peso próprio dos contraventamentos em betão armado, com secção 
transversal quadrada que mede 0.3 m de lado, foram aplicadas cargas pontuais nos pontos de ligação 
entre os contraventamentos com o mastro. 

As vigas principais longitudinais, com um vão central de 120 m e altura igual a 2 m,  foram modelados 
como elementos barra. 

As cargas permanentes das carlingas, longarinas, chapas e laje metálica com revestimento em epoxy, 
foram aplicadas às vigas principais. E os seus pesos foram calculados considerando a sua geometria e 
pesos específicos dos materiais. Para o aço, foi considerado um peso específico igual a 78.5 kN/m3. 
Portanto, a carga permanente (PVM) sobre os elementos de barra que simulam as vigas longitudinais 
dos tramos metálicos é : 
 
PVM = 14kNm + 32.72 kN@4.3m + 32.72 kN@3.3m + 32.72 kN@4.0 m + 32.72 kN@4,0 m;  
Onde a simbologia @ simboliza o espaçamento entre as cargas ao longo do eixo longitudinal das 
vigas principais. 
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O peso próprio (PC) nos tramos TR1 e TR5 (Figura 3) , devido às carlingas e longarinas, vigas principais 
pré-esforçadas e laje em betão armado foi aplicada da seguinte forma: 94 kN/m em cada tramo, 
cargas pontuais de valor igual a 55 kN que simulam os pesos transmitidos pelas carlingas às vigas 
principais, devidamente aplicadas nos pontos de ligação entre a carlinga e à viga principal. 

PC = 94 kN/m + 2 × 112 kN@35 m + 1 × 55 kN@5 m + 4 × 55 kN@7 m 

 
A sobrecarga em cada um dos passeios foi considerado igual a 1.56 × 4 𝑘𝑁/𝑚 = 6.24 𝑘𝑁/𝑚 por 
plano de suspensão, cujos coeficientes de combinação foram 𝜑𝑜  =  0,6; 𝜑1 =  0,4; 𝜑2  =  0,2. 

Note que, 1.56 m refere-se à largura dos passeios. 

A sobrecarga rodoviária com distribuição uniforme (SCUD) referida adiante que actua sempre em 
simultâneo com a sobrecarga transversal (SCF) foram aplicadas com valores iguais a:  

𝑆𝐶𝑈𝐷 + 𝑆𝐶𝐹 = (7.2)�4 𝑘𝑁/𝑚2+50𝑘𝑁/𝑚�
2 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜

= (14.4 𝑘𝑁/𝑚 + 180 𝑘𝑁) 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜  

 
Onde 7.2 m é largura da faixa de rodagem, cujos coeficientes de combinação foram  
𝜑𝑜 =  0.6; 𝜑1  =  0.4; 𝜑2  =  0.2, segundo RSAEEP [12]. 
 
Os contraventamentos do tabuleiro metálico, por estarem ligados às vigas através de parafusos, o 
seu peso foi quantificado e aplicado às vigas principais metálicas. 

Ao longo de cada um dos elementos verticais do mastro ou torres foram aplicadas as seguintes 
cargas qu representam os pesos próprios do mastro e dos contraventamentos mencionados: 

(a) Uma carga vertical igual a 40 kN/m num comprimento de 3 m acima da plataforma da tabuleiro 
(secção transversal 1.60 m×1.00 m), 17 kN/m no restante comprimento do mastro (0.85 m×0.80 m, e 
70 kN referentes ao peso dos dois contraventamentos do mastro; 

(b) Uma sobrecarga rolante, constituída por um veículo tipo de 3 eixos equidistantes a 1.5 m e carga 
por eixo igual Q = 200 kN [12]; 

Os comprimentos dos tirantes extremos são iguais a  T1=T2=40.3 m e T3= T4=42.1 m. Os cabos, no 
vão central encontram-se fixados na abcissa  x=78 m do encontro. 

 

Figura 3. Modelo estático linear da Ponte sobre o Rio Limpo entre Maputo e Xai-Xai [13] 

 
Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1271



 
  

 

Junto aos elementos longitudinais de barra (Figura 4) que simulam as vigas principais, para modelar 
as ligações entre os tirantes 2 e 3 os tramos Tramos 2 e 4 do tabuleiro metálico (Figura 3) foram 
consideradas rótulas (elementos disponíveis no programa comercial Robot Structural Analysis®), pois 
o tabuleiro é contínuo nesta secção e os tirantes 2 e 3 estão soldados, junto à alma (Figura 5), no eixo 
central longitudinal  das vigas metálicas (Figura 8), tanto no projeto de 1960 como no projeto de 
reabilitação 1989. Portanto, não há qualquer possibilidade dos momentos fletores serem nulos na 
secção de ancoragem dos cabos no tabuleiro metálico.  

 

Figura 4. Modelo numérico, estático linear da Ponte sobre o Rio Limpo entre Maputo e Xai-Xai, 
no programa Robot Structural Analysis® Profissional, versão de 2014 

A ligação entre os tramos em betão (Tramos 1 e 2), ou seja, a junta JD2 (Figura 3, 6 e 7b), fisicamente 
foi construída através de uma rótula cilíndrica aparafusada na extremidade dos respetivos tramos, 
por isso, foi modelada através de uma rótula esférica localizada na junta JD3, analogamente a junta 
JD5. 

 

Figura 5. Detalhe da ligação entre os cabos T2 e T3 e o tabuleiro metálico [11] 

  

(a) (b) 

Figura 6. (a) Detalhe da ligação JD5 entre o tabuleiro metálico; (b) Detalhe do aparelho de apoio na base 
do mastro (Imagens, 2014) [11] 

JD5 
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A junta JD2,  foi executada através de uma aparelho de apoio que restringe  translações e permite 
rotação no plano perpendicular ao eixo da via (Figura 7).  

 

  

 

(a) (b) 

Figura 7. (a) Detalhe do aparelho de apoio JD3, entre os tramos TR2 e TR3; (b) Detalhe do aparelho de 
apoio JD2, entre o tabuleiro metálica e em betão armado pré-esforçado [11] 

 

Figura 8. Seção transversal do metálico tabuleiro existente, elaborado a partir dos documentos do 
projeto original e de reabilitação de 1989 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, foram examinados vários modelos numéricos publicados por [1], [2] e [9], [14] e [15]. 

Em 2014, foi elaborado um modelo com vão central de 500 m e tirantes espaçados de 6 em 6 m, com 
vista avaliar a capacidade computacional. No referido modelo, os cabos foram simulados usando 
elementos finitos denominados cabos, disponíveis no programa comercial SAP2000®. 

Devido ao elevado custo computacional do modelo anterior, e para reduzir o modelo à mesma 
grandeza do caso do estudo e minimizar a incerteza dos resultados, em 2015, foi elaborado outro 
modelo numérico reduzido com vão central igual a 100 m e cabos espaçados a 5 m. Os resultados 
obtidos aplicando o métodos aproximados, como o Método do Tabuleiro Contínuo sobre apoios 
“rígidos” e Método do Tabuleiro Articulado (no programa comercial Robot Structural Analysis 
Profissional®), Método dos dos Elementos Finitos considerando uma análise estática e não linear (no 
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SAP2000 ®) foram validados com os existentes no domínio bibliográfico, devido ao elevado custo 
experimental.  

Neste último modelo numérico, não foi calculado o módulo de elasticidade equivalente. Pois,  o 
comprimento dos cabos é reduzido. 

Em ambos os casos, as sobrecargas consideradas foram as do antigo regulamento Português de 
Pontes (RSAEEP), por reflectirem a actual realidade do tráfico. 

Com base nesse conhecimento, nas partes escritas e desenhadas do projeto original e, do projeto de 
reforço do Engo. Edgar Cardoso de 1989, foi modelada a ponte atirantada rodoviária sobre o Rio 
Limpopo, assumindo o cabo como um elemento finito do tipo barra de treliça, pois o comprimento 
dos cabos é suficientemente reduzido, e os efeitos de não linearidade geométrica do cabo, nestas 
condições, podem ser desprezadas. Aliás, estas hipóteses encontram-se validadas nas bibliografias 
clássicas mencionadas. 

Os resultados obtidos foram confrontados com os do ensaio de vibração ambiental, realizados pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal (LNEC) e Laboratório Nacional de Engenharia de 
Moçambique (LEM), em 2014, baseados no ensaio da corda vibrante. 

Este ensaio, bastante clássico e, atualmente validado também para as Pontes Ferroviárias 
Atirantadas, basea-se na hipótese de que a tensão de tracção nos tirantes, instalada para transmitir 
os esforços do tabuleiro para os mastros, varia conforme  a sua frequência de vibração. E o som 
emitido durante a vibração do cabo varia conforme a tensão no cabo, analogamente, ao 
comportamento do cabo de um violino [16]. 

3 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1 Esforços nos Tirantes e no Tabuleiro 

Observando atentamente a ‘Figura 9’, nota-se que os tramos TR1 e TR2, TR4 e TR5 estão sujeitos aos 
esforços de compressão, devido à componente horizontal dos esforços de tração nos cabos. O que é 
benéfico para o funcionamento do tabuleiro à flexão. 

 

Figura 9. Esforços axiais máximos nos cabos no tabuleiro, considerando as cargas permanentes, a 
sobrecarga uniformemente distribuída em todos os vãos,  a sobrecarga transversal uniforme em todos 

os vãos e a sobrecarga no passeio em todos os vãos [10] 

 

Os esforços máximos nos cabos (Tabela 1)  foram obtidos devido à atuação simultânea das cargas 
permanentes, da sobrecarga rodoviária uniformemente distribuída por unidade de área (𝑆𝐶𝑈𝐷), 
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referida no RSAEEP [12], a sobrecarga rodoviária transversal com distribuição uniforme (𝑆𝐶𝐹) 
referida no mesmo regulamento e a sobrecarga no passeio. 

Todas as sobrecargas foram aplicadas apenas no vão central, as combinações e os respetivos 
coeficientes considerados, podem ser consultados no RSAEEP [12] para o estado limite de utilização, 
conforme à ‘Eq.1’. 

F ED = 𝐶𝑃 + (𝑆𝐶𝑈𝐷 + 𝑆𝐶𝐹)𝐿𝑚 + 0.4𝑆𝐶𝑃𝐿𝑚 
 

(1) 

Tabela 1. Esforços máximos nos cabos 

Cabos Esforço máximo de tração, sem 
força de tensionamento 

Ensaio de vibração 
ambiental [13] 

T1 e T2 & T3 e T4 3737.16 2835.90 (cabo T1) 

 

O momento fletor máximo de cálculo, produzido na secção x= 16.62 m, medido do extremo 
esquerdo das vigas longitudinais devido à combinação fundamental ‘Eq.2’, é igual a 27 902.25 kN.m 
(Tabela 2).  

Do diagrama de momentos fletores devido às cargas permanentes, mostrado na Figura 10,  dá para 
percebe  que, na junta JD2 e JD5, os momentos fletores são nulos. 

 

Figura 10. Momentos fletores devido às cargas permanentes [10]  

Na Tabela 2, constam os momentos fletores calculados nas secções críticas, para a combinação da 
‘Eq.2’ 

M ED = 1.5𝐶𝑃 + 1.5(𝑆𝐶𝑈𝐷 + 𝑆𝐶𝐹)𝐿 + 0.9𝑆𝐶𝑃𝐿 
 

(2) 

Tabela 2. Momentos fletores no tabuleiros 

Secção em análise 
[m] 

Momentos flectores de cálculo, 
MEd [kN.m] 

16.62 27902.25 

35.00 8258.23 

58.75 8485.59 

78.00 9183.00 
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3.2 Verificação de Segurança Estrutural da Viga Principal Metálica  

Eurocódigo 3 EN 1993-1-1: 2005 (Artigo 6.2.5) 
 
A verificação de segurança das vigas principais metálicas consistiu em garantir que os esforço 
resistente em cada secção crítica, não seja ultrapassado pelo correspondente esforço máximo de 
cálculo ou combinação deles, conforme o Eurocódico EC3 [17]. 
 
Como a força de tensionamento instalada nos tirantes não é conhecida a priori e sua componente 
vertical actua favoralmente na resistência aos esforços transversos,  concretizando-se essa accão 
quer por via da compressão longitudinal das vigas principais, quer por via da componente vertical da 
força de tensionamento instalada  nos tirantes. Então,  a que estimar a força instalada pela ‘Eq.3’  
 
Acabo = Fi,Ed

0.45𝑓𝑝𝑢𝑘
= 3737.16

675
= 0.00554 m2 ⟶ 37 cordões de 15.2 mm 

⟶ Fsi,adm = 4645 kN 

 
(3) 

 
|∆Fi| ≤ �Fsi,adm� − �Fi,Ed� = 4645.00 − 3737.16 = 907.84 kN 

 
(4) 

 
Em que Fsi,adm foi calculado a partir ‘Eq.4’, conhecendo a tensão admissível considerada para o 
dimensionamento dos tirantes na fase do projeto 0.45𝑓𝑝𝑢𝑘 = 675 Mpa, e conhecendo o valor da 
força Fi,Ed, isto é, o valor máximo da força obtida a partir do modelo numérica e para a combinação 
de acções, anteriormente, mencionada.  Portanto, da ‘Eq.3’ observa-se que força instalada nos 
tirantes para sustentar o tabuleiro para as cargas de serviço não é superior a 907.84 𝑘𝑁.   
 
Dos documentos do projeto [11] e do ensaios realizados pelos LNEC&LEM [13], soube-se também 
que a seção transversal dos cabos existentes é constituído por 49 cordões de 15.2 mm [11], cuja área 
é Acabo = 49 × 150 × 10−6 = 0.00735  m2. Portanto, a força tensionamento adicionada à força 
máxima calculada em cada cabo Fi,Ed, não deve superar a resistência dos cabos à tração, ou seja,  

0.45𝑓𝑝𝑢𝑘 = 0.45 × 1500 = 675 Mpa ≥
Fi,Ed + ∆Fi

Acabo
=

3737.16 + 907.84 
0.00735

= 632 MPa ⟶ OK 

 
Este resultado significa, que o modelo númérico adotado representou fielmente o comportamento 
físico da estrutura. Note-se que, se as diferenças significativas entre as forças prevalecessem, a 
calibração deveria iterativamente continuar até que as diferenças entre os esforços fossem 
insignificantes, tal como se procede, nos Métodos de Newton-Raphson, para análise não linear. 
Observa—se também que,  se da força obtida do ensaio de vibração ambiental subtrairmos a força 
devido às cargas permanentes e as sobrecargas, obter-se-á 3737.16 𝑘𝑁 − 2835.9 𝑘𝑁 = 901.16 𝑘𝑁. 
Dado que, este esforço difere de  907.84 kN em 0.74%, considerou-se, desta forma, calibrado o 
modelo numérico, ou seja, a convergência foi atingida. 
 
Dos cálculos apresentados na Tabela 3, item 2.2.1, nota-se que não é necessário reduzir a resistência 
de cálculo à flexão por causa do esforço transverso, pelo que a secção verifica igualmente a 
resistência ao momento flector e o esforço transverso combinados, conforme o critério de rotura 
EC3 [17]. 
 
Note-se também que a componente da força de tensionamento dos cabos adicionada ao esforço 
transverso foi a estimada e não a obtida nos ensaios, por estar do lado da segurança. 
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Do resultado do item 2.1 da Tabela 3,  observa-se que a presença de regidificadores na alma das 
vigas principais em meio perfil IPE30, como se pode observar na  ‘Figura 8’, a segurança à encuradura 
local da alma não é violada. 

Tabela 3. Verificação de segurança do tabuleiro metálico 

1.Verificação da resistência ao estado limite último de flexão em relação ao eixo de maior 
inércia (Eurocódigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Artigo 6.2.5):  

 

Obs. 

𝜂 = 𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑅𝑑

≤ 1;  𝜂 =  𝑀𝐸𝑑
𝑊𝑝𝑙,𝑦.𝑓𝑦𝑑

= 0.76; Seção 𝑥 = 95 m; 𝑀𝐸𝑑 = 9183 kN. m;  Secção 

𝑥 = 72 m  
 

𝑓𝑦𝑑 = 355 𝑀𝑝𝑎, 𝑊𝑜𝑙,𝑦 = 0.0342 𝑚2 

OK 

2.Verificação da resistência ao estado limite último de esforço transverso (Eurocódigo 3 EN 
1993-1-1: 2005, Artigo 6.2.6 ) 

 

OK 

  
𝐴𝑣 =  0.028 𝑚2; 𝑉𝐸𝑑,∆𝐹 = 1333.46  𝑘𝑁; Secção 𝑥 = 72 m 

𝜂 =
𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

≤ 1;  𝜂 =  
𝑉𝐸𝑑

𝐴𝑣
𝑓𝑦𝑑
√3

= 0.19 

OK 

2.1.Verificação da resistência ao estado limite último de encurvadura local por esforço 
transverso (em z) da alma (Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Ar-tigo 5); Secção 𝑥 = 72 m  

 

OK 

𝜆𝑤 = 𝑑

𝑡𝑤
≤ 72

𝜂
𝜀; 𝜆𝑤 = 0,5

0.025
= 20 ≤ 72

1.2
× 0.81 = 48.6  

2.2.Verificação da resistência ao estado limite último de flexão  e esforço transverso (z) 
combinados (Eurocódigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Ar-tigo 6.2.8), Secção 𝑥 = 72 m  
 
2.2.1.Verificação da necessidade de redução da resistência de cálculo à flexão em 50%: 

𝑉𝐸𝑑,𝑍 = 1333.46 𝑘𝑁 ≤ 50%𝐴𝑣
𝑓𝑦𝑑
√3

= 50% × 0.028 × 355000 × 0,577 = 2869.43 

 

 
 
 

OK 

4 CONCLUSÕES 

O estudo permitiu, avaliar o estado de funcionamento do tabuleiro tendo em conta as forças 
instaladas nos tirantes através do modelo numérico, utilizando uma análise estática linear. E uma 
metodologia iterativa de estimativa das forças nos tirantes para atulização do modelo numérico, e 
sua posterior  utilização na avaliação de segurança estrutural do tabuleiro. 

As forças de tensionamento nos cabos foram estimadas  com base no conhecimento da sua secção 
transversal em obra, a tensão de segurança e a tensão de cálculo devido às sobrecargas de tráfico e 
as cargas permanentes. Assim, a metodologia adotada para a calibração do modelo numérico e 
avaliação de segurança do tabuleiro é válida para fins de aplicação prática, pois, a força de pré-
tensionamento estimada foi da ordem de 0.74% do valor obtido experimentalmente nos ensaios do 
campo.  As forças medidas durante o ensaio de vibração ambiental mencionado, permite apenas 
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obter a força total nos tirantes e não a força de tensionamento nos cabos,  separadamente. Esta 
deve ser estimada através de modelos numéricos. 

Para pontes com reduzido número de tirantes, como a do caso de estudo, o veículo tipo constituído 
por cargas pontuais nem sempre é condicionante, como  acontece com pontes atirantadas com vãos 
múltiplos, cujo comportamento do tabuleiro é similar a de uma viga elasticamente apoiada. 
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Resumo  

As funções de fragilidade são funções analíticas que descrevem, de forma probabilística, o 
desempenho de uma dada tipologia em função da intensidade sísmica, e são um parâmetro chave 
para a análise do risco sísmico de estruturas. Este artigo descreve um estudo realizado para derivar, 
pela primeira vez, as funções de fragilidade representativas dos edifícios pré-fabricados de betão 
armado portugueses. Tal objetivo foi alcançado seguindo uma metodologia analítica considerando o 
resultado de centenas de análises estáticas não lineares, cujos modelos de construção refletem 
características mecânicas e geométricas do parque imobiliário industrial português. Atendendo às 
especificidades desta tipologia, nomeadamente no que se refere ao comportamento das ligações 
entre os membros estruturais, foi utilizado um macro-elemento recentemente desenvolvido que 
permite simular explicitamente o contributo dos mecanismos de atrito e dos ferrolhos. Os resultados 
são analisados à luz de estados limites associados a danos estruturais e não estruturais. 

Palavras-chave: Edifícios pré-fabricados; Análises estáticas não -lineares; Fragilidade sísmica; 
Avaliação de Risco   
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1 INTRODUÇÃO  

O baixo desempenho sísmico de edifícios pré-fabricados de betão armado (BA) durante sismos 
passados encontra-se amplamente documentado na literatura [1 a 9]. Esses estudos indicam que os 
danos estruturais ocorre geralmente na zona inferior dos pilares com o desenvolvimento de rótulas 
plásticas, bem como falhas ao nível das ligações viga-pilar devido ao detalhe sísmico deficiente, 
nomeadamente a ausência de ferrolhos de aço [4] e [10]. Além das diferentes componentes 
estruturais, perdas importantes ocorrem também ao nível dos elementos não estruturais, conteúdos 
e danos indiretos relativamente à interrupção de negócios. Rodrigues et al. (2018) [11] 
demonstraram que a interrupção da atividade económica, componente raramente considerada nos 
estudos de avaliação de risco, tem impacto significativo nas perdas económicas, com repercussões 
que podem ir além do nível local ou regional. 

As perdas sociais e económicas observadas devido ao mau comportamento sísmico dos edifícios 
industriais pré-fabricados de BA demonstram a necessidade de ter um melhor entendimento do 
desempenho sísmico desta tipologia, por forma a melhorar as técnicas construtivas atuais, avaliar a 
vulnerabilidade dos edifícios existentes e desenvolver soluções de reforço eficientes. As observações 
de edifícios existentes (por exemplo, [7] e [12]) e análises de fragilidade conduzidas por Casotto et al. 
(2014) [13] em edifícios italianos destacaram a importância das ligações viga-pilar, uma vez que este 
elemento estrutural é frequentemente a principal fonte de colapso estrutural. De acordo com 
Casotto et al. (2014) [13], 38% do parque industrial edificado na região da Toscana provavelmente 
sofrerá grandes danos se ocorrer um evento sísmico com magnitude igual ou superior a M6.5. 

Dada a ausência de levantamentos pós-sismo para edifícios industriais em Portugal, este estudo 
apresenta um estudo analítico por forma a derivar funções de fragilidade considerando tanto 
componentes estruturais como não estruturais. Ao contrário do que se observa para edifícios 
residenciais, as informações disponíveis sobre as propriedades dos edifícios pré-fabricados são 
limitadas. Em Portugal, o estudo desenvolvido para a Comissão Europeia em 2013 [14] apresenta 
uma descrição geral das principais tipologias do parque edificado industrial. No entanto, esta 
informação é insuficiente e não fornece dados detalhados sobre as propriedades mecânicas, 
geométricas e dinâmicas dos edifícios industriais, necessários para desenvolver modelos numéricos 
representativos. Em alternativa, foram considerados os parâmetros geométricos e mecânicos 
recolhidos por Rodrigues et al. (2020) [15], permitindo desenvolver modelos numéricos fidedignos e 
que podem ser usados para derivar funções de fragilidade analíticas. Este artigo explora também a 
consideração dos estados limites locais e globais, expondo as limitações atuais em relação à 
definição de estados limites estruturais adequados para pilares pré-fabricados (por exemplo, [16] e 
[17]). 

Assim, este trabalho apresenta, pela primeira vez, uma avaliação detalhada da vulnerabilidade de 
estruturas pré-fabricadas de BA em Portugal, que constituem uma das tipologias mais comuns no 
parque industrial do país. Para tal, foram considerados modelos estatísticos que refletem uma ampla 
gama de propriedades geométricas e de materiais por forma a gerar centenas de modelos numéricos 
representativos. Esses modelos tridimensionais utilizam um macro-elemento para simular os 
diferentes tipos de ligação viga-pilar identificados. Além da variabilidade entre edifícios, este estudo 
explora ainda a variabilidade entre registos sísmicos, do que resulta um conjunto de funções de 
fragilidade que podem ser usadas diretamente em futuras avaliações probabilísticas de risco sísmico 

 
1282 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

à escala regional ou nacional em Portugal. Ao contrário do que se observou em estruturas 
semelhantes em Itália que apresentaram roturas essencialmente ao nível das ligações viga-pilar, em 
Portugal a principal vulnerabilidade parece localizar-se na insuficiente resistência horizontal dos 
pilares. 

2 DEFINIÇÃO DO PORTEFÓLIO DE EDIFÍCIOS  

O estudo analítico aqui apresentado assenta na análise de uma população de centenas de edifícios 
sintéticos gerados com base nas propriedades geométricas recolhidas em dezenas de edifícios pré-
fabricados industriais de BA existentes em Portugal [15]. Dada a inexistência de um código estrutural 
específico para estes edifícios, a definição das propriedades mecânicas e geométricas para cada 
edifício resultou de um processo de amostragem de Monte Carlo, sem qualquer critério de 
dimensionamento direto ou indireto. 

Além das estatísticas relativas às propriedades estruturais, foi investigada a eventual correlação 
entre as variáveis para que os modelos numéricos representassem, da melhor forma possível, o 
portfólio real de edifícios industriais. Para refletir esta observação, que parece estar naturalmente 
relacionada com a evolução dos processos construtivos, foram consideradas uma série de variáveis 
independentes (ver A Tabela 1), nomeadamente o ano de construção (Y) e o comprimento do pilar 
(Lc), que por sua vez condicionam as variáveis dependentes geradas a partir de uma distribuição 
lognormal, como indicado na Tabela 2. Por sua vez, o comprimento do vão (L) na direção principal 
(longitudinal), condiciona também o peso próprio das vigas e a área de ferrolhos. O número de vãos 
na direção longitudinal e o número de pisos (ambos com o valor de 1) foram mantidos constantes em 
todos os modelos.  

A resistência das armaduras varia com o período de construção tendo sido definido com base na 
distribuição discreta proposta por Rodrigues et al. (2020) [15]. Relativamente à resistência à 
compressão do betão, os modelos numéricos assumiram um valor médio de 8 MPa superior ao valor 
característico seguindo a norma NP EN 1992-1-1 (1992), enquanto para a tensão de cedência das 
armaduras foi assumido um valor 10% maior que o valor característico correspondente, conforme 
sugerido por Priestley et al. (2007) [18].  

Tabela 1. Estatística das variáveis independentes adotadas na geração dos modelos numéricos 

Parâmetro Média STDV Min Max Distribuição 
Numero vãos direção transversal 8.2 4.8 1 29 Lognormal 

Ano de construção, Y 1990 17.3 1960 2020 Lognormal 
Vão na direção transversal [m] 7.6 2.5 4.2 12.5 Lognormal 

Altura pilares, LC [m] 7.7 3.4 3.0 23.0 Lognormal 
Relação altura-largura dos pilares 18.1 4.0 6.9 28.9 Normal 

Comprimento apoio viga-pilar [cm] 29.4 8.4 15.0 50.0 Lognormal 
 

 

Tabela 2. Estatística das variáveis dependentes adotadas na geração dos modelos numéricos 

Parâmetro Média σE
*
 Min Max 
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Vão na direção longitudinal, L [m]  7.7 5.5 50.0 
Taxa de armadura longitudinal [%] 

 
0.65 0.3 3.7 

Taxa de armadura transversal [%] 
 

0.17 0.05 0.95 
Resistência à compressão do betão [MPa] 

 
6.9 12 50 

Peso-próprio das vigas longitudinais [kN/m]  0.82 2.8 10 

Área de ferrolhos [mm2]  405 50 1608 

Relação largura-profundidade dos pilares  0.48 1 4 
 

Dada a inexistência de códigos específicos para a conceção de edifícios pré-fabricados de RC em 
Portugal, decidiu-se definir três subclasses com base no ano de construção, uma vez que uma fração 
importante das propriedades mecânicas e geométricas depende do ano de construção. Os três 
grupos foram definidos como Pré-código (1960-1980), Transição-de-código (1980-2000) e Pós-código 
(2000-2020). Os dados reunidos não permitem a identificação de um limite claro para o uso 
generalizado de ferrolhos nas ligações viga-pilar, tendo sido considerado que os edifícios construídos 
antes de 1990 não apresentam ferrolhos. Este limite parece apropriado, pois corresponde à 
introdução do primeiro código sísmico moderno em Portugal - o RSA em 1983, considerando ainda 
um período adicional de disseminação e implementação na prática. Nos edifícios com ferrolhos 
(posteriores a 1990), as ligações dos pilares às vigas longitudinais e transversais consideram dois 
elementos mecânicos, por ser este o valor tipicamente usado nestes edifícios.  

3 Descrição das análises numéricas 

3.1 Modelo estrutural 

A avaliação sísmica dos edifícios foi realizada através de análises estáticas não lineares de modelos 
3D segundo as duas direções principais dos edifícios, utilizando o software de análise estrutural 
OpenSees [19]. Considerando que os danos tendem a se concentrar na zona inferior dos pilares ou 
nas ligações viga-pilar, os pilares foram modelados como elementos de viga não-lineares, com 
formulação em força, enquanto as vigas longitudinais e transversais foram modeladas com 
elementos elásticos. Em termos de materiais, o betão foi modelado com o modelo Concrete02, 
enquanto as armaduras longitudinais foi simulada com o modelo Steel02. O número de pontos de 
integração varia em função da altura dos pilares, e foram definidos seguindo as recomendações de 
Sousa et al [20]. As ligações viga-pilar foram simuladas por meio de um macro-elemento proposto 
por Sousa et al. [21] que é capaz de descrever com precisão os principais mecanismos identificados 
nas ligações viga-pilar convencionais, ou seja, o atrito entre os diferentes elementos, os ferrolhos de 
aço (quando presentes) e a base de neoprene (sempre considerada no modelo). Além do peso 
próprio do edifício, uma carga vertical adicional de 0,65 kN/m2 foi distribuída em vigas para simular o 
peso próprio da cobertura. 

3.2 Definição dos estados limites e da ação sísmica 

A avaliação do desempenho sísmico dos edifícios foi realizada considerando os estados limites 
associados a elementos estruturais e não estruturais. Em termos de elementos estruturais a análise 

0.23 437.6Yµ = −

0.018 34.7Yµ = −
0.0043 8.34Yµ = −

0.52 999Yµ = −
0.27 0.33Lµ = −

20.3 229Lµ = +

1.885 0.377CLµ = +
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incidiu sobre a resposta tanto dos pilares como das ligações viga-pilar, enquanto para os elementos 
não estruturais o dano foi avaliado pela deformação esperada nos painéis de revestimento. Cada um 
desses casos foi avaliado considerando um estado limite de limitação de dano e um estado limite de 
dano severo seguindo os limites recomendados em estudos anteriores (Tabela 3). 

Tabela 3. Estados limites considerados para os diferentes elementos e níveis de desempenho 

Estados limites estruturais 

Pilares Limitação de dano  60 % Fmax 
Dano severo redução 80 % Fmax 

Ligações 
Limitação de dano  deslocamento relativo de 8 cm [22] 

Dano severo deslocamento relativo de 3 cm [22]  
Estados limites não estruturais 

Painéis 
Limitação de dano  deslocamento relativo de 4 cm entre ligações de painel [22] 

Dano severo deslocamento relativo de 1 cm entre ligações de painel [22] 
 

O desempenho sísmico de cada edifício foi avaliado considerando um conjunto de 250 
acelerogramas registados na região do Mediterrâneo. Os registos foram selecionados e escalados 
(com um fator de escala máximo de 3.5) por forma a atingir intensidades sísmicas capazes de causar 
o colapso das estruturas. Os espectros de aceleração escalados são apresentados na Fig. 1 

  

Figura 1. Histograma do período médio das duas direções dos edifícios (esquerda) e 
espectro de acelerações consideradas na definição da ação sísmica (direita) 

4 Resultados 

As curvas de fragilidade apresentadas foram derivadas com base em análises estáticas não lineares 
realizada em 900 edifícios, ao longo das duas direções transversais principais. Conforme ilustrado na 
Fig. 2, na ausência de ferrolhos, o coeficiente sísmico (definido como a razão entre a resistência 
lateral e o peso próprio do edifício) é bastante reduzido atingindo valores máximos de cerca de 0,1. 
Outra observação relevante diz respeito à grande dispersão das curvas de capacidade, refletindo a 
variabilidade (muito maior quando comparada aos edifícios residenciais convencionais) na geometria 
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geral da construção e na seção transversal dos elementos verticais, e que resulta da necessidade 
para acomodar diferentes requisitos industriais. 

  

  
Figura 2. Relação entre deriva lateral e coeficiente sísmico segundo a direção X (cima) e Y (baixo), 

com (direita) e sem (esquerda) ferrolhos  

Os resultados apresentados na Fig. 3 mostram a resposta dos edifícios industriais individuais 
juntamente com a distribuição cumulativa lognormal associada aos estados limites de limitação de 
danos e prevenção de colapso, para as classes de construção, desagregadas por mecanismos. Cada 
ponto nos gráficos representa a proporção de edifícios dentro de cada classe que atingiu um 
determinado estado limite em análise para cada registo sísmico, representado pela aceleração 
espectral média associada no período elástico médio de todos os edifícios (T = 1,7 s). 

Os resultados confirmaram que, na presença de ferrolhos, a resposta geralmente é controlada pelos 
pilares, enquanto que a rotura nas ligações é observada apenas em casos marginais. Pelo contrário, 
na ausência de ferrolhos um número mais significativo de edifícios apresenta vulnerabilidades ao 
nível da ligação. A razão para este comportamento distinto está na reduzida resistência lateral dos 
pilares analisados neste estudo. Na presença de pilares particularmente flexíveis, a resposta tende a 
ser controlada pelo comportamento destes e a resistência de atrito no nível da ligação é 
frequentemente suficiente para sustentar as forças de sísmicas de corte. Para os casos em que os 
pilares são mais robustos (com coeficiente sísmico local superior a cerca de 0,1), o atrito na ligação é 
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muitas vezes insuficiente para suportar as cargas laterais e as vigas sofrem grandes deslocamentos 
laterais. 

No que diz respeito à componente não estrutural, todas as tipologias apresentaram acelerações 
espectrais médias semelhantes e portanto, os resultados apresentados refletem o comportamento 
de todo o portfólio de edifícios (ver Fig. 4). A reduzida variação observada entre os diferentes grupos 
resulta da elevada esbeltez dos pilares (e consequentemente da rigidez lateral inicial dos edifícios) 
ser independente do ano de construção. Um sumário das estatísticas associadas a cada um dos casos 
apresentados acima é apresentado na Tabela 4. 
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Figura 3. Funções de fragilidade para edifícios pré-código (cima), transição-de-código (meio) e 

pós-código (baixo) e estado limite de limitação de dano (esquerda) e dano severo (direita) 

 

Figura 4. Curvas de fragilidade associadas a dano não estrutural 

Tabela 4. Sumário das estatísticas associadas às diferentes curvas de fragilidade em m/s2 

Estado limite 
Pré-código Transição-de-código Pós-código 

Média Stdv Média Stdv Média Stdv 

Estrutural 
Limitação de 

dano  
0.50 0.37 0.97 1.37 1.69 2.48 

Dano severo 1.33 0.87 2.92 4.07 7.35 13.78 

Não 
estrutural 

Limitação de 
dano  

0.35 0.14 0.35 0.14 0.35 0.14 

Dano severo 1.50 0.77 1.44 0.68 1.40 0.63 

5 Conclusões 

No seguimento dos danos observados em sismos anteriores, este artigo apresenta curvas de 
fragilidade sísmica para edifícios pré-fabricados em BA, representativos do parque edificado em 
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Portugal. Para tal, foi gerado um portefólio de centenas de edifícios sintéticos que representam as 
propriedades materiais e geométricas encontradas em Portugal e noutros países na zona do mar 
mediterrânico. Os modelos numéricos foram submetidos a análises estáticas não lineares permitindo 
avaliar as principais vulnerabilidades sísmicas desta classe de edifícios.  

Os resultados obtidos mostraram que danos estruturais e não estruturais são esperados para baixos 
níveis de aceleração espectral. Esta aparente vulnerabilidade resulta da elevada esbeltez dos pilares 
e da ausência de ferrolhos nas ligações viga-pilar, mais frequentes em edifícios mais antigos 
construídos antes da introdução da regulamentação sísmica. Os resultados apresentados estão 
naturalmente condicionados aos estados limites adotados que, confirmando as indicações 
anteriores, requerem uma investigação mais aprofundada. 
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Reforço sísmico de um edifício existente com isolamento de base  
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Resumo  

Com a publicação do regulamento de segurança das construções contra os sismos, em 1958, o projeto 

de edifícios passou a incluir o dimensionamento relativamente às ações de origem sísmica. Contudo, 

à luz dos conhecimentos atuais, muitos edifícios projetados nas duas décadas seguintes apresentam 

fragilidades significativas na conceção geral, dimensionamento e pormenorização.  

Recentemente, em novembro de 2019, a entrada em vigor do novo quadro regulamentar veio 

enquadrar as intervenções nas construções existentes, reforçando a necessidade de aumentar a sua 

segurança relativamente aos sismos até níveis próximos dos exigidos às construções novas. No 

entanto, em muitos dos edifícios construídos nas referidas duas décadas as soluções de reforço 

convencional são de difícil e onerosa implementação. 

Nesta comunicação apresentam-se o estudo de reforço sísmico de um edifício com o piso térreo 

vazado e 8 pisos elevados, projetado na década de 60 do século passado. 

Caracterizam-se as soluções construtivas da construção estudada, evidenciando as suas fragilidades e 

problemas de conceção. Referem-se os problemas associados às soluções de reforço sísmico 

convencional e apresenta-se uma solução de reforço com recurso a isolamento sísmico de base, 

descrevem-se os conceitos de conceção, cálculo e pormenorização, apresentando-se ainda uma 

estimativa dos custos associados. 

Palavras-chave: Sismo, edifício, piso vazado, reforço sísmico, isolamento sísmico de base 
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1 INTRODUÇÃO  

Nas décadas de 1960 e 1970 foram construídos em Lisboa vários edifícios de habitação coletiva com 

estrutura de betão armado. Estes edifícios foram pioneiros na aplicação dos primeiros regulamentos 

nacionais em que passou a ser explicitamente obrigatório considerar a ação dos sismos. 

Nesta comunicação, descrevem-se de forma geral, para esses edifícios as soluções estruturais 

correntes, evidenciando as suas fragilidades e problemas de conceção. Referem-se os problemas 

associados às soluções de reforço sísmico convencional e apresenta-se uma solução de reforço com 

recurso a isolamento sísmico de base descrevendo-se os conceitos de conceção, cálculo e 

pormenorização. Apresenta-se, ainda, uma estimativa dos custos da sua implementação. 

2 CONCEÇÃO DE ESTRUTURAS NA DECADA DE 60 DO SÉCULO PASSADO 

2.1 A regulamentação sísmica de 1958/1961 

Foi em 1958 com a publicação do Regulamento de Segurança das Construções contra os Sismos (RSCS) 

[1] que passou a ser obrigatório, pela primeira vez em Portugal, o dimensionamento relativamente às 

ações dos sismos. Portugal continental foi dividido em três zonas A, B e C, com risco sísmico forte, 

médio e fraco, com alguma semelhança às atuais para sismos do tipo 1 do EC8 [3]. Na zona C não era 

necessário considerar a ação dos sismos. 

Nesse regulamento de 1958 é apresentado o conceito de coeficiente sísmico. As forças sísmicas são 

assemelhadas a forças estáticas horizontais que podem atuar em qualquer direção e sentido. As forças 

horizontais a considerar, em correspondência com cada elemento de massa da construção, tinham 

intensidade igual ao produto do peso desse elemento por um coeficiente sísmico e era aplicada no 

respetivo centro de gravidade. 

Para os edifícios correntes da zona A, onde se incluía Lisboa, o coeficiente sísmico era 0,10. Para 

avaliação das forças horizontais devem considerar-se os pesos correspondentes a todas as partes da 

construção – estrutura resistente, enchimentos, acabamentos e outras – e as sobrecargas 

permanentes, tais como as devidas aos equipamentos fixos. 

Em 1961 foi publicado o Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes [2] que passou a integrar 

ações sísmicas. Foram seguidas as prescrições do RSCS, com alterações resultantes dos ensinamentos 

colhidos pela observação do comportamento das construções durante o sismo de Agadir. Mantiveram-

-se os coeficientes sísmicos, as três zonas sísmicas, A, B e C e a dispensa de verificação das estruturas 

à ação sísmica zona sísmica C. Na Zona A, para terrenos correntes o coeficiente sísmico indicado é 0,10 

e para os terrenos desfavoráveis, lodos, argilas brandas, siltes e aterros recentes o coeficiente é 

agravado para 0,15.  Nos edifícios sem reserva de resistência, como paredes divisórias ou de 

enchimento, os coeficientes sísmicos são aumentados, passando, na Zona A, para 0,15 e 0,20 em 

função do tipo de terreno.  

2.2 Soluções estruturais correntes em edifícios de habitação coletiva 

Os edifícios de betão armado construídos nestas décadas têm por vezes, cumulativamente, 

características que comprometem o seu comportamento e segurança sísmica. É corrente verificar nas 
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memórias descritivas originais que, além do peso próprio da estrutura e da sobrecarga, não são 

consideradas as ações dos enchimentos e parede divisórias, pelo que a massa sísmica é subestimada.  

Geralmente, são edifícios com 5 a 10 pisos. A configuração em planta é correntemente retangular 

alongada e as lajes são, em muitos casos, aligeiradas com recurso a blocos cerâmicos e por vezes 

parcialmente prefabricadas com a utilização de vigotas de betão ou tijolo. As lâminas de compressão 

das lajes são pouco armadas e a sua espessura inferior a 0,05 m.  

As paredes divisórias são de alvenaria de tijolo vazado, sem função estrutural. No piso térreo existem 

por vezes menos paredes ocasionando-se pisos vazadas. Por vezes existem ainda colunas curtas.  

A estrutura é formada por pórticos, formados por pilares e vigas, mas colocados correntemente numa 

direção preferencial, muitas vezes, sem o dimensionamento sísmico na direção ortogonal. Por vezes, 

são utilizadas paredes de betão armado na periferia das comunicações verticais. Nestas paredes, as 

armaduras, verticais e horizontais, são de diâmetro reduzido e afastamento elevado sem concentração 

de armaduras ou cintagem nas extremidades. 

       

Figura 1. Duas fases da construção dos edifícios em análise  

As armaduras de flexão e corte, principalmente nos pilares, são reduzidas. Os estribos e cintas são, 

quase sempre, constituídos por apenas um estribo no perímetro da secção constituído por um varão 

de 6 mm diâmetro com afastamento da ordem dos 0,20 ou 0,25 m. A pormenorização não tinha em 

conta as atuais preocupações de confinamento, ductilidade e amarração nos nós. Não eram 

conhecidos os critérios de pilar-forte/viga-fraca ou de privilegiar as roturas dúcteis por flexão em 

detrimento das roturas frágeis por corte. 

Além das debilidades referidas anteriormente, também as ações sísmicas de dimensionamento eram 

significativamente inferiores às atuais. Por exemplo, para o terreno tipo B o espectro do EC8 para 

edifícios de 5 a 10 pisos indica acelerações próximas do patamar máximo 3,43 m/s2, ou seja, o 

coeficiente sísmico é próximo de 0,35 (Sismo 1, Lisboa, Terreno B, q=01,5) (Fig. 2). 
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Figura 2. Espectros de resposta elástico e de dimensionamento (q=1,5)                                       

(Sismo tipo 1 – Terreno tipo B – Zona 1.3)  

2.3 O reforço de edifícios e a regulamentação sísmica atual 

Na reabilitação de um edifício, de acordo com a Portaria nº 302/2019 [5], é necessário avaliar a 

segurança sísmica das construções nos casos em que: existem sinais evidentes de degradação da 

estrutura; estiver prevista alteração estrutural; a área intervencionada exceder 25% da área bruta de 

construção ou o custo de construção exceder 25% do custo de construção nova de edifício equivalente. 

O reforço sísmico dos edifícios é necessário quando não esteja assegurada a segurança relativas a 90% 

de ação sísmica reduzida prevista da parte 3 do EC8 (0,75 para o sismo tipo 1 e 0,84 sismo tipo 2). 

Assim, se houver alguma alteração estrutural ou obra significativa num edifício será necessária a 

avaliação da segurança sísmica e provavelmente o reforço sísmico.  

3 TÉCNICAS DE REFORÇO SÍSMICO 

3.1 Soluções de reforço  

As técnicas de reforço sísmico baseiam-se na intervenção local em elementos estruturais existentes 

ou no reforço global do sistema estrutural ou na combinação destas duas estratégias [8]. O reforço 

local das estruturas só será economicamente viável se a estrutura tiver bom comportamento sísmico 

e as deficiências foram localizadas. As técnicas correntes para a reparação de secções danificadas são 

a injeção de resinas epóxi e o reforço por encamisamento com: betão armado, chapas e perfis 

metálicos ou fibras de carbono.  

No reforço global do sistema estrutural podem ser utilizadas novas paredes resistentes de betão 

armado, contraventamentos metálicos, sistemas de dissipação de energia, redução de massa, ou 

isolamento sísmico de base. Estas técnicas são normalmente menos onerosas que o reforço universal 

dos componentes do sistema estrutural, especialmente se o reforço dos elementos estruturais obrigar 

à desocupação do edifício, demolição e reconstrução de paredes de alvenaria de enchimento, tetos 

falsos, redes e outros elementos não estruturais [8]. Frequentemente procuram-se soluções que 

adicionam os reforços no exterior das construções pelo que a transmissão das forças de inércia 

sísmicas para os novos elementos estruturais, mais rígidos, necessita de diafragmas nos pisos. 
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3.2 Isolamento sísmico de base 

O isolamento sísmico de base permite reduzir a resposta da estrutura à ação sísmica. A redução da 

resposta pode ser obtida aumentando o período fundamental, modificando a configuração do modo 

de vibração e aumentando o amortecimento, ou através de uma combinação desses efeitos [3]. 

Habitualmente, o sistema de isolamento é colocado na base da estrutura, sob os elementos verticais, 

e os aparelhos de apoio de utilização corrente são de três tipos: blocos de borracha com núcleo de 

chumbo (LRB - Lead Rubber Bearing), sistemas pendulares com atrito (SPS – Friction Pendulum System) 

ou blocos de borracha de alto amortecimento (HDRB – High Damping Rubber Beraing). Nesta 

comunicação são abordados os apoios do tipo HDRB. 

Num edifício com isolamento sísmico total, durante um sismo, a parte da estrutura acima dos 

aparelhos de apoio mantém-se em regime elástico e os primeiros modos de vibração representam a 

quase totalidade da resposta sísmica, pelo que estimar o período fundamental (T ) com base na 

hipótese de corpo rígido com um grau de liberdade é uma boa aproximação. 

       

Figura 3. HDRB – High Damping Rubber Bearing (blocos de borracha de alto amortecimento) 

𝑇 = 2 𝜋√
𝑀

𝐾𝑒
 (1) 

Em que:  

M = Massa do edifício acima do nível do isolamento 

Ke = Rigidez equivalente do sistema de isolamento (somatório da rigidez dos diferentes aparelhos) 

Passos de pré-dimensionamento: 

a) Calcular a força de corte na base que a estrutura a isolar pode suportar (Fbase); 

b) Estimar a aceleração máxima a que a estrutura pode ser sujeita (S(T) = Fbase /M); 

c) Calcular o período pretendido no espectro elástico com amortecimento corrigido; 

d) Estimar a rigidez, ke , do sistema de isolamento; 

e) Verificar a existência de apoios compatíveis (rigidez, resistência e deformação). 

A distribuição em planta dos aparelhos de apoio deverá ser estudada para que a posição do centro de 

rigidez do sistema de isolamento seja o mais próxima possível do centro de massas. Devem evitar-se 

estruturas torcionalmente flexíveis, pelo que os aparelhos mais rígidos devem ser colocados o mais 

afastados possível do centro de rotação. 
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4 APLICAÇÃO A UM EDÍFICIO 

4.1 Estrutura existente 

Edifício de habitação coletiva de um conjunto de 8 prédios semelhantes, construídos em Lisboa no 

início da década de 60 do século passado. Área bruta de 2.800 m2, 28 frações, estrutura de betão 

armado, 8 pisos, três pórticos na direção longitudinal, na periferia das comunicações verticais paredes, 

estruturais de betão armado, divisórias e fachadas de alvenaria de tijolo vazado sem função estrutural. 

O embasamento é constituído pelos pórticos e paredes de betão armado com a supressão significativa 

das paredes de alvenaria (Figs 1 e 4). Características principais da estrutura:  

a) Planta retangular alongada com 3 pórticos longitudinais; 

b) Na direção transversal a resistência a ações sísmicas é integralmente suportada pelas paredes 

de betão; 

c) Piso inferior vazado “soft-storey” com grande variação de rigidez: altura superior à dos 

restantes, redução significativa das paredes de tijolo e rótulas na ligação dos pilares às 

fundações;  

d) Pilares muito esbeltos com reduções sucessivas de secção em altura formando-se vigas 

fortes/pilares fracos (vigas dos pórticos com 0,65 m de altura por 0,25 m de largura – pilares 

do rés do chão com 0,70 por 0,30 m2, 1º andar 0,50 por 0,25 m2, 2º andar 0,40 por 0,25 m2 e 

da laje do 3º andar até à cobertura 0,30 por 0,25 m2);  

e) Armaduras de cintagem e de flexão nos pilares e paredes muito reduzidas; 

f) Diafragma rígido comprometido devido às lajes aligeiradas com lâminas de compressão de 

altura reduzida e armaduras apenas numa direção; 

g) Reduzida ductilidade devido ao tipo de pormenorização utilizada e à reduzida armadura de 

cintagem ou de esforço transverso.   

No âmbito de um trabalho académico [6], foi analisado o edifício ficando claro que não apresentava o 

nível de segurança previsto na regulamentação atual e necessitava de reforços estruturais. Foram 

testadas soluções de reforço local, ao nível do piso vazado, através da introdução de elementos de 

contraventamento (paredes de tijolo e/ou travessas de betão, horizontais ou inclinadas) ou 

encamisamento de pilares. Estas soluções “transportam” os danos para o piso acima do reforçado. 

Aumentando-se a altura do reforço para englobar o piso seguinte os danos eram “transportados” 

novamente para o piso acima, pelo que seria necessário reforçar a estrutura a toda a altura do edifício.  

4.2 Solução de reforço por isolamento sísmico de base 

Procurou-se uma intervenção de reforço visualmente pouco intrusiva. Assim, os aparelhos de apoio 

são colocados num piso técnico enterrado, ocultos, sob uma nova laje executada à cota do terreno. 

Entre as fundações e os elementos verticais da estrutura são instalados os aparelhos que poderão ser 

inspecionados e, se necessário, substituídos. A operação de reforço, embora relativamente extensa, é 

limitada às fundações e à demolição e reconstrução dos elementos não estruturais do R/C. Para reduzir 

o custo utilizam-se aparelhos do mesmo diâmetro Ø400 em número reduzido conjugados com 

aparelhos de apoio deslizantes (VM) (Fig.4).  
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Figura 4. Localização dos aparelhos de apoio 

Alçado, corte e plantas arquitetónicas e estruturais. 

No entanto, edifício assim reforçado não cumpria uma das condições do EC8 para a utilização da 

análise linear simplificada (Eq. 1) pois o período efetivo da estrutura isolada não é 3 vezes superior ao 

da estrutura de base fixa. Assim, após o pré-dimensionamento com base na hipótese de corpo rígido 

com um grau de liberdade, recorreu-se à análise modal. Utilizou-se o espectro de resposta equivalente 
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que apresenta valores espetrais correspondentes ao amortecimento do sistema de isolamento para 

os períodos mais altos e valores espetrais relativos ao amortecimento estrutural para os períodos mais 

baixos. O período de transição é 0,8 do período fundamental da estrutura isolada (Fig. 2). 

  

Figura 5. Modelos de análise com e sem paredes de alvenaria                                                       

utilizando ETABS18 (CSI2020).         

Os modelos de análise tridimensional foram desenvolvidos com o ETABS18 (CSI 2020). Para se 

reproduzir o comportamento irregular do edifício a modelação das paredes de alvenaria é 

fundamental. A generalidade destas paredes não está confinada por elementos de betão pelo que a 

modelação tradicional com escoras biarticuladas não é possível, optou-se pelo recurso a elementos de 

parede com ¼ da rigidez. Verificou-se que os períodos do modelo com paredes de alvenaria são 

semelhantes aos determinados numa campanha de caracterização experimental in situ (Tabela 1) [9]. 

Tabela 1. Períodos e rácios de massa modal do edifício sem isolamento 

Modo In situ S/paredes Com paredes  Edifício isolado  

T [s] T [s] T [s] Rácios de massa modal T [s] Rácios de massa modal 

      UX UY RZ   UX UY RZ 

1 1,05 1,631 1,013 76,6% 0,0% 0,2% 2,804 93,0% 0,0% 6,5% 

2 - 1,412 0,855 0,1% 0,0% 78,5% 2,719 6,4% 0,0% 93,3% 

3 1,00 1,252 0,821 0,0% 75,2% 0,0% 2,673 0,0% 99,8% 0,0% 

 

Existe uma boa aproximação entre os resultados da análise modal e o pré-dimensionamento, bem 

como uma redução significativa das forças de corte nas paredes e pilares do R/C e, consequentemente, 

no resto da estrutura. Verifica-se que a força de corte no R/C sem a modelação das paredes é 

fortemente subestimada (Tabela 2).  

Os esforços elásticos da estrutura isolada são cerca de 1/3 dos esforços de dimensionamento da 

estrutura não isolada com coeficiente de comportamento de 1,5. Como nesta estrutura a 

pormenorização das armaduras não cumpre os critérios do EC8 ou mesmo do EC2 não se considerou 

o coeficiente de comportamento de 1,5 na análise como permitido no EC8 para edifícios novos com 

isolamento de base.  

O sistema de isolamento e as redes de instalações que atrevessem a fronteira entre a estrutura isolada 

e a base são dimensionados considerando um fator de majoração de 1,2 dos deslocamentos ou 

esforços. 
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Tabela 2. Período fundamental, forças de corte no R/C e deslocamentos 

do edifício isolado e não isolado 

Edifício   T [s] 
Forças de corte no 

R/C 
Deslocamento no 

topo 
Deslocamento na 

base 

    Fx [kN] FY [kN] δx [mm] δY  [mm] δx [mm] δY  [mm] 

Sem paredes 1,631 3515 3290 132 174 - - 

Com paredes  1,013 5171 6171 98 49 - - 

Isolado 2,804 1783 1941 117 120 89 100 

 

Em edifícios existentes, o faseamento da intervenção para a montagem dos aparelhos de apoio tem 

de ser especialmente estudado pois é necessário cortar os elementos verticais (Fig. 6). Antes do início 

dos trabalhos é montada a instrumentação para o controlo dessa operação. Na Fase 1 procede-se ao 

alargamento da base da sapata e à montagem e colocação em carga, com macacos hidráulicos, do 

sistema de escoramento. Na Fase 2 o pilar e o topo da sapata são cortados. Na Fase 3 é reconstruída 

a sapata, montado o aparelho de apoio e executada a laje e o troço inferior do pilar. Na Fase 4 o apoio 

é colocado em carga e é desmontado o escoramento ficando concluída a montagem do aparelho. 

 

 

Figura 6. Faseamento de montagem dos aparelhos de apoio 

Estimaram os custos totais da intervenção de reforço considerando a necessidade da demolição e 

reconstrução das alvenarias do R/C e das instalações técnicas associadas, a substituição dos 

elevadores, a execução do reforço de fundações, a estrutura de escoramento, o corte dos pilares e a 

execução da nova laje e piso técnico, bem como da junta sísmica periférica. Verifica-se que o custo do 

reforço corresponde a cerca de 3,3 % do valor de mercado do edifício estimado com base nos valores 

médios da zona onde se localiza o edifício de acordo com a revista Visão [11]. 
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Tabela 3. Valor de mercado do edifício e custos do reforço 

Valor de mercado (Visão 2019 – 4 900 €/m2) 12 250 000 €   

Custo do reforço 402 000 € 3,3% 

Custo dos aparelhos de apoio 44 000 € 0,4% 

Custo do reforço por fração 14 500 €   

5 CONCLUSÕES 

Apresentou-se uma solução de reforço sísmico de um edifício de 8 pisos, com estrutura frágil e sem 

diafragma rígido, com o recurso a isolamento sísmico de base. A estrutura existente inviabilizava 

economicamente as soluções de reforço convencionais.  

Esta intervenção, embora significativa no R/C, onde são instalados os aparelhos de apoio, evita obras 

ou desalojamento nos restantes níveis. Os aparelhos de apoio considerados foram do tipo bloco de 

borracha de alto amortecimento (HDRB) conjugados com aparelhos deslizantes (VM) (Fig. 4). 

A solução de reforço por isolamento de base, relativamente às soluções convencionais, tem eficácia 

superior pois é expectável que a estrutura se mantenha em regime elástico, portanto sem qualquer 

tipo de dano, tanto para os sismos de serviço como para os sismos de estado limite último. Os custos 

estimados de reforço são baixos quando comparados com o valor de mercado do edifício.  
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Resumo 

Com o presente artigo pretende-se divulgar os resultados de um estudo teórico e experimental de 
uma ligação especial entre consolas metálicas curtas e estruturas de betão, caracterizada por um 
reduzido número de buchas e por elementos de “rugosidade” na interface. 

A solução pode em particular ser útil na fixação de elementos metálicos a estruturas de betão 
pré-existentes, nas quais a colocação de muitas buchas pode colidir com a posição de armaduras 
interiores, sendo também adequada para estruturas novas e para obras de reabilitação e reforço. 

A eficiência das buchas ou chumbadouros é incrementada relativamente a soluções tradicionais, em 
virtude de serem dimensionadas exclusivamente para esforços de tração. Dado que os 
chumbadouros não são solicitados por forças transversais, os esforços singulares de compressão 
entre eles e o betão são reduzidos e deixam de ser condicionantes para o dimensionamento. 

A resistência do betão em compressão junto aos elementos de “rugosidade” é incrementada por 
efeito de confinamento resultante da geometria da chapa metálica de encosto. 

A estabilidade da ligação é justificada com recurso a modelos de escoras e tirantes, tendo a sua 
capacidade resistente sido verificada através de ensaios experimentais. 

O artigo contém os resultados do estudo de uma aplicação prática com capacidade para suportar 
cargas da ordem de 1 MN.  

Palavras-chave: Betão; Ligações Metálicas; Modelos de Escoras e Tirantes; Ensaios Experimentais 
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1 INTRODUÇÃO 

A ligação de componentes metálicas a componentes de betão pré-existentes de uma estrutura é um 
problema corrente de engenharia civil, convencionalmente solucionado através de buchas metálicas, 
cujo comportamento é relativamente conhecido [1]. Até mesmo na construção de novas estruturas 
se torna preferível executar as ligações à posteriori, a prever e manter a posição exata das buchas 
durante a betonagem. 

A instalação das buchas exige a furação do betão que pode envolver dificuldades no caso de colidir 
com armaduras preexistentes, cuja posição pode coincidir com a das furações dos elementos 
metálicos a ligar. Os danos nessas armaduras internas podem reduzir a respetiva capacidade 
resistente. 

O objetivo de uma solução não convencional para as referidas ligações é o de reduzir o número de 
buchas necessárias, assim como as respetivas furações, ao mesmo tempo que se utiliza a resistência 
mecânica do betão de recobrimento das armaduras, que em muitos casos apenas se destina a 
melhorar as condições de durabilidade. 

Com uma análise integral do conjunto das forças em equilíbrio, através de um modelo de escoras e 
tirantes, pretende-se contribuir para uma compreensão mais direta do tipo de rotura em causa, em 
alternativa à consideração separada dos efeitos de “corte” e “flexão” (Figura 1). 

 

Figura 1. Ligação convencional com buchas metálicas [2]. 
a) Efeito de “corte”; b) Efeito de “flexão”. 

 

Figura 2. Ligação não convencional com ligação indentada na interface [2]. 
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O aproveitamento mais eficiente do betão de recobrimento das armaduras em zonas localizadas com 
esforços concentrados pode evitar um sobredimensionamento geral da estrutura, especialmente 
quando é possível tirar partido do efeito de confinamento. 

O facto de na solução proposta o tirante (bucha) estar solicitado apenas à tração permite um 
aproveitamento mais eficiente do aço do que no caso das buchas de soluções convencionais, que 
também estão solicitadas à flexão e corte. 

2 CONCEITOS TEÓRICOS 

A aplicação de forças numa superfície de betão pode ser considerada um problema fundamental da 
mecânica aplicada porque ocorre em diversas circunstâncias, quer em faces exteriores das peças 
quer em faces de fissuras interiores, quer ainda em superfícies virtuais internas. 

O caso mais vulgar em que as forças têm direção ortogonal à superfície (Figura 3a) é apenas 
teoricamente mais simples do que aqueles em que as forças são inclinadas (Figura 3b), dado que o 
betão é internamente heterogéneo e tem superfície rugosa. Ou seja, o caminho das forças [3] não é 
linear, descrevendo curvas, contornando as zonas mais flexíveis, o que é possível mobilizando forças 
internas transversais para o equilíbrio, associadas a deformações transversais que vulgarmente são 
designadas por “efeito de Poisson” [4]. 

 

Figura 3 Forças aplicadas numa superfície de betão. a) Ortogonais; b) Inclinadas; c) a f) Superfície 
progressivamente mais rugosa. 

Quando as forças aplicadas no betão têm uma componente paralela à sua superfície, que na 
aproximação matemática se designa por “tangencial”, torna-se mais evidente a necessidade de 
compreender a natureza bi- ou tridimensional do problema. Se a superfície for rugosa, pode haver 
transmissão exclusiva de compressões numa só direção (Figura 3cdef). Contrariamente, se a 
superfície for lisa são necessárias forças simultâneas em duas direções ortogonais, como por 
exemplo de tração e compressão no caso teórico de “corte puro” da alma de uma viga. No caso de 
materiais frágeis como o betão, a limitada resistência à tração é condicionante da integridade da 
superfície rugosa, podendo as forças de tração ser asseguradas pelas armaduras. 
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No caso de forças inclinadas na superfície exterior de uma peça de betão, dado que não há 
disponibilidade de resistência à tração, admite-se uma interface em ziguezague, carregada apenas 
nas faces ortogonais às cargas (Figura 4). A capacidade resistente de uma ligação deste tipo depende 
exclusivamente da resistência do betão à rotura por compressão. 

 

Figura 4. Dentes na espessura “c” de betão de recobrimento das armaduras 

A rotura do betão é um processo progressivo que se inicia com a formação de microfissuras paralelas 
à direção principal de tensões máximas de compressão [5]. O afastamento relativo dessas 
microfissuras é determinante do processo de instabilidade do sistema, vulgarmente designado por 
“esmagamento” ou “rotura”.  

Nos betões correntes, os agregados têm maior resistência e rigidez do que a matriz (pasta de 
cimento) e o afastamento das referidas microfissuras depende da dimensão máxima do agregado 
utilizado no fabrico do betão “dmáx”. 

Se os dentes de serra (Figura 3c) forem muito pequenos, as microfissuras ocorrem apenas na matriz, 
entre agregados finos, conduzindo a uma instabilidade (rotura) relativamente precoce. Se os dentes 
de serra tiverem maior dimensão (Figura 3f), da ordem de grandeza de “dmáx”, a resistência do betão 
na interface é superior. Ou seja, a presença de agregados de alguma dimensão, independentemente 
da classe da resistência do betão, é um aspeto determinante da resistência e comportamento da 
interface. 

Adicionalmente, se a superfície do betão adjacente à zona carregada, do lado direito na Figura 4, 
estiver adequadamente confinada, a resistência do betão aumenta ainda mais. 

3 ANÁLISE NUMÉRICA 

O estado de tensão no interior do betão foi aproximadamente analisado com um primeiro modelo de 
elementos finitos de parede (Figura 5). As condições de apoio correspondem a simetrias OX e OZ nos 
bordos horizontal e lateral direito, respetivamente, simulando forças exclusivamente normais nos 
referidos bordos. 

 

Figura 5. Tensões principais mínimas e direções principais de tensão. 
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Verifica-se que o estado de tensão nos dentes intermédios difere do dos extremos. No primeiro 
dente a contar da esquerda observam-se trações significativas, que podem localmente provocar 
fissuração, mas que não correspondem a um mecanismo de instabilidade e rotura do betão, uma vez 
que o sistema mantém a sua integridade e não é globalmente afetado o mecanismo de transferência 
e equilíbrio de forças. O contrário pode ocorrer no último dente, onde há uma concentração de 
esforços de compressão que é determinante para o equilíbrio, e que torna essa zona condicionante 
para a capacidade resistente da ligação. 

O facto de a zona do último dente concentrar esforços de compressão faz com que o confinamento 
do betão na superfície adjacente aos dentes, do lado direito da figura, contribua para o reforço do 
sistema e aumento da capacidade de carga. 

Tendo em vista a modelação numérica do ensaio experimental, foi elaborado um modelo de 
elementos de volume integrando as componentes metálicas e de betão. 

 

Figura 6. Modelo numérico tridimensional. 

 

Figura 7. Modelo de escoras e tirantes da ligação. 

A zona crítica do modelo de escoras e tirantes é o nó C-C-C entre as escoras E1-E2-E4, ou seja, na 
zona adjacente aos dentes da consola e não na zona indentada, por esta estar confinada pela chapa 
de encosto ao betão. O referido nó tem uma face não confinada, que o torna condicionante da 
capacidade de carga do conjunto.  

De acordo com [2], fck=34 MPa, NE4Rk=1,1fckAc=1272 kN, FRk=NE4Rk/1,26≈1000 kN. 
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4 ANÁLISE EXPERIMENTAL 

A análise experimental decorreu no Laboratório de Estruturas da UBI, com recurso a um par de 
protótipos gentilmente cedidos para fins de investigação, após terem sido utilizados durante a 
construção de uma obra em Portugal. 

   

Figura 8. Consolas metálicas para ensaio experimental. Dimensões. Vistas. 

Trata-se de uma consola relativamente curta, de aço S355, com uma plataforma de suporte de 
cargas em chapa 300×200×20 mm, uma chapa de encosto ao betão 400×200×20 mm, e uma chapa 
triangular de “alma” 400×300×20 mm. A chapa de encosto tem dois furos para os tirantes e uma 
“rugosidade” macroscópica realizada com três varões Ø 20 mm, L=200 mm soldados, que se 
comportam como “dentes” embebidos no betão de recobrimento das armaduras (Figura 8). 

De modo a evitar uma estrutura de reação, foi concebido um corpo de prova com duas consolas 
simétricas solicitadas por um sistema hidráulico entre as duas. As forças horizontais são equilibradas 
com recurso a um tirante interno ao nível superior do provete constituído por duas camadas de 
varões Ø25 de aço A500. 

  

Figura 9. Provete e montagem experimental 

Em face da aparente robustez das consolas metálicas disponíveis, era questionável à partida qual o 
elo mais fraco da cadeia, se o betão ou a consola metálica.  

O programa experimental demonstrou que esse aspeto é determinado pela capacidade do betão na 
zona comprimida. Numa primeira fase verificou-se a rotura localizada do betão, o que se inverteu 
numa segunda fase após reparação local do betão danificado e prolongamento da chapa de encosto 
(Figura 12). Esse prolongamento criou maior confinamento da zona comprimida, o que permitiu que 
a carga máxima tivesse sido condicionada pela plastificação dos elementos da consola metálica. Os 
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diagramas da Figura 11 e da Figura 13, mostram que a carga máxima aplicada passou de 942 kN para 
1120 kN, tendo sido possível constatar durante o ensaio a referida plastificação das consolas 
metálicas. 

 

Figura 10. Instrumentação utilizada para controlo das forças internas. 

 

Figura 11. Diagrama carga – deformação do primeiro ensaio 

A carga máxima atingida no primeiro ensaio foi de 942 kN, com uma rotura brusca correspondente a 
um esmagamento frágil do betão. 

 

Figura 12. Detalhe da zona reparada e reforçada, junto à rugosidade da consola 

 
Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1307



 
  

 

 

Figura 13. Diagrama carga – deformação do tirante horizontal durante o segundo ensaio 

A carga máxima atingida no segundo ensaio foi de 1120 kN, que corresponde a uma plastificação da 
consola metálica, sem ter sido atingido o esmagamento frágil do betão. 

5 APLICAÇÕES 

Para além da aplicação no suporte de um cimbre durante a construção do viaduto sobre o Barranco 
da Vinha na autoestrada A2, o mesmo tipo de consola foi utilizado na construção da torre do emissor 
de televisão do Porto. 

6 CONCLUSÕES 

Com o presente estudo pode concluir-se que: 

É viável a execução de elementos de ligação entre estruturas metálicas e de betão recorrendo a 
elementos de rugosidade embebidos na espessura de betão de recobrimento das armaduras. 

A capacidade de carga de uma consola experimentalmente ensaiada correspondeu ao valor estimado 
com recurso a um modelo de escoras e tirantes. 

Adicionalmente, a descrição clara do funcionamento em equilíbrio possibilitada por esse modelo de 
escoras e tirantes, identificando as zonas condicionantes, permite a adoção de medidas práticas que 
resultam num incremento da capacidade de carga e na previsibilidade do modo de rotura. 
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Resumo 

Os sismos podem provocar uma cadeia de eventos catastróficos, tais como, tsunamis, deslizamentos 

de terra, liquefação dos solos e incêndios. Os efeitos dos incêndios após um sismo em áreas urbanas 

podem ser piores do que os efeitos do próprio sismo. Neste trabalho, foram desenvolvidas várias 

análises numéricas com o SAFIR (programa que modela o comportamento de estruturas sujeitos a 

incêndio) em pórticos para estudar o fenómeno de incêndio após um sismo. As principais variáveis nas 

análises foram o tipo e localização do dano e a localização do incêndio. Os resultados mostram que os 

pórticos de betão armado com dano apresentam menor resistência ao fogo que os pórticos de betão 

armado sem dano, especialmente quando as armaduras ficam expostas ao fogo. Foi observado que a 

diferença de tempo até ao colapso entre um pórtico sem dano e um pórtico muito danificado pode ser 

superior a 2 horas. Foi também observado que se existir dano e incêndio no mesmo compartimento, 

o facto de existir dano e/ou incêndio no outro compartimento não altera significativamente os tempos 

até ao colapso do pórtico. Após a ocorrência de um sismo as equipas de resgate e salvamento estão 

de um modo geral muito sobrecarregadas e os tempos de resposta são, por esse motivo, mais 

elevados. Este aspeto ligado a uma redução na resistência ao fogo dos elementos de betão armado 

pode levar à perda de vidas e ao colapso das estruturas. É importante que haja um melhor 

entendimento sobre o comportamento ao fogo das estruturas após um sismo para que seja possível 

implementar algumas medidas prescritivas que possam garantir um melhor desempenho das mesmas. 

Palavras-chave: Fogo após um sismo, Segurança contra incêndio, Resistência ao Fogo, Betão 
Armado, Análise Numérica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A resposta a incêndios num edifício é influenciada principalmente por três fatores, sistemas ativos e 

passivos de proteção contra incêndios e o combate a incêndios pelo corpo de bombeiros. Os sistemas 

ativos e passivos de proteção contra incendio podem falhar por causa do dano causado pelo sismo. 

Depois de um sismo, os sistemas ativos de proteção contra incêndio (deteção, alarme e sistemas de 

supressão) podem ficar danificados o que pode levar a ignições que não são facilmente detetadas que 

por sua vez pode levar a maiores incêndios que são mais difíceis de ser extintos. Relativamente aos 

sistemas passivos de proteção contra incêndio, o dano causado pelos sismos pode criar aberturas que 

podem levar a um aumento da ventilação nos compartimentos e permitir a passagem de fumo e gases 

quentes para outras áreas dos edifícios. Existem vários fatores que podem causar disrupção do corpo 

de bombeiros depois de um grande sismo, como por exemplo, atrasos a reportar informações devido 

a falha dos sistemas de comunicação, acessos intransitáveis ou engarrafamentos, perda de 

disponibilidade operacional de veículos e equipamentos causado pelos danos provocados pelo sismo 

[1][2]. Depois de um sismo, o número elevado de ocorrências leva a mais elevados tempos de resposta 

das equipas de salvamento. Este aspeto combinado com a possível redução da resistência ao fogo das 

estruturas pode levar à perda de vidas e de estruturas. É importante que haja um melhor 

entendimento relativamente ao comportamento ao incêndio depois de um sismo, particularmente em 

estruturas de classe de importância elevada, para ser possível a implementação de medidas 

prescritivas que garantam um melhor comportamento destas estruturas a este efeito secundário dos 

sismos. 

 

2 FOGO APÓS UM SISMO 

Existem várias fases num incêndio em ambiente urbano, ignição, crescimento, deteção, comunicação 

do incidente, resposta, atividades de supressão e extinção. Os incêndios após um sismo seguem as 

mesmas fases, mas as atividades de resposta durante e depois de um grande sismo estão 

provavelmente comprometidas. A possibilidade de múltiplas ignições, atrasos nas deteções, atrasos 

na comunicação, abastecimento de água reduzido ou esgotado são alguns dos fatores que podem 

causar perturbações no combate aos incêndios. Os efeitos generalizados dos sismos podem levar ao 

aparecimento de várias ignições simultâneas que por sua vez podem levar a incêndios que se podem 

espalhar numa grande área devido a insuficientes recursos das equipas de socorro. Sistemas de 

deteção ao incêndio danificados, observadores distraídos e falhas dos sistemas de comunicação pode 

levar a atrasos na comunicação da ocorrência [1][3]. As principais causas de ignição depois de um sismo 

são relacionadas com eletricidade e gás, mas também podem ser relacionadas com superfícies 

quentes, reações químicas exotérmicas de produtos químicos derramados e incêndios provocados de 

forma intencional [1][2]. Os sismos podem causar curtos circuitos e derrubar aparelhos elétricos que 

por sua vez pode levar ao aparecimento de ignições. Os sismos podem também danificar aparelhos a 

gás, linhas de gás e locais de armazenamento de gás, o que pode levar à libertação de gás que pode 

levar à ignição se ficar em contacto com fontes elétricas ou com as chamas dos próprios aparelhos. 

Estudos recentes mostram que as ignições que originam de problemas elétricos estão a aumentar em 

proporção, cerca de 70% de todas as ignições após um grande sismo ocorreram até um dia depois do 

sismo e o tempo médio para os bombeiros descarregarem água após a ignição aumentou 8 a 25 vezes 
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em comparação com casos comuns [2]. A eliminação de todas as ignições após um grande sismo pode 

não ser possível, mas o seu risco pode ser reduzido se algumas práticas preventivas forem realizadas. 

A educação da população para este fenómeno e o dimensionamento adequado das redes de gás são 

aspetos muito importantes que ajudam a minimizar o risco de incêndio. Nas redes de gás, a colocação 

de uma válvula automática que fecha após um grande sismo pode ajudar a reduzir a quantidade de 

gás no interior do edifício [1]. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Estratégia de Modelação Numérica 

Para o desenvolvimento dos modelos numéricos e analisar o efeito de incêndio após um sismo em 

pórticos de betão armado foi utilizado o programa SAFIR. O programa permite a análise de estruturas 

a elevadas temperaturas e a temperatura ambiente. As análises térmicas e mecânicas são 

desenvolvidas separadamente e subsequentemente. A distribuição da temperatura influência 

profundamente a resposta mecânica [4][5]. Os modelos do betão e do aço definidos no SAFIR são 

baseados nos modelos apresentados em EN 1992-1-2 [15]. Os parâmetros do betão a serem 

introduzidos no modelo são o tipo de agregado (siliciosos ou calcários), coeficiente de Poisson, tensão 

de rotura à compressão e à tração. O elemento viga foi utilizado nas análises numéricas, este é reto na 

sua geometria não deformada. A posição do elemento da viga é definida com três nós, um nó em cada 

extremidade e um terceiro que define a posição do eixo y local da viga. A geometria da secção 

transversal é definida com um modelo de fibra. Cada fibra pode ter um material diferente, o que 

permite a criação de secções compósitas [6]. 

 

3.2 Dano sísmico 

O primeiro passo desenvolvido no modelo numérico foi a definição das secções dos pilares e das vigas 

do pórtico. Para simular o dano causado pelo sismo foi considerada uma redução do recobrimento nos 

pilares e nas vigas. Um dano D0/D1 corresponde a uma secção intacta (D0) ou uma secção com 

pequenas fissuras (D1), um dano D2 corresponde a um pequeno dano que se traduz numa remoção 

das fibras exteriores (50% de redução do recobrimento), e um dano D3 corresponde a um dano severo 

nos elementos, que se traduz na total remoção do recobrimento, deixando as armaduras expostas. Foi 

considerado o mesmo modelo numérico para o dano D0 e o dano D1 porque de acordo com a 

literatura, a presença de pequenas fissuras não altera significativamente a propagação térmica no 

betão [7][8]. A extensão dos tipos de dano considerados nas análises numéricas foi obtida a partir das 

definições dos estados de dano apresentados em FEMA 356 [9]. Foi considerado que o dano D0/D1, 

D2 e D3 corresponde respetivamente a “Immediate Occupancy” (IO), “Life Safety” (LS) e “Collapse 

Prevention” (CP). No nível IO são observados danos menores nos elementos estruturais, no nível LS já 

é observado um dano mais extenso nas vigas e existe uma redução do recobrimento nos pilares devido 

ao destacamento do betão, e no nível CP existe um dano ainda extenso nas vigas e pilares com uma 

redução do recobrimento em ambos [9-11]. Ao nível da secção, o dano considerado nos pilares foi 

diferente do dano considerado nas vigas. O dano nos pilares foi considerado em todas as faces do pilar 
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enquanto na viga o dano foi considerado na parte inferior e nas laterais. Foi considerado que o sismo 

não provoca dano na parte superior da viga e que nesta zona não existe destacamento do betão. 

 

3.3 Ação do fogo 

Nas análises numéricas desenvolvidas foi usada a curva de incêndio ISO 834 [12]. As temperaturas são 

introduzidas como dados de entrada e o SAFIR calcula a evolução das temperaturas na estrutura. 

Depois, o comportamento mecânico da estrutura é calculado baseado na geometria, condições de 

apoio, cargas e propriedades dos materiais. O aumento da temperatura reduz a rigidez dos elementos 

estruturais, a resistência dos materiais e provoca alongamento térmico, o que causa um aumento nos 

deslocamentos até ao colapso da estrutura. No SAFIR, a análise numérica termina num tempo 

especificado (240 minutes), ou quando encontra problemas numéricos ao nível do material ou quando 

não consegue convergir para um estado de equilíbrio [13][14]. 

 

3.4 Características e propriedades das secções 

Nas Figs 1 e 2 estão representadas as secções dos pilares e vigas respetivamente. Tanto nos pilares 

como nas vigas o recobrimento é de 4 cm e foram apenas consideradas armaduras longitudinais para 

efeitos de calculo térmico. Todas as propriedades dos materiais usados na análise numérica dos 

pórticos estão representadas nas Tabelas 1 e 2. 

 

 

Figura 1 – Secção dos pilares (8Φ25) 

 

 

Figura 2 – Secção das vigas (4Φ25) 
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Tabela 1 – Propriedades do betão usadas nas análises numéricas 

Propriedades do betão [15] 

Modelo do betão Agregados siliciosos [15] 

Massa volúmica 2300 kg/m3 

Teor de água 46 kg/m3 

Coeficiente de convecção 25 W/m2K 

Emissividade 0,7 

Tensão de rotura à compressão 30 MPa 

Tensão de rotura à tração 0 

Coeficiente de Poisson 0,2 

 

Tabela 2 – Propriedades das armaduras de aço usadas nas análises numéricas 

Propriedades do aço [15][16] 

Modelo do aço Laminado a quente. Classe B [15][16] 

Modelo de elasticidade 210 GPa 

Tensão de cedência à tração 500 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Coeficiente de convecção 25 W/m2K 

Emissividade 0,7 

Diâmetro das armaduras 25 mm 

 

 

4 AVALIAÇÃO DO EFEITO DO FOGO APÓS UM SISMO EM PÓRTICOS DE BETÃO ARMADO 

4.1 Introdução 

Foram desenvolvidas análises numéricas de 15 pórticos diferentes, com diferentes considerações 

relativamente ao tipo de dano, localização do dano e localização do incêndio. As análises numéricas 

são modelos 2D onde não existem deslocamentos para fora do plano. Os pórticos têm uma carga 

distribuída nas vigas (45 kN/m) e cargas verticais pontuais nos pilares (370 kN). As forças verticais 

foram consideradas de forma a ter um esforço normal reduzido inferior a 0,2. O esforço axial reduzido 

é consistente com os valores esperados em edifícios de médio porte e considerando os valores médios 

das propriedades materiais e os valores quase permanentes das ações. Na Fig. 3 está representado um 

esquema do pórtico modelado. Na Fig. 4 está representado a localização do dano considerado (zona 1 

a zona 6) e também o nome dos compartimentos, compartimento 1 (C1) e compartimento 2 (C2). As 

zonas 1, 2 e 3 dizem respeito ao compartimento 1 e as zonas 4, 5 e 6 dizem respeito ao compartimento 

2. 
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Figura 3 – Esquema dos pórticos considerados nas análises numéricas 

 

 

Figura 4 – Localização dos compartimentos e do dano 

4.2 Influência da localização do dano e do incêndio 

4.2.1 Características dos pórticos 

O dano que um sismo pode causar num pórtico de betão armado está normalmente localizado numa 

zona de extremidade dos elementos de betão armado (rótulas plásticas), próximo da ligação viga-pilar. 

Esse dano tem uma dimensão geralmente entre 0,5H e 1,5H, onde H é a altura da secção [17]. Nos 15 

pórticos analisados, o dano tem sempre uma dimensão de H, assim, no caso dos pilares o dano tem 

uma dimensão de 40 cm e nas vigas uma dimensão de 60 cm. Foram consideradas 6 configurações nos 

pórticos de forma a avaliar o efeito da posição do dano e do incêndio no tempo até ao colapso dos 

mesmos. Na primeira configuração (pórticos 1, 2 e 3) é considerado dano e incêndio apenas no 

primeiro compartimento, na segunda configuração (pórticos 4 e 5) é considerado dano em ambos os 

compartimentos e incêndio apenas no primeiro, na terceira configuração (pórticos 6, 7 e 8) é 

considerado dano apenas no primeiro compartimento e incêndio em ambos os compartimentos, na 

quarta configuração (pórticos 9 e 10) é considerado dano e incêndio em ambos os compartimentos, 

na quinta configuração (pórticos 11, 12 e 13) é considerado danos em ambos os compartimentos e 

incêndio apenas no compartimento 2, e por fim, na sexta configuração (pórticos 14 e 15) é considerado 

dano no compartimento 1 e incêndio no compartimento 2. 
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4.2.2 Tempo até ao colapso 

Na Tabela 3 e na Fig. 5 estão representados os tempos até ao colapso dos pórticos considerados. É 

importante referir que na Fig. 5, para a segunda, quarta e sexta configuração, os pórticos com dano 

D2 e D3 são novamente comparados com os pórticos com um dano D0/D1 (pórtico sem dano) que já 

foram apresentados na primeira, terceira e quinta configuração respetivamente. A diferença entre os 

vários pórticos com dano D0/D1 está então apenas relacionada com a localização do incêndio nos 

compartimentos. Assim, existem três pórticos com dano D0/D1, o pórtico 1 na primeira e segunda 

configuração, o pórtico 6 na terceira e quarta configuração e por fim, o pórtico 11 na quinta e sexta 

configuração. Nos pórticos 1, 2 e 3 a diferença do tempo até ao colapso entre o pórtico 1 (Dano D0/D1) 

e o pórtico 3 (Dano D3) é superior a 2 horas. Este aspeto mostra a grande influência que o dano tem 

no tempo até ao colapso da estrutura. A diferença do tempo até ao colapso entre o pórtico 1 (Dano 

D0/D1) e o pórtico 2 (Dano D2) é superior a 1 hora, e o mesmo também se verifica entre o pórtico 2 

(Dano 2) e o pórtico 3 (Dano 3). O dano D2 tem também um impacto significativo no tempo até ao 

colapso da estrutura. Os resultados são bastante semelhantes para as primeiras 5 configurações 

(pórtico 1 a pórtico 13), o que parece indicar que se existir dano e incêndio no mesmo compartimento 

o facto de existir dano e/ou incêndio no outro compartimento não tem um impacto significativo no 

tempo até ao colapso da estrutura. A exceção está na sexta configuração (pórticos 11, 14 e 15), onde 

o dano e o incêndio estão localizados em compartimentos diferentes. 

Tabela 3 – Tempo até ao colapso dos pórticos considerados 

Modelo 
Dano Incêndio Tempo até ao 

colapso (min) C1 C2 C1 C2 

1 D0/D1 D0/D1 X - 188,35 

2 D2 D0/D1 X - 117,25 

3 D3 D0/D1 X - 45,61 

4 D2 D2 X - 117,54 

5 D3 D3 X - 45,62 

6 D0/D1 D0/D1 X X 173,3 

7 D2 D0/D1 X X 110,65 

8 D3 D0/D1 X X 40,98 

9 D2 D2 X X 114,39 

10 D3 D3 X X 44,42 

11 D0/D1 D0/D1 - X 176,54 

12 D2 D2 - X 121,93 

13 D3 D3 - X 48,71 

14 D2 D0/D1 - X 176,64 

15 D3 D0/D1 - X 176,5 
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Figura 5 – Tempo até ao colapso dos pórticos considerados 

 

O dano nestes pórticos não tem um impacto significativo no tempo até ao colapso da estrutura. Apesar 

de as diferentes configurações apresentarem valores de tempo até ao colapso semelhante entre si 

observa-se que o pórtico 1 é o que tem um maior tempo até ao colapso e o pórtico 8 é o que tem 

menor tempo até ao colapso. O pórtico 1 apresenta dano e incêndio apenas no primeiro 

compartimento, sendo que este é um dano D0/D1, o que basicamente se traduz num pórtico sem 

dano. O pórtico 8 apresenta o dano mais severo considerado (Dano D3) no primeiro compartimento e 

incêndio em ambos os compartimentos. É interessante referir que o pórtico 8 apresenta uma 

resistência ao fogo menor que o pórtico 10 apesar de no pórtico 8 haver dano apenas no primeiro 

compartimento e no pórtico 10 haver dano nos dois compartimentos. Esta pequena diferença pode 

estar relacionada com o facto de o pórtico 8 ter uma rigidez superior que o pórtico 10, o que leva ao 

aparecimento de esforços um pouco mais altos que por sua vez levam a um colapso mais rápido. 

 

5 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento destas análises numéricas permitiu estudar o impacto do dano e do incêndio num 

pórtico de betão armado. A comparação entre as várias análises permitiu observar que os pórticos 

com dano apresentam menor resistência ao fogo que os pórticos sem dano, especialmente quando as 

armaduras ficam expostas ao incêndio. Observou-se que a diferença de tempo até ao colapso entre 

um pórtico sem dano (dano D0/D1) e um pórtico muito danificado (dano D3) pode ser superior a 2 

horas. Um aspeto interessante que se observou foi que se existir dano e incêndio no mesmo 
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compartimento, o facto de existir dano e/ou incêndio no outro compartimento não altera 

significativamente os tempos até ao colapso do pórtico. É necessário referir que pórticos com 

características e propriedades diferentes daquelas consideradas neste estudo podem levar a 

conclusões diferentes. Para tal, é necessário realizar mais análises para melhor compreender o 

fenómeno de fogo após um sismo em estruturas de betão armado. 
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Resumo 

Uma grande parte dos elementos estruturais, tais como vigas e paredes, podem ser idealizados como 
uma associação de painéis elementares cujo comportamento é governado pelos esforços atuantes 
no seu próprio plano. No caso do betão armado são numerosos os modelos que foram desenvolvidos 
desde o trabalho pioneiro de Collins e Vecchio [21] com vista à obtenção das relações tensão-
deformação até à rotura de painéis sujeitos a um estado plano de tensão. Estes modelos 
contribuíram decisivamente para o desenvolvimento de metodologias de verificação de segurança ao 
corte, muitas delas implementadas na regulamentação atual. No caso do betão reforçado com fibras 
o estado da arte não está ainda tão desenvolvido. 

Neste trabalho é apresentado um modelo para a análise tensão-deformação de elementos de betão 
armado reforçados com fibras sujeitos a esforços no próprio plano. O modelo baseia-se no Cracked 
Membrane Model [8, 9], mais especificamente na sua versão mais geral que contempla fendas fixas 
capazes de transmitir tensões de corte [16]. Os resultados do modelo são comparados com a 
evidencia experimental existente. Adicionalmente, é efetuada uma análise dos desenvolvimentos 
que ainda são necessários no domínio da resistência ao corte de elementos de betão reforçado com 
fibras. 

Palavras-chave: Betão reforçado com fibras; Corte; estado plano de tensão; 
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1 INTRODUÇÃO 

Diversos estudos têm mostrado que a utilização de fibras de aço tem impacto positivo no 
comportamento ao corte de vigas, i.e., aberturas de fendas menores, maior ductilidade e resistência 
mais elevada. As mesmas conclusões foram obtidas a partir de testes em painéis de betão armado 
reforçado com fibras de aço (R-BRF) sujeitos a um estado de tensão de corte uniforme no plano [3, 
13, 18, 19, 22]. 

Conceptualmente, o volume de fibras pode ser dimensionado de modo a conferir a resistência ao 
corte requerida, podendo inclusivamente dispensar a adoção de armaduras transversais. Isto 
possibilita o aumento da velocidade de construção, a redução de custos de mão-de-obra e até a 
adoção de geometrias menos convencionais e mas otimizadas. Isto é particularmente importante no 
caso de elementos em betão de alta resistência, uma vez o uso destes materiais possibilita a redução 
das espessuras dos elementos estruturais. Contudo, as espessuras mínimas requeridas, por exemplo, 
para posicionar armaduras transversais e garantir os recobrimentos necessários pode constituir um 
entrave à exploração das potencialidades destes materiais. Por essa razão, a possibilidade de 
substituir armaduras de esforço transverso por fibras de aço é particularmente importante no caso 
de betões de alta resistência. 

Os regulamentos de dimensionamento de estruturas em betão têm vindo paulatinamente a incluir 
prescrições relativas à contribuição das fibras no processo de dimensionamento, nomeadamente na 
resistência ao corte em vigas. Algumas expressões apresentadas são empíricas e calibradas a partir 
de resultados de testes experimentais [6]. Outras propostas [1] são semi-empíricas uma vez que a 
contribuição das fibras é obtida a partir de modelos de treliça e da resistência à tração uniaxial, 
enquanto a contribuição do betão continua a ser determinada empiricamente. A razão para a falta 
de expressões com fundamento mecânico é devida à dificuldade em quantificar a transferência de 
corte em elementos fendilhados onde a matriz, as fibras e, eventualmente, armaduras interagem. 
Consequentemente, as propostas de dimensionamento existentes tendem a ser restritivas no que diz 
respeito à quantificação da contribuição das fibras. Por isso, são necessários modelos que permitam 
descrever a fenomenologia envolvida e quantificar os efeitos das variáveis que governam a 
capacidade resistente e deformacional e, deste modo, melhorar as recomendações existentes para o 
dimensionamento de elementos em R-BRF. 

Diversos modelos originalmente desenvolvidos para reproduzir o comportamento de painéis de 
betão armado (RC) submetidos a tensões de corte no plano foram adaptados para ter em conta o 
efeito das fibras. Entre os mais consagrados incluem-se a Modified Compressive Field Theory (MCFT) 
[21], o Disturbed Stress Field Model (DSFM) [20] e o Cracked Membrane Model (CMM) [8]. A 
adaptação da MCFT para elementos em R-BRF consistiu essencialmente na adaptação do diagrama 
tensão-extensão betão tracionado, combinando a parcela relativa à retenção de tensões de tração 
no betão (tension stiffening) e a contribuição das fibras. No caso do DSFM para R-BRF [11], a direção 
da tensão de tração equilibrada pelas fibras que atravessam as fissuras pode desviar-se da direção 
principal de tensões médias uma vez que o deslizamento nas fissuras é explicitamente considerado 
no modelo. A tensão média do betão depende da lei de tension stiffening que é definida à priori. 
Além disso, o espaçamento entre fendas usado para estimar as abertura de fendas, que é necessária 
para quantificar a contribuição das fibras, é baseado em fórmulas empíricas [4]. 
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No caso do CMM, o tension stiffening é determinado resolvendo o problema da aderência de acordo 
com o Tension Chord Model (TCM) [14] cujas equações são generalizadas para estados planos de 
tensão. Assim, o espaçamento e a abertura das fendas podem ser determinados a partir de princípios 
fundamentais. Além disso, o modelo fornece relações explícitas entre a tensão da armadura na 
secção da fenda e a deformação média da armadura entre fendas. A versão original do CMM foi 
estendida para ter em consideração a presença de fibras de aço que atravessam as secções 
fissuradas [9]. Simplificadamente, admite-se a mobilização da resistência à tração máxima 
equilibrada pelas fibras (σcf0) logo durante a fase de formação de fendas, resultando na subestimação 
do espaçamento entre fendas. O espaçamento mínimo é limitado ao comprimento da fibra de aço (lf) 
que parece estar ajustado aos espaçamentos observados nos ensaios experimentais usados para 
validação do modelo. 

O CMM pressupõe que a direção normal às fendas (θr) é colinear com a direção principal extensões 
médias (θe), o que significa que as fendas podem rodar (R-CMM). Consequentemente, esta 
formulação não considera a possibilidade de deslizamento de fendas, bem como as tensões 
resultantes do engrenamento entre os agregados. Consequentemente, esta formulação presume que 
as fibras são solicitadas na direção definida por θr e também não prevê modos de rotura governados 
pelo escorregamento das faces da fenda. No entanto, dado o interesse em reduzir a armadura de 
esforço transverso, modelos capazes de simular este modo de rotura são essenciais. Para cobrir tais 
casos, é proposto um modelo baseado nas tensões que se desenvolvem na secção das fendas com 
orientação fixa (F-CMM) [2, 16] e que incorpora o efeito das fibras de aço. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados preliminares relativos ao desenvolvimento 
de um modelo capaz de descrever a mecânica complexa e o comportamento de elementos de 
membrana R-FRC fissurados sob tensões de corte no plano. Os tensores das tensão e das extensões 
são calculados nas fendas e entre fendas, tendo em conta a transferência de tensões por aderência 
entre as armaduras e o betão. O modelo é uma generalização do modelo de fendas fixas 
desenvolvido em [16] e contempla a combinação das tensões de corte e dilatância na face das fendas 
com a contribuição das fibras de aço. Espera-se que o modelo forneça as curvas completas de tensão 
de corte em função da distorção, onde a resistência ao corte e a correspondente deformação podem 
ser identificadas. A possibilidade da formação de um novo conjunto de fendas sempre que a 
resistência à fendilhação for violada na secção entre fendas precisa ser considerada, uma vez que as 
fibras em fase de ativação podem levar ao aumento das tensões de tração no betão. Finalmente, o 
modelo proposto pretende ser suficientemente simples para implementação numa formulação 
robusta para análises estruturais de R-BRF em elementos finitos. Assim, o número de ciclos internos 
do modelo constitutivo deve ser o mais reduzido possível de forma semelhante à estratégia adotada 
em [17]. 

Neste trabalho são apresentados os conceitos teóricos subjacentes ao modelo proposto no que diz 
respeito ao equilíbrio, compatibilidade de deformações e leis constitutivas. Os resultados numéricos 
são comparados com resultados experimentais no que diz respeito à resposta de painéis R-BRF 
submetidos a tensões de corte no plano. 
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2 EQUAÇÕES DE EQUILIBRIO 

Considere-se um painel sujeito às tensões no plano 𝝈𝑥𝑦 = {𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑥𝑦}𝑇 em que o sistema de 
eixos coordenados e ortonormados xy está alinhado com as direções das armaduras. O equilíbrio é 
expresso em termos de tensões na secção da fenda e no sistema de eixos locais da fenda nt (Figura 
1), onde n define a normal à fenda e o ângulo por θr. A resultante das tensões nas fissuras deve estar 
em equilíbrio com a resultante das tensões externas: 

𝝈𝑥𝑦 = 𝑻𝜎𝝈𝑐𝑟,𝑛𝑡 + 𝝆𝑠𝝈𝑠𝑟,𝑥𝑦 , 𝑻𝜎 = �
𝑐2 𝑠2 −2𝑠𝑐
𝑠2 𝑐2 2𝑠𝑐
𝑠𝑐 −𝑠𝑐 𝑐2 − 𝑠2

� , 𝑠 = sin𝜃𝑟
𝑐 = cos 𝜃𝑟

 (1) 

 

onde 𝝈𝑐𝑟,𝑛𝑡 = {𝜎𝑐𝑟,𝑛 𝜎𝑐𝑟,𝑡 𝜏𝑐𝑟,𝑛𝑡}𝑇 e 𝝆𝑠𝝈𝑠𝑟,𝑥𝑦 = {𝜌𝑠,𝑥𝜎𝑠𝑟,𝑥 𝜌𝑠,𝑦𝜎𝑠𝑟,𝑦 0}𝑇. A componente de 
tensão no betão paralela ao eixo t (σcr,t) está relacionada com o campo de compressões diagonal. A 
componente de tensão do betão paralela à coordenada n é obtida somando as tensões de dilatância 
(σdil) e a componente normal das tensões produzidas pelas fibras (σcfn). A tensão tangencial na 
secção da fenda é dada pela soma das tensões tangenciais decorrentes do engrenamento entre os 
agregados (τagg), efeito de cavilha (τdow) e a componente tangencial das tensões produzidas pelas 
fibras (σcft). A contribuição do efeito de cavilha é desprezada. Os modelos de engrenamento entre os 
agregados necessitam de ser adaptados para ter em conta o efeito das tensões transferidas das 
fibras para a matriz na vizinhança da face das fendas [7]. Neste trabalho, e como primeira 
aproximação, assume-se que a contribuição de σcft para τcr,nt exigiria uma redução tensão de corte 
máxima admissível no mesmo valor. Portanto, simplificadamente, apenas τagg é considerado para 
quantificar τcr,nt. Esta questão será tratada com mais detalhe em desenvolvimentos futuros. 

 
 

Figura 1. Equilíbrio expresso em termos de tensões na fissura 

3 EQUAÇÕES DE COMPATIBILIDADE 

A compatibilidade de deformações é expressa em termos de deformações médias. As deformações 
médias totais, 𝜺𝑛𝑡 = {𝜺𝑛 𝜺𝑡 𝛾𝑛𝑡}𝑇, que podem ser divididas em deformações médias do betão 
entre fendas (εnt

(c)) e deformações devido aos deslocamentos entre fissuras (εnt
(r)). Esta última 

componente (Figura 2) é composta pelas componentes de deformação devido à abertura 
εn

(r) = δr,n / srm e deslizamento γnt
(r) =δr,t / srm entre as faces de fendas, onde srm é o espaçamento médio 

das entre fendas. 
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Figura 2. Cinemática da fenda e notação 

Tanto a distorção do betão (γnt
(c)) como a extensão média do betão paralela ao eixo n (εn

(c)) entre as 
fendas podem ser desprezadas quando comparadas àquelas nas seções das fendas, ou seja, γnt

(r) e 
εn

(r), respetivamente. As deformações totais médias no sistema de eixos nt podem ser obtidas a partir 
das deformações totais no sistema eixos globais xy usando a relação de transformação de 
deformações: 

𝜺𝑛𝑡 = 𝑻𝜀𝜺𝑥𝑦 , 𝑻𝜀 = �
𝑐2 𝑠2 𝑠𝑐
𝑠2 𝑐2 −𝑠𝑐

−2𝑠𝑐 2𝑠𝑐 𝑐2 − 𝑠2
� , 𝑠 = sin𝜃𝑟

𝑐 = cos𝜃𝑟
 (2) 

4 LEIS CONSTITUTIVAS 

Considera-se um comportamento linear elástico antes da tensão principal no betão atingir a 
resistência à fendilhação (fct). O valor de θr é fixo e igual à direção da tensão principal de tração no 
momento em que a resistência à fendilhação é violada. As leis constitutivas adotadas para o 
elemento fissurado devem então relacionar as deformações médias com as tensões nas secções das 
fendas. 

4.1 Comportamento à compressão 

A resistência à compressão do betão é reduzida na presença de fendilhação devida deformações de 
tração transversais. A resistência à compressão amolecida (fc,ef) é aqui considerada como o produto 
da resistência à compressão uniaxial em cilindros (fc’) por dois coeficientes: 

𝑓𝑐,𝑒𝑓 = 𝜍𝑒𝜍𝑓𝑓𝑐′ , 𝜍𝑒 =
1

𝐶𝑚(1.08 + 81𝜀𝑛) ≤ 1 , 𝜍𝑓 = �
30
𝑓𝑐′
�
1/3

≤ 1 (3) 

 

onde ςf é um coeficiente de redução que exprime a relação entre fc’ e a resistência à compressão em 
painéis, ςe é o coeficiente de amolecimento que expressa a influência da deformação transversal (εn), 
e Cm é uma constante considerada igual a 0.8 para o modelo de fendas fixas. 

4.2 Comportamento à tração 

A contribuição das fibras nas fases de ativação e arrancamento é considerada de acordo com o 
modelo proposto por Pfyl [15]. Neste caso faz sentido usar o deslocamento total δr = (δr,t

2 +δr,n
2)1/2 

para quantificação da contribuição das fibras, onde δr,t é deslocamentos tangencial e δr,n  é o 
deslocamento normal (=wr). 
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𝜎𝑐𝑓   =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
�2�

𝛿𝑟
𝑤𝑑𝑒𝑏

 −  
𝛿𝑟
𝑤𝑑𝑒𝑏

�𝜎𝑐𝑓0  , 𝛿𝑟  ≤  𝑤𝑑𝑒𝑏

�1 −  2
𝛿𝑟
𝑙𝑓
�
2

𝜎𝑐𝑓0  , 𝛿𝑟  >  𝑤𝑑𝑒𝑏

� , 𝑤𝑑𝑒𝑏 =
𝜏𝑓𝑙𝑓

2

𝐸𝑓  𝑑𝑓
 (4) 

 

O parâmetro τf é a tensão de aderência média máxima entre a matriz e a fibra e é admitida igual a 
2fct. O parâmetro Ef é o módulo de elasticidade da fibra. As tensões equilibradas pelas fibras (σcf) que 
atuam na direção do deslocamento da fenda δr podem ser decompostas nas componentes normal, 
σcfn = σcf cos(αr), e tangencial, σcft = σcf sin(αr), onde αr = tan-1(δr,t/δr,n) é a inclinação de δr 
relativamente ao eixo n. 

4.3 Transferência de tensões de corte nas fendas 

Foi adotado o Modelo da Densidade de Contacto [12] para quantificar as tensões de corte nas fendas 
resultantes do engrenamento entre as faces opostas. Estas dependem dos deslocamentos da fenda e 
de fc’, e são dadas pelas seguintes expressões: 

𝜏𝑎𝑔𝑔 = 𝜏𝐿𝐼𝑀
𝛽2

1 + 𝛽2
, 𝜎𝑑𝑖𝑙 = −𝜏𝐿𝐼𝑀 �

𝜋
2
− cot−1 𝛽 +

𝛽
1 + 𝛽2

� 

𝜏𝐿𝐼𝑀 = 3.83𝑓𝑐′
1/3𝑔(𝑤𝑟) , 𝑔(𝑤𝑟) =  

0.5
0.31 + 𝑤𝑓𝑎𝑐𝑡  𝑤𝑟

≤ 1 , 𝛽 = 𝛿𝑟,𝑡 𝑤𝑟⁄  
(5) 

 

Na solução original do Modelo da Densidade de Contacto é adotado o valor constante τLIM = 3.83 
fc’1/3. Na presente formulação, e seguindo a proposta de Pimentel et al. [16], é definida a função 
g(wr), que reduz a capacidade máxima de corte na fenda com o aumento da abertura da fenda. O 
valor 400 é provisoriamente usado para o parâmetro wfact e foi fixado a partir de calibração com 
resultados experimentais. 

4.4 Tension Chord Model para painéis de R-BRF 

Simplificadamente, as tensões de corte e dilatância são desprezadas na estimativa do valor inicial de 
srm. Isso significa que se assume que, numa fase inicial, a fenda abre sem escorregamento 
significativo. As tensões produzidas pelas fibras são projetadas na direção dos alinhamentos das 
armaduras, x e y, de modo que o espaçamento máximo de fendas nas direções correspondentes 
possa ser estimado através das condições de equilíbrio entre a secção da fenda e a secção entre 
fendas: 

𝑠𝑟𝑚𝑥0 =
1
4

Ø𝑥

𝜌𝑥
𝑓𝑐𝑡
𝜏𝑏𝑠0

(1 − 𝜌𝑥)
𝜌𝑥

�1 −
𝜎𝑐𝑓
𝑓𝑐𝑡

|cos𝜃𝑟|� 

𝑠𝑟𝑚𝑦0 =
1
4

Ø𝑦

𝜌𝑦
𝑓𝑐𝑡
𝜏𝑏𝑠0

�1 − 𝜌𝑦�
𝜌𝑦

�1 −
𝜎𝑐𝑓
𝑓𝑐𝑡

|sin𝜃𝑟|� 

(6) 
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onde τbs0 é a tensão de aderência média entre a armadura e o betão antes da plastificação da 
armadura. Os parâmetros Øx e Øy são os diâmetros e ρx e ρy são as taxas de armadura nas direções x 
e y. A solução aproximada proposta em [21] é usada para estimar o espaçamento máximo de fissuras 
em elementos armados ortogonalmente: 

𝑠𝑟𝑚0 =
1

|cos 𝜃𝑟|
𝑠𝑟𝑚𝑥0

+ |sin𝜃𝑟|
𝑠𝑟𝑚𝑦0

 (7) 

 

Tal como em elementos lineares submetidos a estado de tensão uniaxial, o espaçamento entre 
fendas  pode variar devido à variabilidade da resistência à fendilhação da matriz. Este efeito é 
traduzido pelo parâmetro λ: 

𝑠𝑟𝑚 = 𝜆 𝑠𝑟𝑚0 ≥ 𝑠𝑟𝑚𝑖𝑛 , 0.5 ≤ 𝜆 ≤ 1 (8) 

 

onde srmin é o espaçamento mínimo entre fendas e é assumido como sendo igual a lf/2 para que o 
comprimento de embebimento máximo que é arrancado da matriz não intersete mais do que uma 
fenda. A determinação de srm envolve a solução de uma equação implícita uma vez que srm é função 
de σcf0 que, por sua vez, depende de wr. A solução deste problema é obtida numericamente através 
do método das bissecções sucessivas. 

O espaçamento entre fendas usado para resolver o problema de aderência em cada direção vale 
srmx = srm / |cos(θr)| e srmy = srm /|sin(θr)|. Usando as equações do TCM, e conhecendo o estado de 
tensão na secção das fendas, é então possível descrever os campos de tensão e deformação entre as 
fendas. Sempre que a tensão de tração na secção entre fendas, na direção normal às fendas, viola a 
resistência à fendilhação, admite-se a formação de um novo grupo de fendas e srm é reduzido a 
metade até o limite de srmin. 

5 Validação 

Para efeitos de validação do modelo são aqui apresentados os resultados de três painéis em R-BRF 
de 890x890x70 mm testados em condições de carregamento monotónico de corte no plano (τxy ≠ 0, 
σx = σy = 0). O betão é caracterizado por fc’ ≈ 50MPa, tem fibras de aço com gancho e esbelteza (lf/df) 
= 81 (50/0,62). Os painéis C1F1V1, C1F1V2 e C1F1V3 têm 0.5%, 1.0% e 1.5% de volume em fibras, 
respetivamente. Os painéis são armados apenas na direção x com ρx = 3.31%, Øx = 8.1mm, 
fsy = 552MPa e fsu = 647MPa. Informações mais detalhadas sobre os painéis podem ser encontradas 
em [19].  

O valor de σcf0 foi igualmente estimado para todos os painéis multiplicando τf Vf lf /df por 0.35 que 
corresponde ao produto kf α0 α1, onde kf é o fator de dispersão das fibras, α0 é o fator de orientação 
das fibras, α1 é o fator de eficiência das fibras. O parâmetro λ do modelo é considerado igual ao valor 
intermédio 0.75. 
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A Figura 3 compara os resultados numéricos com os experimentais em termos de curvas tensão de 
corte-distorção (τxy-γxy). É evidenciada a melhoria do comportamento introduzida pelo aumento de 
Vf. Todas as roturas foram governadas por escorregamento das faces das fendas. A resistência 
pós-fissuração é estimada com bom nível de aproximação aos valores experimentais, enquanto a 
deformação correspondente à carga de pico é consistentemente sobrestimada. Uma vez que nos 
ensaios o carregamento é aplicado com controlo de força, a resposta próxima ao pico de carga, onde 
a rigidez ao corte oferecida pelo painel se torna quase nula, pode ser difícil de capturar e pode não 
ser completamente caracterizada durante o ensaio experimental. 

A Figura 4 (a) mostra resultados numéricos adicionais para o painel C1F1V3. A deformação axial 
média na direção x é significativamente menor do que na direção y e resulta do confinamento 
passivo proporcionado pela armadura horizontal. A direção principal de deformação cresce de 45º, 
que corresponde a θr, até ≈60º (Figura 4 (b)). Isso também reflete os efeitos induzidos pela 

 
Figura 3. Comparação de curvas τxy-γxy calculadas e experimentais de painéis R-FRC testados 

sob tensões de corte no plano 
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Figura 4. Resultados numéricos e experimentais adicionais referentes ao painel C1F1V3 
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disposição uniaxial de armaduras e é bem reproduzido pelo modelo proposto. 

A Figura 4 (c) mostra que, numa fase inicial, σdil se desenvolve mais lentamente quando comparada 
com σcfn. Estas tensões têm contribuições opostas e quase se anulam próximo ao pico de carga. A 
Figura 4 (d) mostra as tensões do betão na direção normal às fissuras n. Podem ser observadas as 
tensões de tension stiffening (∆σcm,n) estimadas, assim como a ocorrência de fissuração progressiva 
quando a tensão entre fendas (σc,cl,n) atinge a resistência à fissuração. 

6 CONCLUSÃO 

Este artigo apresenta um modelo de fendas fixas para a análise de elementos de planos em R-BRF 
submetidos a tensões de corte. O modelo é uma generalização do modelo de fendas fixas proposto 
em [16] estendendo a sua aplicação a betões reforçados com fibras. As adaptações foram 
essencialmente feitas nas leis constitutivas de tração, estimativa do espaçamento entre fendas e 
inclusão da possibilidade de formação progressiva de fendas, o que ainda não havia sido considerado 
em outros modelos vocacionados para R-BRF. Os resultados do modelo são comparados de forma 
satisfatória com os resultados de teste disponíveis na literatura. No entanto, a deformação no pico 
de carga parece ser sobrestimada. 

Existem alguma linhas de estudo para aprimorar o modelo proposto. As relações que reduzem a 
resistência à compressão de betão fendilhado devem ser ajustadas para betões reforçados com fibra 
de aço [5, 10]. A interação entre as fibras e as tensões de engrenamento entre os agregados nas 
fissuras ainda é desconhecida [7] e pode ter um impacto importante nos modos de rotura 
governados por escorregamento das faces das fendas. O espaçamento entre fissuras é estimado com 
base num método semi-empírico e que não assume tensões de dilatância, o que pode subestimar os 
espaçamentos entre fissuras. Posteriormente, este modelo será ajustado a todas as condições de 
carregamento possíveis para que possa ser implementado num programa de elementos finitos para 
análise não linear de estruturas em R-BRF. 
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Resumo 

Com o intuito de melhor conhecer a forma como a ação sísmica se fez sentir no território nacional 
durante o sismo de 1969 e poder estimar futuras ações, procedeu-se ao levantamento de um largo 
conjunto de edifícios que apresentaram algum tipo de dano por todo o país especialmente a sul da 
Cidade de Lisboa. Embora este conjunto de informação seja de um enorme valor, a melhor forma de 
quantificar a ação sísmica na época, para além do registo acelerométrico obtido no maciço de 
ancoragem dos cabos da Ponte sobre o Tejo em Lisboa, consiste em analisar estruturas simples de 
Betão Armado (BA), essencialmente se estas se assimilarem a um sistema de um grau de liberdade. É 
o caso do Abrigo do Posto de Polícia de Viação e Trânsito (PVT) em Lagos que sofreu danos ligeiros no 
pilar central que dá apoio a uma cobertura circular. Esta estrutura foi analisada por Marecos e 
Castanheta logo após uma visita efetuada ao local durante uma missão de reconhecimento dos efeitos 
do sismo (Relatório LNEC, maio de 1969). Importa agora proceder ao estudo do comportamento da 
mesma estrutura, 50 anos depois dos trabalhos de Marecos e Castanheta, recorrendo às técnicas que 
hoje em dia são utilizadas para a obtenção de curvas de momento-curvatura de pilares. Socorrendo 
aos elementos de projeto constantes do Relatório LNEC, amavelmente cedidos por M. Pipa, e para 
diversos tipos de solo, calculou-se um coeficiente sísmico de referência mínimo de 0.04 g (com betão 
B180), que provoca os danos descritos. O valor a que agora se chegou é idêntico ao apontado no 
Relatório e constitui um limite inferior da ação sísmica para o local. A variação do coeficiente sísmico 
introduzida pelas incertezas provenientes do desconhecimento de algumas das características da 
estrutura, leva agora a uma estimativa máxima de 0.104 g. 

Palavras-chave: Betão anos 60; Sismo 1969; Avaliação de danos; Estimativa de aceleração 
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1 INTRODUÇÃO 

Portugal Continental tem sido, ao longo dos séculos, alvo de inúmeros sismos de magnitude variada 

devido, essencialmente, ao seu enquadramento geotectónico [1]. A crescente preocupação com este 

tema tem permitido o desenvolvimento de novos métodos de análise e dimensionamento de modo a 

criar condições de segurança nas estruturas e minimizar os prejuízos físicos, sociais e económicos. 

Consequentemente, é de extrema importância o estudo da sismicidade em Portugal com o intuito de 

reduzir as consequências desastrosas, principalmente em relação às estruturas existentes e que não 

possuem condições suficientes para resistir a este fenómeno.  

Um dos últimos sismos de maior magnitude do século XX ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 

1969. Teve uma magnitude de 7.8 e sentiu-se ao longo de toda a Península Ibérica, África e ilha da 

Madeira [2]. Embora não tenha sido um sismo muito destrutivo foi, no entanto, suficientemente 

severo para causar danos gravosos na zona sul do país devido, essencialmente, não só à maior 

proximidade do epicentro, mas também devido à tipologia construtiva existente nesta região. Dado 

não ser um evento muito estudado, é importante obter um melhor conhecimento sobre o mesmo e 

os seus efeitos nas construções existentes, com o intuito de mitigar o risco sísmico em Portugal. Dos 

múltiplos casos de danos observados em Lisboa e a sul, foi no Algarve que se registaram maiores danos 

principalmente em estruturas de alvenaria tradicional. À época o único registo acelerométrico obtido 

foi efetuado no interior do maciço de ancoragem norte dos cabos de suspensão da Ponte sobre o Tejo 

tendo atingido um máximo (PGA) de cerca de 30 cm/s2 [3]. Os outros três sismógrafos existentes no 

Continente saturaram completamente, dando apenas indicação do tempo de chegada das ondas P. 

Para melhor conhecer o que terá sido a ação sísmica neste sismo importa procurar “objetos” ou 

estruturas simples que possam servir para fazer estudos “inversos” e a partir dos danos ocorridos 

estimar a ação de “input”. O Posto de Polícia de Viação e Trânsito (PVT) em Lagos cumpre estes 

desígnios, pois é composto por uma coluna que suporta uma cobertura em disco que sofreu danos 

referenciados em fotografia tirada logo a seguir à ocorrência de sismo.  

2. POSTO DE POLÍCIA DE VIAÇÃO E TRÂNSITO EM LAGOS 

2.1. Caracterização da estrutura 

Do que foi possível apurar [4] o posto da PVT em Lagos situava-se no início da Avenida dos 

Descobrimentos, lado Norte, (Fig. 1 e 2) junto à ponte que dá atualmente acesso à zona portuária, em 

local conquistado ao rio através de aterros. A sua construção é do início da década de 60 do século 

passado e fez parte de um largo conjunto de obras similares que foram construídas naquela altura por 

todo o País. Segundo o Relatório de Missão realizado por uma equipe do LNEC [5] o PVT em Lagos (Fig. 

1) “possui uma estrutura de betão armado constituída por uma laje de cobertura circular, com 8 m de 

diâmetro, apoiada num pilar central de forma tronco-cónica.” Na Fig. 3 mostra-se de forma 

esquemática elementos que informam sobre a geometria do pilar e cobertura, bem como da armadura 

do pilar.  

O pilar troncocónico em betão, com 2.5 m de altura a partir do pavimento, possui um diâmetro de 0.35 

m na parte inferior e 0.55 m no topo, suportando uma cobertura em disco com 8 m de diâmetro 

formada por 4 vigas em cruz (Fig. 3). Estas vigas em balanço davam apoio a um enchimento. A massa 

total da cobertura estima-se em 24 ton sendo a massa do pilar de 1 ton. Toda a estrutura tinha como 
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fundação uma sapata paralelepipédica, cuja profundidade se desconhece. As armaduras do pilar são 

6φ7/16’’ com cintas φ6 // 30 cm. O betão possivelmente será de classe B225 e o aço A24 (designações 

da época) [6]. 

 

 
 

Figura 1. Vista da estrutura do posto de PVT na 

Avenida dos Descobrimentos em Lagos (Foto de 

1960). 

Figura 2. Posto da Polícia de Lagos. A estrutura foi 

danificada no pilar central durante o sismo de 1969, 

tendo sido escorada pois ficou um pouco inclinada 

[5]. 

 

2.2. Caracterização dos danos ocorridos 

Na Fig 4. mostra-se a fissuração periférica provocada pelo sismo com algum esmagamento do betão. 

A estrutura ficou ligeiramente inclinada (cerca de 1%) tendo havido necessidade de escoramento. 

Posteriormente foi recuperada, alojando atualmente um café. Note-se que em 5 outros postos da PVT 

(Cacilhas, Évora, Santarém, Arrábida (Porto) e Bragança) com estrutura semelhante não se registou 

qualquer estrago. 

2.3. Modelo da secção de Betão Armado 

Uma primeira abordagem ao problema consistiu no desenvolvimento do diagrama momento-

curvatura da secção fendilhada para daí extrair o possível momento de fendilhação. Para tal recorreu-

se ao programa FAGUS-7 [7], considerando as seguintes características geométricas e mecânicas: 

Betão: C20/25; 
Diâmetro do pilar: 0,38 m; 
Recobrimento de armaduras: 20 mm; 
Aço de armaduras longitudinais: Aço 220 (tensão de cedência de 220 MPa); 
Quantidade de armadura longitudinal do pilar: 6 varões de 11,114 mm de diâmetro (área total de 
armadura longitudinal: 582 mm2). 
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Figura 3. Esquema da estrutura do posto da PVT em 

Lagos 

Figura 4. Fendilhação de uma secção a cerca 0.25 m 

do nível do pavimento 

 

A Fig 5 apresenta o Diagrama força-deslocamento para o topo do pilar (Curva de capacidade feita com 

análise “pushover”), de onde é possível estimar um momento de fendilhação mínimo de 24 kNm e 

máximo de 76 kNm. Assim sendo a força horizontal no topo para causar estes momentos fletores 

equivaleriam aproximadamente a coeficientes sísmicos de 0.035 e 0.11 que se comparam com o valor 

de 0.046 proposto no Relatório do LNEC [5].  

 

Figura 5. Diagrama força-deslocamento para o topo do pilar 
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Em face do grau de incerteza existente, resolveu-se proceder ao estudo mais elaborado que a seguir 

se apresenta. 

2.4. Modelo estrutural mais elaborado 

De modo a melhorar a precisão da estimativa do nível de aceleração a que a estrutura foi sujeita em 

consequência do sismo de 1969, e tendo em atenção o grau de dano observado, foi construído um 

modelo estrutural no programa Seismostruct [8], com bastante detalhe. Como o pilar tem uma secção 

circular de diâmetro variável (entre 0.35 m e 0.55 m), ele foi dividido em 6 troços com diâmetro igual 

ao valor médio do troço. As vigas também foram divididas em pequenos troços, por apresentarem 

igualmente uma secção retangular de altura variável. 

De modo a ser considerado o comportamento não linear da estrutura, com elevado rigor numérico, as 

secções transversais do pilar foram divididas em 248 pequenas fibras (Fig. 6). A escolha do número de 

fibras foi realizada com base na tentativa e erro, até que o software apresentasse uma discretização 

da secção transversal considerada adequada. 

      

             

Figura 6. Modelo estrutural adotado e discretização das secções transversais do pilar (armaduras 

correspondentes a varões longitudinais 12 mm (φ7/16’’) e cintas 6//0.30 m). 

Foi inicialmente considerada a hipótese do betão corresponder a um B225 [6], e depois a um B180, tal 

como foi realizado no estudo originalmente feito pelo LNEC, cuja designação da classe está associada 

a um valor característico obtido em ensaios de provetes cúbicos. Para se obter o valor em provetes 

cilíndricos, será necessário multiplicar por 0.8, o que corresponde ao rácio existente na parte 1-1 do 

Eurocódigo 2 (EC2) [9] para este nível de resistência, o que resulta em fck = 18 MPa para um B225. Tal 

como no estudo original, também foi considerado um encastramento perfeito, dado o 

desconhecimento das propriedades mecânicas do terreno de fundação. 

Como a Parte 3 do Eurocódigo 8 (EC8-3) [10] indica a utilização dos valores médios dos materiais em 

estruturas existentes, no contexto das análises não lineares, assim para o betão B225 foram utilizadas 

as expressões existentes no Quadro 3.1 do EC2, de modo a quantificar os valores de fcm (26 MPa), fctm 

(2.06 MPa) e Ecm (29.3 GPa). Foi adotado o mesmo procedimento para a hipótese do betão 

corresponder a um B180. 

Em relação às armaduras (aço A40 [6]), foi considerado um valor característico igual a fyk = 235 MPa, e 

um valor médio de 270.25 MPa, com um módulo de elasticidade de 210 GPa. 
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2.5. Análise modal 

A análise modal é uma importante ferramenta para entendermos o comportamento dinâmico de um 

sistema estrutural, e para a aferição da adequação do modelo adotado à realidade. Neste contexto, 

seria desejável a realização de ensaios in situ de identificação modal. Contudo, tal seria ineficaz no 

contexto do presente estudo, dado que a estrutura foi danificada pelo sismo de 1969, pelo que já não 

será possível captar in situ o comportamento da situação original, cujos primeiros seis modos de 

vibração, obtidos por via numérica através do programa Seismostruct, estão apresentados na Fig. 7. 

Foi considerada uma massa total de cerca de 25 toneladas, pois foi o valor estimado no estudo 

realizado pelo LNEC. O seis primeiros modos de vibração mobilizam em translação mais de 90% dessa 

massa, tal como está estipulado na Parte 1 do Eurocódigo 8 (EC8-1) [11]. Os dois primeiros modos de 

vibração são modos de translação (mobilizando 65.3% da massa, em cada direção) nas direções X e Y, 

sendo o modo 3 de torção pura. O modo 6 corresponde a um modo de vibração que só mobiliza massa 

na vertical. 

   

   

Figura 7. Resultados da análise modal realizada admitindo um betão B225. 

2.6. Análise sísmica estática não linear 

Foi realizada uma análise sísmica estática não linear (pushover) da estrutura. Neste contexto, foi 

aplicada uma força horizontal incremental, mantendo as cargas gravíticas, cujo nó de controlo foi o 

localizado no topo do pilar. 

Somente foi considerado o comportamento não linear do pilar, dado o desconhecimento das 

armaduras existentes na laje e nas vigas, e porque os danos observados foram concentrados na base 

do pilar. 

Foi feita uma análise não linear com controlo de deslocamentos, admitindo um comportamento 

bilinear para o aço, e foram adotadas as relações entre a tensão e a extensão para o betão propostas 

por Mander, Priestley e Park [12]. Foi considerado um elemento finito com plasticidade distribuída, 

sendo que as matrizes de rigidez elementares foram obtidas com base em 5 secções de integração. 

T1= 0.78719780 s T3= 0.73700358 s  T2= 0.78719780 s 

T4= 0.15144198 s T6= 0.08861431 s T5= 0.15144198 s  
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Foi estabelecido um critério de desempenho correspondente ao início da plastificação das armaduras, 

para ser possível a definição do limite inferior de aceleração a que a estrutura foi sujeita, o que 

permitiu ao programa Seismostruct assinalar a secção onde tal ocorreu (Fig. 8), e possibilitou a 

determinação do nível de deslocamento associado a esse efeito. 

A análise incremental foi realizada até ser atingido um deslocamento no topo do pilar correspondente 

a uma inclinação da corda igual a 1%, que foi o valor indicado no estudo realizado pelo LNEC, 

anteriormente referido. 

A curva de capacidade obtida para o B225 está apresentada na Fig. 8. 

        

Figura 8. Troço onde ocorre o início da plastificação das armaduras e curva de capacidade 

determinada para um betão B225. 

Se a estimativa de aceleração fosse feita com base em forças (através do coeficiente sísmico), teríamos 

um valor de 0.513 m/s2 para o início da plastificação das armaduras, e de 0.577 m/s2 para se atingir a 

força necessária para originar 1 % de inclinação do pilar (com B225), que corresponde a um valor 

ligeiramente inferior à estimativa inicialmente realizada pelo LNEC (0.06 g = 0.588 m/s2 para um B225), 

com base em cálculos muito mais simples do que os agora realizados no presente estudo. 

Contudo, se for realizada uma análise baseada em deslocamentos, serão obtidos valores diferentes 

(um pouco superiores, neste caso), pois vão depender dos valores espectrais da ação sísmica. 

Consoante a forma do espectro de resposta elástica adotado na análise, assim teremos estimativas 

diferentes para o valor da aceleração de pico. Foi então adotado o atual espectro de resposta da ação 

sísmica tipo 1 (afastada) estipulada no EC8-1 para Lagos, para um terreno tipo D, tendo por base uma 

sondagem realizada numa localização relativamente próxima [13]. Desta forma, os resultados obtidos 

são uma estimativa da percentagem do nível da atual ação sísmica a que a estrutura em análise terá 

sido sujeita em 1969. 

No contexto das análises sísmicas estáticas não lineares de estruturas de betão armado, existem 

diversas abordagens possíveis de adotar. A que é sugerida no Anexo B do EC8-1 corresponde ao 

conhecido método N2. Contudo, este método poderá não ser o mais adequado para obter estimativas 

de deslocamentos para níveis de aceleração mais baixos, dado que a rigidez do sistema dinâmico 

equivalente de comportamento elasto-perfeitamente plástico, apresentado no Anexo B do EC8-1, está 

bastante afastada da real rigidez do sistema (o que iria reduzir bastante os valores do limite inferior 

das estimativas, o que parece ser pouco plausível). Assim, neste estudo foi utilizado o método do 

Fb (kN) 

d (m) 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1337



espectro de capacidade, nos moldes de aplicação apresentados na atual regulamentação italiana 

NTC2018 [14, 15]. 

Recorrendo ao amortecimento equivalente dado pela Eq. 1 (pois foi admitido que, para o nível de ação 

em causa, os ciclos de histerese são estáveis e relativamente amplos), é possível determinar a resposta 

não linear da estrutura recorrendo a um programa informático [16] onde foi implementado o processo 

iterativo apresentado na NTC2018, cujos resultados estão apresentados na Fig. 9. 

 

   

Figura 9. Pontos de desempenho determinados para o início da plastificação das armaduras e 

para o deslocamento associado a uma inclinação de 1 % do pilar do modelo (B225). 

𝜉𝑒𝑞 =
63.7 ∙ (𝐹𝑦 ∙ 𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑑𝑦)

𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑑𝑚𝑎𝑥
+ 5 (1) 

 

Recorrendo ao processo iterativo anteriormente referido, foram determinadas as percentagens dos 

valores espectrais da ação sísmica do EC8-1 para Lagos (terreno tipo D), e respetivas acelerações de 

pico (ag), que constam na Tabela 1 para as situações com betões B225 e B180. 

Tabela 1. Percentagens da ação sísmica tipo 1 estabelecida no EC8-1 para Lagos, num terreno 

tipo D, e correspondentes valores de aceleração de pico (ag). 

Estado de dano do pilar % da ação do EC8-1 ag (m/s2)  

Início da plastificação das armaduras (B225) 14.505 % 0.5439 0.0555 g 

Inclinação de 1 % do pilar (B225) 27.213 % 1.0205 0.1041 g 

Início da plastificação das armaduras (B180) 14.441 % 0.5415 0.0553 g 

Inclinação de 1 % do pilar (B180) 26.728 % 1.0023 0.1023 g 

 

Sa (m/s2) 

d (m) 

Sa (m/s2) 

d (m) 
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Os valores máximos calculados para a extensão, no betão (c) e nas armaduras (s), e para a tensão, no 

betão (c) e nas armaduras (s), na secção da base do pilar, estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Valores de extensão e tensão máximos, obtidos no betão e nas armaduras, na secção 

transversal da base do pilar. 

Estado de dano do pilar c c (kN/m2) s s (kN/m2) 

Inclinação de 1 % do pilar (B225) 0.00338014 23466.897 0.01120716 280666.263 

Inclinação de 1 % do pilar (B180) 0.00363159 20123.197 0.01052024 279945.003 

 

Estes valores parecem ser um pouco excessivos, designadamente quando comparados com os danos 

realmente observados no pilar, designadamente porque parte da inclinação do pilar pode ter estado 

associada a uma componente de corpo rígido, resultante da rotação da fundação. 

3. CONCLUSÕES 

O sismo ocorrido em 28 de fevereiro de 1969 foi o último sismo a induzir danos estruturais no território 

continental de Portugal, com especial incidência no Algarve. Assim, é da maior importância o estudo 

dos efeitos deste tipo de sismos nas construções então existentes, designadamente como forma de 

estimar a atenuação de sismos de grandes magnitudes que possam vir a ocorrer no mar, ainda que a 

grandes distâncias epicentrais. 

Os resultados deste estudo apontam para os danos observados na estrutura de betão armado do posto 

PVT de Lagos tenham sido induzidos por níveis de vibração cujos valores de aceleração de pico estarão 

dentro do intervalo 0.055<ag<0.104 g. Seria do maior interesse reduzir o intervalo de incerteza agora 

obtido, mas para tal seria necessário compreender melhor o comportamento da fundação, que no 

presente estudo foi considerado como dando encastramento ao pilar. 

O intervalo de acelerações de pico agora obtido é essencial para compreender a propagação das ondas 

deste sismo, nomeadamente a sua atenuação, e constitui mais um ponto da rede de análise em estudo, 

e está em consonância com o estudo realizado para as escolas do Plano dos Centenários [17]. Outros 

elementos para caracterizar a propagação das ondas sísmicas correspondem ao comportamento de 

uma fábrica de BA em Pinhal Novo e de um edifício de 19 pisos em Cacilhas [18]. 
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Resumo 

Durante o final dos anos 60 até meados dos anos 80 foram construídas várias urbanizações com 

edifícios de 5 e 11 pisos utilizando um sistema de pré-fabricação de painéis pesados de alvenaria 

designado por “FIORIO”. 

Neste trabalho foi avaliado o desempenho face à ação sísmica de um edifício de 11 pisos da 

urbanização de Santo António dos Cavaleiros, construído com este sistema de pré-fabricação. 

O comportamento dos painéis de alvenaria, nomeadamente a determinação das suas resistências à 

flexão composta, à fendilhação diagonal e ao deslizamento, foi baseado nas definições da 

regulamentação italiana e dos Eurocódigos Estruturais, tendo em consideração o definido no 

documento de homologação do LNEC deste sistema construtivo (Documento de Homologação nº 46: 

FIORIO - Sistema de construção pré-fabricada) e o projeto de execução do edifício. 

Na avaliação do desempenho sísmico recorreu-se à modelação do edifício através do método SAM 

(Simplified Analysis of Masonry buildings), utilizando o programa de cálculo SAP2000®. Verificou-se a 

segurança através da análise modal por espetro de resposta com coeficiente de comportamento e de 

análises estáticas não lineares (pushover) considerando as rótulas plásticas associadas aos mecanismos 

de rotura dos elementos. Utilizou-se o método N2 do Anexo B do Eurocódigo 8-1 para a determinação 

dos pontos de desempenho e dos respetivos deslocamentos-alvo da estrutura face à ação sísmica. 

Palavras-chave: Edifício de Alvenaria; Sistema construtivo FIORIO; Ação sísmica; Avaliação de 
desempenho; Análise estática não linear (pushover) 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o final dos anos 60 até ao início dos anos 80 foram construídas várias urbanizações com um 

sistema construtivo, designado como FIORIO. Este sistema de pré-fabricação de origem francesa, 

realizado em fábrica pela sociedade – Indústrias de Construção e Empreendimentos Turísticos, S.A.R.L 

(ICESA), consiste na pré-fabricação de elementos de grandes dimensões de alvenaria e betão armado, 

tais como painéis de parede com a altura de um piso e painéis de pavimento com o comprimento dos 

vãos. O sistema começou a ser utilizado em Portugal após terem sido feitos estudos com vista a sua 

homologação no Laboratório Nacional de Engenharia Civil [1]. 

As estruturas de alvenaria quando sujeitas à ação sísmica podem apresentar mecanismos de rotura 

para fora do plano e no plano das paredes. Na análise da resistência de elementos de alvenaria 

considera-se que estes não resistem à tração e que o peso próprio do elemento é desprezável [2] 

Quando as deformações ocorrem no plano da parede, os mecanismos de rotura que poderão ocorrer 

são os seguintes: por flexão composta, deslizamento e fendilhação diagonal. 

A rotura por flexão composta envolve dois mecanismos de rotura que ocorrem, geralmente, em 

simultâneo: derrubamento e esmagamento. O derrubamento ocorre quando as ações verticais são 

baixas e quando as ações horizontais são elevadas, provocando que a excentricidade saia do núcleo 

central, quando assim é a parede roda em torno da base derrubando. Por sua vez, o esmagamento 

ocorre quando nos cantos a ação conjunta das ações verticais e das ações horizontais as tensões são 

superiores à resistência à compressão dando-se o seu esmagamento e posterior derrubamento da 

parede. A rotura por fendilhação diagonal ocorre com a presença de fendas diagonais a meio do 

elemento de alvenaria que resultam da fissuração da argamassa de assentamento nas zonas de 

compressão à medida que as ações laterais aumentam [3]. O deslizamento ocorre quando a resistência 

ao corte da argamassa de ligação é fraca e existe uma carência de aderência entre o conjunto formado 

pela argamassa de assentamento e o elemento de alvenaria.  

Neste trabalho apresenta-se a avaliação sísmica de um edifício de 11 pisos construído com o sistema 

construtivo FIORIO através de uma análise modal por espectro de resposta e de uma análise estática 

não linear. Dado o avanço na regulamentação europeia, nomeadamente através dos Eurocódigos e 

normas italianas, considera-se relevante a análise sísmica deste tipo de edifício utilizando o 

Eurocódigo 8-1 (EC8-1) [4], Eurocódigo 6 (EC6) [5] e normas italianas [6, 2] para o estudo do 

comportamento das paredes a esforços no plano. 

2 SISTEMA DE PRÉ-FABRICAÇÃO FIORIO 

O sistema FIORIO contemplava edifícios de duas tipologias: edifícios até 5 pisos e edifícios de 11 pisos. 

A tipologia de edifícios até 5 pisos é formada apenas pelos painéis pré-fabricados. A tipologia de torres 

de 11 pisos é incluí um embasamento de betão armado que suporta os 10 pisos elevados constituídos 

pelos painéis pré-fabricados (Fig. 1 a) ). O embasamento é formado por pórticos espaciais ortogonais 

entre si sendo executados segundo técnicas construtivas tradicionais de betão armado. Os restantes 

10 pisos elevados são constituídos por painéis pré-fabricados reforçados até ao 5º piso e a partir do 6º 

até à cobertura foram utilizados painéis não reforçados (ou simples). Os painéis reforçados têm na sua 

constituição nervuras de betão não armado e blocos de cerâmica. Os painéis simples não têm nervuras 

de betão não armado na sua constituição. 
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Os painéis de parede têm a altura igual ao pé-direito dos andares e o comprimento em planta é 

limitado pelo espaçamento máximo admitido entre os montantes da estrutura, normalmente o 

comprimento está compreendido entre 1 m e 4,5 m. Os painéis resistentes de fachada são formados 

por uma série de fiadas de blocos cerâmicos dispostos horizontalmente com intervalos definidos pelas 

abas salientes dos próprios blocos. As fiadas são ligadas por um enchimento de betão que preenche 

as nervuras entre fiadas e recobre os blocos numa camada contínua. Esta camada de betão é ainda um 

acabamento de paramento exterior do painel. Na face oposta os blocos cerâmicos recebem uma ou 

mais camadas de materiais a servir de revestimento interior. Os painéis resistentes de fachada podem 

ser duas categorias: Simples (Fig. 1 b)) ou reforçados (Fig.1 c)). 

                  

O caso de estudo é a Torre 4 da urbanização de Santo António dos Cavaleiros, tendo sido consultado 

o projeto de estruturas [8] que descreve os tipos de painéis de alvenaria utilizados, as respetivas 

características geométricas e as ações de dimensionamento do edifício. 

O edifício tem 11 pisos, com 31,20 m de altura, e foi construído segundo o sistema FIORIO. O piso 

térreo, vazado, é constituído por uma estrutura porticada de betão armado (embasamento), e os cinco 

primeiros pisos acima do nível do embasamento são constituídos por painéis reforçados de alvenaria 

e os restantes por painéis não reforçados. Em planta, o edifício tem uma forma retangular com 16,1 m 

por 19,5 m, apresentando, no piso térreo, vários pórticos simétricos distribuídos segundo as duas 

direções ortogonais. Acima do embasamento as paredes estruturais estão dispostas no alinhamento 

dos pórticos do embasamento. As fachadas do edifício são formadas por painéis resistentes de 

fachada, e no interior são utilizadas paredes resistentes interiores e tabiques como divisórias. A Fig. 2 

apresenta a distribuição dos diferentes painéis de parede estruturais em planta desde o primeiro até 

ao quinto piso. 

a) b) c) 
Figura 1. a) Caso de estudo - Edifício de 11 pisos [7]; b) Painel resistente de fachada reforçado ; 

c) Painel resistente de fachada não reforçado (ou simples) [1] 
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Figura 2. Distribuição dos painéis de parede estruturais em planta até ao 5º Piso [8] 

3 AVALIAÇÃO SÍSMICA DE UM EDIFÍCIO DE 11 PISOS CONSTRUÍDA COM O SISTEMA 

FIORIO 

3.1 Modelação do edifício utilizando o método SAM 

O Método SAM (Simplified Analysis of Masonry buildings) [2] consiste na idealização das paredes de 

alvenaria com aberturas regulares através de um pórtico equivalente constituído por elementos de 

barra. Os elementos de barra poderão ser troços rígidos ou troços deformáveis, com a geometria 

condicionada pela dimensão das aberturas, altura do piso e largura das paredes [2]. A representação 

dos troços deformáveis das paredes do alinhamento 1 utilizados para modelação do edifício pode ser 

observada na Fig. 3, em que as linhas com maior espessura correspondem aos troços rígidos e as linhas 

com menor espessura correspondem aos troços deformáveis.  

 
Figura 3. Pormenor do pórtico equivalente com os troços rígidos e deformáveis utilizando o 

Método SAM no caso de estudo [1] 
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3.2 Verificação da segurança através da análise modal por espectro de resposta 

3.2.1 Caraterização dinâmica do edifício e definição da ação sísmica 

Dado que cada painel pré-fabricado é constituído por diferentes elementos e materiais (blocos 

cerâmicos, revestimentos, nervuras de betão, cintas e montantes), foi necessário aferir as 

propriedades elásticas dos materiais constituintes das paredes de alvenaria comparando os resultados 

das frequências de vibração e deslocamentos obtidos experimentalmente num modelo reduzido [10] 

com os resultados do modelo numérico recorrendo ao método SAM. O período, a frequência e as 

direções predominantes dos vários modos de vibração são apresentados na Tabela 1. 

O primeiro modo de vibração apresentado na Fig. 4 tem um período associado de 0,57 segundos, 

configuração predominante é em X e tem um fator de participação de massa de 88%. O segundo modo 

de vibração tem um período de 0,54 segundos, configuração predominante em Y e um fator de 

participação de massa de 90%. 

Tabela 1. Frequências, períodos e fatores de participação modal para os vários modos de 

vibração 

Modo Frequência (Hz) Período (s) Translação X Translação Y Translação em Z 
Configuração 

predominante 

1 1,77 0,57 47,83 2,26 0,01 X 

2 1,85 0,54 2,28 -48,29 -0,01 Y 

3 2,18 0,46 -0,06 -0,09 0,00 Torção 

4 4,52 0,22 16,10 0,29 -0,02 X 

5 4,82 0,21 -0,23 15,08 0,00 Y 

6 6,06 0,17 0,01 -0,03 0,02 Y 
 

 
 

a) b) 

Figura 4. Deformada do 1º modo de vibração: a) Em planta; b) Em alçado. 

A ação sísmica foi definida através de espetro de resposta tendo-se considerado que: 

 O solo onde as fundações do edifício assentam é considerado de boas características, de acordo 

com a carta geológica do concelho de Loures [11], sendo classificado do tipo B [4]; 

 Santo António dos Cavaleiros (Loures) pertence à zona 1.3 para a ação sísmica do tipo 1 e à zona 

2.3 para a ação sísmica do tipo 2; 

 A classe de importância é a II, trata-se de um edifício de habitação sendo, portanto, considerado 

um edifício corrente. O coeficiente multiplicativo, γI, que se aplica na aceleração máxima de 
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referência na rocha, agR, para o período de retorno de 475 anos tem o valor de 1,00 tanto para a 

ação sísmica do tipo 1 como do tipo 2; 

 O coeficiente de comportamento adotado, q, foi de 2,5, de acordo com o EC 8-1 [4] e EC 6 [5], 

pois  considerou-se que as paredes cumpriam os requisitos impostos para serem consideradas de 

alvenaria confinada e que as unidades cerâmicas eram do Grupo 1. 

Os valores de cálculo e coeficientes de minoração adotados para os constituintes do sistema FIORIO, 

nomeadamente, as classes de betões e aços são os definidos no Regulamento de Estruturas de Betão 

Armado (R.E.B.A.) [12]. 

3.2.2 Análise dos resultados 

No sentido de resumir os principais resultados obtidos na verificação de segurança, a Tabela 2 mostra 

a percentagem de paredes de alvenaria, lintéis de alvenaria, vigas e pilares de betão armado que não 

resistem à ação sísmica do tipo 1 nas direções X e Y. 

Tabela 2. Percentagem de paredes e lintéis de alvenaria dos pisos elevados, e de vigas e pilares 

de betão armado do embasamento que não resistem à ação sísmica do tipo 1 nas direções X e Y 

Direção da ação sísmica Paredes Lintéis Vigas Pilares 

Direção X 61% 19% 48% 100% 

Direção Y 59% 28% 24% 100% 

Na direção X, 61% das paredes de alvenaria, 15% dos lintéis de alvenaria, 48% das vigas de betão 

armado e 100% dos pilares não resistem à ação sísmica. Na direção Y, 59% das paredes de alvenaria, 

29 % dos lintéis, 24% das vigas de betão armado e 100% dos pilares de betão armado não resistem á 

ação sísmica. A rotura dos lintéis de alvenaria, vigas de betão armado e pilares de betão armado ocorre 

por corte. 

Após a comparação das áreas de armaduras de cálculo com as existentes no projeto de estruturas [8] 

observa-se que existe défice de armadura de flexão e esforço transverso nos pilares e nas vigas que 

compõe o embasamento da estrutura. Os esforços atuantes para as combinações sísmicas do tipo 1 e 

tipo 2 nas direções X e Y ultrapassam os esforços resistentes da estrutura de embasamento. Há uma 

maior rotura de lintéis de alvenaria e menor rotura de vigas de betão armado na direção Y quando 

comparado com a direção X. Esta diferença deve-se à existência de um baixo número de lintéis e um 

elevado número de vigas na direção X e à existência na direção Y de pórticos constituídos por paredes 

de elevado comprimento em planta ligadas por pequenos lintéis. 

3.3 Análise estática não linear 

3.3.1 Curva de capacidade e ponto de desempenho 

Na definição das rótulas plásticas dos elementos de alvenaria consideram-se os valores médios da 

resistência dos materiais que constituem os elementos. Nas paredes de alvenaria foram consideradas 

rótulas de momento-curvatura (M-φ) e força-deslocamento (F-δ), relativas aos momentos resistentes 

e ao esforço transverso resistente. Para os lintéis foram consideradas rótulas de corte, considerando 

os dois mecanismos de rotura definidos anteriormente. 
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As curvas de capacidade para os vários tipos carregamento são obtidas partindo do princípio que o 

edifício foi reforçado nos pilares do embasamento para os esforços de corte, visto que os pilares 

apresentam uma área de armadura de esforço transverso muito baixa, o que indica que a rotura do 

edifício seria frágil e prematura. Em termos práticos esta consideração levou à não aplicação de rótulas 

de esforço transverso nos pilares.  

Segundo o EC8-1 [4] devem aplicar-se duas distribuições verticais de forças laterais: uniforme e modal, 

em cada uma das direções e em cada um dos sentidos. O carregamento uniforme é a aplicação de 

distribuições verticais de forças laterais de igual intensidade tanto na base como no topo do edifício. 

Enquanto que o carregamento modal é definido por forças proporcionais à distribuição dos modos de 

vibração associados à direção em análise. A determinação do deslocamento-alvo, que corresponde ao 

deslocamento associado ao ponto de desempenho para uma determinada ação sísmica, foi feita 

utilizando o método N2, descrito no anexo B do EC8-1 [4]. 

O deslocamento-alvo para o carregamento uniforme em Y com sentido negativo foi determinado 

através da idealização da curva de capacidade (Fig. 5). Para este tipo de carregamento o ponto de 

desempenho para o sismo do tipo 1 é caracterizado por um deslocamento no ponto de controlo de 

2,3 cm e por uma força basal de 9326 kN, enquanto que para o sismo do tipo 2 o deslocamento é de 

1,7 cm e uma força basal de 6284 kN (Tabela 3 e Tabela 4). Na Fig. 6 a) e b) observa-se a formação das 

rótulas plásticas para os pórticos da direção Y quando ocorre o mecanismo global de colapso para os 

carregamentos uniforme e modal no sentido negativo. A escala de cores representa diferentes níveis 

de deformação: no caso das paredes, os pontos B, IO, LS, CP, C, D e E representam o comportamento 

após cedência. 

Tabela 3. Determinação do deslocamento-alvo para o carregamento uniforme em Y no sentido 

negativo 

Carregamento Sentido Sismo 
Fy

*/m* 

[m/s2] 
dy

* 
[m] 

T* 
[s] 

Se(T*) 
[m/s2] 

det* 
[m] 

qu 
dt

* 
[m] 

Г 
dt 

[m] 

Uniforme 
em Y 

Negativo 
Tipo 1 

4,37 0,015 0,37 
4,84 0,017 1,11 0,018 1,33 0,023 

Tipo 2 3,64 0,012 - - 1,35 0,017 
 

 

Figura 5. Representação dos pontos de desempenho para o sismo tipo 1 e tipo 2 para o 

carregamento uniforme segundo Y no sentido negativo 
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Para o sismo do tipo 1 no ponto de desempenho ocorreu a cedência de um número reduzido de pilares 

e vigas de betão armado no embasamento e cedência de algumas paredes de alvenaria (Fig. 6 a)), 

enquanto que para o sismo do tipo 2 não há cedência de elementos do embasamento nem ocorreu a 

rotura de elementos de alvenaria (Fig. 6 b)). 

 
 

a) b) 

Figura 6. Rótulas plásticas nos pontos de desempenho para o carregamento uniforme em Y com 

sentido negativo para o: a) Sismo tipo 1; b) Sismo tipo 2. 

3.3.2 Análise dos resultados 

Identificou-se o número de paredes, lintéis, vigas e pilares em cedência para os vários tipos de 

carregamentos nos respetivos pontos de desempenho para o sismo do tipo 1 (condicionante). A Tabela 

4 mostra a força de corte basal e respetivo deslocamento, percentagens de elementos em cedência 

face aos vários carregamentos no ponto de desempenho e/ou última iteração e os respetivos 

coeficientes de comportamento calculados. 

Tabela 4. Força de corte basal e respetivo deslocamento, percentagens de elementos em 

cedência face aos vários carregamentos no ponto de desempenho e/ou última iteração e os 

respetivos coeficientes de comportamento calculados 

Tipo de carregamento Ponto de análise q Fb [kN] dt
* [m] 

Percentagem de elementos em cedência 

Paredes Lintéis Vigas Pilares 

Carreg. Unif. em X neg. Última iteração - 8201 0,018 17% 6% 28% 13% 

Carreg. Mod. em X neg. Última iteração - 8640 0,027 30% 9% 36% 21% 

Carreg. Unif. em X pos. Ponto de desemp. 1,12 10351 0,026 27% 9% 32% 74% 

Carreg. Mod. em X pos. Última iteração - 8449 0,025 32% 11% 14% 100% 

Carreg. Unif. em Y neg. Ponto de desemp. 1,11 9326 0,018 9% 2% 10% 29% 

Carreg. Mod. em Y neg. Ponto de desemp. 1,00 9537 0,023 17% 8% 12% 50% 

Carreg. Unif. em Y pos. Ponto de desemp. 1,10 10834 0,024 15% 6% 12% 89% 

Carreg. Mod. em Y pos. Ponto de desemp. 1,00 9840 0,024 23% 6% 6% 47% 

Para o carregamento uniforme em X no sentido negativo, carregamento modal em X no sentido 

negativo e carregamento modal em X positivo não foi possível determinar quantos elementos 
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romperam para o ponto de desempenho do sismo do tipo 1, pois considera-se que ocorreu o colapso 

antes de se atingir o ponto de desempenho. 

Para os vários carregamentos em que se atingiu o ponto de desempenho a percentagem de pilares de 

betão armado que cedem é maior que a dos restantes elementos, seguindo-se as vigas de betão 

armado e paredes de alvenaria. 

Nas paredes de alvenaria apesar das rótulas plásticas terem sido consideradas com esforço normal 

constante durante a análise verificou-se que os esforços normais variaram significativamente ao longo 

das análises pushover. De referir também, que se verificou que no ponto de desempenho existem 

várias paredes de alvenaria tracionadas, o que sugere que ocorreria uma maior cedência que a 

contabilizada na Tabela 4. 

4 CONCLUSÕES 

Neste trabalho analisa-se a segurança sísmica de um edifício de 11 pisos, construído com base num 

sistema construtivo designado por FIORIO. O edifício é composto por um piso de rés-do-chão que 

forma o embasamento de betão armado e os restantes 10 pisos elevados são constituídos por painéis 

de parede e pavimento pré-fabricados de alvenaria e betão. 

A verificação de segurança dos pilares, vigas, paredes e lintéis de alvenaria face à ação sísmica mais 

condicionante (sismos do tipo 1) é feita aos seus mecanismos de rotura, nomeadamente, flexão 

composta, fendilhação diagonal e deslizamento. Na análise modal por espectro de resposta com 

coeficiente de comportamento verificou-se na direção X que os esforços sísmicos eram superiores aos 

esforços resistentes em 19% dos lintéis de alvenaria, 61% das paredes de alvenaria, 48% das vigas e 

100% dos pilares e na direção Y os esforços sísmicos eram superiores aos esforços resistentes em 28% 

dos lintéis de alvenaria, 59% das paredes de alvenaria, 24% das vigas e 100% dos pilares.  

No que diz respeito aos resultados da análise estática não linear, conclui-se que as curvas de 

capacidade apresentam pequena capacidade de deformação com a formação de várias rótulas 

plásticas, nomeadamente no embasamento, e com rotura de vários lintéis (rotura frágil). Os pontos de 

desempenho referentes à ação sísmica regulamentar foram determinados através do método N2, 

recomendado pelo EC8-1 e pelo regulamento italiano. 

Tendo em conta os resultados obtidos e com a utilização do método N2, pode-se concluir que: 

 Genericamente, os valores de coeficiente de comportamento obtidos através da análise estática 

não linear correspondentes aos pontos de desempenho são inferiores aos definidos pela 

regulamentação existente para edifícios de alvenaria confinada. A rotura localizada no 

embasamento de betão influencia o comportamento global da estrutura, resultando em 

coeficientes de comportamento mais baixos; 

 Conclui-se que o coeficiente de comportamento, q = 2,5, considerado na análise modal por 

espetro de resposta para o edifício de 11 pisos com o sistema FIORIO não é apropriado para a 

análise deste edifício; 

 O edifício entra em colapso global com rotura frágil para os vários carregamentos aplicados na 

direção X. Por vezes este tipo de rotura ocorre precocemente sem que seja possível calcular o 

ponto de desempenho da estrutura para o sismo do tipo 1 (o mais condicionante). 
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Este artigo foi desenvolvido com base no trabalho desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado 

em Engenharia Civil [13]. 
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Resumo 

A necessidade de reabilitação de uma ponte pode advir da perda de sua capacidade resistente por sua 

deterioração ao longo do tempo, pela ocorrência de um acidente ou por uma alteração de requisito 

normativo, como o aumento da tonelagem permitida para o trânsito de veículos pesados na ponte. 

A revisão da Norma Brasileira NBR 7187, que estabelece novos requisitos relativamente à resistência 

sísmica de pontes de betão armado e pré-esforçado, suscita dúvidas sobre a satisfação destes novos 

requisitos por parte das numerosas obras de arte existentes, projetadas numa conjuntura em que não 

havia requisitos de resistência sísmica. 

 Algumas ferramentas de verificação da segurança baseadas em métodos probabilísticos têm sido 

desenvolvidas e, têm como objetivo desenvolver, nos métodos determinísticos, processos mais 

compatíveis com situações reais de colapso das estruturas, como a abordagem por Segurança Global.  

Neste contexto propõe-se uma metodologia para a verificação da segurança das obras de arte 

existentes. Apresenta-se uma proposta de abordagem probabilística que combina o Método da 

Segurança Global e uma atualização Bayesiana da resistência do betão com uma avaliação da 

probabilidade de falha em cada etapa da análise, associando índices de fiabilidade e coeficientes de 

segurança global. São considerados os efeitos da nova ação sísmica, obtidos através de um modelo de 

análise tridimensional e com verificação da segurança através do método dos coeficientes parciais.  

A metodologia é aplicada a uma ponte construída em 2018, situada no Nordeste brasileiro, projetada 

antes de promulgação de normalização sísmica brasileira específica para pontes. 

Palavras-chave: Abordagem Bayesiana; Normalização; Segurança Global; Teoria da Fiabilidade 

1 INTRODUÇÃO  

A revisão da Norma Brasileira NBR 7187 [1], cuja publicação está prevista para o ano de 2021, inclui 

um anexo (Anexo B) que estabelece os requisitos exigíveis na verificação da segurança de pontes de 
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betão armado e pré-esforçado relativamente à ação sísmica, complementando os requisitos gerais 

relativos à resistência sísmica para estruturas estabelecidos na NBR 15421 [2], que é geral e aplicável 

a estruturas de edificações. Esta nova realidade normativa suscita, naturalmente, a dúvida 

relativamente à satisfação destes novos requisitos por parte das numerosas obras de arte existentes, 

projetadas numa conjuntura em que não havia requisitos de resistência sísmica. A eventual 

necessidade de reforço destas estruturas teria um custo associado muito significativo. 

Nestas circunstâncias, neste trabalho apresenta-se uma metodologia para a verificação da segurança 

que é aplicada a uma ponte situada no Nordeste brasileiro, zona com uma sismicidade considerada 

média, projetada sem requisitos de resistência sísmica.  

A metodologia utilizada é baseada na atualização Bayesiana de variáveis e na análise probabilística de 

segurança usando a Teoria da Fiabilidade, tendo sido desenvolvida a partir da formulação original 

apresentada por Jacinto [3]. Consiste, fundamentalmente, numa análise de resistência global com 

incremento progressivo de força devida à ação sísmica. Este conceito está expresso no fib Model Code 

2010 [4], em seu item 4.6, a partir dos conceitos expostos, por exemplo, por Cervenka [5]. 

2 DESCRIÇÃO DA PONTE EM ANÁLISE 

A metodologia proposta para a verificação da segurança das obras de arte projetadas e construídas 

antes da nova legislação sísmica foi aplicada a uma obra corrente: a ponte rodoviária sobre o rio 

Madeira, construída na avenida Perimetral, na cidade de Sobral, Estado do Ceará (Figura 1). Projetada 

pelos Engenheiros Hugo Mota e Joaquim Mota para a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará, 

esta ponte está em serviço desde o início de 2018. 

 

Figura 1. Ponte sobre rio Madeira em Sobral, Ceará 

 

A ponte sobre o rio Madeira é uma estrutura contínua com uma extensão total de 40 m, distribuída 

por dois tramos centrais com 16 m de vão e dois tramos extremos com 4 m de vão (Figura 2).  
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A superestrutura é formada por uma laje com 10,80 m de largura, apoiada sobre duas vigas 

longitudinais com 1,60 m de altura e 0,40 m de largura, que aumenta para 0,80 m na proximidade dos 

apoios. O tabuleiro dispõe também de vigas transversais nas secções de apoio e de meio vão dos 

tramos centrais. 

A mesoestrutura é composta por três pares de pilares de seção circular, com diâmetro de 0,80 m, e 

altura variável, como assinalado na Figura 2.  

O apoio do tabuleiro é composto por aparelhos de apoio de neoprene fretado. 

O betão especificado para a superestrutura é de fck = 25Mpa e o aço utilizado é o CA-50. 

 

Figura 2. Ponte sobre rio Madeira em Sobral, Ceará: desenho de formas 

A ponte está localizada numa zona de sismicidade média pelo que se torna necessária uma reanálise 

da estrutura considerando a ação sísmica prevista na NBR 7187 [1].  

 

3 REQUISITOS DE VERIFICAÇÃO SÍSMICA DE PONTES NO BRASIL 

É fornecida neste item uma breve descrição dos requisitos normativos para a verificação sísmica de 

estruturas de pontes no Brasil. 

O zoneamento sísmico, apresentado na Figura 4, fornece o valor de ag neste mapa; ag é a aceleração 

horizontal de projeto na superfície de um terreno de Classe B (“Rocha”). 
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Figura 3. Zoneamento Sísmico Brasileiro - NBR 15421 

No zoneamento definido pela NBR 15421 [2], observa-se que a maior parte do Brasil apresenta baixa 

atividade sísmica, mas em algumas regiões do Nordeste e na fronteira Noroeste as acelerações são 

mais altas e não podem ser desprezadas.  

No Nordeste, as curvas de acelerações mais altas se explicam pela proximidade da região à falha Centro 

Atlântica, e na parte Noroeste, pela proximidade às bordas das placas tectônicas que seguem a costa 

do Pacífico e a Cordilheira do Andes. 

4 ANÁLISE SÍSMICA DA PONTE 

4.1 Definição do espectro de projeto  

A análise sísmica da ponte que será aqui apresentada considera as recomendações normativas do 

anexo B da revisão da NBR 7187 [1].  

A ponte foi considerada como usual, assim é considerado o Fator de Importância de Utilização I = 1,0. 

A ponte está localizada numa Zona Sísmica 1, com ag = 0,05g. O solo é do Tipo E (mole), de acordo com 

os boletins de sondagem apresentados nos desenhos de formas da ponte (Figura 2). 

Assim, é construído o espectro de resposta de projeto mostrado na Figura 4. Neste trabalho foi 

adotado conservadoramente o fator R=1,0. 

    Sobral - Ceará 
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Figura 4. Espectro de resposta de projeto 

4.2 Modelo numérico tridimensional  

Um modelo numérico tridimensional de elementos finitos foi desenvolvido para a análise sísmica 

espectral da ponte, no programa SOFISTIK [6].  

A Figura 5 ilustra uma vista deste modelo, descrito com maiores detalhes em Santos et al. [7]. O 

primeiro modo de vibração, com uma frequência de 3,378 Hz, é no sentido longitudinal da ponte 

(Figura 6). O segundo modo de vibração, com a frequência de 3,935 Hz, corresponde ao 1º modo 

transversal (Figura 7). 

 

Figura 5. Modelo tri-dimensional da ponte 

 

Figura 6. Primeiro modo de vibração (1º modo longitudinal) 
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Figura 7. Segundo modo de vibração (1º modo transversal) 

4.3 Resultados e verificação determinística 

Resultados completos da análise sísmica realizada pelo SOFISTIK [6] são apresentados por 
Interlandi  [8]. Apesar da ponte, estando localizada em Zona Sísmica 1, dispensar uma análise 
dinâmica, esta foi processada, inclusive para confirmar a adequação desta dispensa definida pela NBR 
15421 [2].  

As seguintes combinações de cargas devem ser verificadas de acordo com a NBR 7187 [1]: 

Combinação 1 : Fd = 1,5 Fg + 1,5 Fq (Situação normal)   

Combinação 2 : Fd = 1,2 Fg + 1,0 Fe (Situação em sismo)   

(índices das solicitações: d – cálculo; g – permanente; q – acidental; e – sismo)  
A seção mais crítica para a verificação está localizada no Pilar 2 (central). A verificação da segurança 

desta secção aos esforços resultantes da ação do sismo, considerando a geometria e as armaduras 

existentes foi efetuada com o programa P-CALC [9]. A proposta dessa verificação é avaliar o ìndice de 

confiabilidade com a progressão da carga, inclusive para o Estado Limite Último normativo.  Nesta 

verificação de Estado Limite Último, constatou-se que a seção resiste praticamente de forma exata aos 

esforços solicitantes.  

 

 

Figura 8. Verificação da seção crítica na base dos pilares através do P-CALC 
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5 VERIFICAÇÃO PROBABILÍSTICA DA SEGURANÇA DA PONTE  

5.1 Atualização Bayesiana da resistência do betão 

Para a atualização Bayesiana da resistência do betão, foi seguida uma metodologia que emprega a 

formulação originalmente apresentada por Jacinto [3], que combina conhecimentos prévio e atuais. 

a) Conhecimento prévio: 

Como conhecimento prévio, admite-se que cada betonada tenha sido adequadamente doseada para 

fornecer o fck requerido, considerando-se um coeficiente de variação de 10%.  

Para n0 (índice de confiança associado ao conhecimento anterior), será adotado n0 = 10. 

Os seguintes dados numéricos foram considerados, com relação ao “conhecimento prévio”: 

 número de amostras: n0 = 10; resistência média: μ0 = 30,9 MPa; desvio padrão: s0 = 3,09 MPa 

Estes valores correspondem à resistência característica desejada fck = 25 MPa na distribuição t-Student. 

b) Dos testes atuais: 

Dos resultados do Controle Tecnológico do Betão disponível são retirados os valores 25,7 MPa e 

26,3 MPa, obtidos em ensaios a 28 dias no betão dos pilares 3 e 4. Para a análise: 

 número de amostras: n = 2; resistência média: �̅�  = 26 MPa; desvio padrão: s = 0,42 Mpa 

c) Distribuição “a posteriori” (obtida com o aplicativo Mathcad [10]): 

 resistência média: �̅� = 30,1 MPa; desvio padrão: s = 3,54 MPa; resistência característica: fck = 

23,77 Mpa 

d) Resultados mostrados na Figura 9: 

 Curva em preto, referente ao betão dos ensaios atuais, numa distribuição probabilística 

Normal; 

 Curva em azul, referente ao conhecimento prévio, numa distribuição probabilística t-Student; 

 Curva em verde, referente à distribuição probabilística ajustada, ou seja, para as amostras do 

ensaio + 10 amostras de conhecimento prévio, numa distribuição probabilística t-Student. 
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Figura 9. Gráfico de distribuição de resistências do betão 

A consideração da atualização Bayesiana, aplicada aos ensaios disponíveis, leva a uma redução do fck 

de 25 MPa para 24 MPa (valor a ser adotado). 

5.1.1 Definição das variáveis probabilísticas de solicitação 

A análise probabilística será feita em termos de momentos resistentes e atuantes: 

  𝐹𝑙𝑖𝑚 = 𝑀𝑟𝑒𝑠 − 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒                                                    ( 1 ) 

Será considerada uma relação entre momentos máximos na coluna e aceleração na base: 

𝑀𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅. 𝑎𝑐𝑒𝑙                                                ( 2 ) 

O fator de proporcionalidade é encontrado considerando que o momento sísmico total de 1107kN 

corresponde a uma aceleração de 0,05 g: 

𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 =
1107

0,05
= 22140                                               ( 3 )  

A função de acelerações é definida a partir da relação entre períodos de recorrência e acelerações 

horizontais para a Região Nordeste que foi apresentada por Santos et al. [11]. A curva que representa 

esta relação está reproduzida na Figura 10 (“PGA”). 

Também nesta figura está representada a função Gumbel que é usada na análise probabilística e os 

períodos de recorrência de 475 anos e 2475 anos usados como base para o ajuste da curva.  

Função Gumbel:                  

𝑝𝑓(𝑎ℎ) = 1 − exp[− 𝑒𝑥𝑝(−𝛼(𝑎ℎ − 𝑢))]                                        ( 4 ) 

𝛼 = 49,32; 𝑢 = −0,09093; µ = 𝑢 +
0,577

𝛼
= −0,07923; 𝜎 =

𝜋

√6.𝛼 
= 0,026       ( 5 ) 

 

       Atual 
          Prévio 
          Ajustado 
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Figura 10. Aproximação de Gumbel para a Função de Recorrência 

5.1.2 Definição das variáveis probabilísticas de resistência 

Para definir a variável de resistência, relativamente ao momento na base, deve-se processar o 

programa P-CALC [9] com os valores médios das variáveis, como definido no fib 2010 [4]. Tem-se: 

Betão: fcm = 1.328 . 24000 = 31872 kPa;  Aço: fym = 1.089 . 500000 = 544500 kPa 

A carga normal é considerada com seu valor característico N = 1390,6 kN. Com estes dados em seus 

valores médios, o momento resistente médio é de 1560 kNm, obtido no P-CALC [9]. 

Para a análise probabilística, a seguinte equação é finalmente considerada: 

𝐹𝑙𝑖𝑚 = 𝑀𝑅𝐸𝑆. 𝑀𝑂𝐷𝑅𝐸𝑆 − 22140. 𝐴𝐶𝐸𝐿. 𝑀𝑂𝐷𝐶𝐴𝑅. 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅                                  ( 6 ) 

As variáveis consideradas na análise da ponte são definidas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Variáveis probabilísticas para a análise de confiabilidade da ponte 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO MÉDIA DESVIO PADRÃO 

Momento resistente Normal 1560 156 

Modelagem da resistência Normal 1,00 0,05 

Aceleração Gumbel -0,079 0,026 

Modelagem das cargas Normal 1,00 1,00 

  

A Análise de Confiabilidade é feita com o programa VAP [11], aplicando o método FORM. A Figura 11 

reproduz uma tela do programa. Esta tela corresponde a um processamento com λ =1. 
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Figura 11. Análise probabilística do pilar 

Este processamento apresenta os resultados (utilizado o Método FORM): 

Índice de confiabilidade: β = 3,36; Probabilidade de falha: pf = 3,968 × 10−4 

Este valor é bastante razoável para uma ruptura do tipo dúctil. 

A Figura 12 mostra os valores de β obtidos com diversos valores de λ, onde esta variável representa o 

“fator de segurança global” para a carga sísmica. Valores aceitáveis de β (acima de 3) são obtidos com 

o coeficiente de majoração igual a 1, o que é o usualmente definido nas normas sísmicas. 

 

Figura 12. Valores λ x β 

6 CONCLUSÕES 

As análises da ponte existente indicaram que o projeto das pontes nesta região de média sismicidade, 

considerando somente as cargas permanentes e móveis, pode cobrir também as solicitações sísmicas. 

Este processo pode ser ainda mais refinado, considerando o Método da Resistência Global e a 

Atualização Bayesiana. Os resultados indicam que nas normas de projeto podem haver situações em 

que a segurança das estruturas, avaliada do ponto de vista probabilístico possa estar insuficiente. Por 

outro lado, podem também indicar que haja uma reserva, de um ponto de vista probabilístico. 
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Resumo 

O uso do betão armado na construção de edifícios surgiu no início do século XX, teve um grande 
desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX, e uma grande aceitação pela 
generalidade dos técnicos (arquitetos e engenheiros) a nível nacional e internacional. Muitos desses 
edifícios, construídos ou alterados nos anos 50-60 do século XX, são hoje património e começam a 
maior parte a necessitar de obras de reabilitação. Nestas circunstâncias, o presente artigo discute 
aspetos relacionados com a sua reabilitação e apresenta as metodologias que devem ser utilizadas 
para avaliar a segurança estrutural dos edifícios existentes, face à Regulamentação Europeia, 
nomeadamente a NP EN 1998-3:2017 (EC8-3). Para exemplificar será apresentado o caso prático de 
um edifício em estrutura mista, onde se procura discutir o que está previsto na regulamentação 
(EC8-3 e EN 13791) e as dificuldades e contradições na sua aplicação. 

Palavras-chave: Edifícios em alvenaria e betão armado; Regulamentação; Avaliação da segurança 
sísmica; Reabilitação 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Disposições gerais 

Este artigo apresenta a avaliação e o diagnóstico das condições da pré-existência de um edifício em 
estrutura mista, com paredes exteriores em alvenaria de pedra e cantaria e estrutura interior em 
betão armado, tendo como finalidade fornecer os elementos indispensáveis para a elaboração dos 
projetos de especialidade (engenharias) e planos do projeto de reabilitação. Para o efeito foi 
efetuado o levantamento das suas condições da pré-existência que teve como objetivo avaliar a 
adequação da estrutura existente à nova funcionalidade – hotelaria e comércio – considerando, 
também, o desenvolvimento do projeto de arquitetura em curso.  

Face às novas exigências regulamentares no que respeita à vulnerabilidade sísmica de edifícios 
existentes – Portaria n.º 302/2019 de 12 de setembro [1], procedeu-se a avaliação da segurança 
sísmica da estrutura através do método global preconizado pelo EC8-3 [2]. 

1.2 Elementos de base 

Na elaboração do presente documento foram consideradas todas as informações disponibilizadas 
pelo Arquivo Geral e Histórico da Câmara Municipal do Porto e pelo Arquivo Municipal do Porto, 
tendo-se obtido informações desde 1919 (licenciamento do prédio) e as diversas alterações até ao 
ano 2007, bem como as obtidas nas diversas visitas técnicas ao local com o objetivo de: a) efetuar a 
inspeção visual e o registo fotográfico global do edifício, permitindo avaliar o seu estado de 
conservação global e validar os dados geométricos dos elementos estruturais constantes no projeto 
original de Fundações e Estruturas; b) registar eventuais anomalias existentes no edifício; c) extrair 
carotes de betão e recolher provetes de aço, tendo em vista, respetivamente, a caraterização do 
betão e do aço presente em obra; d) realizar um ensaio de vibração ambiental e e) realizar ensaios 
de macacos planos. 

2. DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

2.1 Breve resenha histórica do edifício 

O pedido inicial à Câmara Municipal do Porto para construção de um edifício para “Casa Bancária” na 
Avenida dos Aliados data de 10 de setembro de 1918. O pedido efetuado referia que o edifício a 
construir seria constituído por “seis pavimentos: cave, rês do chão, primeiro, segundo, terceiro e 
quarto andares ” sendo os primeiros quatro dependências próprias da Casa Bancária” e os dois 
últimos “dependências para habitação”. Figura 1 apresenta-se excertos retirados do projeto original 
com ilustrações da fachada principal e da planta do rés do chão do edifício. 
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a) Alçado Principal 

 
 

c) Planta do rés-do chão 
Figura 1. Excerto do projeto original de arquitetura de 1919. 

O projeto original sofreu alterações nos anos de 1936 e 1942. No ano de 1951 e tendo em conta a 
necessidade de “dar maior desafogo às instalações para os diversos serviços do Banco”, o Banco 
adquiriu “os dois prédios confinantes pelo lado norte com o edifício onde tem instalada a sua filial no 
Porto”. No mesmo ano, foi submetido à aprovação da autarquia, o projeto de remodelação e 
ampliação das suas instalações na Avenida dos Aliados, referindo-se nesse projeto que ainda que a 
“única solução conveniente” tenha sido “a demolição dos dois prédios referidos”, o projeto procurou 
manter “os elementos mais essenciais, da composição, tomando-os como condicionamento de toda 
a obra a projectar”. 

Constam do processo diversos processos de remodelação e alterações até que no ano 2007, e tendo 
em vista a obtenção da licença de utilização para o edifício, deram entrada nos serviços camarários 
as telas finais correspondentes a todas as modificações e alterações realizadas ao longo dos anos no 
edifício.  

2.2 Descrição estrutural 

De acordo com o projeto de 1918 o edifício teria, originalmente, uma geometria poligonal regular 
assemelhando-se, em planta, a um retângulo, com aproximadamente 16.00m de comprimento e 
20.10m de largura. A altura da fachada tinha aproximadamente 20.00m, sendo constituída por uma 
parede de cantaria com 1.20m de espessura, “diminuindo de pavimento para pavimento 
aproximando-se do sólido de igual resistência”. As paredes meeiras seriam de perpianho com 0.40m 
de espessura em toda a sua altura, à semelhança das paredes interiores, ainda que estas possuíssem 
0.30m de espessura. O projetista refere ainda que “nos quatro ângulos do balcão que limita o hall 
elevam-se uns pilares de cimento armado afim de diminuir os vãos do vigamento de madeira sobre o 
qual assenta directamente o soalho. Os pavimentos das varandas, cosinhas e o W.C. serão de 
abóbadas de tijolo entre vigas I”. Relativamente às fundações e respetivo terreno de fundação, 
“pelas sondagens a que se procedeu, as camadas de terreno da mesma natureza são muito 
desencontradas. Da linha média transversal do terreno para a frente, só a uma profundidade de 
4.00m se encontra terreno firme, saibro duro, e logo abaixo, 1.80m da superfície do terreno um 
lençol de água, ao passo que para a retaguarda o saibro está quase à flor do terreno.” Assim, o 
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projetista optou por considerar no dimensionamento dos elementos de fundação “uma carga de 
segurança de 4kg/cm2 na base da fundação”, correspondentes a um “saibro duro”. 

Ao longo do período de vida da estrutura, a maior alteração e com mais impacto a nível estrutural 
ocorreu no ano de 1951, com o alargamento das instalações: o edifício passou a contar com 
dimensões em planta de 27.00m de comprimento e 20.10m de largura. As peças desenhadas do 
projeto de fundações e estrutura mostra que todo o sistema portante do edifício foi realizado 
recorrendo a pórticos de betão armado, que suportariam lajes de betão armado maciças com 0.12m 
de espessura. No projeto não se encontra referenciado qualquer indicação a respeito da cobertura 
do edifício, tendo assumido que a cobertura original em madeira tenha sido removida e substituída 
por elementos de betão armado. Na Figura 2 são apresentados excertos das plantas estruturais da 
zona de ampliação do edifico presentes no projeto de fundações e estruturas datado de 1951. 

3. INFORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 

3.1 Generalidades 

A avaliação estrutural foi efetuada tomando como base o EC8-3 que, no ponto 1.1, refere os 
objetivos e o campo de aplicação explicitando que a avaliação estrutural e a eventual intervenção 
sobre determinada estrutura estão geralmente sujeitas a um nível de incerteza (nível de 
conhecimento – KL) diferente do nível associado ao projeto de estruturas novas. Por conseguinte, 
são necessários conjuntos diferentes de coeficientes de segurança dos materiais e das estruturas, 
assim como, diferentes métodos de análise, em função da natureza mais ou menos exaustiva e da 
fiabilidade de informações disponíveis. Em relação à “Informação de Base”, indicada no ponto 3 do 
EC8-3, deverá ser recolhida através diversas fontes e irá determinar o nível de conhecimento 
alcançado para a avaliação. Na avaliação do presente edifico a informação de base foi a indicada na 
secção 1.2. 

 

a) Planta estrutural de fundações 

 

b) Planta estrutural dos andares 

Figura 2. Ilustrações das diversas plantas estruturais tipo do edifício (excertos do projeto de 
fundações e estruturas de 1951) 
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3.2 Inspeção visual e levantamento da geometria 

O objetivo da inspeção estrutural foi avaliar o estado de conservação dos elementos estruturais 
observáveis e proceder-se à caracterização geométrica e material dos elementos estruturais. No que 
diz respeito aos elementos estruturais, não foi possível observar qualquer tipo de deterioração. De 
facto, nas lajes, vigas e pilares observados, não se detetou a presença de fissuração e, no caso, de 
lajes e vigas não se detetaram deformações significativas. 

Na caracterização geométrica dos elementos estruturais foi procurado comparar os dados 
constantes nos projetos de 1951 e 1979. Dessa comparação foi possível concluir que o projeto de 
ampliação de 1951 refere que as lajes presentes no edifício seriam maciças com uma espessura de 
0.12m. Porém, a inspeção efetuada permitiu concluir que nos níveis 4 a 7 (pisos 2 a 5) estava 
presente uma laje aligeirada alveolar, composta por pranchas pré-fabricadas com alvéolos 
longitudinais e tijolo cerâmico. Em zonas de sondagem observou-se uma prancha pré-fabricada com 
alvéolos longitudinais de 0.20m de espessura, 0.01m de regularização e 0.10m de betão leve. 
(espessura total ≈ 0.31m). Por sua vez, a laje do nível 8 (piso 6) era maciça com 0.12m de espessura e 
uma camada de enchimento em betão leve de aproximadamente 0.08m, em consonância com o 
referido nos elementos do projeto de 1951. 

3.3 Caraterização dos materiais 

3.3.1 Elementos de betão armado 

Nos dias 25 e 26 de julho de 2019 foram recolhidos, em pilares do edifício em análise, dezasseis 
carotes de betão, cuja localização em planta se ilustra na Figura 3. Deve-se referir que foram 
recolhidas 3 carotes em pilares distintos em cada piso. A partir dos valores individuais da tensão 
obtida em cada um dos carotes foi possível calcular o valor médio, desvio padrão e coeficiente de 
variação do lote de carotes: 

• Valor médio= 19.47MPa; 
• Desvio Padrão= 5.15MPa; 
• Coeficiente de variação = 26%. 

Estes valores permitem concluir que existe alguma variabilidade dos resultados obtidos. Tendo em 
linha o explanado anteriormente sobre os níveis de conhecimento e os coeficientes de confiança 
entendemos que no caso do edifício em análise só será possível considerar o nível de conhecimento 
KL1 e, por consequência, o coeficiente de confiança de 1.35. Tal facto fica a dever-se às dificuldades 
sentidas no levantamento geométrico de elementos estruturais, tendo em conta que na sua maioria, 
os mesmos ainda se encontram ocultos e/ou revestidos por tetos falsos e revestimentos em madeira. 
Como se pode visualizar na Figura 4, estes valores oferecem alguma confiança ao projetista, uma vez 
que somente dois dos valores individuais são inferiores ao valor da capacidade resistente a usar na 
avaliação estrutural e que, neste caso, se recomenda que seja igual a 19.64/1.35 = 14.55MPa. 

Caso fosse usado o valor médio (valor aconselhado pelo EC8-3) esta situação seria muito mais 
gravosa, uma vez que a resistência da maioria dos provetes se colocaria abaixo da média. No nosso 
entender, não se pode dissociar o cálculo da capacidade resistente do valor do coeficiente de 
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variação e, nos casos em que este valor é superior a cerca de 12%, deve-se ter algum cuidado na 
utilização do valor médio. 

 

Figura 3. Localização em planta dos 
locais de recolha dos carotes. 

 

Figura 4. Tensão de compressão obtida e 
valor médio (a azul). 

 

Para além da abordagem descrita, procedeu-se à estimativa da classe de resistência do betão de 
acordo com a norma EN 13791:2008 [3] . Dado o número de carotes disponível ser igual a dezasseis 
e, por conseguinte, superior a quinze, a avaliação da classe de resistência seguiu a Abordagem A da 
norma NP EN 13791:2008. Note-se que as resistências obtidas a partir dos ensaios dos provetes 
cilíndricos, com uma relação altura/diâmetro igual a 1 é equiparável a uma resistência aferida a um 
provete cúbico, fc,is,cube. 

A Tabela 1, resume o cálculo da classe de betão efetuado, seguindo a abordagem A da NP EN 
13791:2008. 

Tabela 1. Classificação do betão (abordagem A) 

fm(n),is fis,menor k2 s fck,is fck,is fck,is,cube fck,cube fck,cyl Classe 

19.64 13.10 1.48 4.89 12.41 17.10 12.41 14.59 11.68 C8/10 

Os resultados obtidos apontaram para uma resistência à compressão comparável à de um betão 
pertencente à classe C8/10. Note-se que a abordagem da NP EN 13791:2008 penaliza 
demasiadamente o valor da resistência ao betão presente em obra, com o valor de fck,cube de 
12.41MPa a ficar muito abaixo da resistência média (19.64MPa), mas próximo do valor referido para 
a avaliação de 14.55MPa.  

3.3.2 Paredes de alvenaria 

Procurou-se igualmente caraterizar as paredes de alvenaria de pedra, tendo-se realizado ensaios de 
macacos planos, Figura 5 a) e b), para estimar o valor do módulo de elasticidade e a resistência da 
alvenaria, Figura 5 c) e Tabela 2. 
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a)  

 

b)  

 

c)  

Figura 5. Caraterização das paredes de alvenaria: a) localização das sondagens; b) ensaios com 
macacos planos duplos; c) digrama de tensão-extensão obtido. 

Tabela 2. Resumo com os valores obtidos nos ensaios duplos E1 e E2 

 

3.3 Ensaios de identificação dinâmica 

Tendo em vista a avaliação do comportamento dinâmico do edifício, foram efetuadas medições da 
resposta livre da estrutura com vista à sua identificação modal para apoio ao desenvolvimento e 
calibração do modelo numérico do edifício em estudo.  

Os acelerómetros em foram posicionados em direções ortogonais, Figura 6, permitindo a medição de 
frequências e os principais modos de vibração, nas direções pretendidas. 

 
a) 

 
b) 

Figura 6. Sistema de medida: a) Setup de ensaio; b) Cubo (acelerómetros móveis) 

Na análise modal foram utilizadas técnicas de extração modal no domínio da frequência (peak 
picking e frequency domain decomposition). Estas técnicas permitem, não só estimar as frequências 
próprias, mas também estimar as formas de vibração em cada modo e o restivo amortecimento. O 
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resultado da análise para os primeiros modos encontra-se sumariado na Tabela 3. Na Figura 7 é 
apresentado, como exemplo, o primeiro modo de vibração estimado a partir das medições para o 
corpo do edifício.  

Tabela 3. Frequências próprias e amortecimento do primeiro modo nas duas direções principais. 

Modo Frequência [Hz] Amortecimento [%] 

1º modo longitudinal 2.95 3.43 

1º modo transversal 3.51 1.23 

De um modo geral verifica-se que os modos de vibração obtidos se enquadram dentro do expectável 
para o edifício em causa. De realçar que o edifício no seu alinhamento longitudinal apresenta 
edifícios contíguos, resultado da construção em banda que se verifica nesta avenida da cidade do 
Porto, com sensivelmente a mesma altura. Numa análise numérica estes edifícios podem causar o 
efeito de grupo, se não existir junta sísmica a separar os mesmos, e podem afetar os valores de 
frequência obtidos nos ensaios dinâmicos realizados. 

  

Figura 7. 1º modo longitudinal (2.95Hz). 

4. Avaliação estrutural 

4.1 Considerações gerais 

A avaliação estrutural é um procedimento quantitativo pelo qual se verifica se um edifício existente, 
satisfaz o estado limite requerido correspondente às ações atuantes, entre elas a ação sísmica. As 
disposições constantes no EC8-3 destinam-se à avaliação estrutural de edifícios individuais, com o 
objetivo de decidir sobre a necessidade de uma intervenção na estrutura e de elaborar as medidas 
de reabilitação que poderão ser necessárias. Tendo em linha de conta o referido nos capítulos 
anteriores e os valores das propriedades dos materiais e os critérios para a análise e verificação da 
segurança, estamos em condições de definir o nível de conhecimento KL1 e o respetivo o coeficiente 
de confiança (Cf) de 1.35.  

Considerando o regulamento de betão armado de 1935 (RBA) vigente à data do edifício, os valores 
mínimos de resistência do betão em seria de 180kg/cm2 (≈17.65MPa) para a tensão de compressão, 
valor acima do obtido na análise dos carotes ensaiados e considerando a abordagem do EC8-3 com 
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um Cf=1.35 (14.55MPa). Para as propriedades do aço o RBA fixava um valor mínimo da resistência à 
rotura de 3700kg/cm2 (≈362.85MPa) e um limite mínimo aparente de elasticidade de 60% desta 
resistência. Estes valores, equiparam-se às características de um aço macio da classe A24 
(fyk=240MPa). No nosso caso, os provetes ensaiados apontavam para uma tensão de cedência 
superior de aproximadamente 289MPa, tendo sido este o valor utilizado na análise. 

No que diz respeito aos elementos de alvenaria de pedra, o ensaio de macacos planos forneceu 
valores indicativos para o módulo de elasticidade a utilizar, apontando um valor médio de 4720MPa. 
Note-se que as paredes de alvenaria são um dos elementos portantes que mais contribui para os 
modos de vibração do edifício pelo que, o valor obtido nos ensaios de macacos planos, deverá ser 
encarado como um ponto de partida na análise numérica a realizar. 

No que diz respeito às ações atuantes na estrutura, foram consideradas para além do peso próprio 
dos elementos estruturais as ações constantes na Tabela 4. 

Tabela 4. Ações consideradas na avaliação estrutural 

Nível Laje (espessura) 

[m] 

Ocupação PP [kN/m2] RCP 
[kN/m2] 

Q  
[kN/m2] 

2-3 Laje Alveolar (0.20m) Comércio 3.50 2.70 4.00 

4-7 Laje Alveolar (0.20m) Quartos de 
Hotel 

3.50 3.70 2.00 

8 Laje Maciça (0.12m) Quartos de 
Hotel 

3.00 3.70 2.00 

Laje Maciça (0.12m) Refeitório 3.00 2.00 4.00 

Cobertura Laje maciça (0.12m)  3.00 1.00 0.30 

4.2 Avaliação da segurança sísmica 

A avaliação sísmica do edifício foi realizada através do método global, de acordo com disposto no 
EC8-3. A avaliação pelo método global consiste em determinar a capacidade da estrutura em termos 
de deslocamento na cobertura (variável de controlo) e resistência lateral na base, medida através do 
esforço transverso. Para o efeito foi desenvolvido um modelo numérico tridimensional (Figura 8 a) 
com recurso à formulação por macroelementos, disponível no software de análise estrutural TreMuri 
[4], devidamente calibrado com as propriedades mecânicas dos materiais e os ensaios de 
identificação dinâmica (Figura 8 b).  

A curva de capacidade do edifício foi obtida através de analises estáticas não lineares, nas duas 
direções principais, até o deslocamento último (Du) no ramo descendente da curva atingir 80% do 
corte basal máximo. Tendo em conta que o edifício pertence à classe de importância II, deverá ser 
verificado o estado limite de danos severos (SD), o que corresponde a um período de retorno de 308 
anos. Neste caso, a verificação da segurança à ação sísmica é garantida se o desempenho da 
estrutura, determinado pelo Método N2 [5], for inferior a 75% de (Du). Na Figura 8 c) e d) apresenta-
se os pontos de desempenho para a ação sísmica regulamentar próxima – 1.6 e afastada – 2.5, 
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respetivamente, considerando a direção mais condicionante (direção longitudinal – paralela às 
fachadas), e solo tipo C. 

Para o caso em análise, verifica-se a segurança do edifício para a zona sísmica (ZS) 1.6 e 2.5, tendo-se 
estimado o desempenho da estrutura em termos de deslocamento espectral de 7.74mm e 9.52mm, 
respetivamente, sendo que o máximo admissível seria de 75% de Du, ou seja, aproximadamente 
37.45mm para o estado limite SD. 

 

 

a) b) 

  

c) d) 

Figura 8. Avaliação sísmica pelo método global: a) modelo numérico; b) calibração das 
frequências naturais; c) ponto de desempenho – ZS 1.6; d) ponto de desempenho ZS 2.5. 

5. Conclusões 

O processo de avaliação pode ser dividido em quatro fases: 1) levantamento do edifício (geometria, 
arquitetura e historial), complementado com campanhas de inspeção; 2) caraterização dos materiais 
envolvidos na construção (e.g. ensaios laboratoriais da mostras recolhidas, ensaios com macacos 
planos, ensaios de identificação modal); 3) avaliação do edifício de acordo com o nível de 
conhecimento alcançado; 4) relatório final com todos os elementos que justifiquem as opções 
tomadas e necessidade ou não de intervenção. 

A aplicação do método global preconizado pelo EC8-3 para a avaliação sísmica de edifícios existentes 
foi exemplificada para um edifício misto com estrutura em alvenaria e betão amado, localizado no 
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Porto, com data de construção de 1918, mas que que sofrera várias alterações durante a sua vida 
útil. Para os pressupostos assumidos, a estrutura verificou a segurança para a ação sísmica próxima e 
afastada. 
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Resumo 

A resiliência de edifícios e obras de engenharia civil tem atraído a atenção de diversos intervenientes, 

incluindo profissionais de engenharia de várias áreas, cientistas, organismos de normalização, 

investidores e instituições financeiras, agências reguladoras, entre outros. Este interesse decorre da 

visão mais ampla de que a resiliência é uma questão fundamental para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente no que diz respeito às questões humanitárias e 

à necessidade de fornecer à Humanidade, incluindo a grupos mais vulneráveis, um ambiente mais 

adaptado a riscos de desastre futuros.  Esforços recentes ao nível da normalização (ISO 22845) 

trouxeram à luz um panorama estruturado da informação relevante sobre resiliência de edifícios e 

obras de engenharia civil, nomeadamente no que diz respeito ao próprio conceito e aos riscos e 

contramedidas. Com relação aos conceitos, a ISO 22845 classifica resiliência em diferentes contextos 

e apresenta definições de resiliência que estão em desenvolvimento.  

O presente artigo baseia-se nesses esforços e discute o impacto que os requisitos da ISO 22485 podem 

ter no aprimoramento da compreensão conceptual da resiliência no setor da Arquitetura, Engenharia, 

Construção e Operação (AECO) e no aprimoramento de estratégias para a gestão de riscos naturais 

extremos (climáticos e ações sísmicas). Contempla ainda as linhas orientadoras de um projeto de 

investigação exploratória que tem por objetivo analisar os efeitos no custo do ciclo de vida da 

incorporação de contramedidas relacionadas com redução de riscos naturais extremos, com vista a 

aumentar a resiliência em edifícios e obras de betão armado. 

Palavras-chave: Resiliência; Gestão de riscos; Edifícios; Obras de betão armado 
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1 INTRODUÇÃO  

A resiliência de edifícios e obras de engenharia civil tem atraído a atenção de várias intervenientes, 

incluindo profissionais de engenharia de diversas áreas, cientistas, organismos de normalização, 

investidores e instituições financeiras, agências reguladoras, grupos de utilizadores de vários, bem 

como de serviços administrativos a nível nacional e regional. Este interesse decorre da visão mais 

ampla de que a resiliência é uma questão fundamental para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, nomeadamente no que diz respeito a questões humanitárias e à 

necessidade de fornecer ao público em geral, incluindo os grupos vulneráveis, um ambiente que se 

possa melhor adaptar a futuros riscos de desastres [1]. 

Os recentes esforços de normalização conduzem à consciencialização da necessidade de um panorama 

estruturado de informação sobre a resiliência de edifícios e obras de engenharia civil, nomeadamente 

no que diz respeito ao próprio conceito e aos riscos e medidas de desastres. Em relação a conceitos 

fundamentais, a ISO 22845 classifica a resiliência em diferentes contextos, bem como as definições de 

resiliência que se encontram atualmente em desenvolvimento. Para riscos de desastres naturais, esta 

norma internacional define três tipos: i) induzidos pelo clima, ii) induzidos por sismos; e iii) induzidos 

por mão humana. As medidas incluídas neste documento sintetizam a informação relevante para a 

estratégia e, nomeadamente, sob a forma de normas, orientações, entre outros [2]. 

2 RESILIÊNCIA E RISCOS DE DESASTRES NATURAIS  

Uma vez que a resiliência representa a capacidade que um edifício tem de resistir, de absorver, de 

acomodar, de se adaptar, de se transformar e de se recuperar dos efeitos do perigo, é necessário 

compreender a importância dos riscos de desastres que são um pré-requisito para o desenvolvimento 

de normalização de resiliência para edifícios e obras de engenharia civil. Existem diferentes utilizações 

do conceito de “resiliência” em torno de quatro conceitos básicos: i) resiliência como recuperação do 

trauma e restabelecimento do equilíbrio; ii) resiliência como sinónimo de robustez; iii) resiliência como 

o oposto de fragilidade, ou seja, como extensibilidade graciosa quando a surpresa desafia os limites; e 

iv) resiliência como arquiteturas de rede que podem sustentar a capacidade de se adaptar a surpresas 

futuras conforme as condições evoluem. São referidas duas categorias de riscos de desastres naturais 

relacionados com edifícios e obras de engenharia civil: i) induzidos pelo clima; ii) induzida por sismos. 

Considerando que a vida útil dos edifícios e obras de engenharia civil é de dezenas ou mesmo centenas 

de anos, também é necessário considerarem-se as possibilidades futuras de riscos eventos naturais 

extremos. 

2.1 Riscos induzidos pelo clima 

Em linha com o definido na norma ISO 22485, considera-se que a frequência e as perdas económicas 

dos desastres meteorológicos globais têm uma tendência obviamente ascendente, sendo prejudiciais 

à segurança da vida e da propriedade humana, bem como a um desenvolvimento económico e social 

sustentável. 

Olhando para as próximas décadas do século XXI, os riscos climáticos globais continuarão a aumentar 

devido às mudanças climáticas e ao aumento da exposição e vulnerabilidade trazida pela urbanização, 

alta temperatura, baixa temperatura, forte precipitação, ciclones tropicais, seca e aumento do nível 
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do mar podem ter certo impacto em edifícios e obras de engenharia civil pode ter certo impacto em 

obras de construção e engenharia civil. Esses impactos têm implicações importantes por considerar o 

padrão de resiliência de edifícios e obras de engenharia civil a longo prazo. 

Considerando a alta temperatura, a temperatura máxima diária extrema de 1 em 20 anos 

provavelmente aumentará cerca de 1ºC a 3ºC e 2ºC a 5ºC em meados e no final do século XXI, 

respetivamente, dependendo de diferentes regiões e cenários de emissões. Um dia mais quente 1 em 

20 anos provavelmente se tornará um evento 1 em 2 e 1 em 5 anos até o final do século XXI para os 

cenários de alta e baixa emissão, respetivamente. Os riscos relacionados com o calor aumentam com 

graus maiores de aquecimento. Assim, 13,8% da população mundial estaria exposta a ondas de calor 

severas pelo menos uma vez a cada 5 anos sob 1,5ºC de aquecimento global, com um aumento de três 

vezes (36,9%) sob aquecimento de 2ºC. Em relação a baixas temperaturas, dias frios e noites frias 

tendem a se tornar muito menos frequentes. Reduções adicionais no número de dias / noites frios e 

um aumento na temperatura geral dos extremos frios ocorreriam abaixo de 1,5ºC de aquecimento 

global em comparação com o clima atual (1ºC de aquecimento), com novas mudanças ocorrendo em 

torno de 2ºC do aquecimento global aquecimento. Em algumas regiões, estima-se que a mortalidade 

relacionada com o frio diminua com o aumento das temperaturas. 

No que diz respeito à precipitação forte, uma quantidade máxima de precipitação diária anual de 1 em 

20 anos provavelmente se tornará um evento em 1 em 5 a 1 em 15 anos até o final do século 21 na 

maioria das regiões sob emissões mais elevadas cenários. O aumento projetado da forte precipitação 

contribuirá para as inundações locais geradas pela chuva em algumas bacias hidrográficas ou regiões. 

Na região global de monções terrestres, estima-se que 25% (18% a 41%) e 36% (22% a 46%) da área e 

da população, respetivamente, poderiam ser aliviados dos eventos de referência de 1 em 20 anos ao 

longo o nível atual, se o aquecimento global fosse limitado a 1,5ºC em vez de 2ºC. 

A frequência global de ciclones tropicais diminuirá ou permanecerá essencialmente inalterada no 

século XXI. A velocidade média máxima do vento dos ciclones tropicais provavelmente aumentará, 

embora seja possível que aumentos não ocorram em todas as bacias oceânicas. Há evidências 

limitadas de que o número global de ciclones tropicais será menor abaixo de 2ºC de aquecimento 

global em comparação a abaixo de 1,5ºC de aquecimento, mas com um aumento no número de 

ciclones muito intensos. Nas regiões costeiras, o aumento da precipitação intensa associada a ciclones 

tropicais, combinado com o aumento do nível do mar, pode levar a um aumento de inundações. 

Prevê-se que a seca se intensificará no século XXI em algumas estações e áreas. E estima-se que a seca 

extrema atue como o estado climatológico normal até o final do século XXI sob os cenários de alta 

emissão em muitos locais de latitudes médias. A duração das secas também deve aumentar em 

algumas regiões do planeta. 

Por último, no que se refere ao nível do mar prevê-se, no final do século XXI, uma subida entre 0,26m 

e 0,82m consoante a área geográfica. 

Alguns países e organizações propuseram iniciativas e planos de ação para abordar as mudanças 

climáticas, visando partes de cidades, comunidades, edifícios, infraestruturas, etc., que podem ter 

certas implicações para a resiliência de edifícios e obras de engenharia civil. 
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2.2 Riscos induzidos por sismos 

Tendo em conta o registado na norma ISO 22485, verifica-se que risco sísmico global se mantém severo 

na atualidade. De facto, as ações sísmicas são dos riscos naturais de consequências mais catastróficas 

sobre os seres humanos. Com a rápida urbanização nos anos mais recentes, uma grande percentagem 

da população bem como das construções está inevitavelmente muito exposta ao risco sísmico. Da 

mesma forma, o envelhecimento e as alterações na rigidez e resistência das construções podem 

igualmente prejudicar de forma muito severa a segurança e manutenção das estruturas de engenharia 

existentes. É desafiante identificar requisitos para a resiliência por meio de métodos de resistência 

sísmica tradicionais. Em ações sísmicas recentes, muito embora alguns dos edifícios não tenham 

colapsado, verifica-se que muito dificilmente poderiam ser reparados devido aos danos severos 

identificados, o que causa inevitavelmente enormes perdas económicas e um impacto social muito 

significativo. As questões referidas indicam que a melhoria da resiliência em estruturas e comunidades 

se torna essencial 

3 CONTRAMEDIDAS 

3.1 Estratégia 

Atualmente, a prática e a investigação relacionada com estratégias de resiliência de edifícios e obras 

de engenharia civil progrediram até certo ponto. Em diferentes formas, várias estratégias estão 

relativamente consolidadas em normas e diretrizes; algumas são implementados em certos casos; e 

algumas ainda estão em fase de desenvolvimento. Para diferentes tipos de riscos de desastres, 

diversos sistemas são de amplo espectro, visando vários tipos de riscos de desastres, enquanto outros 

se concentram num único tipo. Pensando no futuro e na sua segurança, algumas estratégias 

relacionadas com o clima consideram o impacto das mudanças climáticas nos edifícios e nas obras de 

engenharia civil.  Na Tabela 1 são apresentadas fontes típicas das estratégias propostas de acordo com 

a dimensão dos eventos extremos naturais (Climáticos - C, Sísmicos - S) e sua formas (Sistema - Sist, 

Caso - Cas, Investigação - Inv), de acordo com a ISO 22845. 
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Tabela 1. Recursos típicos para estratégias de resiliência  

Recurso 
Riscos / Ações Formato 

C S Sist Cas Inv 

Community Resilience Planning Guide for Buildings and Infrastructure 
Systems - Volume 1 

x x x   

CRBCPI x  x   

RELi x x x   

LEED IPpc98/IPpc99/IPpc100 x x x   

BREEAM Adaption o climate change x  x   

DGNB criteria "Local environment" x x x   

Climate Resilience Design Guidelines x  x   

Durability and Climate Change x    x 

Inundation Mapping x    x 

RDI x x  x x 

Boston's Spaulding Rehabilitation Center designed with rising sea level 
in mind 

x   x  

Cognitive infrastructure - a modern concept for resilience 
performance under extreme events 

x x   x 

Strict building codes helped Anchorage withstand quake  x  x  

Earthquake Disaster Simulation of Civil Infrastructures: From Tall 
Buildings to Urban Areas 

 x   x 

3.2 Medições 

A medição da resiliência de edifícios e obras de engenharia civil tem avançado até certo ponto. As 

características dos dados recolhidos são semelhantes às das estratégias. Alguns deles estão 

relativamente consolidados e se originaram normas, ferramentas de classificação, etc., e outros ainda 

estão em fase de desenvolvimento. Uns são para vários tipos de riscos de desastre, enquanto outros 

são para um único tipo. Como os limites entre estratégias e medidas de resiliência por vezes não são 

claros, os respetivos recursos recolhidos podem conter os dois tipos de informação.  

Na Tabela 2 estão resumidas medidas de resiliência típicas de acordo com a categoria de desastres de 

eventos extremos naturais (Climáticos - C, Sísmicos - S), de acordo com a ISO 22845. 

Tabela 2. Recursos típicos para medições de resiliência  

Recurso 
Riscos/Ações 

C S 

USRC Building Rating System x x 

B-READY x x 

FORTIFIED Commercial x  

The Resilient City  x 

Seismic Performance Assessment of Buildings  x 

Standard for Seismic Resilience Assessment of Buildings  x 

REDi  x 
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4 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE RESILIÊNCIA 

4.1 Estruturação 

O resultado da revisão da literatura foi que a resiliência de ativos construídos face a riscos naturais 

pode ser estruturada em cinco dimensões: ambiental, económica, organizacional, social e técnica. 

Estas dimensões estão alinhadas com: i) os pilares essenciais para o desenvolvimento económico, 

social e ambientalmente sustentável definidos pela ONU na EC0-92 Agenda XXI (Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento); ii) as quatro dimensões técnicas, 

organizacionais, sociais e económicas [3]; e iii) as dimensões mencionadas em vários outros 

documentos selecionados (variando de 3 a 10 dimensões), tendo em vista que foram utilizadas 

terminologias diferentes para descrever a mesma característica e a necessidade de evitar a 

sobreposição de conceitos. 

O sistema de classificação de resiliência para edifícios proposto procura ir ao encontro da norma 

ISO/TR 22845 focando-se nos desastres naturais cuja exposição nacional é elevada ou média, adaptado 

de [4]: Sismos, inundações (urbanas, rio, mar), incêndios e tsunamis. O modelo proposto tem uma 

estrutura hierárquica com três camadas (Erro! A origem da referência não foi encontrada.): 

dimensões, indicadores e parâmetros e segue os seguintes princípios: i) Minimizar a redução de 

desempenho; ii) Minimizar o tempo de recuperação após evento e iii) Maximizar a capacidade de 

recuperação. 

A definição de indicadores e parâmetros visa avaliar a resiliência e facilitar os procedimentos de 

comunicação e consulta. Os parâmetros subdividem os indicadores e, por sua vez, cada conjunto de 

indicadores expressa de forma mais detalhada cada uma das dimensões acima mencionadas. Sua 

seleção foi comprovada por meio de revisão de literatura, tendo em vista que: i) os parâmetros 

selecionados são possíveis de medir; ii) há informações disponíveis para sua quantificação e iii) é 

desejável evitar sobreposições ou repetição de métricas. Uma lista inicial de mais de 200 indicadores 

foi revista e reduzida para 16 indicadores, que foram subdivididos em 75 parâmetros que melhor se 

adequam ao propósito do sistema de classificação pretendido. Os principais motores do processo de 

revisão foram a eliminação de repetições de indicadores e daqueles que expressam uma perspetiva ao 

nível das preocupações urbanas e comunitárias, mas que não melhoram necessariamente a resiliência 

ao nível dos ativos construídos. Os critérios de avaliação definidos para cada parâmetro foram 

inicialmente estabelecidos com base nos limiares de diferentes métricas. Espera-se que o processo de 

revisão e calibração dos indicadores, parâmetros e critérios de avaliação seja iterativo. Seguindo a ISO 

31000, este processo deve ser monitorado quanto à influência de julgamentos ou opiniões, falta de 

dados e dificuldade de quantificação [5]. 

O sistema de classificação proposto baseia-se em sistemas de classificação de resiliência existentes 

[4,6-8] e sistemas de classificação de sustentabilidade [9-12] que estão razoavelmente amadurecidos. 

É adotado um método de classificação semiquantitativo. Desta forma é possível graduar níveis 

progressivos de desempenho para cada indicador garantindo: i) linguagem acessível, quer em termos 

como em conceitos, que permite a compreensão por indivíduos que trabalham ou são qualificados na 

área de gestão de instalações e ativos construídos relacionados, ii) critérios aplicáveis a edifícios com 

diferentes tipos de uso e iii) identificação do nível de atenção necessário para as análises de 

indicadores e dimensões [5]. Seguindo [9], a escala adotada observável atende às recomendações da 
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ISO 11863 [11] por considerar 5 níveis diferentes expressos em números inteiros de um dígito em uma 

escala de 1,3,5,7 e 9, em que 1 corresponde ao pior desempenho e 9 ao melhor. Esta escala permite 

que níveis pares sejam usados quando a avaliação correta é considerada como estando entre dois 

níveis (Tabela 3). 

Tabela 3 – Método de pontuação 

Pontuação Calibração genérica  

9 Excecionalmente exigente 

[7,9[ Claramente mais alto do que o normal, mas não excecionalmente exigente 

[5,7[ Típico, médio ou normal 

[3,5[ Claramente inferior ao normal, mas aceitável em algumas situações devidamente justificadas 

[1,3[ 
Excecionalmente menos do que o normal, mas aceitável em situações excecionais 
devidamente justificadas 

 

Por razões de simplicidade, a ponderação de cada parâmetro na proposta do teste-piloto é 

considerada de igual importância. Isto permite a identificação do desempenho geral do edifício e o 

desempenho de aspetos individuais. Para uma interpretação mais clara da pontuação final, a 

pontuação numérica pode ser transposta em classes de resiliência de F a A ++ (Figura 1) permitindo 

que a diferenciação dos níveis de resiliência seja facilmente compreendida e intuitiva. 

Classe Pontuação média 

 

A++ [8,9] 

A+ [7,8[ 

A [6,7[ 

B [5,6[ 

C [4,5[ 

D [3,4[ 

E [2,3[ 

F [1,2[ 

Figura 1 - Escala de avaliação proposta 

4.2 Proposta  

O modelo desenvolvido possui 5 dimensões (ambiental, económica, organizacional, social, técnica), 16 

indicadores e 75 parâmetros [11]  

A dimensão Ambiental (D1) inclui 4 indicadores (I1-Sismo, I2 - Tsunami e efeito de maré, I3 – 

Inundação, I4 – Incêndio) e 25 parâmetros (P1- Zonamento sísmico - tipo 1 EC8; P2 - Zonamento 

sísmico - tipo 2 EC8,;P3 - Vulnerabilidade sísmica dos solos PDM; P4 - Inclinação do terreno; P5 - Tipo 

de solo EC8; P6 - Distância a falésias; P7 - Altitude do terreno; P8 - Distância à costa; P9 - Distância ao 

rio; P10 - Barreiras naturais na envolvente; P11 - Barreiras feitas pelo homem na envolvente; P12 - 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

A++ 

A+ 
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Objetos movíveis; P13 - Filas edificadas entre a costa e o edifício; P14 - Suscetibilidade ao efeito de 

maré direto PDM; P15 - Localização relativa; P16 - Distância ao rio; P17 - Barreiras naturais na 

envolvente; P18 - Barreiras feitas pelo homem na envolvente; P19 - Vulnerabilidade às inundações 

PDM; P20 - Distância à vegetação; P21 - Densidade da vegetação; P22 - Estado de manutenção da 

vegetação; P23 - Tipo de vegetação; P24 - Edifícios adjacentes; P25 - Proximidade zona industrial). Esta 

dimensão busca fomentar uma ampla compreensão das questões ambientais, com foco na 

vulnerabilidade da área para desastres naturais das categorias superior e média adaptadas [4]. Os 

parâmetros foram calibrados para o caso de Portugal, fornecendo uma visão geral das ameaças 

potenciais bem como a determinação das características intrínsecas da área de estudo, tais como 

altitude, distância ao mar e rio, declive, etc., que aumentam a propensão ao determinado risco. A 

avaliação relacionada com desastres naturais deve ser realizada para o presente e futuro, 

considerando que as mudanças climáticas modificam a frequência e intensidade de desastres. 

A dimensão Económica inclui 2 indicadores (I1 – Seguro; I2 - Implicações financeiras e estratégicas) e 

3 parâmetros (P1 - Seguro contra desastres naturais; P2 - Plano financeiro; P3 - Avaliação económica 

do tempo de inatividade). Os aspetos económicos são cruciais para tornar uma edificação resiliente e 

podem afetar bastante a qualidade do edifício, principalmente durante e após sofrer os impactos de 

um desastre natural [12]. Estudos mostram que uma boa gestão econômica e disponibilidade 

financeira consistente melhoram a resposta aos desastres naturais, e o período de recuperação é 

reduzido. Esta dimensão está relacionada com a capacidade monetária do proprietário face às 

perturbações impostas, incluindo despesas com reparações, perdas de bens e perdas monetárias com 

atividades temporariamente encerradas. 

A dimensão Organizacional inclui 2 indicadores (I1 - Organização interna; I2 - Organização externa) e 

10 parâmetros (P1 - Plano continuidade de negócios; P2 - Análise gestão de riscos; P3 - Plano de 

recuperação pós desastre; P4 – Rotina; P5 - Planos e exercícios pós desastre; P6 - Aprendizagem e 

atualização; P7 - Dados de eventos destrutivos; P8 – Responsável; P9 - Conformidade com o cenário 

regulatório existente; P10 - Normas externas de construção resiliente). A capacidade organizacional 

de edifícios está relacionada à capacidade de gestão em situações de emergência, ou seja, tomada de 

decisão pelo proprietário em relação à identificação, monitorização e gestão de risco. Esta dimensão 

centra-se no pré-desastre, promovendo ações preventivas que reduzam os impactos dos desastres 

naturais, garantindo um bom desempenho do edifício, minimizando as consequências nefastas e 

criando o mínimo transtorno para os utilizadores [13]. Tópicos fora do alcance do proprietário também 

foram considerados, como a conformidade com o cenário regulatório existente e o uso de outras 

normas de resiliência. Estes indicadores garantem a segurança da construção e contribuem para a 

preparação dos edifícios face aos obstáculos existentes, auxiliando na identificação e priorização 

problemas. 

A dimensão Social inclui 2 indicadores (I1 - Infraestruturas de emergência; I2 - Responsabilidade Social) 

e 7 parâmetros (P1 - Acesso a esquadras; P2 - Acesso a postos de bombeiros; P3 - Acesso a 

infraestrutura de emergência; P4 - Acesso a hospitais e centros de saúde; P5 – Ocupantes; P6 – 

Divulgação; P7 - Vulnerabilidade social). A dimensão social procura relacionar o edifício com a 

sociedade e comunidade envolvente, que estão intrinsecamente relacionadas, especialmente em 

tempos de stress, cuja resposta individual é difícil de identificar e parametrizar, mas é importante 

considerar. Estudos em comunidades resilientes mostram que cidades atentas e sensíveis aos 

indivíduos estão mais bem preparadas para desastres, reduzindo suas consequências, [14-15], o 
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mesmo pode ser dito para edifícios. Por este motivo, fatores como a vulnerabilidade social do edifício 

que corresponde ao número de idosos, crianças e deficientes foram considerados. Além disso, 

pretende-se enfatizar o papel dos cidadãos na resposta a desastres e a proximidade do edifício às 

infraestruturas da comunidade, como bombeiros, polícia estações, hospitais, etc. 

A dimensão técnica inclui 6 indicadores (I1 – Conservação; I2 – Acessibilidade; I3 - Segurança sísmica 

do edifício; I4 - Segurança do edifício contra incêndios; I5 - Segurança do edifício contra inundações; 

I6 - Segurança do edifício contra tsunami) e 29 parâmetros (P46 - Ano de construção; P47 - Sistema 

estrutural; P48 - Estado de conservação; P49 - Densidade de edifícios; P50 - Rotas alternativas; P51 - 

Características da rua; P52 - Irregularidade em planta; P53 - Irregularidade em altura; P54 - Interação 

com edifícios adjacentes; P55 - Desnível lajes; P56 - Junta de dilatação; P57 - Afastamento entre vãos 

sobrepostos; P58 - Instalações gás; P59 - Sistemas de controlo e evacuação de fumo; P60 - Meio de 

combate intrínsecos; P61 - Instalações elétricas; P62 - Compartimentação corta-fogo; P63 - Equipa de 

segurança; P64 - Hidrantes exteriores; P65 - Sinalização e iluminação de emergência; P66 – Extintores; 

P67 - Deteção e alarme de incêndio; P68 - Caminhos de fuga; P69 – Barreiras; P70 - Sistemas de 

bombagem contra inundações; P71 - Exposição das paredes; P72 - Número de pisos (inundações); P73 

- Número de pisos (tsunami); P74 – Orientação; P75 - Hidrodinâmica do piso térreo). Esta dimensão 

concentra-se nas características técnicas e físicas do edifício e da sua envolvente, que são cruciais para 

garantir a resistência aos desastres naturais e minimizar os danos por eles causados [13]. Esta 

dimensão deriva de abordagens técnicas e relaciona-se à componente de engenharia de um edifício, 

que inclui segurança estrutural, mecânica, elétrica e hidráulica e a avaliação das vulnerabilidades 

físicas do edifício em face dos desastres naturais identificados acima. As estratégias de redundância e 

robustez do edifício estão incluídas nesta dimensão, como melhorias além do código de construção ou 

instalação de sistemas de proteção contra desastres naturais [12]. Características intrínsecas da 

construção como idade, número de andares, irregularidades, qualidade de construção, atual condição 

e estado de conservação são consideradas nesta dimensão. As características da envolvente também 

devem ser analisadas, especialmente por causa de seu impacto sobre recuperação pós-desastre [13] 

como a acessibilidade do edifício que depende de vários aspetos, como a existência de rotas 

alternativas, densidade do edifício e características das ruas. 

5 CONCLUSOES  

O trabalho apresentado contribui com uma discussão sobre formas de medir a resiliência de ativos 

construídos, nomeadamente com base num sistema de classificação de resiliência composto por 5 

dimensões, 16 indicadores e 75 parâmetros. O sistema de classificação proposto cobre não apenas as 

qualidades intrínsecas do edifício, mas também sua interdependência com a comunidade, arredores e 

utilizadores em contexto pós-desastre. O sistema de classificação de resiliência proposto permite que 

diferentes partes interessadas identifiquem com eficiência e rapidez quais os aspetos que devem ser 

melhorados nos ativos construídos para que seja possível estabelecerem-se prioridades de 

investimento com vista a aumentar a sua resiliência face a eventos extremos. Esta informação pode 

ser útil para todas as partes interessadas envolvidas, ou seja, proprietário, gestores de ativos, 

seguradoras e entidades municipais, permitindo uma melhor perceção da importante contribuição dos 

ativos construídos para a construção de comunidades resilientes. No entanto, ainda se torna 

necessário o desenvolvimento de trabalho complementar no sentido de implementar a avaliação 
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proposta em número e diversidade representativos das tipologias de ativos construídos, bem como 

estender o âmbito do sistema de classificação multivariável proposto no que diz respeito a outros tipos 

de riscos (por exemplo riscos induzidos pelo Homem) e à identificação de contramedidas e sua 

classificação.  
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Resumo 

A análise de cenários de rotura por deslizamento em barragens de betão requer a representação das 

superfícies de descontinuidade onde possa ocorrer deslizamento: juntas de contração da barragem 

(betão/betão), superfície de contacto da barragem com a fundação (betão/rocha) e 

descontinuidades do maciço rochoso de fundação (rocha/rocha).  

A avaliação da segurança ao deslizamento pela superfície de contacto da barragem com a fundação é 

tradicionalmente realizada adotando nessa interface de ligação um modelo simplificado de Mohr-

Coulomb, considerando-se apenas o termo de atrito e usando o método simplificado de redução das 

resistências. Nesta abordagem, é igualmente usual assumir comportamento elástico linear do betão 

da barragem, das juntas de contração e do maciço rochoso de fundação. No entanto, a superfície de 

ligação betão/rocha apresenta coesão e resistência à tração, que vão diminuindo à medida que se dá 

o deslizamento ao longo destas superfícies, podendo ocorrer igualmente dano no betão da 

barragem.  

São apresentados os resultados numéricos obtidos em estudos de estabilidade de duas barragens de 

betão, uma arco-gravidade e uma abóbada, incluindo a modelação da interação hidromecânica. A 

não linearidade do betão da barragem e da interface betão/rocha é simulada com base em modelos 

de fenda discreta com enfraquecimento. Os resultados apresentados mostram que, mesmo na 

abordagem tradicional de redução do termo de atrito, é importante a adoção de relações não 

lineares na modelação do comportamento do betão. Mostram também que os fatores de segurança 

obtidos com o método simplificado podem ser muito conservativos. 

Palavras-chave: Barragens de betão; Modelação numérica; Análise de estabilidade; Modelo de 
fenda discreta 
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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação da segurança ao deslizamento das barragens de betão é tradicionalmente realizada 

considerando que as tensões na superfície de contacto da barragem com a fundação têm de 

satisfazer o modelo simplificado de Mohr-Coulomb, considerando-se apenas o termo de atrito, e 

usando o método simplificado de redução das resistências. Nesta abordagem, é igualmente usual 

assumir comportamento elástico linear do betão da barragem, das juntas de contração da barragem 

e do maciço rochoso de fundação [1,2,3]. De acordo com a regulamentação portuguesa, na 

verificação de segurança não deve ser considerada a componente coesiva da resistência ao corte das 

descontinuidades do maciço rochoso, pelo que se admite que estas resistem apenas por atrito [4]. 

No entanto, as superfícies de ligação betão/rocha apresentam coesão e resistência à tração, que vão 

diminuindo à medida que se dá o deslizamento ao longo destas superfícies [5,6]. Por este motivo, 

considera-se que é importante modelar não só este comportamento mas também a evolução de 

dano que pode ocorrer no betão da barragem [7]. No trabalho que se apresenta, a análise de 

estabilidade é efetuada com modelos descontínuos tridimensionais do corpo da obra e das suas 

fundações, que permitem a modelação da interação hidromecânica na interface betão/rocha [8, 9], 

adotando um método de solução explicita baseada no método das diferenças centrais e em 

algoritmos de relaxação dinâmica de modo a obter-se convergência para a solução estática. A não 

linearidade do betão da barragem e da interface betão/rocha é modelada através de elementos de 

junta baseados em modelos de fenda discreta com enfraquecimento, de acordo com o modelo 

constitutivo proposto em [10]. As propriedades dos materiais são definidas com base em ensaios 

experimentais desenvolvidos recentemente, sobre os mecanismos de rotura da interface 

betão/rocha, cujos resultados estão disponíveis na literatura [5,6].  

Nesta comunicação apresentam-se os resultados numéricos obtidos em estudos de estabilidade de 

duas barragens de betão, uma arco-gravidade e uma abóbada, para um cenário de redução de 

resistências e para um cenário de amplificação de cargas, associada a uma subida da cota de água. 

Dos resultados apresentados verifica-se que, mesmo na abordagem tradicional de redução do termo 

de atrito, é importante a adoção de relações não lineares na modelação do comportamento do 

betão, de modo a identificar corretamente o modo de rotura. Os resultados apresentados permitem 

ainda concluir que os fatores de segurança obtidos com base na majoração da pressão hidrostática, 

associada a uma subida da cota da água, são, em alguns casos, superiores aos obtidos com o método 

simplificado, indicando que esta abordagem se pode revelar muito conservativa para algumas obras. 

2 FORMULAÇÃO 

2.1 Modelo hidromecânico 

O modelo hidromecânico utilizado neste estudo, Parmac3D-Fflow, permite que a interação entre o 

comportamento hidráulico e o comportamento mecânico seja efetuada de uma forma acoplada [9]. 

O domínio, constituído pela barragem e pela fundação, é dividido num conjunto de blocos. O modelo 

mecânico adotado é de natureza discreta, sendo cada bloco do modelo discretizado internamente 

numa malha de elementos hexaédricos de 20 nós, de modo a simular a sua deformabilidade 

[1,2,3,9]. A interação entre estes blocos deformáveis é feita através de elementos finitos de junta em 

pequenos deslocamentos e formulada em termos de tensões/deslocamentos. O modelo hidráulico é 
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sobreposto ao modelo mecânico, correspondendo um canal de escoamento a cada aresta das 

interfaces triangulares dos elementos de junta, e um nó hidráulico a cada conjunto de nós adjacentes 

do domínio mecânico que no início da simulação apresentam as mesmas coordenadas. O modelo 

hidromecânico resulta do acoplamento sequencial do modelo mecânico com o modelo hidráulico, 

sendo os cálculos executados em tensões efetivas [1,2]. 

2.2 Modelo constitutivo de fenda discreta 

Para simular o comportamento das descontinuidades betão/betão e betão/rocha adota-se um 

modelo de dano baseado na teoria da plasticidade [10]. Este modelo, que descreve o 

comportamento mecânico das juntas em função da coesão e do termo de atrito, é numericamente 

eficiente e robusto, tendo sido inicialmente proposto em problemas de fratura analisados com 

modelos de partículas 3D, em que estas são representadas por elementos finitos. Neste modelo (Fig. 

1), a fendilhação é definida com base numa função hiperbólica que representa a superfície de 

cedência, definida em termos da tensão de tração máxima (σt), coesão (C) e termo de atrito (tanφ). A 

função de plasticidade é igualmente uma função hiperbólica, que depende de um termo de coesão 

aparente (CQ) e de um termo de atrito aparente (tan φQ), correspondendo a uma formulação não 

associada. 

 

Figura 1. Modelo de enfraquecimento baseado na teoria da plasticidade. Superfície de cedência 

hiperbólica (F) e potencial plástico (Q) [10]. 

As funções hiperbólicas permitem uma transição suave de fendilhação por tração para fendilhação 

por corte. A evolução desta superfície é controlada por uma variável interna (Wcr) que é uma função 

do trabalho realizado durante o processo de fratura. A lei de evolução da superfície de fendilhação é 

controlada pela variável interna e pelos valores da energia de fratura em modo I e modo II. Os 

detalhes da implementação do modelo de enfraquecimento podem ser encontrados em [10]. Na 

Fig. 2a) apresentam-se os resultados obtidos com o modelo de enfraquecimento para um ensaio de 

tração pura, para dois valores de energia de fratura em modo I (GI). Na Fig. 2b) apresentam-se os 

resultados obtidos em ensaio de corte sob dois valores de tensão de compressão constante (2 e 

10 MPa). Numa primeira fase, aplica-se compressão no elemento de junta, seguindo-se a aplicação 

de um deslocamento tangencial relativo. Adotam-se os parâmetros elásticos e resistentes definidos 

em [10] para ensaios similares. 
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a) Ensaio de tração pura b) Ensaio de corte sob compressão constante 

Figura 2. Deslocamento da junta em ensaios de tração pura e de corte sob tensão constante. 

3 ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

3.1 Descrição dos modelos 

Neste trabalho apresentam-se os resultados obtidos com os modelos tridimensionais de uma 

barragem arco-gravidade, com 83 m de altura máxima e 265 m de desenvolvimento no coroamento 

(Fig. 3a.1), e de uma barragem abóbada, com 77 m de altura máxima e 225,8 m de desenvolvimento 

no coroamento (Fig. 3b.1). A zona em betão da barragem arco-gravidade (Fig. 3a.2), é constituída por 

1135 elementos finitos hexaédricos de 20 nós, 4840 elementos de junta triangulares para 

representar as juntas de contração e 19624 elementos de junta triangulares para modelar o 

comportamento não linear do betão, num total de 30645 pontos nodais. A fundação está dividida em 

3884 elementos finitos hexaédricos e a interface de ligação barragem/fundação (Fig. 3a.3) tem 920 

elementos de junta triangulares de interface, num total de 21296 pontos nodais. A zona em betão da 

barragem abóbada é constituída por 1344 elementos finitos hexaédricos de 20 nós e 28480 

elementos de junta triangulares para modelar o comportamento não linear do betão, num total de 

36288 pontos nodais (Fig. 3b.2). O modelo da fundação tem 11520 elementos finitos hexaédricos de 

20 nós e a interface de ligação barragem/fundação tem 1152 elementos triangulares de interface, 

num total de 59361 pontos nodais (Fig. 3b.3). 

3.2 Propriedades dos materiais 

Na Tabela 1 apresentam-se as propriedades dos materiais adotadas para os elementos de volume e 

para os elementos de interface, com base nos valores experimentais indicados em [5]. Os restantes 

parâmetros resistentes necessários à definição do modelo constitutivo foram definidos a partir de 

relações usualmente adotadas para este tipo de materiais [6,10]. Nas juntas betão/betão 

considera-se a rigidez normal (kn) igual a 60,6 GPa/m e a rigidez tangencial (kt) igual a 24,24 GPa/m. 

Na junta betão/maciço considera-se kn = 128,8 GPa/m e kt = 51,52 GPa/m. Os valores que se 

apresentam são valores usuais neste tipo de obra, representativos da deformabilidade destas 

zonas [5]. No modelo numérico do arco de gravidade adota-se um modelo de Mohr-Coulomb, 

considerando-se apenas o termo de atrito (tanφ=1) nos elementos de junta representativos das 

juntas de contração. 
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a.1) Modelo da barragem arco-gravidade e fundação b.1) Modelo da barragem abóbada e fundação 

 

  

a.2) Elementos de junta betão/betão b.2) Elementos de junta betão/betão 

 

  

a.3) Elementos de junta betão/rocha b.3) Elementos de junta betão/rocha 

a) Barragem arco-gravidade b) Barragem abóbada 

Figura 3. Modelos tridimensionais: barragem arco-gravidade, barragem abóbada e suas 

fundações. 
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Tabela 1. Propriedades mecânicas dos materiais 

a) Elementos de volume 

 Módulo de 
Young [GPa]* 

Coeficiente de 
Poisson [-]* 

Densidade 
[kg/m3]* 

Betão 30,3 0,24 2400 

Maciço rochoso 64,4 0,20 2700 

b) Elementos de junta 

 σt  

[MPa]* 

GI 

[N/mm]* 

C  

[MPa] 

GII 

[N/mm] 

tan φ CQ 

[MPa] 

tan φQ 

Betão/Betão 2,9 87,0 5,08 435,0 1,0 76,2 0,04 

Betão/Rocha 0,50 19,5 0,9 97,5 1,0 13,5 0,04 

* Valores experimentais [5] 

3.3 Sequência de cálculo e análises numéricas realizadas 

Para cada uma das barragens, a análise iniciou-se com o cálculo das tensões in situ devidas ao peso 

próprio do maciço; depois foi considerado o peso da barragem e foi aplicada a pressão hidrostática 

no paramento de montante e a subpressão na base da barragem. Considerou-se que a albufeira se 

encontrava à cota máxima e admitiu-se que os sistemas de drenagem se encontravam operacionais. 

Após a obtenção de solução com base num modelo hidromecânico com acoplamento sequencial [9], 

foi realizada a análise de estabilidade ao deslizamento, usando quer o método de redução das 

resistências quer considerando a amplificação das pressões da água resultantes de uma subida do 

nível da água na albufeira. 

4 CENÁRIOS DE ROTURA 

4.1 Redução de resistências da superfície de ligação barragem/fundação 

Na Fig. 4 apresenta-se a azul o campo de fendilhação no betão de cada uma das barragens e os 

correspondentes padrões de rotura para o cenário de redução de resistências na interface 

barragem/fundação. Observa-se que no arco-gravidade a fendilhação que ocorre no betão após a 

rotura é mais localizada (1,5% das superfícies fissuradas) do que na barragem abóbada (2,5% das 

superfícies fissuradas). Na barragem abóbada observa-se que no bloco central junto à fundação 

ocorre fendilhação por tração nos arcos. De referir que no arco-gravidade com um modelo elástico 

do betão é possível obter o equilíbrio para o ângulo de atrito de 0o, enquanto na barragem abóbada 

o valor de atrito mínimo para o qual se obtém equilíbrio com um modelo elástico linear é da ordem 

de 10o. Esta abordagem, usualmente adotada em fase de projeto, de definir o fator de segurança (FS) 

com base no ângulo de atrito para o qual se identifica uma mudança do comportamento estrutural, 

permite de certa forma mitigar as limitações inerentes ao facto de nesta abordagem se admitir 

habitualmente um comportamento elástico linear. Como se observa na Fig. 5b), para a barragem 

abóbada e modelo não linear de betão esta mudança de comportamento está associada a roturas no 
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betão, que são significativas e impedem a convergência do modelo numérico para ângulos de atrito 

inferiores a cerca de 20o. 

Com base nos resultados numéricos apresentados verifica-se que num cenário de redução de 

resistências é importante a adoção de um modelo não linear do comportamento do betão, de modo 

a avaliar-se o cenário de rotura final, que por vezes está associado à rotura do betão no corpo da 

barragem. 

  
a.1) Dano nos pontos de integração b.1) Dano nos pontos de integração 

  

a.2) Padrão de rotura ampliado 100 vezes b.2) Padrão de rotura ampliado 100 vezes 

a) Barragem arco-gravidade b) Barragem abóbada 

Figura 4. Distribuição de dano no betão e na interface betão/betão e figura de rotura 

  

a) Barragem arco-gravidade b) Barragem abóbada 

Figura 5. Evolução dos deslocamentos no topo da consola central durante o processo de redução das 

resistências 
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4.2 Amplificação da parcela hidrostática – Cenário de galgamento 

Na Fig. 6, Fig. 7 e Fig. 8 apresentam-se os resultados para o caso de amplificação da carga 

hidrostática associada a um cenário de galgamento. No arco-gravidade a fendilhação que ocorre no 

betão após rotura é muito mais localizada (0,03% das superfícies) do que na abóbada (5% das 

superfícies), em que se observa uma fendilhação próxima do paramento de montante por tração nas 

consolas. Em ambas as barragens ocorre na superfície betão/rocha fendilhação por tração na 

proximidade do paramento de montante, em especial nas cotas mais baixas; para jusante e a cotas 

mais elevadas observa-se fendilhação por compressão/corte. A área total fendilhada da interface 

betão/rocha é de cerca de 89% no arco-gravidade e 91% na abóbada (Fig. 6). 

  

a.1)  Interface betão/betão b.1) Interface betão/betão 

  

a.2) Interface betão/rocha b.2) Interface betão/rocha 

a) Barragem arco-gravidade b) Barragem abóbada 

Figura 6. Distribuição de fendilhação (fendas abertas a azul e fendas fechadas a verde) 

A Fig. 7 mostra a evolução dos deslocamentos para aumento da cota de água. No arco-gravidade 

obtém-se um FS de 1,86, correspondendo a 28,0 m de altura de água acima do nível de máxima cheia 

(NMC) e na abóbada obtém-se um FS de 3,37 (78,0 m). No arco de gravidade o FS obtido é da ordem 

do obtido num cenário de redução de resistências (1,9), enquanto para a barragem abóbada 

observa-se que o fator de segurança obtido no cenário de redução de resistências (1,7) é muito 

conservativo face ao valor obtido num cenário de amplificação de carga hidrostática. 

Na Fig. 8 observa-se que no arco de gravidade as roturas no betão são muito localizadas e a rotura 

manifesta-se fundamentalmente na interface betão/rocha. O mecanismo de rotura ocorre por 

rotação da barragem com deslocamento na direção montante-jusante, sendo este deslocamento 

mais pronunciado na margem esquerda. Na barragem abóbada a rotura final é associada a um modo 

de rotura acoplado barragem/fundação. Identificando-se roturas importantes no betão.   
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a) Barragem arco-gravidade b) Barragem abóbada 

Figura 7. Evolução dos deslocamentos no topo da consola central para aumento da cota de água 

  

a) Barragem arco-gravidade b) Barragem abóbada 

Figura 8. Padrões de rotura - ampliados 200 vezes 

5 CONCLUSÕES 

Apresenta-se a análise de estabilidade de barragens de betão ao deslizamento pela superfície de 

fundação com base em modelos descontínuos tridimensionais do corpo da obra e das suas 

fundações, que permitem a modelação da interação hidromecânica na interface betão/rocha, sendo 

a não linearidade do betão da barragem e da interface betão/rocha modelada através de elementos 

de junta com base em modelos de fenda discreta. 

Dos resultados apresentados verifica-se que, quer num cenário de redução de resistência quer num 

cenário de amplificação de carga, é sempre importante a modelação do comportamento não linear 

do betão, de modo a identificar corretamente o modo de rotura. Verifica-se igualmente que o 

modelo de fenda discreta permite reproduzir adequadamente o comportamento não linear do betão 

e da interface betão/rocha. 

Os resultados apresentados permitem ainda concluir que, no caso da abóbada, o FS obtido com base 

na majoração da pressão hidrostática, associada a uma subida da cota da água, é bastante superior 

ao FS obtido com o método simplificado, indicando que esta abordagem pode revelar-se muito 

conservativa para algumas obras. Assim, nestas obras o estudo do cenário de rotura ao deslizamento 

deverá ser realizado com o método da amplificação de cargas de modo a se obterem fatores de 

segurança mais realistas. 
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Resumo 

Nesta comunicação apresenta-se a modelação de paredes de alvenaria de pedra tradicional 
recorrendo a um modelo de partículas (MP) 2D, baseado no método dos elementos discretos, que 
tem sido adotado na modelação da fratura em materiais quase-frágeis. Nesta abordagem numérica, 
os elementos constituintes da estrutura de alvenaria, pedras e a argamassa, são entendidos como 
sendo formados por um “esqueleto de agregados” de várias dimensões em contacto direto, com 
ligações do tipo coesivo, que permitem ao esqueleto de agregados suportar forças de tração. O 
desenvolvimento dos modelos numéricos apresentados teve por base os modelos experimentais 
desenvolvidos e ensaiados pelo segundo autor [1]. 

Após uma descrição sucinta do modelo numérico, apresenta-se os ensaios experimentais adotados 
como referência dos estudos numéricos realizados. Descreve-se a metodologia de geração dos 
modelos numéricos representativos da estrutura de alvenaria de pedra e apresenta-se o processo de 
calibração das propriedades dos contactos pedra-pedra e argamassa-argamassa, de modo a se obter 
uma resposta elástica e resistente próxima da pedra e da argamassa, alcançada nos ensaios 
experimentais.  

Em seguida são simulados ensaios de compressão simples com base nos parâmetros de contacto 
definidos no processo de calibração. Dos ensaios numéricos, verifica-se que, com base nos 
parâmetros calibrados, os valores de rigidez e de resistência máxima obtida numericamente são da 
ordem de grandeza dos valores obtidos experimentalmente. Os estudos apresentados demonstram 
que, após calibração dos parâmetros de contacto, os modelos MP permitem representar, com base 
em modelos de interação simples, o processo de formação e propagação de fendas em paredes de 
alvenaria de pedra tradicional, a rigidez, a ductilidade e o valor da carga máxima. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para avaliar a segurança e a qualidade construtiva de edifícios históricos em alvenaria de pedra, é 
necessário compreender adequadamente o seu comportamento estrutural [1, 2]. A avaliação da 
segurança destas estruturas requer o desenvolvimento de modelos numéricos capazes de 
representar o seu comportamento complexo sob carregamentos axiais e transversais. A modelação 
numérica de paredes de alvenaria pode ser realizada com modelos do tipo contínuo, macro-escala 
[3], ou com modelos descontínuos, à escala de cada componente, micro-modelação [4, 5, 6]. Os 
modelos descontínuos podem ser baseados no método dos elementos finitos (MEF) [4], no método 
dos elementos discretos (MED) [5, 6], na análise limite [7] ou no método análise de deformação 
descontínua (DDA) [8]. Também têm sido propostos modelos numéricos multiescala, onde o modelo 
constitutivo, à escala macro, é definido com base numa análise à escala micro de um elemento de 
volume representativo (RVE), usualmente através da adoção de técnicas de homogeneização [9]. 

Nesta comunicação optou-se por uma estratégia de micro-modelação, com o modelo de partículas 
(MP) baseado no MED [6]. Nesta abordagem numérica, os elementos constituintes da estrutura de 
alvenaria, pedras e argamassa, são entendidos como sendo formados por um esqueleto de 
agregados de várias dimensões em contacto direto, com ligações do tipo coesivo que permitem ao 
esqueleto de agregados suportar forças de tração. Recentemente, modelos MP foram aplicados na 
modelação de paredes de alvenaria de pedra tradicional de modo avaliar se os mesmos conseguem 
reproduzir o comportamento na rotura observado em ensaios experimentais em compressão axial 
[10]. Os modelos numéricos desenvolvidos tiveram como referência o trabalho experimental 
realizado em paredes de alvenaria de ordinária pedra com argamassa de cal aérea [1, 2]. Neste 
trabalho pretendeu-se melhorar o processo de calibração do modelo de partículas com base em 
ensaios experimentais da alvenaria de pedra e dos seus elementos constituintes e adotar modelos 
numéricos mais próximos dos muretes e dos referidos elementos constituintes, de modo a avaliar se 
os modelos MP podem ser adotados como uma ferramenta de previsão do comportamento 
estrutural de elementos de alvenaria de pedra. 

Após uma descrição sucinta do modelo numérico e da metodologia de análise adotada, descreve-se 
o processo de geração dos modelos numéricos representativos da estrutura de alvenaria de pedra. 
Em seguida apresenta-se sucintamente os ensaios experimentais dos muretes, e respetivos 
resultados, que se pretende modelar e apresenta-se o processo de calibração realizado das 
propriedades dos contactos pedra-pedra e argamassa-argamassa, de modo a se obter uma resposta 
elástica e resistente próxima da pedra e da argamassa de assentamento obtida nos ensaios 
experimentais realizados.  

Dos resultados numéricos apresentados, verifica-se que, com base nos parâmetros calibrados, os 
valores numéricos obtidos de rigidez, ductilidade e resistência máxima são da ordem de grandeza 
dos valores obtidos experimentalmente. Os estudos realizados demonstram que, após calibração dos 
parâmetros de contacto, os modelos MP permitem representar, com base em modelos de interação 
simples, o processo de formação e propagação de fendas em paredes de alvenaria ordinária. 
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2 MODELOS DE PARTÍCULAS  

2.1 Formulação geral 

No modelo MP baseado no MED, os elementos constituintes da estrutura de alvenaria, pedra e 
argamassa, são discretizados com base num sistema de partículas circulares que interagem entre si 
através das interfaces de contacto. O ciclo de cálculo de um algoritmo MP baseado no MED tem por 
base a aplicação sequencial de duas leis: i) Lei força-deslocamento e ii) Lei do movimento. Assim, as 
forças que atuam em cada partícula são definidas com base nos deslocamentos relativos entre essa 
partícula e as partículas vizinhas. E, em cada passo de cálculo, dadas as forças aplicadas, a segunda lei 
de Newton é adotada de modo a definir as novas posições e velocidades. As equações do movimento 
em cada partícula, adotando um amortecimento local não viscoso, são dadas por: 

𝐹𝑖(𝑡) + 𝐹𝑖𝑑(𝑡) = 𝑚�̈�𝑖  (1) 

𝑀3(𝑡) + 𝑀3
𝑑(𝑡) = 𝐼�̇�3 (2) 

em que Fi(t) e M3(t) correspondem, respetivamente, ao vetor das forças e momento aplicados no 
instante t, m e I correspondem à massa e inércia da partícula, ẍi é a aceleração da partícula e ω̇3 é 
aceleração angular da partícula, i. As forças de amortecimento são calculadas por: 

𝐹𝑖,𝑑
(𝑡) = −𝛼 �𝐹𝑖

(𝑡)� 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙�ẋ𝑖𝑡� (3) 

𝑀3
𝑑(𝑡) = −𝛼 �𝑀3

(𝑡)� 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝜔3
𝑡)  (4) 

Onde 𝛼 é o coeficiente de amortecimento local não viscoso e 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑥) uma função que toma os 
seguintes valores: 

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑥) =  �
+1     𝑠𝑒    x > 0
−1     𝑠𝑒    x < 0
   0     𝑠𝑒    x = 0

� (5) 

O amortecimento local não viscoso é proporcional à magnitude da força total desequilibrada e tem 
sentido oposto ao movimento associado ao passo de cálculo anterior. A integração da equação do 
movimento é realizada de forma explícita, recorrendo ao método das diferenças centrais [5, 11]. Os 
incrementos de força de contacto são obtidos aplicando as leis força-deslocamento: 

∆𝐹𝑛
[𝐶] = 𝑘𝑛∆x𝑛

[𝐶] (6) 

∆𝐹𝑠𝑖
[𝐶] = −𝑘𝑠∆x𝑠𝑖

[𝐶] (7) 

onde ∆x𝑛
[𝐶]e ∆x𝑠𝑖

[𝐶] correspondem, respetivamente, o incremento de deslocamento no ponto de 
contacto na direção normal e direção de corte e 𝑘𝑛 e 𝑘𝑠 representam, respetivamente, à rigidez 
normal e de corte do contacto.  

2.2 Modelo de rigidez e resistência no contato 

Nas simulações numéricas apresentadas, a rigidez total no contacto, nas direções normal e 
tangencial, é dada pelas seguintes expressões: 

𝑘𝑛 = 𝐸�
𝐴𝑐
𝑑

 (8) 

𝑘𝑠 = 𝛼𝑘𝑛 (9) 
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em que, 𝐸� é o módulo de elasticidade do material contínuo equivalente; 𝑑 é a distância entre o 
centro de gravidade das partículas em contato; 𝐴𝑐 = ℎ𝑡 é a área do contato; ℎ é a altura do contato; 
t é a espessura do sistema de partículas e 𝛼 é um fator que relaciona a rigidezes normal e de corte no 
contato [10]. A resistência total do contacto, 𝐹𝑛,𝑚𝑎𝑥, e a força de coesão máxima, 𝐶𝑚𝑎𝑥, são dadas 
em função das tensões máximas de tração, 𝜎𝑛,𝑐, e da tensão máxima de coesão, 𝜏𝑐, admitidas nos 
contactos, e pela área do contacto, de acordo com as seguintes expressões: 

𝐹𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑛,𝑐  𝐴𝑐 (10) 

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝜏𝑐 𝐴𝑐 (11) 
Na Fig. 1 apresenta-se o modelo de contacto de enfraquecimento bilinear adotado na direção normal 
e de corte [10]. O modelo de contacto com enfraquecimento bilinear requer a definição da energia 
de fratura de tração, 𝐺𝑓.𝑛, e da energia de fratura de corte, 𝐺𝑓.𝑠. De acordo com o indicado na Fig. 1, 
a partir do momento em que os valores de resistência (tração e corte) são atingidos, o valor máximo 
de força de tração resistente máximo e/ou coesão máxima são reduzidos com base no valor de dano, 
que varia entre 0, sem dano, e 1, em que o contacto é considerado fendilhado, só funcionando em 
atrito puro. Se o fendilhamento ocorrer por dano em tração/corte, o contacto é considerado como 
sendo uma fenda de tração, se o fendilhamento ocorrer em compressão/corte o contacto é 
considerado como sendo uma fenda de corte.  

 

 

 

a) Tração b) Corte 

Figura 1. Modelo de contacto de enfraquecimento bilinear a) na direção normal e b) direção de 
corte [10] 

2.3 Geração dos modelos numéricos 

A modelação de uma estrutura de alvenaria de pedra segundo o modelo MP de elementos discretos 
realiza-se através da geração de um sistema de partículas para cada elemento que reproduz as 
pedras e a geração de outro sistema de partículas no interior do elemento que representa a 
argamassa. Após ser conhecida a disposição e geometria das pedras no murete de alvenaria, Figura 
2a), em primeiro lugar é discretizado o espaço correspondente ao interior de cada pedra, no caso do 
exemplo estudado, de grandes blocos de pedra calcária, Figura 2b). De seguida, é discretizado o 
espaço correspondente ao domínio exterior de cada pedra, que corresponde à argamassa de 
assentamento, Figura 2c). Os contactos entre partículas são definidos com base na tesselação de 
Voronoi de Laguerre dos centros de gravidade de cada partícula [12]. Deste modo, apesar de se 
adotarem partículas com geometria circular, consegue-se incorporar de forma aproximada uma 
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geometria poligonal, conseguindo-se obter, quando comparado a modelos MP tradicionais um 
melhor desempenho [12]. 

   

a) Murete b) Discretização da pedra c) Discretização da argamassa 

Figura 2. Discretização de uma parede de alvenaria de pedra [5] 

2.4 Parâmetros dos modelos numéricos 

Os parâmetros associados aos contactos correspondem a parâmetros elásticos e resistentes. É 
necessário definir 7 parâmetros ao nível do contacto. A resposta elástica está relacionada com o 
módulo de Young do material continuo equivalente, E�, e com o fator de rigidez que relaciona a 
rigidez de corte a e rigidez normal,𝛼. Relativamente aos parâmetros resistentes, é necessário definir 
a tensão última de tração, 𝜎𝑛,𝑐, a tensão máxima de coesão, 𝜏𝑐, o coeficiente de atrito, µc, e as 
energias de fratura de tração, Gf.n e corte, Gf.s. A acrescentar aos 7 parâmetros elásticos e 
resistentes, tem-se os parâmetros associados ao sistema de partículas a adotar para cada elemento 
constituinte da alvenaria, nomeadamente o diâmetro máximo, Dmax e o diâmetro mínimo, Dmin e a 
sua distribuição. A distribuição da dimensão adotada para as partículas deverá ser o mais próxima 
possível da constituição granular do material que se pretende modelar. As propriedades elásticas e 
resistentes do modelo de partículas devem ser previamente calibradas com base em resultados 
experimentais de cada material que se pretende modelar.  

3 ENSAIOS DE COMPRESSÃO AXIAL 

3.1 Ensaios experimentais 

O desenvolvimento dos modelos numéricos apresentados teve por base os modelos experimentais 
desenvolvidos em [1]. Com o trabalho realizado pretendeu-se quantificar a resistência mecânica de 
modelos experimentais de alvenaria de pedra irregular simples e sujeitas a várias soluções de 
reforço, através de sistemas de ensaios contruídos para o efeito. Os modelos experimentais foram 
submetidos a ensaios de compressão axial e a ensaios de compressão-corte. Os muretes analisados 
na presente comunicação foram construídos sobre bases de betão armado (BA), com 0.20m de 
altura, e têm as dimensões de 0.80mx1.20mx0.40m (comprimento x altura x espessura). Sobre a 
base de betão, cada murete foi edificado com pedra calcária, assente com argamassa de cal aérea 
hidratada e areia (de rio e de areeiro), ao traço 1:3 (cal aérea:areia). Na parte superior dos muretes, 
foram construídos lintéis de BA, para distribuição das cargas. Na execução dos modelos 
experimentais adotou-se uma proporção de alvenaria de pedra e argamassa em 3:1, ou seja, cerca de 
75% do volume de cada murete foi preenchido por pedra e os restantes 25% do volume foi 
preenchido com argamassa de assentamento. Na Figura 3 apresenta-se o sistema de ensaio 
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experimental e a evolução da rotura do murete M43 (alvenaria não reforçada) [1, 2]. Foram 
ensaiados diversos muretes com as mesmas dimensões (0.80mx1.20mx0.40m) e composição, 
salvaguardando a heterogeneidade do material, no sentido de obter uma boa representatividade dos 
resultados experimentais em compressão uniaxial. 

            

Figura 3. Sistema de ensaio experimental e evolução do modo de rotura – Murete M43 [1, 2] 

3.2 Geração dos modelos numéricos 

Por razões computacionais, de modo a limitar o número máximo de partículas e de contactos, os 
modelos numéricos foram definidos a partir das faces laterais do murete M12 de dimensões 
1.20mx1.20mx0.40m [1]. Na Figura 4 apresenta-se uma das imagens laterais do murete M12, a partir 
da qual se definiu os contornos das pedras necessários à correta definição do modelo numérico (ver 
secção 2.3). Comparativamente aos modelos numéricos desenvolvidos em [10], nos modelos 
apresentados corrigiu-se as percentagens das áreas de alvenaria de pedra e de argamassa de 
assentamento, de modo a ter-se valores de área dentro da proporção (3:1) adotada nos ensaios 
experimentais. Na discretização do interior de cada pedra com dimensão média máxima de 16,7 cm, 
manteve-se a distribuição uniforme de partículas circulares entre 0,003 m e 0,005 m de raio adotada 
em [10]. Dado os resultados obtidos em [10], procurou-se nos modelos numéricos desenvolvidos 
adotar para a discretização da argamassa uma distribuição uniforme de partículas de menor 
dimensão. Assim adotou-se uma distribuição uniforme de raio entre 0,00714 e 0,00119 m, em que o 
valor de raio máximo adotado corresponde à máxima dimensão da areia utilizada na argamassa de 
assentamento. 

 

Figura 4. Marcação dos vértices a partir do arquivo fotográfico e definição dos polígonos 
representativos dos contornos das pedras – Face lateral do murete M12 [1, 10] 

Na Fig. 5 apresentam-se os modelos numéricos desenvolvidos a partir das faces laterais do murete 
M12, indica-se igualmente a % de argamassa de cada modelo. Os modelos L3 e L5 foram definidos a 
partir do modelo L2, tendo-se procurado definir com maior precisão os perpianhos que foram 
colocados no modelo experimental, a 1/3 e 2/3 da altura (0.40 e 0.80m, respetivamente). 
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Na Tabela 1 apresenta-se, para cada modelo numérico desenvolvido, o número de partículas 
adotado na discretização de cada elemento do murete, bem como o número de contactos presentes 
em cada modelo, em função do tipo de contacto: pedra/pedra (p-p), argamassa/pedra (a-p) e 
argamassa/argamassa (a-a).  

   

a) L2 (%26,2%) b) L3 (25,1%) c) L5 (25,4%) 

Figura 5. Modelos numéricos representativos das faces laterais dos muretes 

Tabela 1. Modelo numéricos – nº partículas e nº de contatos 

Modelo 
Nº de partículas Nº de contactos 

pedra argamassa a-a a-p p-p 

L2 7290 47708 19548 132941 11087 

L3 7532 45401 20106 127156 10235 

L5 7482 46060 19945 129098 10299 

3.3 Calibração dos parâmetros dos modelos numéricos 

As propriedades elásticas e resistentes de cada tipo de contacto foram calibradas tendo por base os 
resultados experimentais apresentados em [1] e alguns ensaios realizados após a análise do trabalho 
desenvolvido em [10], nomeadamente ensaios de compressão uniaxial em pedra e em argamassa, 
Tabela 2a. As propriedades dos contactos p-p foram calibradas em provetes de 0,20mx0,20m e as 
propriedades dos contactos a-a foram calibradas em modelos de 0,04mx0,04mx0,04m. Para o 
contacto do tipo a-p adotaram-se as propriedades do contacto a-a, Tabela 2b. 

Tabela 2. Propriedades elásticas e resistentes 

a) Macroscópicas 

Material 𝐸 (𝐺𝑃𝑎) 𝜐 𝜎𝑐(MPa) 

Pedra 0,075 0,16 0,65 

Argamassa 6,0 0,30 47,8 
b) Contacto 

Contacto 𝐸�  (𝐺𝑃𝑎) 𝛼 𝜎𝑛,𝑐(𝑀𝑃𝑎) 𝜏𝑐 (𝑀𝑃𝑎) 𝜇𝑐 Gf.n (𝑁 𝑚)⁄  Gf.s(𝑁 𝑚)⁄  

p-p 8,6 0,11 8,9 35,7 1,0 0,3838 56,1403 

a-a & a-p 0,09 0,43 0,16 0,16 1,0 0,0013 0,0030 
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3.4 Previsão do modelo numérico MP 

Na Fig. 6 a) apresenta-se a curva tensão-deslocamento obtida para cada modelo numérico estudado, 
incluindo as curvas experimentais obtidas em [1]. Da análise da Figura 6 a) observa-se que os 
modelos numéricos, desde que os parâmetros de contacto sejam previamente calibrados com base 
em ensaios experimentais, conseguem prever uma curva tensão-deslocamento com uma evolução 
próxima das curvas obtidas experimentalmente, em especial do murete M36 [2]. Na Figura 6 b) 
apresenta-se, para o murete numérico L2, a evolução do número de fendas em função do 
deslocamento vertical. Verifica-se que para uma carga de cerca de 50% da carga máxima começa a 
formar-se fendas por dano em tração/corte, e observa-se igualmente que as fendas por dano em 
compressão/corte se desenvolvem a com uma menor taxa de evolução. Nos modelos numéricos 
verifica-se que um nº significativo de fendas por dano em tração/corte e por dano em 
compressão/corte se encontra sob compressão a funcionar em atrito puro, Fig. 6 b). De referir que, 
em modelos MP com partículas com propriedades uniformes, sob compressão axial, este efeito é 
quase inexistente. Dos resultados obtidos verifica-se que as forças transmitidas através destes 
contactos em compressão por atrito puro são responsáveis pela ductilidade que se observa nos 
modelos numéricos e que tem correspondência com a ductilidade observada nos ensaios 
experimentais. Na Tabela 4 apresenta-se valores de: módulo de elasticidade, tensão de pico e 
deslocamento máximo na tensão de pico obtidos numericamente, média dos valores experimentais e 
os valores experimentais para o murete M36 [1]. Verifica-se que o modelo numérico desenvolvido 
prevê valores dentro da ordem de grandeza dos valores obtidos experimentalmente.  

  

a) valores numéricos e experimentais [1, 2] b) evolução das fendas – modelo numérico L2 

Figura 6. Diagramas de tensão-deslocamentos dos provetes numéricos  

Tabela 3. Propriedades elásticas e resistentes – Modelo numérico e valores experimentais [1] 

Murete 𝐸 (𝑀𝑃𝑎) 𝜎𝑣𝑚𝑎𝑥 (𝑀𝑃𝑎) 𝛿𝑣𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑚) 

L2 241 0,79 6,75 

L3 234 0,77 6,38 

L5 237 0,84 5,25 

[1] 240 (221)* 0,49 (0,73) * 5,97 (6,39) * 

* Correspondem aos valores do modelo M36 [1] 
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Na Figura 7 apresenta-se a evolução do dano nos contactos do modelo numérico L2 para vários 
valores de deslocamento vertical, ver Figura 6. Verifica-se que o dano se inicia na zona central do 
murete e posteriormente se propaga através das partículas de argamassa para praticamente todas as 
zonas com argamassa, em especial em zonas de interface perpendicular à carga. Por fim, na Figura 9 
f), apresenta-se a figura de rotura final que está próxima das figuras de rotura obtidas 
experimentalmente (Figura 3). 

   

a) (1,88mm;0,42MPa) b) (3,75mm;0,66MPa) c) (5,63mm;0,73MPa) 

   

d) (7,5mm;0,72MPa) e) (9,38mm;0,32MPa) f) Figura de rotura final 

Figura 7. Evolução do processo de rotura e figura de rotura final - modelo L2 

4 CONCLUSÕES 

Os estudos apresentados nesta comunicação demonstram que, após calibração dos parâmetros de 
contacto com resultados experimentais, os modelos de partículas (MP) permitem representar, com 
base em modelos de interação simples, o processo de formação e propagação de fendas em paredes 
de alvenaria ordinária, a rigidez, a ductilidade e o valor de pico da carga máxima em ensaios de 
compressão uniaxial observados experimentalmente. Demonstra-se que este tipo de modelo tem 
potencial para ser adotado na identificação dos principais parâmetros que influenciam a capacidade 
estrutural de paredes de alvenaria e pode ser usado como ferramenta auxiliar no desenvolvimento 
de soluções estruturais que aumentem o seu desempenho e na previsão do comportamento 
estrutural deste tipo de estrutura. 

Para o sucesso deste tipo de modelos é importante o conhecimento dos parâmetros macroscópicos 
dos elementos constituintes da alvenaria, a adoção de tamanhos e distribuições de partículas 
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próximos do material que se está a modelar (pedra e argamassa) e um conhecimento mínimo da 
distribuição e localização das pedras. Por fim, os recursos computacionais disponíveis e a sua 
previsível evolução favorecem a utilização deste tipo de modelos de partículas detalhados, face a 
modelos de base contínua. 
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Resumo  

As vigas de concreto armado sofrem deformações quando expostas a altas temperaturas: os 

comprimentos dos vãos se alongam e elas passam a fletir de forma acentuada. Em cenários reais de 

incêndio, é prudente considerar que essas deformações de origem térmica possam ser restringidas, 

por exemplo, pela estrutura circundante na qual as vigas estão inseridas.  

As restrições induzem a atuação de forças de compressão axiais e/ou momentos fletores solicitantes 

nas vigas em que atuam. Esses esforços adicionais modificam a resistência ao fogo de tais elementos. 

Há aproximadamente quarenta anos, as pesquisas começaram a apontar que os efeitos desses 

esforços poderiam ser benéficos ao comportamento das vigas em situação de incêndio.  

Contudo, o número de investigações voltadas à análise experimental dessa questão ainda é reduzido 

e se referem a ensaios nos quais as restrições foram admitidas apenas de forma isolada, i.e., sem o 

efeito conjunto de restrições axial e rotacional, e, eventualmente, com níveis de rigidez não 

claramente definidos. 

Com o objetivo de contribuir ao referido tema, este artigo apresenta um conjunto de ensaios 

experimentais de resistência ao fogo realizados em vigas sob flexão em diferentes condições de apoio: 

sem restrições às deformações, com restrições apenas axiais e com restrições tanto axiais quanto 

rotacionais. Quanto aos elementos restringidos, foram analisados diferentes níveis preestabelecidos 

de rigidez axial e rotacional.  

A partir dos resultados experimentais, nomeadamente evoluções das forças de restrição axial e das 

flechas das vigas, ambas em função do tempo de aquecimento, as resistências ao fogo foram 

calculadas com base em dois critérios de ruptura: em termos de capacidade resistente e de 

deslocamentos. Verificou-se que os efeitos das restrições podem afetar de forma significativa a 

resposta das vigas de concreto armado frente à exposição a temperaturas elevadas, uma vez que em 

determinados casos foram registrados aumentos de resistência superiores a 100%.  

Palavras-chave: Concreto armado; Incêndio; Viga; Restrição térmica; Resistência ao fogo 
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1 INTRODUÇÃO  

As vigas de concreto armado tendem a se deformar por flexão e a expandir o seu comprimento quando 

expostas ao fogo. Essas deformações de origem térmica resultam na rotação e no deslocamento horizontal 

dos seus apoios, respectivamente, se esses não forem fixos. Na prática, é usual que tais fenômenos ocorram 

de forma simultânea. Em uma viga idealmente sem carregamento gravitacional e aquecida pela face 

inferior, o gradiente não linear de temperaturas ao longo da altura de sua seção transversal é um fator 

determinante, junto com a diminuição do módulo de elasticidade do concreto, para a ocorrência da 

deformação por flexão. Já a expansão do comprimento da viga ocorre pela dilatação térmica dos seus 

materiais constituintes (concreto e aço).  

Contudo, as vigas presentes em estruturas reais não possuem total liberdade para se deformarem, sendo 

mais correto admitir que existam impedimentos impostos a essas deformações [1]. As restrições podem 

ser resultantes dos seguintes fatores: próprias condições de apoio da viga (própria continuidade, por 

exemplo); condições de contorno/razões construtivas, i.e., devido a elementos estruturais circundantes; 

ou rigidez imposta por elementos estruturais ainda frios, adjacentes às vigas localizadas no interior de um 

compartimento em chamas.  

As restrições geram esforços adicionais. Há aproximadamente quarenta anos, pesquisas começaram a 

apontar que os efeitos desses esforços poderiam ser benéficos ao comportamento ao fogo das vigas de 

concreto armado [2 - 4]. Nas vigas em que a flexão é impedida, surgem momentos fletores solicitantes 

negativos, contrários ao encurvamento para baixo, que se superpõem aos existentes por carregamentos 

aplicados. A elevação dos momentos negativos e a diminuição dos positivos são favoráveis, pois a armadura 

negativa possui resistência pouco prejudicada quando comparada à positiva, diretamente exposta às altas 

temperaturas. No impedimento à expansão do comprimento, forças de compressão irão atuar na viga, de 

forma a rebater à tentativa de alongamento, que “empurra” os apoios. Dependendo da localização dessas 

forças, da configuração deformada da peça (efeitos da não linearidade geométrica) e da fissuração do 

concreto (redistribuição de esforços), as vigas poderão ser contempladas por contra-flechas (efeito arco) 

por certo período do incêndio [5 - 6].  

Logo, os esforços adicionais gerados pelos impedimentos às deformações modificam o desempenho de 

vigas de concreto armado sob temperaturas elevadas, sendo imprescindível que a magnitude desses 

esforços e as influências que eles geram na resistência ao fogo desses elementos sejam objeto de 

investigação. Apesar de existirem pesquisas experimentais relacionadas ao tema [3, 7 - 9], os efeitos das 

restrições foram estudados de forma isolada, i.e., as vigas estavam submetidas somente a restrições axiais 

[8] ou a rotacionais [3, 7, 9]. Nessas análises, não foram avaliados diferentes níveis parciais de restrições e, 

eventualmente, os níveis de rigidez não foram claramente definidos. 

Este artigo pretende contribuir ao referido tema, por meio da apresentação de um conjunto de ensaios 

experimentais de resistência ao fogo em vigas de concreto armado produzidas em escala real e submetidas 

à flexão em diferentes condições de apoio: sem restrições às deformações, com restrições apenas axiais e 

com restrições tanto axiais quanto rotacionais, considerando nesse último caso o efeito conjunto, mais 

representativo ao que ocorre na realidade. Quanto aos elementos restringidos, foram analisados diferentes 

níveis preestabelecidos de rigidez axial e rotacional.  
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2 ANÁLISES EXPERIMENTAIS  

2.1 Sistemas de ensaios  

As análises experimentais foram conduzidas no Laboratório de Ensaio de Materiais e Estruturas (LEME) do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Inicialmente, realizaram-se ensaios de 

flexão a quatro pontos em vigas simplesmente apoiadas (sem restrições), com um sistema do qual faziam 

parte alguns dos elementos ilustrados na Fig. 1: uma viga de concreto armado sobre dois apoios de aço (n° 

1); um apoio simples (n° 2), que permitia a rotação e o deslocamento na direção axial da viga; um apoio 

duplo (n° 3), que permitia apenas a rotação; um macaco hidráulico para a aplicação do carregamento (n° 

4), suspenso por um pórtico de reação (n° 5) e localizado sobre um sistema de redistribuição de forças (n° 

6), ambos de aço. As forças eram aplicadas em dois pontos, de modo a dividir as vigas ensaiadas em três 

trechos iguais (1 m, equivalente a um terço do vão) e a fazer com que apresentassem flexão pura no trecho 

central. 

Para simular condições de contorno que restringissem o alongamento térmico do vão das vigas de 

concreto, duas vigas de aço foram acopladas ao sistema de ensaios anterior, de vigas simplesmente 

apoiadas. As vigas de restrição (n° 7 e 8, Fig. 1) foram posicionadas perpendicularmente à viga de concreto 

por meio de um conjunto de peças de aço que funcionavam como complementos do elemento ensaiado 

(n° 9 e 10). Portanto, nos ensaios com restrição axial, as vigas de concreto eram igualmente posicionadas 

sobre os apoios, mas na extremidade próxima ao apoio simples havia uma viga que simulava uma restrição 

parcial ao alongamento, com baixa rigidez à flexão (n° 7), igual a 7 ou 14 kN/mm, enquanto na extremidade 

próxima ao apoio duplo, havia uma viga extremamente rígida (n° 8), que impedia qualquer alongamento, 

pois tinha rigidez à flexão aproximadamente cinco vezes maior que a de 14 kN/mm. Logo, esse sistema 

simulava o modelo estático de viga biapoiada. 

A fim de representar o comportamento de vigas submetidas simultaneamente a restrições axiais e 

rotacionais, adicionaram-se ao sistema de ensaios das vigas com restrição apenas axial mais duas vigas de 

aço (n° 11, Fig. 1), responsáveis por prover rigidezes rotacionais aos apoios, impedindo parcialmente as 

deformações térmicas resultantes da flexão. Essas vigas foram posicionadas no piso inferior do LEME      (n° 

12), logo abaixo daquele onde eram realizados os ensaios (n° 13). Engastadas à parede (n° 14), conectavam-

se à viga de concreto a partir de barras de aço (n° 15), que passavam pela laje do LEME        (n° 13) e pela 

laje de ensaios (n° 16) através de furos. Essas barras foram acopladas às peças do sistema por meio de um 

mancal posto junto a um sistema de pino. Localizadas a uma distância fixa de 0,5 m dos apoios, tais barras 

transmitiam forças concentradas à viga de concreto, essas forças resultavam em um momento aplicado a 

cada um dos apoios e, por conseguinte, em restrições rotacionais impostas à tentativa de giro das 

extremidades da viga de concreto. Dois níveis de rigidez rotacional foram reproduzidos nesse sistema, 2500 

kNm/rad e 5000 kNm/rad.  

Em todos os sistemas de ensaios, um forno horizontal modular elétrico era posicionado sobre a viga de 

concreto para prover o aquecimento (n° 17, Fig. 2). Utilizou-se macaco hidráulico modelo RR 3014 da 

ENERPAC, controlado por uma central servo-hidráulica W+B NSPA700/DIG2000. A aquisição dos dados foi 

realizada via data logger TDS-530 da TML. Os carregamentos aplicados às vigas foram medidos por uma 

célula de carga F204 da Novatech, com 250 kN de capacidade. Os deslocamentos verticais das vigas de 

concreto, aferidos por transdutores de deslocamento tipo cabo DP-1000E TML, foram analisados em três 

seções: a 0,5 m dos apoios (S1 e S3) e a meio vão (S2), vide Fig. 3. A taxa de aquecimento do forno da 

TermoLab foi calibrada para seguir o incêndio-padrão [10]. As temperaturas internas do forno foram 
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monitorizadas em doze pontos via termopares de sonda tipo k. As evoluções das temperaturas das vigas 

foram medidas a partir de fios termopar tipo k, introduzidos em pontos representativos do concreto, das 

armaduras e da interface concreto/material isolante, nas seções S1 a S3 (posições indicadas na Fig. 3). As 

forças de restrição axial foram aferidas por célula de carga F204 Novatech, com 500 kN de capacidade, 

disposta junto aos complementos da extremidade do apoio simples. As forças geradas nas barras de 

conexão entre a viga de concreto e o sistema de restrição rotacional foram medidas por células de carga 

F202 Novatech, com 100 kN de capacidade. Em [6, 11], há mais informações sobre outros parâmetros 

analisados ao longo dos ensaios e acerca dos equipamentos de instrumentação adotados.  

  
Figura 1. Esquema com vista frontal do 

sistema para ensaios de vigas de concreto 
com diferentes tipos de restrição em 

situação de incêndio [6, 12]. 

Figura 2. Esquema com vista 
isométrica do sistema para 

ensaios, com o detalhe do forno 
posicionado sobre a viga de 

concreto [6, 12].  

2.2 Vigas ensaiadas 

Vários modelos hipotéticos de edifícios de concreto armado foram analisados com o propósito de 

determinar as dimensões e as respectivas armaduras de vigas presentes nos mesmos, bem como os níveis 

de restrições axial e rotacional para as quais as vigas estavam submetidas como componentes desses 

edifícios. Com base nessas análises, adotou-se a viga ilustrada na Fig. 3 para representar todos os corpos 

de prova e foram definidos os níveis de restrição mencionados na seção anterior. As vigas foram fabricadas 

com concreto de classe de resistência C25/30 e classe de fluidez S3, cimento Portland de calcário tipo II/A-

L, agregados graúdos com 16 mm, de origem calcária, e areia lavada da zona de Pombal, Coimbra, Portugal. 

Adotou-se plastificante Master Pozzolith 7002 da BASF. A produção das vigas foi dividida em três 

concretagens e, para amostras de cada uma, aferiram-se as resistências à compressão do material em 7 e 

28 dias de idade e no primeiro e último dias de ensaios das vigas de cada grupo. Teores de umidade e 

massas específicas do concreto endurecido também foram aferidos. Para as armaduras, estipularam-se 

barras de aço nervuradas com classe de resistência A500, que foram ensaiadas para a verificação da 

resistência característica à tração do aço. O forno posicionado sobre a viga de concreto durante os ensaios 

a submetia a aquecimento em quatro faces. A solução para simular vigas sob lajes consistiu na aplicação de 

um material isolante nas faces superiores das vigas ensaiadas. Após o estudo de vários materiais via análises 

térmicas no programa de computador Super Tempcalc [13], definiu-se o uso de manta de lã de silicato 

alcalino Insulfrax® S Blanket, com espessura de 5 cm. Novamente, indica-se [6, 11] para mais detalhes sobre 

as características dos materiais constituintes das vigas ensaiadas. Ainda em [6], apresentam-se: estudo 
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numérico de comparação entre temperaturas de vigas sob lajes com exposição ao fogo em três faces e 

vigas retangulares revestidas por manta com aquecimento em quatro faces; temperaturas na interface 

concreto/manta (face superior protegida) dos ensaios experimentais. 

   

Figura 3. Dimensões e armaduras das vigas ensaiadas e posições dos termopares nas seções S1, 
S2 e S3, com representação do regime de aquecimento e do material isolante aplicado ao longo 

da face superior das vigas. 

2.3 Plano de ensaios  

O programa experimental deste artigo é composto por doze ensaios de resistência ao fogo. O ensaio 

ka0_kr0_1 representa ensaio de viga simplesmente apoiada, ou seja, com restrição axial (ka) e restrição 

rotacional (kr) iguais a zero. O número ao final da referência (_1) indica que esse foi o primeiro de uma série 

de dois ensaios iguais (ka0_kr0_1 e ka0_kr0_2). Os ensaios ka1_kr0 indicam vigas submetidas a um nível 

mais baixo de restrição axial (ka1), 7 kN/mm, e para elas ainda não tinham sido impostas restrições 

rotacionais (kr0). Os ensaios ka2_kr0 representam restrição axial mais elevada (ka2), 14 kN/mm, e também 

sem restrição rotacional (kr0). A restrição de 7 kN/mm é equivalente a 0,02EA/l, em que “EA/l” representa 

a rigidez axial da viga de concreto à temperatura ambiente (“E” é o módulo de elasticidade, “A” a área da 

seção transversal e “l” o comprimento do vão). Já 14 kN/mm é equivalente a 0,4EA/l. ka1_kr1 e ka2_kr1 

representam os ensaios em que, além das restrições axiais (ka1 ou ka2), impuseram-se níveis mais baixos 

de restrição rotacional (kr1), iguais a 2500 kNm/rad. As referências ka1_kr2 são indicativas dos ensaios com 

níveis mais altos de restrição rotacional (kr2), 5000 kNm/rad. A restrição de 2500 kNm/rad é representativa 

de 1EI/l, onde “EI/l” é a rigidez à flexão da viga de concreto à temperatura ambiente (“I” é o momento de 

inércia). Já a restrição rotacional de 5000 kNm/rad equivale a 2EI/l.   

2.4 Procedimentos de ensaios  

Antes de o forno ser acionado, aplicava-se à viga de concreto uma força total inicial que correspondia a 

50% da carga última de projeto à temperatura ambiente. Após a aplicação dessa força é que se dava o início 

do aquecimento; tal força era mantida ao longo de todo o ensaio. O forno realizava o aquecimento até o 

instante em que eram atingidos os dois critérios de ruptura estabelecidos para a finalização dos ensaios de 

resistência ao fogo. O primeiro consistiu no critério de deslocamentos, definido de acordo com [14], no 

qual o ensaio deve ser finalizado quando atingidos dois valores limites: o do deslocamento vertical a meio 

vão da viga, Eq. (1); e o da velocidade de aumento desse deslocamento vertical, Eq. (2), sendo que esse 

último precisa ser monitorado somente após ter sido atingido o deslocamento apresentado na Eq. (3). O 

segundo foi o critério de capacidade resistente, no qual se estabelece que a ruptura da viga ensaiada é 

atingida quando o valor da força de restrição axial retorna ao seu valor inicial, igual a zero. Logo, admite 

que a viga atinge a ruptura quando a deterioração das propriedades mecânicas dos seus materiais e da sua 

rigidez é tão elevada que ela não mais é capaz de resistir às forças aplicadas. A título de informação, cita-se 

que foram realizadas alterações nos critérios de ruptura estipulados na nova versão da norma [14], 

referente ao ano de 2020.   
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𝑑𝑣 =
𝑙2

400𝑑
∴ 𝑑𝑣 =

30002

400 × 264
∴ 𝑑𝑣 = 85 𝑚𝑚 (1) 

𝑑𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑙2

9000𝑑
∴

𝑑𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

30002

9000 × 264
∴

𝑑𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 3,78 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

(2) 

𝑑𝑣 =
𝑙

30
∴ 𝑑𝑣 =

3000

30
∴ 𝑑𝑣 = 100 𝑚𝑚 

 

(3) 

onde d é a altura efetiva da viga ensaiada [mm], dv é o deslocamento vertical a meio vão (flecha) da viga 

ensaiada [mm], ddv/dt é a velocidade ou taxa de aumento do deslocamento vertical a meio vão da viga 

ensaiada [mm/min] e l é o comprimento do vão da viga ensaiada [mm]. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A priori, é importante citar que, de modo geral, as curvas de aquecimento do forno seguiram o regime 

pretendido durante os ensaios e que essas curvas foram similares umas às outras. Além disso, para as 

condições de apoio, carregamento e contorno admitidos, concluiu-se que os gradientes térmicos atuantes 

tanto nas seções transversais das vigas de concreto quanto ao longo dos vãos independem do esquema 

estático desses elementos estruturais. Essas verificações tornam os resultados dos ensaios comparáveis. 

As evoluções de temperaturas no forno e nas vigas são apresentadas em [6].  

3.1 Forças de restrição  

Os gráficos da Fig. 4 ilustram a evolução das forças de restrição axiais (Nrest) em função do tempo (t). Os 

trechos finais de algumas curvas, em linhas tracejadas, são linhas de tendência traçadas por meio de uma 

função polinomial de 5a ordem para delimitar o instante em que Nrest retornava ao valor zero. Isso foi feito 

porque alguns ensaios precisaram ser finalizados antes que as forças Nrest voltassem ao valor inicial, pois a 

longa duração desses estava conduzindo a um superaquecimento dos equipamentos de instrumentação. 

Os pares de ensaios de cada condição de apoio e níveis de restrições apresentaram resultados com 

tendências similares na maior parte dos casos. Porém, para realizar uma comparação mais coerente, 

reuniram-se, na Fig. 4 (a), os resultados dos que indicaram, dentre cada um dos pares, forças Nrest mais 

elevadas e durações de ensaio mais prolongadas (maiores resistências ao fogo pelo critério de capacidade 

resistente). Na Fig. 4 (b), os ensaios com duração mais curta e valores de Nrest menores.  

Os ensaios com restrição axial mais baixa e sem restrição rotacional apresentaram valores menores de Nrest 

máxima quando comparados aos com restrição axial mais alta, mas também sem rotacional. Portanto, 

quanto maior a rigidez da estrutura circundante, maior o nível de restrição imposto ao alongamento da 

viga e maior a força Nrest gerada como reação ao impedimento da deformação. Ainda se verificou que para 

o mesmo nível de restrição axial, a introdução ou o aumento da restrição rotacional conduz ao aumento 

tanto da força Nrest máxima quanto da resistência ao fogo da viga. A curva ka1_kr1_2 não seguiu de forma 

completa essas tendências, pois apesar de ter conduzido a uma resistência ao fogo maior quando 

introduzida a restrição rotacional, Nrest máxima foi menor que a do ensaio ainda sem esse tipo de restrição. 

Em exceção às outras vigas, que indicaram fissuras de flexão após ensaios, essa apresentou modo de 

colapso por cisalhamento, com a ruptura de estribos. Por isso, deve ter perdido rigidez e não apresentou 

forças condizentes ao nível de restrição axial. Segundo [15], há uma conscientização crescente que rupturas 

por esforços cortantes podem governar o colapso de elementos de concreto aquecidos. Porém, dentre as 

dez vigas restringidas aqui ensaiadas, apenas uma rompeu por características de cisalhamento. Logo, essa 
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é uma questão que ainda deve ser mais bem estudada. Para um mesmo nível de restrição rotacional, a 

força Nrest máxima e a resistência ao fogo aumentam à medida que se aumenta a restrição axial. A 

justificativa está novamente no fato de que a imposição de uma rigidez mais elevada ao alongamento da 

viga gera forças Nrest maiores e resistências ao fogo mais elevadas, i.e., segue a regra das vigas com 

imposição de restrições apenas axiais. A diferença é que o efeito conjunto das restrições faz aumentar ainda 

mais a resistência ao fogo desses elementos. Quanto ao desenvolvimento das curvas Nrest vs t, pode-se 

observar que em todos os casos as forças começaram a surgir poucos minutos após o início da exposição 

ao fogo, cresceram continuamente até atingido um valor de pico e, em seguida, passaram para a fase de 

decaimento, pela degeneração das propriedades mecânicas dos materiais da viga e pela redução da rigidez 

do elemento estrutural.   

  
Figura 4. Comparação das evoluções de forças de restrição vs tempo entre os ensaios com (a) forças axiais 

máximas e resistências ao fogo maiores e (b) forças axiais máximas e resistências ao fogo menores. 

3.2 Deslocamentos verticais 

Os gráficos da Fig. 5 apresentam as evoluções dos deslocamentos verticais a meio vão (dv,S2) em função do 

tempo. Os resultados foram reunidos com base no mesmo critério de comparação das forças Nrest. Na Fig. 

5 (a), as curvas que tiveram crescimentos de dv,S2 mais brandos e durações de ensaio mais prolongadas 

(maiores resistências ao fogo pelo critério de deslocamentos); na Fig. 5 (b), as provenientes dos ensaios em 

que os deslocamentos dv,S2 aumentaram de forma mais rápida e foram mais curtos. Ao comparar a 

organização das curvas, já se percebe que as vigas com maiores resistências ao fogo definidas com base no 

critério de capacidade resistente também tiveram maiores resistências em termos de deslocamentos. 

As vigas simplesmente apoiadas atingiram dv,S2 maiores em tempos menores quando comparadas às vigas 

com restrições, pois não foram contempladas nem pelas contra-flechas resultantes das forças de restrição 

axiais, nem pela redistribuição de momentos, resultante das restrições rotacionais. Portanto, a introdução 

dos impedimentos às deformações de origem térmica (axiais e rotacionais) gera um aumento na resistência 

ao fogo das vigas. Além disso, pode-se observar que a introdução de qualquer tipo de restrição também 

gera um aumento na rigidez da viga. Ao serem confrontados os resultados dos ensaios em que foram 

admitidas apenas restrições axiais, constatou-se que as vigas submetidas a menor nível de restrição axial 

apresentaram maiores dv,S2 em tempos mais curtos. As vigas circundadas por estruturas menos rígidas são 

menos comprimidas em menor intensidade e as forças Nrest são mais brandas. Logo, o efeito benéfico das 

contra-flechas (efeito arco), que possuem como uma de suas varáveis a intensidade de Nrest, foi menos 

expressivo. Em contrapartida, na comparação de vigas com um mesmo nível de restrição axial, mas 

diferentes restrições rotacionais, as vigas com menores níveis de restrição rotacional se deformaram por 

flexão mais rapidamente. A razão é que nesses ensaios a redistribuição de momentos foi mais branda, a 

região a meio vão foi mais solicitada e as flechas maiores ocorreram em tempos menores. Em relação às 

vigas com níveis de restrição rotacional iguais, mas axiais diferentes, as com menores restrições axiais 

(a) (b) 
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apresentaram maiores flechas em tempos menores. Isso ocorreu como esperado, pois no efeito conjunto 

das restrições, a contribuição da axial, nesses casos, foi menor. O efeito conjunto das restrições axiais e 

rotacionais se mostrou benéfico, pois ao comparar as flechas dos ensaios com restrição apenas axial 

àquelas com a imposição de ambas, vê-se que as flechas em que a rotacional não foi admitida apresentou 

valores maiores em tempos menores de exposição ao fogo. Por fim, pode-se verificar que em todos os 

ensaios, os deslocamentos dv,S2 cresceram de forma lenta até o instante em que atingiram pontos nos quais 

passaram a crescer abruptamente.  

 
 Figura 5. Comparação das evoluções das flechas vs tempo entre os ensaios com crescimentos (a) mais 

brandos de flechas e resistências ao fogo maiores e (b) mais rápidos de flechas e resistências ao fogo 

menores. 

3.3 Resistências ao fogo 

A Tabela 1 apresenta as resistências ao fogo. “tNrest,máx” indica o instante em que a força de restrição axial 

atingiu o seu valor máximo; “tcr,r” a resistência ao fogo determinada pelo critério de capacidade resistente, 

ou seja, indica o instante em que a força de restrição retorna a zero; “tcr,d” a resistência ao fogo pelo critério 

de deslocamentos, i.e., compreende o instante em que são verificados os critérios tanto de flecha máxima 

quanto de velocidade máxima de crescimento das flechas, Eqs (1) a (3); “µ” indica valor médio e “s” desvio 

padrão. Houve concordância aceitável entre as resistências dos pares de vigas com mesmas condições de 

apoio, pois os desvios padrão foram inferiores ou igual a 10 na maioria dos casos, com exceção às vigas dos 

ensaios ka2_kr1. Uma razão pode ter sido as maiores resistências ao fogo. Por terem sido aquecidas por 

tempos mais longos, a heterogeneidade do concreto pode ter se sobressaído.  

Nos ensaios com restrições apenas axiais, à medida que o nível dessa restrição era aumentado, também 

aumentavam os tempos críticos tcr,d e tcr,s, bem como o instante tNrest,máx. Ao se fixar uma taxa de restrição 

axial e introduzir restrição rotacional, os tempos críticos tcr,d e tcr,s, assim como tNrest,máx, também 

aumentavam. Elevados os níveis de restrição rotacional, os tempos críticos aumentavam ainda mais. 

Também foi constatado que ao se introduzir restrição rotacional em vigas com restrições axiais mais 

intensas, as elevações de tcr,d e tcr,s são mais significativas. Ao se fixar um valor de restrição rotacional, o 

aumento dos níveis de restrição axial faz aumentar tcr,d, tcr,s e tNrest,máx.  

Após essas discussões específicas, é importante ressaltar o principal resultado obtido a partir dos ensaios: 

as resistências ao fogo das vigas de concreto armado sempre aumentam quando introduzido qualquer tipo 

de restrição (somente axial ou axial mais rotacional). Por resistências ao fogo, compreendem-se os tempos 

críticos definidos com base nos critérios de capacidade resistente ou de deslocamentos. Chegou a ser 

encontrado, como exemplo, um aumento até superior a 100% quando comparados os ensaios ka0_kr0 e 

ka2_kr1. Essa constatação indica que se os efeitos das restrições às deformações térmicas forem 

desconsiderados nos projetos em que possuem a oportunidade de ocorrer, os resultados de 

dimensionamento podem ser extremamente conservadores.  

(a) (b) 
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Tabela 1. Resultados experimentais de resistências ao fogo. 

Referência 
do ensaio 

Restrição 
axial 

Restrição 
rotacional 

Critério de ruptura em termos de 
capacidade resistente 

Critério de ruptura em termos 
de deslocamentos 

ka 
[kN/mm] 

kr 
[kNm/rad] 

tNrest,máx 
[min] 

tcr,r 
[min] 

tcr,d
 

[min] 

ka0_kr0_1 
0 0 

- - 78,0 
ka0_kr0_2 - - 83,0 

µ - - - - 80,5 
s - - - - 2,5 

ka1_kr0_1 
7 (0,02EA/l) 0 

74,0 93,0 89,0 
ka1_kr0_2 77,0 110,0 101,0 

µ - - 75,5 101,5 95,0 
s - - 1,5 8,5 6,0 

ka2_kr0_1 14 
(0,04EA/l) 

0 
91,0 110,0 108,0 

ka2_kr0_2 84,0 101,0 98,0 
µ - - 87,5 105,5 103,0 
s - - 3,5 4,5 5,0 

ka1_kr1_1 
7 (0,02EA/l) 2500   (1EI/l) 

97,0 138,0 142,0 
ka1_kr1_2 107,0 144,0 142,0 

µ - - 102,0 141,0 142,0 
s - - 5,0 3,0 0,0 

ka2_kr1_1 14 
(0,04EA/l) 

2500   (1EI/l) 
116,0 187,0 180,0 

ka2_kr1_2 109,0 160,0 154,0 
µ - - 112,5 173,5 167,0 
s - - 3,5 13,5 13,0 

ka1_kr2_1 
7 (0,02EA/l) 5000   (2EI/l) 

120,0 157,5 156,0 
ka1_kr2_2 100,0 150,0 147,0 

µ - - 110,0 154,0 151,5 
s - - 10,0 4,0 4,5 

4 CONCLUSÕES 

Apresentou-se uma série de doze ensaios de flexão a quatro pontos em vigas de concreto armado sob altas 

temperaturas, admitindo como variáveis as condições de apoio: sem restrições às deformações térmicas, 

com restrições axiais e com restrições tanto axiais quanto rotacionais. Foram estudados dois níveis parciais 

de rigidezes axial e rotacional. A motivação consistiu em analisar, sobretudo de forma quantitativa, a 

influência das restrições na resposta de vigas em incêndio. A principal conclusão foi que as resistências ao 

fogo das vigas sempre aumentam quando considerado qualquer tipo de restrição. Ao ser introduzido o 

nível mais baixo de restrição axial e ainda sem rotacional, chegou a ser verificado aumento de 18% em 

relação à resistência média de vigas simplesmente apoiadas. Novamente quanto aos ensaios apenas com 

restrição axial, concluiu-se que quanto maior o nível de restrição, maior a resistência. Ao se dobrar esse 

nível, encontrou-se um aumento de quase 10%, quando comparada à da viga com restrição axial mais 

baixa, e, logo, um aumento de 28% em relação à resistência de vigas simplesmente apoiadas. 

Os efeitos das restrições rotacionais melhoraram ainda mais o desempenho das vigas frente ao fogo. Para 

os níveis mais baixos tanto de restrição axial quanto rotacional, o acréscimo já se mostrou significativo, uma 

vez que a resistência ao fogo foi 76% maior que a obtida para vigas simplesmente apoiadas. Para o modelo 

que conduziu às maiores resistências dessa série de ensaios, no qual foi combinado o nível mais alto de 

restrição axial com o mais baixo de rotacional, o aumento chegou a ser superior a 100% em relação às 

simplesmente apoiadas. A restrição rotacional seguiu a regra da axial: maiores níveis de rigidez conduzem 

a resistências ao fogo maiores. Em um ensaio que foi possível fixar o nível de restrição axial e dobrar o nível 

da rotacional, a resistência chegou a ser quase 10% maior quando comparado àquela com a rotacional mais 

baixa. Uma vez que a consideração das restrições pode gerar um aumento significativo na resistência ao 
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fogo das vigas, conclui-se que os métodos simplificados normatizados, indicados em [16 - 17], por exemplo, 

podem eventualmente conduzir a resultados de dimensionamento conservadores ao não admitir esses 

efeitos nas vigas que possam ter oportunidade de ser submetidas a eles em incêndio. Entretanto, um tópico 

que carece de estudo se refere a quantificar a rigidez de restrição (axial e rotacional) durante a ação de um 

incêndio. Essa dificuldade é constatada, sobretudo, se o incêndio ocorrer simultaneamente em 

compartimentos contíguos (horizontal e verticalmente).  
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Resumo 

A frequência de ocorrência de eventos naturais extremos tem vindo a aumentar nos últimos anos, 
bem como os impactes em termos de vidas humanas e de prejuízos em ativos construídos que 
suportam o funcionamento da sociedade e o desenvolvimento económico e social sustentável. 
Perspetiva-se que a ocorrência de eventos naturais extremos, bem como os seus impactes, 
continuarão a aumentar devido às mudanças climáticas e ao aumento da exposição e vulnerabilidade 
provocada pela urbanização de crescimento intenso. Esta situação tem implicações da maior 
importância e relevância em termos de consideração da resiliência das estruturas no longo prazo. 

Neste contexto, o Regulamento dos Produtos da Construção (RPC) prevê que os ativos construídos 
devam, no seu todo e nas partes constituintes, estar aptos, em qualquer momento e perante 
qualquer solicitação, para o uso a que se destinam devendo satisfazer, em condições normais de 
manutenção, sete requisitos básicos durante um período de vida útil economicamente razoável, 
designadamente: i) resistência mecânica e estabilidade; ii) segurança contra incêndio; iii) higiene, 
saúde e ambiente; iv) segurança e acessibilidade na utilização; v) proteção contra o ruído; vi) 
economia de energia e isolamento térmico; vii) utilização sustentável dos recursos naturais. 
Evidencia-se assim a grande importância de, tendo em conta a grande diversidade de ativos 
construídos em momentos diferentes e com diferentes níveis de exigência, diferenciar a real 
capacidade dos mesmos em função destas exigências.  

O presente artigo visa assim apresentar uma metodologia que permita diferenciar os níveis de 
resposta de estruturas de betão armado em termos do primeiro requisito do RPC (resistência 
mecânica e estabilidade) aquando da ocorrência de eventos naturais extremos, designadamente 
ações climáticas e ações sísmicas. 

Palavras-chave: Resistência mecânica e estabilidade; Resiliência; Estruturas de betão armado; 
Eventos naturais extremos 
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1. INTRODUÇÃO  

Os riscos induzidos pela natureza, e pelo ser humano, estão sempre presentes na construção e 
exploração de estruturas de engenharia. O ambiente construído está permanentemente vulnerável a 
determinadas ações que são, em muitas circunstâncias, fisicamente impossíveis de erradicar por 
completo, sendo, como tal, necessário promover a redução e mitigação das suas consequências. 
Neste sentido, a resiliência das estruturas de engenharia é determinante para que as fragilidades do 
ambiente construído sejam identificadas, priorizadas e, consequentemente, melhoradas, para que se 
torne possível garantir a sua segurança, funcionalidade, operacionalidade e durabilidade ao longo do 
seu ciclo de vida [1]. Na perspetiva da engenharia civil, a resiliência pode ser definida como a 
capacidade de manter ou restaurar a funcionalidade das estruturas após a ocorrência de um evento 
extremo e inesperado, dentro de um intervalo de tempo determinado [2]. 

As ações estruturais podem ser definidas como o conjunto de forças (cargas) aplicadas em estruturas 
ou o conjunto de deformações ou acelerações impostas que induzem efeitos no subsistema 
estrutural ou nas suas partes [2]. A parametrização destas ações estruturais, no âmbito da 
engenharia de estruturas, distingue as ações permanentes (G), as ações variáveis (Q), as ações de 
sismos (AE), as ações acidentais (A), as ações provenientes de fontes de vibração, as ações 
provenientes de fontes de impacto, as ações provenientes de acessórios instalados e, ainda, outro 
tipo de ações.   

No presente artigo é apresentada uma proposta de metodologia que permite a diferenciação de 
estruturas no que respeita ao grau de cumprimento do primeiro requisito do RPC (resistência 
mecânica e estabilidade), com enfoque nas combinações de ações relevantes e na resposta 
estrutural expectável perante essas ações, nomeadamente aquando da ocorrência de eventos 
naturais extremos resultantes de ações climáticas e ações sísmicas importantes. 

2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL    

No campo da engenharia civil o termo resiliência foi introduzido por volta de 2000, quando as Nações 
unidas aprovaram a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (International Strategy for 
Disaster Reduction – ISDR) com o intuito de promover o aumento de resiliência das comunidades 
face a desastres naturais [1]. Os métodos para a avaliação da resiliência, de carácter quantitativo ou 
qualitativo, apresentam um grau reduzido de normalização o que pode originar orientações pouco 
claras, objetivas e concisas [3].  

A resiliência em estruturas de engenharia tem apresentado importância e popularidade crescentes 
nas últimas décadas. Identificam-se diversos fatores que podem explicam esta evolução: i) as ações 
naturais extremas ou as ações extremas induzidas pelo Homem tem vindo gradualmente a aumentar 
em frequência, intensidade o que, por si só já acarreta consequências muito devastadoras; ii) a 
população e as infraestruturas são cada vez em maior número, o que significa que a exposição ao 
risco vai também aumentando; iii) os progressos e evolução mais recentes observadas ao nível da 
sustentabilidade no setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) tem vindo a 
fomentar a investigação e inovação em muitas questões e procedimentos; iv) aumento da perceção 
da dependência que as comunidades tem das suas infraestruturas estruturantes (habitacionais, 
comerciais e industriais), bem como do impacto que estas poderão ter no dia-a-dia dos seus 
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utilizadores e na própria comunidade como um todo, no que se refere a questões de índole 
económica, social e ambiental (ISO 22485). 

Considerando que a frequência e as perdas económicas associadas a ações resultantes de eventos 
naturais extremos apresentam uma tendência crescente, sendo prejudiciais à segurança do ser 
humano e da propriedade, bem como ao desenvolvimento económico e social das comunidades. As 
ações resultantes de riscos climáticos globais continuarão a aumentar devido às alterações climáticas 
e ao aumento da exposição e vulnerabilidade trazida pela urbanização, com o consequente impacto 
muito significativo sobre as estruturas de engenharia civil. Estas ações têm implicações importantes 
por alterarem de forma muito significativa o padrão de resiliência de estruturas a médio e longo 
prazo. Alguns países e organizações tem vindo a propor iniciativas e planos de ação para abordar as 
ações naturais extremas que podem ter implicações para a resiliência de estruturas de engenharia 
civil [4]. Uma dessas iniciativas passa por desenvolver e implementar sistemas de certificação da 
resposta estrutural, quer em condições de utilização normal quer em situações de ocorrência de 
eventos extremos, tendo em vista assegurar a satisfação dos requisitos das partes interessadas e 
providenciar informação relevante sobre os reais níveis de desempenho dos ativos construídos. Em 
Portugal, esta informação é disponibilizada em muito poucas circunstâncias, apesar de se saber que a 
capacidade de resposta estrutural do parque edificado é muito diferenciada, referindo-se a sua 
importância nomeadamente nas transações correntes de imóveis para fins residenciais [5]. 

Em relação ao primeiro requisito básico estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 305/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ou seja, resistência mecânica e estabilidade, as necessidades dos 
utilizadores finais podem ser formuladas por declarações genéricas que contenham aspetos 
relevantes avaliados pelos utilizadores finais em termos de desempenho estrutural ou pelo uso de 
atributos qualitativos a serem considerados por estruturas de edifícios. Essas afirmações podem ser 
formuladas, por exemplo, da seguinte forma [5-6]: i) segurança de estruturas, proteção de pessoas e 
bens, confiabilidade nas transações comerciais (Decreto-Lei nº 301/2007, Legislação portuguesa); ii) 
proteção de vidas humanas, limitação de perdas econômicas e manutenção de importantes 
instalações de proteção civil (Eurocódigo 8); iii) segurança dos ocupantes das habitações (ISO 15928-
1); iv) aceitação, por parte dos ocupantes, da funcionalidade e estética da habitação e seus 
componentes, das atividades dos restantes ocupantes, do funcionamento dos equipamentos na 
habitação, do conforto proporcionado e do valor real do imóvel (ISO 15928-2); v) aceitação, por 
parte dos ocupantes, do nível de segurança e de funcionalidade estrutural da habitação ao longo da 
vida útil considerada (ISO 15928-3); vi) proteger a vida dos ocupantes, evitando lesões aos 
ocupantes, salvaguardando a propriedade [7]; vii) proteção da vida humana, salvaguardando a 
propriedade, mantendo as funcionalidades e todos os objetivos esperados do edifício [8]. 

A segurança estrutural e a capacidade de resposta dos edifícios construídos contra eventos naturais 
extremos pode ser avaliada através de métricas baseadas no desempenho e com informação do 
risco, que expressam de forma quantitativa tanto os agentes que atuam e / ou afetam 
qualitativamente o comportamento técnico do edifício (parâmetros que descrevem o desempenho 
técnico), como a incerteza associada ao alcance do desempenho e / ou comportamento (parâmetros 
que descrevem o risco técnico inerente). Uma lista completa de parâmetros que podem ser 
utilizados para descrever o desempenho estrutural e uma explicação detalhada dos princípios 
subjacentes à sua escolha é apresentada noutros estudos relacionados (Falcão Silva et. al, 2020), que 
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poderão ser consultados em complemento às considerações sobre a avaliação da segurança 
estrutural dos edifícios que seguidamente se apresentam. 

3. AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA ESTRUTURAL 

O princípio para descrever a segurança estrutural consiste na determinação dos agentes que podem 
de alguma forma alterar a segurança estrutural dos edifícios construídos. Na prática, esta descrição 
consiste na determinação e parametrização das ações estruturais e da resistência estrutural sob o 
efeito dessas mesmas ações (ISO 15928-1).  

A parametrização proposta assenta nas orientações da norma ISO 15928-1, no caso dos parâmetros 
para a descrição do desempenho técnico (a), e nas considerações de outras fontes normativas que 
também reúnem elevado grau de consenso (ISO 2103; ISO 4354; ISO 3010; ISO 4355; ISO 22111; ISO 
2394; EN 1990; EN 1991; EN 1997; EN 1998), no caso dos parâmetros para a descrição do risco 
técnico inerente (b).  

Considerando a ação do vento e as métricas para avaliar a segurança estrutural do edifício, a 
parametrização deve ser: i) Valor representativo da velocidade do vento (ou da pressão dinâmica do 
vento); ii) probabilidade anual de ocorrência (ou período de retorno médio); iii) coeficiente de 
segurança parcial γQ; iv) fator multiplicativo K. A velocidade do vento pode ser utilizada como 
parâmetro representativo das ações devidas ao vento. A pressão dinâmica do vento é outra forma de 
representação desta ação. A opção de parametrização mais adequada dependerá dos métodos de 
consideração das circunstâncias locais que forem estabelecidos nos regulamentos técnicos de cada 
país (ISO 15928-1). Detalhes relativos à conversão entre os diferentes tipos de velocidade do vento, e 
à conversão das diferentes velocidades em forças, podem ser encontrados na norma internacional 
ISO 4354 e nos Eurocódigos Estruturais (EN 1991-1-4). 

Relativamente à ação da neve, as métricas devem ser i) Valores representativos da acumulação da 
neve (dados meteorológicos ou valor característico da carga da neve ao nível do solo); ii) 
probabilidade anual de ocorrência (ou período de retorno médio); iii) coeficiente de segurança 
parcial γQ; iv) Fator multiplicativo K.  A descrição da ação da neve pode ser feita por recurso a valores 
representativos de um conjunto de parâmetros normalizados (ISO 15928-1; ISO 4355), os quais 
podem ser modificados em função das condições locais. 

Para ações sísmicas as métricas para avaliar a segurança estrutural do edifício, a parametrização 
deve ser: i) Parâmetros representativos da atividade sísmica (aceleração efetiva de pico do terreno e 
espectro de resposta de aceleração ou outros); ii) probabilidades de ocorrência (ou períodos de 
retorno médio); iii) coeficiente de importância γI; iv) fator multiplicativo K. Os regulamentos técnicos 
de cada país descrevem as ações sísmicas (AE) de diferentes formas, embora existam já várias normas 
internacionais que visam a harmonização dessa descrição (ISO 15928-1; ISO 3010).  

O valor representativo da atividade sísmica deve basear-se em condições locais tais como a 
sismicidade da região ou as características locais do terreno e no comportamento de resposta da 
estrutura, entre outros aspetos mencionados nas normas e regulamentos aplicáveis ou noutra 
documentação de referência [9]. As propriedades dinâmicas da estrutura são da responsabilidade do 
projetista (ISO 15928-1), pelo que se excluem da parametrização apresentada. 
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Relativamente a combinações de ações a parametrização devera contemplar: i) Conjunto de 
situações de combinação de ações (persistentes ou transitórias e de acidente); ii) valores de cálculo 
das ações em situação de combinação; iii) conjunto de situações de carregamento. Deve-se 
descrever devidamente a combinação de todas as ações e descrever os parâmetros representativos 
dos valores de cálculo para ações que apresentem probabilidade de ocorrência simultânea. O tipo de 
parâmetros representativos depende do método de conceção adotado (estados limites ou tensões 
admissíveis). As normas internacionais ISO 22111 e ISO 2394 fornecem orientações para aquelas 
descrições, designadamente para o caso dos estados limites últimos (relacionados com a segurança 
estrutural). 

Finalmente no que concerne à resistência estrutural é de referir que a métrica deverá compreender: 
i) Valor característico da resistência dos materiais; ii) métodos de ensaios para determinação dos 
valores característicos da resistência dos materiais; iii) coeficiente de segurança parcial γR iv) fator 
multiplicativo K. A resistência estrutural pode ser definida, de forma lata, como a capacidade de uma 
secção transversal ou de um elemento estrutural suportar ações sem falhar mecanicamente (ISO 
22111).  

A resistência estrutural, assim definida, pode ser descrita em termos da resistência de materiais cujas 
propriedades sejam reconhecidas pela disciplina da engenharia (ISO 15928-1). A estratégia de 
parametrização apresentada desconsidera a descrição em termos de materiais sem propriedades 
reconhecidas. A parametrização da resistência estrutural (fatores de redução da resistência, o valor 
característico utilizado para definir a resistência dos materiais e ainda os métodos de ensaio 
adotados na determinação destes valores característicos) baseia-se no critério de conceção dos 
estados limites e nas considerações das normas ISO 15928-1, ISO 22111 e ISO 2394 

Para descrição do risco técnico inerente nos casos das ações naturais que podem ser avaliadas 
estatisticamente, tais como as devidas a vento, neve e sismos, a descrição da segurança estrutural 
inclui ainda parâmetros representativos da casualidade dos eventos subjacentes às ações 
(probabilidades de ocorrência ou períodos de retorno), a partir dos quais derivam os valores a 
atribuir aos parâmetros para a descrição do desempenho técnico em serviço. No caso da resistência 
estrutural (R), a descrição da segurança estrutural também se pode basear em parâmetros 
estratégicos para sistematizar e facilitar a definição da fiabilidade estrutural (coeficientes de 
segurança parciais ou fatores de multiplicação) (ISO 15928-1). Os métodos de ensaio adotados 
também podem influenciar a fiabilidade estrutural. 

No âmbito da proposta efetuada considera-se que deve ser utilizada uma escala de classificação 
(Tabela 1) para medir e comparar os níveis de desempenho estrutural de edifícios novos e existentes. 
Estas considerações consubstanciam a base para um esquema de avaliação e certificação da 
conformidade do edifício que inclui mecanismos de diferenciação do “nível da qualidade estrutural” 
do edifício, à semelhança do que sucede nos certificados de eficiência energética dos edifícios. Essas 
escalas possibilitam, de acordo com a ISO 11863 [10]: i) comunicação com linguagem simples que 
pode ser facilmente compreendida pelo lado da “procura” sem a necessidade de fazer julgamentos 
técnicos; ii) avaliação da conformidade do lado da “oferta” durante a fase de projeto do edifício; iii) 
definição do nível de esforço e recursos necessários para controlar os desvios durante as fases de 
projeto, construção e uso. 
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Tabela 1. Princípios de calibração para escalas de classificação (adaptado da ISO 11863) 

Edifícios novos  Edifícios existentes 
Classe Regras gerais de calibração  Escala Regras gerais de calibração  

A+ Excepcionalmente exigente  9 Excepcionalmente exigente ou não 
aplicável 

A Claramente acima da média, mas não 
excepcionalmente exigente 

 [7,9[ Claramente acima da média, mas não 
excepcionalmente exigente 

B Média típica ou normal  [5,7[ Média típica ou normal 

C Inaceitável em qualquer circunstância 
 

 [3,5[ Claramente abaixo da média, mas 
aceitável em circunstâncias justificadas 

D Inaceitável em qualquer circunstância 
 

 [1,3[ Excepcionalmente abaixo da média, mas 
aceitável em circunstâncias excepcionais 
e justificadas 

N/A Não aplicável   0 Inaceitável, sem requisite ou não 
aplicável 

 
Para edifícios novos, as escalas de classificação devem ser calibradas com um limite inferior 
vinculado aos requisitos mínimos obrigatórios regulamentares (classe B). Abaixo desse limite, os 
utilizadores finais estão expostos a níveis de risco considerados inaceitáveis (para edifícios novos). 
Pode ser conveniente estabelecer um limite superior (por exemplo, classe A) quando for 
aconselhável tornar público que é impossível atingir o nível mais alto possível de desempenho 
técnico. Deve ser possível programar diferentes níveis de desempenho. Cada classe deve estar 
associada a valores dados para as variáveis de engenharia listadas anteriormente para segurança 
estrutural que se relacionam com o atributo do edifício (por exemplo, classe A para segurança 
estrutural se relaciona com edifícios que suportam cargas de vento iguais àquelas geradas com um 
período de retorno maior que o mínimo legal, por exemplo, 2500 anos) [11]. 

4. COMENTÁRIOS SOBRE A DIFERENCIAÇÃO DA COMBINAÇÃO DE AÇÕES E RESPOSTA 

4.1 Combinação de ações 

A modelação das ações compreende um conjunto de valores de cálculo utilizados para verificar a 
fiabilidade estrutural de determinados estados limites, perante a influência simultânea de diferentes 
ações (ISO 15928-1; ISO 15928-2; ISO 2394 – 9.5). Deve-se garantir que a combinação adotada reflete 
uma atuação conjunta de ações verosímil, traduz realisticamente as condições dos estados limites 
em questão e produz os efeitos mais desfavoráveis no subsistema estrutural (ISO 22111 – 9; ISO 
2394 – 9.5). Várias são as normas internacionais (ISO 22111; ISO 15928-1; ISO 15928-2; ISO 2394) e 
europeias (EN 1990) que apresentam regras e métodos para estabelecer e descrever combinações de 
ações. Na generalidade, essa descrição pode basear-se nos seguintes parâmetros básicos 
(parâmetros para a descrição do desempenho técnico): i) conjunto de situações de combinação de 
ações; ii) valores de cálculo das ações em situação de combinação; iii) conjunto de situações de 
carregamento.  
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O conjunto de situações de combinação de ações representa os perigos, condições e estados limites 
relevantes para um período de tempo específico (ISO 2394 – 5.2.2). Estas situações de combinação 
devem ser devidamente selecionadas, de modo a traduzir as variações que as ações, influências 
ambientais ou até mesmo as propriedades da estrutura apresentam ao longo do tempo (ISO 2394 – 
5.2.2). Os valores de cálculo das ações em situação de combinação podem ser descritos recorrendo 
aos valores característicos das ações e a coeficientes com valores apropriados (γ, ψ e ξ). O valor 
destes coeficientes pode variar consoante, por exemplo, a ação em questão seja favorável ou 
desfavorável, seja uma ação de base ou não, etc. (ISO 22111 – 9.4). As situações de carregamento 
traduzem a distribuição espacial das ações livres que, conjuntamente com as ações fixas, são 
consideradas no cálculo estrutural (ISO 2394 – 9.5). 

A norma ISO 22111 contém recomendações sobre formatos e métodos para apresentar as situações 
de combinações de ações e os valores de cálculo das ações em cada uma dessas situações. A norma 
ISO 2394, por seu turno, menciona o princípio básico de estabelecer combinações considerando uma 
ou algumas ações como dominantes e as restantes como não dominantes. Segundo este princípio, as 
primeiras são introduzidas na combinação com valores de cálculo extremos e as restantes com 
valores de cálculo mais prováveis (ISO 2394 – 9.5, F.3.1, G-2). Estas duas normas internacionais 
salientam a importância associada ao conjunto de situações de carregamento. Por exemplo, os 
efeitos da não atuação de uma ou mais ações variáveis devem ser considerados no conjunto de 
situações de carregamento caso produzam condições desfavoráveis (ISO 22111 - 9). Outro exemplo é 
a eventual importância de omitir as partes das ações permanentes que correspondam a elementos 
amovíveis (ISO 22111 – B.3). Os Eurocódigos Estruturais (EN 1990:2002) e as normas da série ISO 
15928 (ISO 15928-1 e ISO 15928-2) apresentam várias alternativas e recomendações para combinar 
ações, mas não contêm nenhuma recomendação particular relativamente à escolha entre 
alternativas.   

Em termos gerais, a avaliação dos valores das várias ações que se podem enquadrar em diversos 
tipos de situação de carregamento e de combinação é um problema muito complexo (ISO 2394 – 
F.1).  Atendendo à extrema variedade de possibilidades, o problema não é objetivamente tratado no 
âmbito do exercício de aplicação do modelo proposto (não se sugerem critérios de avaliação para 
este aspeto concreto). Importa, contudo, salientar que as opções tomadas em termos de 
combinações podem afetar significativamente a fiabilidade estrutural, já que os efeitos resultantes 
dessas combinações ações podem diferir consideravelmente em função dessas regras e critérios de 
conceção adotados [12].  As regras e critérios de conceção que influenciam diretamente as 
combinações de ações (ISO 15928-1 – A.5.1.7) devem ser objeto de um controlo técnico efetivo. Por 
exemplo, deve controlar-se se as combinações são suficientes para permitir a avaliação realista das 
condições dos estados limites (ISO 22111 – 9.2.1), tendo em consideração que a combinação ideal 
deve ter em conta aspetos económicos e comerciais, bem como a exaustividade da análise estrutural 
[13]. 

4.2 Resistência estrutural 

Os estados limites últimos são estados associados com o colapso ou outras formas similares de falha 
estrutural. Estes estados correspondem, geralmente, à capacidade máxima de carga de uma 
estrutura ou de um elemento estrutural, mas em alguns casos também à máxima tensão ou 
deformação aplicável (ISO 22111 – 3.30). No caso dos estados limites últimos, as situações de 
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combinações de ações podem incluir situações persistentes ou transitórias e situações de acidente 
(ISO 22111:2007). Subjacente aos estados limites últimos está a verificação da segurança estrutural, 
que inclui tanto a verificação da resistência como a verificação do equilíbrio estático (ISO 15928-3 – 
A.6.2). 

Os valores de cálculo dos efeitos das ações (Ed), tanto favoráveis como desfavoráveis, que se 
combinam para efeitos de verificação da resistência (e deformação, caso se aplique), devem incluir 
(ISO 22111 – 9.2.1): i) o valor de cálculo de todas as ações permanentes Σ (ξi γGi Gk,i); ii) o valor de 
cálculo de uma ação de base variável (γj Qk,1) ou de acidente (Ad); iii) o valor de cálculo das ações 
variáveis distintas da ação de base Σ (γi ψi Qk,i). Os valores de cálculo dos efeitos das ações (Ed), que se 
combinam para efeitos da verificação do equilíbrio estático, devem ser separados em duas 
componentes (ISO 22111 – 9.2.2): i) os efeitos das ações determinados através da combinação dos 
valores de cálculo das ações permanentes que estabilizam a estrutura (Ed,estab); ii) os efeitos das ações 
determinadas através da combinação dos valores das ações que destabilizam a estrutura (Ed,destab). Os 
valores de cálculo dos efeitos das ações (Ed) podem, genericamente, ser expressos através da 
combinação {Σ (ξi γGi Gk,i) ; (γj Qk,1) ou (Ad) ; Σ(γi ψi Qk,i) }. Existem, contudo, diferentes formas de 
considerar e combinar estes valores (ISO 22111 – Anexo B; ISO 2394 – Anexo G; EN 1990). 

Os estados limites de utilização correspondem às condições a partir das quais os requisitos 
específicos de aptidão para uma estrutura ou um elemento estrutural já não são cumpridos (ISO 
22111 – 3.27). Estes requisitos estão relacionados com o conforto do utilizador, a funcionalidade da 
estrutura ou dos elementos estruturais, o risco de deterioração ou a manutenção espectável e 
podem incluir deformações, abertura de fendas, tensões locais ou acelerações admissíveis [13]. No 
caso dos estados limites de utilização aplicam-se, no essencial, as considerações relativas à 
combinação de ações para os estados limites últimos. Deve, contudo, fazer-se a distinção entre os 
efeitos relativos aos valores característicos, de combinação, frequentes e quase permanentes das 
ações isoladas e em combinação (ISO 22111:2007 – 9.3; ISO 2394:1998 – 9.2). Esta distinção assente 
sobretudo no facto de que, nos estados limites últimos, as situações de projeto relevantes para 
efeitos da combinação de ações são a persistente (correspondente a condições normais de 
utilização) e transitória (correspondente a condições temporárias), e a acidental (correspondente a 
condições excecionais) enquanto, no caso dos estados limites de utilização, as situações de projeto a 
considerar são a característica, a frequente e a quase permanente. 

No caso do dos Eurocódigos Estruturais, os valores de combinação ψ0 Qk são utilizados na verificação 
de estados limites últimos permanentes e transitórios, por um lado, e na verificação de estados 
limites de utilização irreversíveis, por outro [4]. Um outro exemplo de distinção consiste no facto dos 
valores frequentes ψ1 Qk e dos valores quase permanentes ψ2 Qk serem utilizados na verificação de 
estados limites últimos que envolvem ações de acidente, por um lado, e na verificação de estados 
limites de utilização reversíveis, por outro [4]. Tal como no caso dos estados limites últimos, os 
exemplos apresentados baseiam-se na norma ISO 22111. Podem encontrar-se outros exemplos nas 
normas internacionais ISO 15928-2 e ISO 2394 ou ainda nos regulamentos técnicos que seguem as 
recomendações destas normas. Os valores apresentados são meramente ilustrativos e devem ser 
aferidos em função do tipo de estado limite de utilização (por exemplo deformação, vibração ou 
perda de aparência) e dos mecanismos de falha (dependentes do material utilizado) e dos tipos de 
ação, combinação e nível de fiabilidade em questão (ISO 22111 – B.1 e B.2). 
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Usualmente, a verificação dos estados limites últimos inclui a utilização de parâmetros tais como 
valores característicos para as resistências (parâmetros para a descrição do desempenho técnico) e 
coeficientes de segurança parciais (parâmetros para a descrição do risco técnico) (ISO 15928-1:2003). 
O valor característico da resistência estrutural pode ser determinado a partir do valor característico 
da resistência dos materiais, daí ser importante especificar os métodos de ensaio que produzem os 
valores característicos da resistência dos materiais (ISO 15928-1:2003). Os valores de cálculo para as 
propriedades dos materiais (Xd) podem ser obtidos a partir dos respetivos valores característicos, 
nomeadamente a partir da expressão genérica 

Xd = η Xk 
γm

 (EN 1990 – 6.3.3-5; ISO 2394 – 9.1)       (1) 

em que (EN 1990 – 6.3.1): i) Xk é o valor característico para a propriedade do material (EN 1990 – 
4.2.3); ii) η é o valor médio para o fator de conversão que tem em consideração os efeitos de volume 
e de escala, os efeitos da humidade e da temperatura e outros; iii) γm é o coeficiente de segurança 
parcial que tem em consideração a possibilidade de desvios desfavoráveis no valor característico das 
propriedades do material e a parte aleatória do fator de conversão η. O valor de cálculo da 
resistência estrutural (Rd), por seu turno, pode ser obtido a partir da expressão (EN 1990 – 6.3.5; ISO 
2394 – E.7.1) 

Rd = 1 
γRd

 R �Xd,i ; ad� = 1 
γRd

 R �η Xk,i 
γm,i

 ; ad� , i ≥ 1       (2) 

em que: i) ad é o valor de cálculo dos dados geométricos determinado com base em valores nominais 
(anom) e, eventualmente, em possíveis variações desses valores nominais (Δa) e; γRd é o coeficiente de 
segurança parcial que cobre as incertezas do modelo de cálculo da resistência, bem como as 
imperfeições geométricas nos casos em que os desvios geométricos não são explicitamente 
modelados. 

Para efeitos de simplificação (ISO 2394 – E.7.1), pode-se utilizar um coeficiente de segurança parcial 
γM = γRd γm, o qual pode ainda incluir o fator de conversão η. Assim, alternativamente, o valor de 
cálculo da resistência estrutural (Rd) pode ser obtido a partir das normas EN 1990 – 6.3.5, ISO 2394 – 
E.7.1 e de [13]. 

Rd ≈ R �η Xk,i 
γM,i

;  ad� , i ≥ 1 ou Rd ≈ Rk 
γR

 (γM = γR se i=1)      (3) 

O coeficiente de segurança parcial γR (ou γM) reflete o nível de fiabilidade, e, por conseguinte, o nível 
do desempenho estrutural dos edifícios, tal como acontece para o caso dos coeficientes de 
segurança parciais aplicáveis às várias ações estruturais (ISO 15928-1 – A.5.2.1). Este coeficiente de 
segurança parcial pode ser deduzido a partir da expressão [13] 

γR = exp (-1,645 x VR) / exp (-0,8 x βa x VR)        (4) 

em que: i) - 0,8 é o valor normalizado do fator de sensibilidade αR para parâmetros de resistência 
dominantes (ISO 2394 – Tabela E.3); βa é o índice de fiabilidade e; VR é o coeficiente de variação. 

A Figura 1 evidencia que o aumento do coeficiente de segurança parcial γR é diretamente 
proporcional ao aumento do índice de fiabilidade [13]. 
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Figura1: Variação de γR em relação ao índice de fiabilidade βa, para diferentes coeficientes de 
variação VR [13] 

Embora não seja usual (são exceção as situações que envolvam fadiga), a diferenciação de fiabilidade 
pode ser introduzida ao nível dos coeficientes de segurança parciais aplicáveis à resistência (EN 1990 
– B.3.3).  

É assim possível, à semelhança do procedimento adotado para o caso das ações, utilizar fatores 
multiplicativos de agravamento K (parâmetro para descrição do risco técnico inerente) para 
modificar os coeficientes de segurança parciais γR. Ou seja, por exemplo, podem ser desenvolvido 
critérios de avaliação para a classe de desempenho A+ (ou A) que consistem na utilização de um 
valor para o coeficiente de segurança parcial γR,A+ (ou γR,A) superior ao valor para o coeficiente de 
segurança γR,B parcial estabelecido regulamentarmente (isto é, γR,A+ = γR,B x KA+, em que KA+ > 1,0). Pelo 
contrário, também existe a possibilidade de reduzir o valor destes mesmos coeficientes de segurança 
γR quando se admite um nível de inspeção superior ao requerido e/ou requisitos mais exigentes que 
os regulamentados (EN 1990 – B6). Ou seja, neste caso, pode-se considerar um γR,A+ < γR,B desde que 
a classe de inspeção durante a execução seja mais exigente (por exemplo, a classe de inspeção IL3 
correspondente à classe de fiabilidade RC3 estabelecida nos Eurocódigos Estruturais) do que aquela 
para a qual os coeficientes de segurança parciais estabelecidos regulamentarmente estão calibrados 
(a classe de inspeção IL2 correspondente à classe de fiabilidade RC2 estabelecida nos Eurocódigos 
Estruturais). Face a esta dupla possibilidade de modificação dos coeficientes de segurança parciais, e 
por motivos de simplificação e de aplicabilidade prática, desconsiderou-se o desenvolvimento de 
critérios de avaliação relativos à resistência da estrutura. 

5. CONCLUSOES 

Este artigo apresenta considerações que suportam a avaliação do desempenho estrutural dos 
edifícios que permitem diferenciar (e.g. classes A+, A, B, etc.) o nível de cumprimento do primeiro 
requisito do RPC (resistência mecânica e estabilidade). Podem, por exemplo, considerar-se 
pertencentes à classe de desempenho A+ as estruturas em que se considera a utilização de um valor 
para o coeficiente de segurança parcial γR,A+ (ou γR,A) superior ao valor para o coeficiente de 
segurança γR,B parcial estabelecido regulamentarmente (isto é, γR,A+ = γR,B x KA+, em que KA+ > 1,0). Pelo 
contrário, também poderá desenvolver-se a possibilidade de reduzir o valor destes mesmos 
coeficientes de segurança γR quando se admite um nível de inspeção superior ao requerido e/ou 
requisitos mais exigentes que os regulamentados. Os critérios de avaliação sugeridos são meras 

γR
VR

βa
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orientações genéricas que devem ser aferidas e detalhados por consenso técnico nacional, sendo 
objeto de trabalhos de investigação em franco desenvolvimento 
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Resumo 

A barragem de Fagilde está afetada por expansões do betão, devidas à reação sulfática interna (RSI), 

que têm provocado a deterioração progressiva da barragem. Há amplas zonas da obra com intensa 

fendilhação. 

Nesta comunicação é apresentada uma primeira abordagem da análise estrutural da barragem, com o 

objetivo de identificar os padrões do desenvolvimento heterogéneo da expansão nos diferentes 

elementos estruturais da obra, bem como estimativas de parâmetros a serem usados em estudos 

subsequentes. O comportamento da barragem foi simulado através de modelação térmica, 

higrométrica e estrutural, com base no método dos elementos finitos. Foi considerada a evolução no 

tempo das principais ações (pressão hidrostática, variações de temperatura e expansões) e das 

propriedades do betão. 

A definição das expansões livres do betão foi realizada a partir de alguns resultados da observação e 

de ensaios laboratoriais, e considerou a humidade interna e a temperatura no betão. As expansões 

estruturais tiveram em conta os efeitos do confinamento proporcionado pelas tensões de compressão. 

A análise estrutural foi efetuada por um modelo viscoelástico, para ter em consideração a fluência e a 

relaxação do betão. Tratando-se de uma primeira abordagem de modelação do comportamento da 

obra, não foi simulada a fendilhação do betão.  

Os resultados obtidos mostram que os efeitos das expansões são largamente dominantes no 

comportamento da obra, mas as suas condições de funcionalidade e segurança estrutural são ainda 

satisfatórias. 

Palavras-chave: Barragem de Fagilde; Reações expansivas; Fluência e relaxação; Modelos 
estrutural e térmico 
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1 INTRODUÇÃO 

Em Portugal há cerca de seis dezenas de grandes barragens de betão com acompanhamento regular. 

Cerca de um terço delas estão afetadas por reações expansivas de origem interna do betão. Uma delas, 

a barragem do Alto Ceira, foi mesmo substituída em 2013, já que a fendilhação generalizada do betão 

em toda a obra tornou inviável a sua reabilitação. Atualmente, as barragens de Pracana, Santa Luzia e 

Fagilde são as que apresentam valores médios das extensões acumuladas no tempo superiores a 

1000x10-6. A barragem de Pracana sofreu importantes obras de reabilitação entre 1988 e 1992, 

apresentando desde então um comportamento satisfatório. Na barragem de Santa Luzia as taxas 

anuais de expansão têm vindo a diminuir nas últimas duas décadas, pelo que o processo químico 

parece estar a esgotar-se.  A barragem de Fagilde é a que apresenta taxas de expansão mais elevadas 

da ordem de 50x10-6/ano. Nas outras barragens afetadas, os processos de deterioração são ainda de 

pequena a moderada magnitude. Em todas estas obras foram utilizados betões fabricados com 

agregados grossos graníticos e quartzíticos, muito abundantes no nosso país, exceto na barragem de 

Fagilde, onde foram usados calcários micríticos. 

Apresentam-se os resultados relevantes do estudo de análise e interpretação do comportamento 

observado da barragem de Fagilde, realizado no âmbito de uma dissertação de mestrado [1]. 

Utilizou-se um modelo termo-químico-mecânico desenvolvido no LNEC, que considera o potencial 

expansivo do betão e as influências da humidade interna e da temperatura no desenvolvimento das 

expansões [2]. As variações de temperatura no corpo da barragem foram calculadas com um modelo 

térmico que teve em consideração as temperaturas do ar e da água nas superfícies exteriores da 

barragem e os efeitos da radiação solar. As variações da humidade interna do betão foram calculadas 

com o modelo hidrométrico do tipo difusivo. O modelo estrutural considerou a evolução no tempo das 

principais ações (pressão hidrostática, variações de temperatura e expansões) e das propriedades do 

betão, tendo sido analisado em regime viscoelástico, para ter em consideração a fluência e a relaxação 

do betão. O potencial expansivo do betão foi estimado a partir dos resultados da monitorização e de 

ensaios laboratoriais. 

2 CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM E DO PROCESSO EXPANSIVO DO BETÃO 

2.1 Características da barragem 

A barragem de Fagilde, localizada no rio Dão, nas proximidades de Viseu, foi construída entre agosto 

de 1982 e o final de 1983. Trata-se de uma estrutura de betão constituída por uma parte central com 

contrafortes, ladeada por duas abóbadas cilíndricas que fecham as margens. O maciço rochoso de 

fundação é granítico. A estrutura central tem uma altura máxima acima da fundação de 26,6 m e 

compreende três contrafortes, entre os quais se inserem dois descarregadores (um de superfície e 

outro de meio fundo), cada um com dois vãos. As duas abóbadas cilíndricas têm espessura variável, 

paramento de montante vertical e uma altura máxima de 18,0 m, estando apoiadas nos contrafortes 

laterais e em encontros artificiais (Fig. 1). O primeiro enchimento da albufeira iniciou-se em junho de 

1985 e terminou em janeiro de 1987. 
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Figura 1. Vista de jusante da barragem de Fagilde 

Na construção da obra foi utilizado betão pronto, da classe B225, com uma dosagem de cimento 

Portland normal de 360 kg/m3, agregado grosso constituído principalmente por rocha calcária britada 

e agregados finos formados por areão e areia siliciosos (Tabela 1). 

Tabela 1. Composição do betão da obra  

Componentes 
(máxima dimensão em mm) 

Dosagem de agregados 
(%) 

Composição do betão 
(kg/m3) 

Brita 38,1 – 25,4 35 661 

Brita 25,4 – 9,5 15 283 

Brita 9,5 – 4,8 12 227 

Areão 27 510 

Areia 11 208 

Cimento - 360 

Água - 160 

Razão água / cimento 0,44 

 

Os valores característicos da tensão de rotura à compressão, obtidos nos ensaios realizados durante a 

construção para controlo da qualidade do betão, usando provetes cúbicos de 20 cm de aresta, foram 

de 26,7 MPa, 31,8 MPa e 33,8 MPa aos 7, 14 e 28 dias de idade, respetivamente [3]. A maturação do 

betão foi rápida, pelo que aos 28 dias de idade foi obtido um valor elevado face à classe de resistência 

prescrita (B225). Atendendo à dosagem de cimento utilizada e à espessura dos elementos betonados, 

é provável que as temperaturas do betão tenham atingido valores elevados, propiciando condições 

para o desenvolvimento da RSI [8].   

O sistema de observação da barragem permite a avaliação das principais ações e das respostas 

estrutural e hidráulica. Os deslocamentos absolutos (horizontais e verticais) são observados por 

métodos geodésicos e os movimentos de juntas através de bases de alongâmetro. Em 2008 foi 

proposta a sua reabilitação, com vista a melhorar a caracterização da ação expansiva e dos seus efeitos 

[7]. Alguns dos trabalhos já foram realizados, designadamente os furos para instalação de 

extensómetros de varas verticais, em 2008 (devido a dificuldades de vária ordem ainda não foram 

instalados), e o melhoramento dos alvos geodésicos, em julho de 2016. 
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2.2 Acompanhamento do processo expansivo do betão 

Na inspeção anual do LNEC de janeiro de 2001 foi, pela primeira vez, registado um número significativo 

de fendas nos paramentos da barragem. No entanto, os resultados da observação já indiciavam a 

existência de um processo de deterioração do betão pela presença de fendilhação difusa em algumas 

zonas da obra, e também pela ocorrência de deslocamentos horizontais progressivos para montante 

e de empolamento do coroamento [3]. 

Face à deterioração progressiva da obra, o seu acompanhamento passou a ser ainda mais cuidado e 

foram realizados, sucessivamente, os seguintes estudos: i) caracterização do processo expansivo do 

betão, segundo um plano previamente definido [4], compreendendo o levantamento do estado de 

fendilhação dos paramentos [5], o estudo da fluência do betão [6] e a caracterização petrográfica, 

física e química do betão [8,9]; ii) a instrumentação complementar da barragem [7]; a análise 

detalhada dos resultados da  observação continuada da obra [10,11]; e iv) a análise e a interpretação 

do comportamento observado, usando modelação matemática [1,12]. 

Em 2004 foi realizado um mapeamento da fendilhação superficial, com vista ao estabelecimento de 

um estado de referência. Foram caracterizadas as principais fendas existentes nas superfícies 

aparentes (paramentos de montante e de jusante, faces dos contrafortes e coroamento), através da 

sua numeração, localização, abertura, desenvolvimento e orientação média. Em determinados casos 

foram também registadas outras características, nomeadamente o tipo de fendilhação e de 

preenchimento das fendas. Na Fig. 2 apresenta-se o mapeamento da fendilhação do paramento de 

jusante, incluindo as novas fendas detetadas na atualização do levantamento realizada em 2009. A 

fendilhação das superfícies em 2004 era considerável, tendo a maior parte das fendas abertura inferior 

a 1 mm, mas um número reduzido de  fendas (as mais expressivas) tinha maior abertura, mas sempre 

inferior a 10 mm. Na Fig. 3 apresentam-se fotografias, obtidas em 2015 e 2016, de zonas da obra onde 

existia um estado mais avançado de deterioração do betão. 

Em 2008 foram realizados pelo LNEC 7 furos profundos, com recolha de amostra desde o coroamento 

até à zona de ligação betão-rocha, com 76 mm de diâmetro, com o objetivo de instalar, em alguns 

deles, extensómetros de varas. As carotes recolhidas foram utilizadas para a realização dos seguintes 

ensaios laboratoriais: i) determinação do teor de álcalis solúveis; ii) determinação do teor de sulfatos; 

iii) caracterização microestrutural do betão por observação ao MEV/EDS; iv) avaliação da reatividade 

residual aos álcalis dos agregados; e v) avaliação da reatividade residual aos sulfatos internos [8]. Este 

estudo concluiu que o agregado grosso era constituído, maioritariamente, por rocha calcária, mas 

também continha granito, xisto e seixo silicioso. Concluiu-se também que, embora o teor em álcalis 

solúveis fosse elevado, o potencial expansivo por RAS era reduzido, o potencial expansivo por reações 

sulfáticas internas era maior e o teor de sulfatos internos era suficiente para a continuação do processo 

expansivo. Sugeriu-se ainda a monitorização do teor de sulfatos da água da albufeira. 

A avaliação das propriedades mecânicas do betão estrutural foi realizada sobre provetes obtidos a 

partir de quatro carotes curtas de 150 mm de diâmetro, extraídas nas abóbadas e nos contrafortes 

laterais. Os ensaios à compressão simples mostraram uma resistência à compressão elevada, com um 

valor médio, referido a cubos de 20 cm de aresta, de 33,7 MPa, e uma resistência mínima de 21,1 MPa. 

Face aos resultados obtidos nos ensaios realizados durante a construção, considerou-se a existência 

de uma pequena depreciação da resistência à compressão devido ao processo de deterioração. Em 

relação à resistência à tração por compressão diametral, obtiveram-se um valor médio de 3,0 MPa e 
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um valor mínimo de 2,25 MPa, o que pressupõe uma perda da resistência à tração de reduzido valor. 

Quanto ao módulo de elasticidade, foram obtidos valores compreendidos entre 19,1 GPa e 24,5 GPa, 

que se podem considerar baixos para o betão em apreço, podendo ser justificados pelo facto de se 

encontrar microfissurado devido às reações expansivas. 

Paramento de jusante 

 

Figura 2. Resultados do mapeamento da fendilhação do paramento de jusante realizado em 

outubro de 2004 e novas fendas detetadas em 2009 (cor verde) 

Trecho inferior da abóbada direita em 2005 Trecho superior da abóbada esquerda em 2015 

  

Contraforte central (vista geral em 2016) Contraforte central (pormenor em 2016) 

  

Figura 3. Vistas de jusante de trechos das abóbadas direita (em cima, à esquerda) e esquerda (em 

cima, à direita) e do contraforte central (em baixo), em 2015 

ALÇADO DE JUSANTE

Legenda:

(abertura em mm)
< 1 mm
1 a 2,5 mm
2,5 a 5 mm
5 a 10 mm
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Fissuração desordenada
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Fissura com água
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286.0

310.0
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2.3 Deslocamentos verticais observados 

A Fig. 4 sintetiza os resultados obtidos na interpretação quantitativa dos deslocamentos verticais 

observados entre 1985 e 2015, assim como as correspondentes extensões verticais [11]. Entre 1985 e 

2015 ocorreram deformações médias acumuladas muito elevadas, de cerca de 214010-6 na abóbada 

direita, 159010-6 na abóbada esquerda e 87010-6 no contraforte central. 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados da interpretação quantitativa dos deslocamentos verticais observados no 

coroamento através de nivelamentos geométricos de precisão, até 2015, e estimativa das 

correspondentes extensões verticais [11] 
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3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA BARRAGEM 

3.1 Evolução do nível da água na albufeira  

Na fase inicial de vida da obras apenas existem registos pontuais do nível de água na albufeira nas 

datas das campanhas anuais de observação geodésica, pelo que, nos períodos em que não houve 

leituras, os níveis de água foram gerados de acordo com os regimes de exploração da albufeira. Na Fig. 

5 representa-se a evolução do nível de água na albufeira considerada na análise estrutural, entre 1984 

e 2016. 

 

Figura 5. Evolução do nível da água na albufeira considerada na análise estrutural, entre 1984 e 

2016 

3.2 Temperaturas e humidades relativas nas fronteiras 

A partir das temperaturas observadas no ar e na água da albufeira a diferentes cotas, foram ajustadas, 

através do método dos mínimos quadrados, funções harmónicas de período anual, com a forma, 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑚 + 𝑆𝑎  cos (
2𝜋

365
(𝑡 − 𝜙)) (1) 

em que 𝑇𝑚 é a temperatura média anual, 𝑡 é o tempo em dias decorrido desde o início do ano e 𝑆𝑎 e 

𝜙 são, respetivamente, a semi-amplitude e o número de dias após o início do ano até à data 

correspondente ao máximo da temperatura anual. Na Tabela 2 apresentam-se os resultados obtidos. 

Tabela 2. Temperaturas ajustadas para o ar e para a água da albufeira  

Meio 𝑇𝑚 (0C) 𝑆𝑎  (0C) 𝜙 (dias) 

Ar e água à superfície 14,2 8,0 204 

Água (a partir de 5 m de profundidade) 12,2 5,0 204 

 

A variação da humidade relativa do ar foi representada por uma função harmónica do mesmo tipo, 

com valor médio anual de 77,5%, semi-amplitude anual de 17,5% e desfasagem de 29,6 dias. 
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3.3 Modelo estrutural 

A análise e interpretação do comportamento observado da obra foi realizada considerando um modelo 

de elementos finitos do conjunto barragem-fundação (Fig. 6). Para o betão foi considerado um 

comportamento viscoelástico com maturação. 

Perspetiva de jusante do conjunto barragem-fundação Perspetiva de montante da inserção da 
estrutura de betão na fundação 

  

Figura 6. Malha de elementos finitos utilizada nos estudos de interpretação do comportamento 

observado [1,12] 

Foram considerados, para o betão, um coeficiente de Poisson de 0,2 e a seguinte lei de fluência de 

Bazant e Panula, em que 𝑡0 representa a idade de aplicação das cargas, 

𝐽(𝑡, 𝑡0) =  
1

30,0
(1 + 3,0 (𝑡0

−0,34 + 0,04) (𝑡 − 𝑡0)0,18 )                      (𝐺𝑃𝑎−1) (2) 

O maciço rochoso de fundação foi considerado homogéneo e isotrópico, com comportamento 

independente do tempo caracterizado por um módulo de deformabilidade de 14 GPa e um coeficiente 

de Poisson de 0,2.  

Considerou-se um coeficiente de dilatação térmica linear do betão de 1,2×10-5 C-1. 

3.4 Estimativa das expansões livres 

A ação expansiva foi definida considerando um desenvolvimento exponencial no tempo, do tipo 

sigmóide, com um valor a longo prazo de 275010-6, mas distinguindo-se duas zonas, uma 

correspondente aos contrafortes e arco da margem esquerda e outra relativa ao arco da margem 

direita, na qual a cinética da reação tem sido mais rápida. Nestas duas zonas foram considerados 

tempos de latência e característicos correspondentes a um desenvolvimento significativo da reação 

nas primeiras idades (Tabela 3). 

Tabela 3. Parâmetros considerados no desenvolvimento das expansões do betão  

Zona 
Tempo de 

latência (dias) 
Tempo característico 

(dias) 
Expansão livre a 

longo prazo 

Contrafortes e arco da margem esquerda 145 180 
2750x10-6 

Arco da margem direita 65 55 
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A geração das expansões considerou a influência de temperatura e da humidade interna do betão. As 

distribuições de temperaturas e de humidades internas no corpo da obra foram determinadas através 

de análise de modelos de difusão, através do método dos elementos finitos, utilizando a malha das 

estruturas de betão apresentada na Fig. 6 e considerando as condições de fronteira atrás descritas. 

Na Fig. 7 apresentam-se as expansões livres calculadas nas abóbadas e no contraforte central em 1995, 

2005 e 2015. As expansões estruturais anisotrópicas foram calculadas considerando os efeitos do 

confinamento [2]. 

Ano 
Abóbada da 

margem direita 
Contraforte central 

Abóbada da margem 
esquerda 

 

1995 

   

 

2005 

   

Expansão 
livre 

(x10-6) 

2015 

   
 

Figura 7. Expansões livres estimadas nas abóbadas e no contraforte central em 1995, 2005 e 

2015 [1,12] 

3.5 Resultados da análise estrutural 

A análise estrutural foi realizada considerando uma discretização no tempo com espaçamento de 15 

dias, abrangendo o período de maio de 1984 a dezembro de 2015. 

Na Fig. 8 apresenta-se a comparação dos deslocamentos verticais observados e calculados no 

coroamento da barragem, entre 1985 a 2015, podendo considerar-se razoável o acordo conseguido. 

O cálculo de tensões foi realizado sem limitar a resistência do betão à tração. Na Fig. 9 são 

apresentadas as tensões principais calculadas nos paramentos da barragem em 2015. As tensões 

máximas de compressão, de cerca de 14 MPa, ocorrem no paramento de jusante, na abóbada da 

margem direita, junto à superfície de inserção. Ocorreriam tensões de tração superiores a 5 MPa em 

amplas zonas dos paramentos das duas abóbadas, exceto no paramento de montante da abóbada da 

margem esquerda (os valores máximos das tensões de tração calculados foram de cerca de 8 MPa). 
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De facto, o paramento de jusante da abóbada da margem direita está mais fendilhado que o 

paramento de jusante da abóbada da margem esquerda, sendo maiores as passagens de água pelas 

fendas na abóbada da margem direita. 

  

 

 

  

Figura 8. Deslocamentos verticais do coroamento, observados e calculados, entre 1985 e 2015 

[1,12] 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados numéricos e da observação, no período de análise compreendido entre maio de 1984 e 

dezembro de 2015, mostram os relevantes efeitos estruturais do processo expansivo do betão da 

obras, em partícular nas abóbadas laterais. Os deslocamentos verticais calculados apresentam um bom 

acordo com os resultados dos nivelamentos geométricos de precisão do coroamento. Calcularam-se 

tensões de tração em locais onde efetivamente ocorrem fendas subhorizontais, em particular no 

paramento de jusante da abóbada da margem direita. A modelação mostrou ainda que, a partir de 

2000, ocorre uma atenuação das expansões na abóbada da margem direita, que é compatível com os 

resultados obtidos nos modelos estatísticos de separação de efeitos. 
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 Abóbada da margem direita Abóbada da margem esquerda 

Paramento 
de jusante 

  
 Abóbada da margem esquerda Abóbada da margem direita 

Paramento 
de 

montante 

  

Faces do 
contraforte 

central 

 

Figura 9. Tensões principais nos paramentos da barragem calculadas em 2015 [1,12] 

Dado o estado de degradação estrutural da obra, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) solicitou 

ao LNEC uma análise preliminar sobre as alternativas de intervenção na barragem, tendo sido 

apontadas as três seguintes: i) a impermeabilização do paramento de montante e a injeção de fendas 

nas abóbadas; ii) a substituição das duas abóbadas; e iii) a substituição da própria barragem. As duas 

primeiras alternativas obrigarão à realização de estudos detalhados sobre o comportamento da obra 

nas suas novas condições estruturais. Contudo, devido à limitada capacidade da albufeira para 

abastecimento de água aos municípios de Viseu, Nelas e Mangualde na estiagem, a APA está a 

ponderar a substituição da barragem por uma nova, localizada numa secção adequada do rio umas 

centenas de metros a jusante. 
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Resumo  

O betão armado permite responder às necessidades construtivas de uma forma generalizada. O 

dimensionamento do aço e do betão é feito através de métodos bem definidos e simplificados que 

produzem bons resultados, para carregamentos bem definidos. Não obstante, considerando o estudo 

de uma parede, se a finalidade for controlar a abertura de fendas verticais causada por efeitos da 

retração, variação da temperatura e restrições na base, esses mesmos resultados deixam de ser tão 

precisos. Esta situação ocorre por causa de três fatores: deve-se, por um lado, à dificuldade em estudar 

a forma como o betão que constitui uma parede se vai comportar num regime não linear após o início 

da fissuração; advém, por outro lado, da definição das ações aplicadas; por fim, deve-se também à 

influência das restrições causadas pela base. A Parte 1.1 do Eurocódigo 2 (EC2-1.1) apresenta um 

método para determinação da armadura requerida, através de uma abordagem analítica, ou através 

de tabelas de dimensionamento. A Parte 3 do Eurocódigo 2 (EC2-3) propõe um método alternativo. O 

documento C766 do CIRIA propõe um conjunto de recomendações, que complementam as disposições 

do EC2-3, tendo como propósito obter um dimensionamento de armadura mais realista e económico.  

Neste trabalho, desenvolvido no âmbito de uma dissertação de mestrado [1], pretende-se fazer uma 

análise crítica dos métodos de dimensionamento de armaduras do EC2-1.1 e do CIRIA C766, calculando 

através de uma análise não-linear as aberturas de fendas e tensões nas armaduras a longo prazo, para 

duas paredes restringidas pela fundação na base, com diferentes razões L/H e diferentes quantidades 

de armadura. Consideram-se os efeitos causados pelo calor de hidratação do betão, pela variação da 

temperatura sazonal, pela retração autogénea, pela retração de secagem, pela fluência, pela 

maturidade, e pelas restrições na base. 

Palavras-chave: Fissuração do betão, retração, fluência, análise não-linear, armadura mínima.   
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1 INTRODUÇÃO 

No mundo da construção civil, a existência de fissuras é uma consequência praticamente inevitável do 

uso do betão armado. Este material é muito versátil e, em conjunto com o aço, responde à atual 

necessidade de construir com eficiência e rapidez. No entanto, e como é sabido, ao ser sujeito a trações 

suficientemente significativas, o betão tem tendência para desenvolver fendas. As causas destas 

trações variam muito, sendo as principais a retração do betão e as variações de temperatura em 

estruturas restringidas, as cargas diretamente aplicadas e os assentamentos nos apoios em estruturas 

hiperstáticas. 

De forma a controlar a fissuração do betão, os códigos de projeto estabelecem recomendações para 

as máximas aberturas das fendas, dependendo da utilização da estrutura e das condições de exposição 

ambiental. Estabelecem também as correspondentes regras de dimensionamento das armaduras. O 

EC2-1.1 [2] possui duas abordagens para o efeito: expressões analíticas; tabelas que limitam o 

diâmetro ou o espaçamento dos varões.  

No caso de estruturas ou elementos estruturais em que a fissuração seja sobretudo condicionada pela 

restrição às livres deformações volumétricas do betão, as armaduras requeridas para controlo da 

fissuração são geralmente determinadas com base em expressões em que se admite que a força 

máxima instalada no elemento estrutural corresponde à força de fissuração. Em estruturas restringidas 

nos bordos (por exemplo muros ou paredes), esta hipótese de cálculo pode conduzir a um significativo 

sobredimensionamento da armadura, aumentando-se assim os custos da construção. Com o intuito 

de reduzir este desperdício, e baseando-se em resultados experimentais, o documento CIRIA C766 [3] 

sugere uma correção à expressão de cálculo da armadura mínima para deformações impedidas do 

EC2-3 [4], a qual possibilita uma significativa redução da quantidade de aço necessária. 

Dada a relevância deste tema e a discrepância entre as diferentes formulações regulamentares de 

dimensionamento de armadura, torna-se importante estudar mais aprofundadamente este 

fenómeno. Assim, o principal objetivo deste trabalho passa por analisar o fenómeno de fissuração em 

muros de betão armado restringidos pela fundação, com diferentes razões entre a altura e o 

desenvolvimento longitudinal. Os resultados obtidos através do método de cálculo do EC2 são 

comparados com os de análises não lineares recorrendo ao método dos elementos finitos, 

considerando os efeitos causados pelo calor de hidratação do betão, pela variação da temperatura 

sazonal, pela retração autogénea, pela retração de secagem, pela fluência, pela maturidade, e pelas 

restrições na base. 

2 ANÁLISE NÃO-LINEAR 

As análises não-lineares foram realizadas no software DIANA [5] utilizando um modelo em estado 

plano de tensão. 

A parede e a fundação, que perfazem o muro em análise foram discretizadas com elementos finitos, 

quadrangulares, de 100x100 mm2 e 8 nós por elemento, com 4 pontos de integração. A ligação entre 

as barras de aço e o betão é feita através de elementos de interface com 6 nós com 3 pontos de 

integração. As armaduras são modeladas com elementos unidimensionais (com deformações e 

tensões na direção axial apenas). 
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O comportamento do betão à tração, em regime não-linear, é simulado recorrendo ao conceito de 

fissuração distribuída, permitindo assim combinar os efeitos da fissuração com a simulação da variação 

da temperatura, da maturidade, da retração e da fluência. Neste sentido, o modelo utilizado foi o de 

extensões totais [6], em que o início do processo de fratura ocorre após a violação do critério da tensão 

máxima e permite a simulação do comportamento visco-elástico do betão através de uma cadeia 

generalizada de Kelvin. Este modelo necessita da especificação das propriedades que caracterizam o 

comportamento do betão antes e após a fissuração. O efeito de “tension softening” do betão simples 

tracionado foi simulado através de um diagrama exponencial, em que o seu comportamento é 

representado por um aumento linear da tensão à medida que a extensão aumenta, e imediatamente 

após ser atingida a tensão de fissuração ft, ocorrerá um aumento rápido das extensões, associado a 

um decréscimo das tensões resistidas. 

Como este efeito apenas caracteriza o comportamento do betão simples fendilhado, para simular o 

comportamento do betão armado, é necessária a utilização de modelos de aderência aço/betão, sendo 

esta uma interação complexa. Apesar de existirem diversos modelos propostos por vários autores para 

esta aderência, neste trabalho foi usado o modelo sugerido pelo MC2010 [7]. 

O comportamento do aço é simulado através de um modelo linear-elástico com patamar de cedência, 

pois, como o objetivo deste trabalho passa pela análise da fendilhação em estado limite de serviço 

(ELS), ou seja, a abertura das fendas será controlada de forma a nunca se ultrapassar determinados 

limites. Este facto pressupõe que as armaduras nunca serão carregadas até à cedência.    

O fenómeno da maturidade influencia a evolução do módulo de elasticidade e da fluência. 

Carregamentos em idades diferentes originarão deformações descritas por curvas de fluência 

diferentes. Para reproduzir estas curvas, recorre-se neste trabalho a uma cadeia generalizada de Kelvin 

com envelhecimento. 

As variações térmicas são um fenómeno cuja aplicação no DIANA equivale à evolução da temperatura 

a partir do instante inicial da análise. 

A ligação com o solo foi modelada através de uma conexão do tipo “interface de fronteira”. Este tipo 

de conexão permite especificar relações especiais de interação entre uma geometria e os seus apoios, 

desta forma possibilitando a simulação do solo como um meio em que o comportamento na direção 

normal à interface é linear-elástico em compressão e não resiste a trações. 

3 CASOS DE ESTUDO 

3.1 Geometrias  

Neste trabalho, foram utilizadas duas geometrias diferentes para os muros restringidos na base com 

fundação direta de grandes dimensões (ensoleiramento), sem impulsos de terras. A primeira 

geometria analisada refere-se a um muro com altura de 2,5 m (H) e comprimento de 15 m (L), desta 

forma a razão L/H é 6. O muro tem 0,35 m de espessura. A fundação possui 0,70 m de altura e 5 m de 

espessura, e acompanha todos os 15 m de comprimento do muro. A segunda geometria apenas 

apresenta uma alteração face ao muro com L/H=6, sendo esta um aumento do valor da altura para 

3,75 m. Desta forma a razão L/H passa para 4. As dimensões adotadas pretendem simular a ligação de 
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uma parede a uma fundação do tipo ensoleiramento, por ser uma situação à qual corresponde um 

grau elevado de restrição das deformações da parede. 

Foram determinadas as armaduras requeridas: pelo EC2-1.1; e pelo documento CIRIA C766, que 

complementa a regras do EC2-3. A Tabela 1 apresenta os resultados do dimensionamento da armadura 

horizontal, que de acordo com os códigos considerados é igual para ambos os muros. Adota-se nas 

análises, por simplificação uma armadura vertical igual à horizontal. As armaduras calculadas de 

acordo com o CIRIA C766, apresentadas na Tabela 1, respondem ao grau de restrição máximo no muro, 

sendo possível efetuar uma redução das mesmas nas zonas com menores restrições. Nas análises 

apresentadas neste trabalho, essa redução não foi efetuada. 

Tabela 1 – Resultados do dimensionamento da armadura horizontal de acordo com o EC2-1.1, e 

de acordo com o CIRIA C766 

Código Critério 
Armadura 
requerida 

(cm²/m/face) 

Armadura 
adotada 

Armadura 
adotada 

(cm²/m/face) 

EC2-1.1 wk ≤ 0,3mm 25,10 𝜙20//125mm 25,10 

Ciria C766 wk ≤ 0,3mm 6,73 𝜙12//150mm 7,53 

EC2-1.1 
Não plastificação 

da armadura 
10,15 𝜙12//110mm 10,18 

Ciria C766 
Não plastificação 

da armadura 
4,64 𝜙8//100mm 5,00 

 

3.2 Materiais 

O muro e a fundação são constituídos por betão da classe C30/37, e as armaduras por aço do tipo 

A500NR (ver Tabela 2). 

Tabela 2 - Propriedades mecânicas do betão C30/37 segundo MC2010 

Material Propriedade Valor 

Betão 

𝐸 (GPa) 33,55 

𝜐 0,2 

𝛼 (oC-1) 1,0 × 10-5 

𝑓cm (MPa) 38 

𝑓ctm (MPa) 2,9 

𝐺f (KN/m) 0,141 

Aço 

𝐸𝑠(GPa) 200 

𝛼𝑠 (oC-1) 1,2 × 10-5 

𝑓yk (MPa) 500 
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Sendo o solo um bom equilibrador tanto da temperatura, como da humidade, a fundação estará quase 

em permanência com um teor em humidade próximo de 100% [8], pelo que, a respetiva retração por 

secagem será desprezável. Por simplificação, tanto as variações da temperatura na sapata como a sua 

retração serão desprezadas. No muro, a determinação da variação da temperatura de hidratação do 

cimento foi efetuada com apoio de um programa desenvolvido em Matlab por Azenha [9]. Como 

simplificação, foi considerada uma temperatura uniforme em toda a espessura do muro, justificável 

pelo reduzido gradiente ao longo da espessura e pela limitação à aplicação de gradientes ao utilizar 

um modelo plano. A evolução da temperatura obtida na análise térmica pode ser vista na Figura 1 [10]. 

O efeito da retração é caracterizado de acordo com o MC2010. Para um muro com 0,35 m de 

espessura, num ambiente com humidade relativa média de 80%, constituída por um betão da classe 

C30/37 42,5R, e descofrado ao sétimo dia, a evolução da retração é a indicada na Figura 2. 

  
Figura 1 - Variação da temperatura 

devido ao calor de hidratação 
Figura 2 – Retração 

 

É possível perceber que carregamentos que sejam originados em idades diferentes irão originar curvas 

de fluência diferentes. Estas curvas estão representadas para 4 idades nas funções da Figura 3, em 

concordância com o MC2010. 

 
Figura 3 - Evolução da fluência com e sem maturidade (Ferreira, 2021) 
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De forma a simular o solo, é necessária a introdução das suas características mecânicas, 

nomeadamente a rigidez normal e tangencial, ambos de valor 0,05 N/mm3 neste trabalho. 

3.3 Ações 

Os efeitos das variações da temperatura sazonal foram caracterizados recorrendo ao CIRIA C766, que 

permite obter os valores da variação da temperatura média anual em relação à temperatura no 

momento da betonagem. A situação mais desfavorável corresponde a uma variação de -20oC no pico 

do inverno, resultante de uma betonagem no pico do verão. Este procedimento foi adotado, pois, a 

estrutura em análise não tem uma localização concreta. Definiu-se que esta variação da temperatura 

decorreria linearmente ao longo de 6 meses e considerou-se na análise que se iria manter constante 

após este período. 

O peso próprio do betão armado é simulado atribuindo um peso específico de 25 KN/m3 aos elementos 

de betão. 

Os efeitos da retração e do calor de hidratação constituem também ações, por se tratarem de 

deformações impostas intrínsecas, e são considerados na análise.  

4 RESULTADOS 

Os resultados obtidos nas análises não-lineares resultaram nos padrões de fissuração a longo prazo 

apresentados nas Figuras 4 e 5. É apresentada apenas metade do muro, a parte à esquerda do eixo de 

simetria. Nestas figuras, pode-se observar o impacto que diferentes quantidades de armadura têm no 

número de fendas, sendo que menores quantidades resultam em menos fendas. É também possível 

observar a influência que a relação L/H tem na progressão das fendas até ao topo do muro, sendo esta 

uma consequência dos diferentes níveis de restrição no topo do muro para diferentes razões L/H. 

Pode-se perceber que, para a razão de 6, as fendas alcançam o topo, mas para uma razão de 4 as 

fendas não conseguem atingir essa posição. 

Nas análises em que foi considerada a armadura requerida pelo EC2-1.1 (25,1 cm2/m/face), obtiveram-

se aberturas máximas de fendas significativamente inferiores ao valor limite considerado. A abertura 

máxima obtida no cálculo foi de 0,21mm no caso do muro com L/H=6 e 0,22mm no caso do muro com 

L/H=4. Portando, nos muros em estudo, o critério de dimensionamento do EC2-1.1 conduz a um 

significativo sobredimensionamento de armadura. 

Na análise em que foi considerada a armadura requerida pelo critério de não plastificação, do EC2-1.1 

(10,18 cm2/m/face), obteve-se uma abertura máxima de fendas apenas ligeiramente superior a 

0,3mm. O cálculo conduziu a uma abertura máxima de 0,33mm no caso do muro com L/H=6. À data 

de submissão do artigo, ainda não tinha sido concluída a análise com esta quantidade de armadura 

para o muro com L/H=4. 
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a) As=25,1cm2/m/face   (EC2-1.1, critério wk ≤ 0,3mm) 

 

b) As=10,18cm2/m/face - (EC2-1.1, critério de não plastificação) 

 

c) As=7,53cm2/m/face - (CIRIA C766, critério wk ≤ 0,3mm) 

Figura 4 – Padrão de fissuração e abertura de fendas, aos 40 anos, no muro com L/H=6. 

Resultados da análise não linear, com diferentes quantidades de armadura: a) 

As=25,1cm2/m/face; b) As=10,18cm2/m/face; c) As=7,53cm2/m/face 
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a) As=25,1cm2/m   (EC2-1.1, critério wk ≤ 0,3mm) 

 

b) As=7,53cm2/m - (CIRIA C766, critério wk ≤ 0,3mm) 

Figura 5 – Padrão de fissuração e abertura de fendas, aos 40 anos, no muro com L/H=4. 

Resultados da análise não linear, com diferentes quantidades de armadura: 

a) As=25,1cm2/m/face; b) As=7,53cm2/m/face 

Nas análises em qua foi considerada a quantidade de armadura requerida pelo dimensionamento de 

acordo com o CIRIA C766 (7,53 cm2/m/face), as aberturas máximas de fendas obtidas foram 

ligeiramente superiores ao limite imposto (recorde-se que esse limite é de 0,3mm). Obteve-se uma 

abertura máxima de 0,40mm no caso do muro com L/H=6 e 0,36mm no caso do muro com L/H=4. 

Estes resultados indiciam que este método de dimensionamento não conduz a resultados do lado da 

segurança. 

Os resultados das análises não-lineares permitem também discutir a influência da quantidade de 

armadura adotada sobre as tensões máximas atingidas na armadura. A Tabela 3 apresenta os valores 
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máximos, na armadura horizontal, a longo prazo. Verifica-se que, mesmo na análise em que foi 

considerada a menor quantidade de armadura (dimensionamento de acordo com o CIRIA C766, que 

conduziu a uma armadura adotada de 7,53 cm2/m/face), a tensão máxima calculada na armadura foi 

de 319MPa. Estes resultados demonstram que os critérios de dimensionamento das armaduras para 

o critério de não plastificação, atualmente previstos nos códigos de projeto, não refletem o 

funcionamento real das estruturas restringidas nos bordos. Esses critérios de dimensionamento 

partem do pressuposto que, após a fissuração, a força de restrição é integralmente resistida, na secção 

da fenda, pela armadura. Nas paredes restringidas pela fundação esse pressuposto não é realista, 

porque a fundação desempenha um papel importante, restringindo a abertura das fissuras. 

Tabela 3 - Tensão máxima nas armaduras (MPa), aos 40 anos 

 Critério de 

dimensionamento da 

armadura: 

EC2-1.1 

(critério wk ≤ 0,3mm)  

EC2-1.1 (critério de não 

plastificação)  

CIRIA C766 

(critério wk ≤ 0,3mm) 

Tensão máxima, na 

parede com L/H=6: 
119 275  309 

Tensão máxima, na 

parede com L/H=4: 
127  314 

 

5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi calculado, através de uma análise não-linear, o comportamento a longo prazo de 

muros com diferentes relações comprimento/altura e diferentes quantidades de armadura. As análises 

permitiram caracterizar o padrão de fissuração, a abertura de fendas e as tensões na armadura, tendo 

em consideração os parâmetros que se consideram ter mais influência sobre o comportamento em 

serviço das estruturas de betão restringidas. Foram considerados os tipos de deformações impostas 

mais relevantes (calor de hidratação, retração e variação térmica sazonal), e foi simulada a evolução 

das propriedades do betão ao longo do tempo. 

Nas estruturas analisadas, foram retiradas as seguintes conclusões principais quanto aos métodos de 

dimensionamento do Eurocódigo 2 e do guia de apoio ao projeto CIRIA C766: 

 O método de dimensionamento de armadura do EC2-1.1, atendendo ao critério de limitação da 

abertura de fendas a 0,3mm, conduziu a quantidades excessivas de armadura. 

 O método de dimensionamento do CIRIA C766, atendendo ao critério de limitação de aberturas a 

0,3mm, conduziu a quantidades de armadura muito inferiores (cerca de 1/4) em relação às 

exigidas pelo EC2-1.1, mas insuficientes para controlar a abertura de fendas a 0,3mm. 

 O método do EC2 para dimensionamento da armadura atendendo ao critério de não plastificação 

é baseado em pressupostos que não traduzem com o rigor necessário o comportamento de 

estruturas restringidas nos bordos laterais. A tensão máxima obtida nas armaduras foi muito 

inferior à tensão de cedência, nas análises com armaduras dimensionadas por esse critério. 

 Nas análises com armaduras dimensionadas segundo o critério de não plastificação do EC2-1.1, a 

abertura máxima de fendas a longo prazo excedeu o limite de 0,30mm por apenas 10%. 
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As conclusões obtidas não podem ser generalizadas, porque foi analisado um conjunto restrito de 

condições geométricas e materiais. 
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Abstract 

Pultruded glass fibre reinforced polymer (GFRP) I-section beams are being increasingly used in both 
new construction and structural rehabilitation, due to their lightness, non-corrodibility and high 
longitudinal strength. However, because of their orthotropy, this type of sections is weaker in the 
transverse direction. This paper presents a comprehensive study on the web-crippling behaviour of 
pultruded GFRP I-section beams. The study was divided into three components: (i) an experimental 
study, which included different materials and profile dimensions; (ii) a numerical study, which aimed 
at simulating the experimental tests through finite element (FE) numerical models; and (iii) an 
analytical study, based on the direct strength method (DSM), with the goal of developing design 
formulae that can address the different failure modes and ultimate loads reported in the 
experimental study. To this end, three different I-section beams, sourced from three different 
suppliers, were tested in end-two-flange (ETF) and interior-two-flange (ITF) configurations. Each 
material was characterized in respect to the most relevant mechanical properties, including fracture 
toughness properties, which were then implemented to calibrate the numerical FE models. The 
numerical models were developed through a simplified and easily replicable methodology, using 
shell elements to represent the GFRP test specimens. Damage initiation and evolution was defined 
through Abaqus built-in tools, calibrated with fracture toughness parameters characterized for each 
profile. Finally, these numerical models, having been validated against experimental results, were 
implemented to provide a more consistent database for the analytical study, by varying the height of 
the experimental specimens and thus the slenderness of the section. Based on these experimental 
and numerical results, DSM expressions were successfully implemented, showing a good accuracy in 
respect to the experimental failure modes and ultimate loads.  

Keywords: GFRP profiles; web-crippling; fracture toughness; web buckling; direct strength method. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 GFRP materials in rehabilitation 

Glass fibre reinforced polymer (GFRP) materials are known for their low weight, high longitudinal 
strength and non-corrodibility [1]. However, these materials also have important drawbacks that 
require continued research, in particular their lower properties in the transverse direction (due to 
their orthotropic behaviour), brittle failure and sensitivity to high temperatures. These differences 
compared to traditional materials and the limited knowledge available on certain topics have delayed 
the development of widely accepted international design codes, such as those already available for 
traditional materials, as concrete and steel [2, 3]. Nevertheless, these materials have been 
increasingly implemented in the construction industry [4], typically in industrial structures (in 
corrosive environments) and also for rehabilitation purposes. As an example, the high strength and 
low weight of GFRP composites are important advantages in the rehabilitation of historical buildings, 
as illustrated in Figure 1, regarding the replacement of degraded timber structural members in floors 
and roofs, as they are easy to transport and apply, and they do not significantly increase the weight 
of the existing structure [5]. 

  
(a) (b) 

Figure 1: Use of GFRP profiles in rehabilitation of timber structures: (a) floors roof (courtesy of 
Fiberline Building Materials); (b) roof (courtesy of ALTO Perfis Pultrudidos). 

The aforementioned lack of reliable design codes is typically reflected in high partial safety factors in 
the (limited) design guidelines available (mostly national); this then often leads to overdesigned 
structures and inefficient budgets. To further implement GFRP composite materials, it is crucial to 
better understand their actual design limitations. Several structural cases require further research, 
such as web-crippling, which is addressed in the present paper. 

1.2 Web-crippling 

Web-crippling results from the application of transverse concentrated loads in the webs of beams. 
Several configurations have been considered in the past regarding this structural case, as displayed in 
Figure 2. 

Web-crippling has been thoroughly studied for steel structures [6], however this is not the case for 
GFRP structures. Furthermore, this is a particularly severe case for GFRP, due to its orthotropy. 
Because of the weaker elastic modulus in the transverse direction of the web, web buckling 
phenomena occur for much lower critical loads than for steel beams. In addition, the weaker 
transverse compressive strength also leads to web crushing occurring for much lower loads than in 
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typical steel sections. In spite of the relevance of this structural case for GFRP beams, there is still a 
lack of design expressions that can fully address this phenomenon.  

 

 

 

(a) (b) (c) 

 

 

 

(d) (e) (f) 
Figure 2: Web-crippling test configurations: (a) EOF; (b) ETF; (c) EG; (d) IOF; (e) ITF; (f) IG. 

1.3 Methodology 

In order to address this gap in design guidelines for web-crippling of GFRP beams, the present study 
included experimental, numerical and analytical components. The experimental study [7] focused on 
I-section profiles: the web-crippling tests provided crucial information regarding the stiffness, failure 
modes and ultimate loads of different tests series in which profiles with various geometries and fibre 
architectures were used. This result database was then implemented to validate finite element (FE) 
numerical models [8]. Finally, after validation of the numerical models, the experimental and 
numerical results were implemented to calibrate direct strength method (DSM) design formulae [9].  

2 EXPERIMENTAL STUDY 

2.1 Materials 

The experimental tests included a total of three materials, sourced from three different 
manufacturers [7]: (i) Creative Pultrusions (C); (ii) Fiberline Composites (F); and (iii) STEP (S). The 
profile dimensions, mechanical properties and suppliers are summarized in Table 1. The mechanical 
properties include the elastic modulus (E), for longitudinal (1) and transverse (2) directions and shear 
modulus (G12), as well as the tensile longitudinal ultimate strength (σu11

+), the compressive transverse 
ultimate strength (σu22

-) and the shear ultimate strength (τu12). Finally, the transverse compressive 
fracture toughness (G2

-) of each profile is presented, having been determined by validating FE 
numerical models against compact compression (CC) experimental tests [10]. 

Table 1 presents one additional profile, I400-A from Alto Perfis Pultrudidos, which was characterized 
in a previous study [11] and was only considered in terms of experimental results. No numerical 
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models were developed for this profile, since it was not characterized in respect to fracture 
toughness. 

Table 1: Average geometric and mechanical properties of each pultruded GFRP profile. 

Material 
Height x 
Width 
[mm] 

Wall 
thick.,
[mm] 

E11
- 

[GPa] 
E22

-

[GPa] 
G12 

[GPa] 
σu11

+  
[MPa] 

σu22
-  

[MPa] 
τu12 

[MPa] 
G2

- 
[N/mm] 

I152-C 152x76 6.3 24.6 10.9 4.2 416 104 65 42 

I200-F 200x100 9.9 29.9 10.8 2.9 323 122 67 48 

I150-S 150x75 8.1 28.1 9.3 3.2 377 123 70 67 

I400-A [11] 400x150 14.5 27.8 7.7 3.8 296 86 - - 

2.2 Test setup and experimental series 

The experimental study consisted of performing end-two-flange (ETF) and interior-two-flange (ITF) 
test configurations, where the specimens are loaded in both flanges of an exterior and an interior 
section, respectively (see Figure 2). For each test configuration, three different bearing lengths (lb) 
were considered: (i) 15 mm; (ii) 50 mm; (iii) 100 mm. Three specimens were considered per test 
series and all specimens presented a length of twice their height. The nomenclature used to 
designate each test is exemplified for an I150-S specimen, tested in the ETF configuration, with a 
50 mm bearing length: I150-S-ETF-50. When relevant, the specimen number was added to this 
nomenclature. A total of 50 web-crippling tests were conducted. 

Figure 3 illustrates the test setup, which included a video-extensometry system, implemented to 
monitor several targets for each specimen. These targets were then used to assess the strain fields of 
each specimen and also to further validate the FE numerical models. In addition, strain gauges were 
also implemented to monitor web buckling phenomena. 

2.3 Experimental results 

2.3.1 Failure modes 

Two main failure modes, depicted in Figure 4, were found in the experimental tests [7], which are in 
line with results of previous research [11]: (i) web buckling; and (ii) web crushing. Web buckling, 
involving the relatively sudden out-of-plane bending of the web, was reported for I152-C-ETF-50 and 
100 tests. Web crushing, consisting of damage near the web-flange junctions, was observed in most 
ITF tests, the exception being I152-C-ITF-100, and in all ETF-15 tests. 

The remaining ETF-50 and 100 test series of I-section profiles, as well as I152-C-ITF-100 tests, 
presented a mixed failure mode, where damage initiation near the web-flange junction led to 
posterior web buckling failure. As damage initiated consistently near the web-flange junction, these 
test series were considered to fail due to web crushing (for additional information the reader is 
referred to [7]).  
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(a) (b) 

Figure 3: Setup for web-crippling tests: (a) side view of I-section ETF test; (b) positioning of strain gauges at 
both sides of the centre of the web, in the loaded section. 

  

 

 

(a) (b) 
Figure 4: Reported failure modes: (a) web buckling (I152-C-ETF-50-1); (b) web crushing (I150-S-ITF-15-2). 

2.3.2 Load vs. displacement curves 

Figures 5 and 6 present representative load vs. displacement curves of ETF and ITF tests, respectively, 
including all three bearing lengths. The displacements were measured through the video-
extensometry system, as the crosshead displacement of the test machine involves additional sources 
of flexibility. These displacement measurements were based on targets positioned on the web of 
each specimen, near each flange. Figure 5 clearly shows a significant influence of bearing length, with 
increasing bearing lengths leading to significant increases of stiffness and ultimate load. 

Figure 6 shows the ITF load vs. displacement curves for I-section profiles, also including all three 
bearing lengths. In agreement with the ETF results shown in Figure 5, the ITF test results presented in 
Figure 6 highlight the impact of increasing the bearing length on the load vs. displacement curves. As 
expected, the ultimate loads in ITF test series were higher than in the corresponding ETF series, as 
the former configuration is more stable; consequently, ITF tests led to clear web crushing failure 
modes for almost all test series (an exception being the mixed failure mode of I152-C-ITF-100 
specimens). 
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(a) (b) (c) 
Figure 5: Representative load vs. displacement curves of I-section profile ETF tests (one specimen per 

bearing length): (a) I152-C; (b) I200-F; (c) I150-S. 

 

   

(a) (b) (c) 
Figure 6: Representative load vs. displacement curves of I-section profile ITF tests (one specimen per bearing 

length): (a) I152-C; (b) I200-F; (c) I150-S. 
  

3 NUMERICAL STUDY 

3.1 Geometry, FE mesh and loading 

Each specimen was modelled through S4R shell finite elements with the shape and dimensions 
shown in Table 1. The bearing plates were modelled through solid FE (C3D8R), with a geometry 
resembling the experimental tests, with a thickness of 10 mm and bearing lengths of 15, 50 and 
100 mm.  

All boundary conditions were applied to the bearing plates, through a reference point. The 
displacements and rotations of the top bearing plate were fixed, whereas the bottom bearing plate 
was restricted in all displacements and rotations, with exception to the vertical displacement. Each 
model was loaded through displacement control [8].  

3.2 Numerical analyses 

The experimental tests were simulated through three different types of analysis: (i) D-analysis, where 
material failure is considered but buckling effects are disregarded; (ii) B-analysis, where material 
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failure is not considered but buckling effects play a key role; and (iii) DB-analysis, which includes both 
material damage and buckling effects. These different numerical models are described ahead [8]: 

- D-analysis: These geometrically linear models should accurately predict web crushing failure, but 
not web buckling failure, when compared to experimental results. Damage initiation and 
evolution are implemented through Abaqus [12] built-in tools. 
 

- B-analysis: This numerical analysis consists of elastic predictions of web buckling, ignoring 
material strength or fracture properties. This elastic buckling analysis was performed with the 
goal of comparing numerical critical buckling loads to the experimental ultimate loads and 
failure modes. In cases where the critical buckling loads are similar to the experimental failure 
loads, it would be expected to find clear signs of web buckling failure in the experimental tests. 
 

- DB-analysis: The deformed shapes of the first buckling mode were used as input for the 
geometrically non-linear models, which also considered the damage formulation implemented 
for D-analysis. Therefore, these models should simulate both web crushing and web buckling 
failure, as well as their potential interaction. The first buckling mode was inserted in the analysis 
through the “Imperfection” option, with an amplitude of 0.01 mm, so that the imperfection 
would have minimal impact in the response of the model, besides enabling a non-linear 
geometrical analysis.  

3.3 Damage initiation and evolution 

The Hashin criterion [13] was employed to determine damage initiation. This criterion, readily 
available in commercial software, has been widely adopted in previous studies. The Hashin criterion 
includes four different damage components: (i) fibre tension, 𝑑𝑓𝑡 ; (ii) fibre compression, 𝑑𝑓𝑐; (iii) 
matrix tension, 𝑑𝑚𝑡 ; and (iv) matrix compression, 𝑑𝑚𝑐 . After damage initiation is reached, Abaqus [12] 
built-in tools were implemented, through which damage evolution is determined as a function of a 
fracture toughness parameter for each damage variable [8]. 

3.4 Numerical results 

3.4.1 Failure modes 

Figure 7 presents numerical DB failure modes, where transverse compressive damage is highlighted. 
Web crushing and web buckling failure modes are clearly well-captured by the DB numerical models 
(Figures 7 (a) and (b)). The DB model also presents a mixed failure mode similar to that of ETF-50 and 
ETF-100 test series (Figure 7 (c)). In this mixed failure mode, initial damage developed near the web-
flange junction, followed by damage at the centre of the web. As previously mentioned, these 
specimens were considered to fail due to web crushing as consistent signs of damage initiation were 
found near the web-flange junctions. This conclusion was supported by the numerical critical 
buckling loads, which indicated that web buckling should only occur for considerably higher applied 
loads. 

3.4.2 Ultimate loads 

The experimental results were compared to results of both D and DB analyses, in order to assess the 
efficacy of these numerical models in estimating web-crippling failure. Figure 8 presents a summary 
of experimental (average ± standard deviation) and numerical results. 
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(a) (b) (c) 
Figure 7: Numerical (DB) predictions of failure modes, including transverse compressive damage contours: (a) 

I150-S-ITF-15 FE model; (b) I152-C-ETF-100 FE model; (c) I200-F-ETF-100 FE model. 

 

   
(a) (b) (c) 

Figure 8: Experimental and numerical ultimate loads, including geometrically linear (D) and non-linear (DB) 
models: (a) I152-C; (b) I200-F; (c) I150-S. 

Figure 8 shows a generally good fit between numerical and experimental results, in particular for the 
DB model. The highest discrepancies were reported for D models, in test series where web buckling 
occurred. As would be expected, the DB models were able to simulate this failure mode, providing 
more accurate estimates of ultimate loads. It is also noteworthy that, in some cases, the DB ultimate 
loads are slightly higher than their D counterparts, this was attributed to an artificial stiffening effect 
due to the initial imperfection. Despite some relevant discrepancies between experimental and 
numerical results, the averaged ratios between DB and experimental ultimate loads ranged from 
0.78 to 1.13 (averaging all test series within the same test configuration).  

4 ANALYTICAL STUDY 

4.1 DSM background 

The DSM was initially proposed for steel beams by Schafer and Peköz [14] in 1998. Since then, it was 
continuously improved and has been included in the latest versions of the North American 
Specification for cold-formed steel structures AISI S100-16 [15] and the Australian Standard [16]. This 
method consists of establishing a design curve, based on the knowledge of (experimental) ultimate 
loads and both (theoretical) buckling and yield loads. The design curve is defined by plotting the 
variation of the ultimate-to-yield load ratio as a function of the slenderness, which is computed as 
the square root of the yield-to-buckling load ratio. This calibrated curve can then be implemented to 
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any additional case, provided that the buckling and yield loads are known. The DSM design curve 
provides the ultimate load by multiplying the yield load to the fitted buckling reduction factor.  

4.2 DSM numerical calibration 

In this study, the implementation of DSM for web-crippling of pultruded GFRP beams required 
replacing the yield load by the material crushing load (Pcrush). In this instance, the ultimate loads of D 
models can be considered, as well as the experimental failure loads of specimens with the lowest 
levels of slenderness. Then, the first step considered for the development of a DSM curve for web-
crippling of GFRP profiles was to assess the overall trend and scatter of the variation of ultimate-to-
crushing load ratio (Pu/Pcrush) with the slenderness, given by, 

𝜆 = �
𝑃𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ
𝑃𝑏𝑢𝑐𝑘

 (1) 

To this end, all the loads (Pbuck, Pcrush, Pu) were determined numerically, either by B-analysis (Pbuck), D-
analysis (Pcrush) or DB-analysis (Pu). Figure 9 presents the variation of the ratio Pu/Pcrush with the 
slenderness λ for the three GFRP materials (I152-C, I200-F and I150-S) and for both loading 
configurations (ETF and ITF). Figure 9 also includes results for additional numerical models, where 
the experimental profiles were modified in terms of height, in order to extend the slenderness range 
(for additional details the reader is referred to [9]). 

 

Figure 9: Numerical results and unified DSM curve. 

Figure 9 shows a significantly coherent trend (low scatter) of the numerical results. In addition, 
Figure 9 shows a match between the results of ETF and ITF configurations, which was not anticipated 
a priori. The observation of Figure 9 also clearly shows two different zones: (i) one horizontal plateau, 
where the ratio Pu/Pcrush does not vary much with λ and remains close to unit value, and (ii) a 
descending branch, where the ratio Pu/Pcrush decreases steeply with λ. Therefore, these two distinct 
zones must be described by the DSM curve and the following analytical expression with the DSM 
format [14] should be considered, 
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𝑃𝑢
𝑃𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ

= �
1,   𝑓𝑜𝑟 𝜆 <  𝜆𝑡

𝑘𝑎 �1 − 𝑘𝑏 �
𝑃𝑏𝑢𝑐𝑘
𝑃𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ

�
𝑘𝑐
� �
𝑃𝑏𝑢𝑐𝑘
𝑃𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ

�
𝑘𝑐

, 𝑓𝑜𝑟 𝜆 ≥ 𝜆𝑡  
� (2) 

where, ka, kb and kc are calibrated parameters, λt is the slenderness value for the transition between 
both zones, Pu is the ultimate (web-crippling) load, Pcrush is the web crushing load and Pbuck is the web 
buckling load. Based on expression (2), the parameters were calibrated by minimizing the sum of the 
squared errors. The obtained values of ka, kb and kc are presented in Table 2. The transitional 
slenderness was determined to be λt=0.898 and the coefficient of determination (R2) was 0.999. 

Table 2: Calibrated parameters for numerically based DSM curve. 

ka kb kc 

1.337 0.326 1.186 

Despite the low scatter of the curve shown in Figure 9, it cannot be considered for design because 
the calculation of both Pbuck and Pcrush values was based on FE models that would become impractical 
for design purposes. Therefore, the second step towards the development of a DSM-based 
expression is to derive simple and easy-to-use formulae to give approximate values of both Pbuck and 
Pcrush. 

4.3 Approximate expressions 

4.3.1 Web buckling 

In this study, the approach proposed by Lagerqvist et al. [17] was considered, who developed 
expressions to determine the critical buckling loads of steel profiles under patch loading (a particular 
case of web-crippling). The original expression proposed by Lagerqvist et al. [17] is given by, 

𝑃𝑏𝑢𝑐𝑘 = 𝑘𝐹
𝜋2𝐸

12(1 − 𝜐2)
𝑡𝑤3

ℎ𝑤
 (3) 

where, kF is a buckling coefficient dependent on the loading configuration and geometrical 
parameters, E is the elastic modulus, ν is the Poisson coefficient, hw is the web height and tw is the 
web thickness. In the current study, expression (3) was implemented by substituting the isotropic 
elastic modulus (E) by the transverse compressive elastic modulus (E22

-), and the squared isotropic 
Poisson ratio (υ2) by the cross product between orthotropic Poisson ratios (ν12.ν21) – with typical 
values for pultruded GFRP profiles of 0.3 and 0.1, respectively. The calibration of the final expression 
is detailed in [9]. 

4.3.2 Web crushing 

In a similar process to the calibration performed for web buckling, an analytical expression was 
developed and calibrated to fit numerical results for web crushing. The transverse compressive 
strength (σu22

-) was selected as the governing material property for web crushing [8]. Therefore, the 
web crushing load (Pcrush) is related to an effective bearing length (lb,eff) through the transverse 
compressive strength (σu22

-), as given by, 

𝑃𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ = 𝑙𝑏,𝑒𝑓𝑓𝑡𝑤𝜎𝑢22−  (4) 
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The numerical values of lb,eff were thus determined by dividing the numerical crushing loads (Pcrush) by 
the product between the transverse compressive strength (σu22

-) and the web thickness (tw). Finally, 
the analytical lb,eff was then calibrated to match these numerical results. The calibration of the final 
expression is detailed in [9]. 

4.4 Proposed DSM curve 

4.4.1 DSM experimental calibration 

Given the trend found in the numerical results, where ETF and ITF results appear to be well fitted by 
a single DSM curve, the DSM was applied simultaneously to ETF and ITF experimental results. 
Figure 10 presents the combined ETF and ITF experimental results, as well as the resulting DSM 
curve, based on the approximate expressions for web buckling and crushing. The calibrated 
parameters for this global DSM curve are detailed in Table 3, which are applicable for λ≥0.776. The 
coefficient of determination was R2=0.932, showing that the unified DSM expression fits both test 
configurations. The I150-S and I200-F results present the best fit to the proposed design expression, 
whereas the I400-A results are overestimated and the I152-C results are underestimated. As a future 
development, it will be important to correlate experimental measurements of imperfections with 
these discrepancies.  

Finally, it is noteworthy that the descending branch of this unified curve in Figure 10 begins for 
λ≥0.776. Noting also that a unit slenderness (λ=1) corresponds to the case where the buckling load 
equals the crushing load, we can then define three slenderness ranges: 

- λ<0.776, failure is triggered only by the web crushing and one has Pu=Pcrush. 
- λ>1.0, failure is triggered only by the web buckling and one has Pu=χPcrush. 
- 0.776≤λ≤1.0, failure is triggered by the interaction of web buckling/crushing and thus Pu=χPcrush. 

 

 

 

Table 3: Calibrated parameters for 
Unified-DSM expression. 

ka kb kc 

1.132 0.280 0.930 
 

Figure 10: ETF and ITF experimental results and unified DSM 
curve. 

 

4.4.2 DSM results 

Figure 11 presents DSM vs. numerical DB (a) and experimental (b) ultimate loads. As expected, 
Figure 11 (a) presents a good agreement between DB and DSM results, since the analytical 
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expressions for web crushing and web buckling were calibrated based on numerical results. The 
results illustrated in Figure 11 (b) show a higher scatter, but still an overall good agreement between 
DSM and experimental results. The results for the I400-A profile are overestimated by the proposed 
expression, which was attributed to potential higher imperfection magnitudes, in comparison to 
other specimens.  

  

(a) (b) 

Figure 11: DSM (Pu_DSM) vs. numerical and experimental ultimate loads.: (a) numerical DB (Pu_Num) ultimate 
loads; (b) experimental (Pu_Exp) ultimate loads. 

5 CONCLUSIONS 

This paper presented a study about the web crippling behaviour of I-section pultruded GFRP profiles, 
for the ETF and ITF test configurations. The bearing length was found to present a significant and 
consistent impact in the ultimate load, stiffness and failure mode of all profiles, for both ETF and ITF 
configurations. As expected, the highest values of stiffness and ultimate load were obtained for the 
ITF configuration. However, the ETF configuration was more significantly influenced by the increase 
of bearing length than the ITF configuration: an increase from 15 mm to 100 mm led to an ultimate 
load increase between 207% and 227% in ETF tests, and between 93% and 139% in ITF tests. 

The failure modes observed in the experimental campaign were very consistent, as a function of the 
test configuration and bearing length. In all ITF tests and ETF-15 tests, failure involved clear web 
crushing failure, the exception being the I152-C-ITF-100 tests. I152-C-ETF-50 and 100 tests showed 
clear signs of web buckling. Other I-section ETF-50 and 100 tests showed a mixed failure mode, with 
damage initiation occurring due to web crushing near the web-flange junction and final failure 
occurring due to web buckling at the centre of the web.  

The numerical study consisted of a simplified approach, implementing fracture toughness properties 
as damage evolution parameters. These simplified numerical models, with homogeneous properties 
through the thickness of the material and computationally inexpensive meshes, were successful in 
simulating web-crippling experimental tests.  

The geometrically non-linear damage analysis (DB) was particularly important in understanding the 
failure modes observed in the experimental tests, shedding light on the interaction of damage 
initiation near the bearing plate edges and the ultimate web buckling deformed shape of several test 
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series. Aside from the failure modes, the DB models provided estimates of ultimate load with 
differences that ranged from -22% and 13%, in respect to experimental tests.  

In addition, a novel approach was proposed for the design of pultruded GFRP profiles against web-
crippling failure, by implementing the direct strength method (DSM). The developed FE models were 
crucial to identify the trend of the DSM curve, by fitting the numerical buckling, crushing and 
ultimate loads and thus, paving the way for the DSM calibration. In addition, the results of FE 
analyses (B- and D-analysis) were crucial to derive approximate expressions to determine estimates 
of web buckling loads and web crushing loads. This is an essential step towards a widespread use of 
DSM.  

The results of the proposed DSM design formula, developed for I-section beams under end two 
flange (ETF) and interior two flange (ITF) loading cases, presented a good agreement with the 
experimental and numerical ultimate loads. Furthermore, the proposed DSM expression was found 
to fit both ETF and ITF loading cases in a unified fashion, as the difference to these individual cases 
was found to be negligible. Finally, it should be highlighted that the proposed DSM expression can 
identify the failure mode for any given case, either from web crushing, web buckling or an interaction 
between these two. 
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Resumo 

No presente artigo são apresentadas as soluções implementadas no âmbito do reforço estrutural e 

geotécnico de uma caverna existente, na zona da Travessa da Cruz da Rocha, nº3, em Lisboa, localizada 

sob dois edifícios centenários, sujeitos a intervenções de reabilitação. A abóbada da caverna foi 

escavada num maciço rochoso sedimentar, constituído por calcários, muito compactos, mas com 

algumas descontinuidades. Na soleira da caverna foram observados materiais de aterro, com cerca de 

2 metros de espessura. A caverna funcionou como espaço de produção industrial durante o início do 

seculo XX, com a utilização de fornos no seu interior, os quais foram condicionando a capacidade 

resistente do maciço. Atendendo ao elevado estado de degradação das estruturas, metálicas e em 

alvenaria de pedra, existentes no interior da caverna, foi concebida e executada uma solução de 

reforço que passou pelas seguintes principais medidas: 1) pregagens na abobada da caverna por forma 

a fechar as descontinuidades identificadas; 2) revestimento da abóboda com betão projetado, drenado 

e armado com fibras, por forma a aumentar e a assegurar o confinamento do maciço; 3) instalação de 

geodrenos, de forma a permitir o escoamento das águas e reduzir as pressões hidrostáticas no 

revestimento em betão projetado; 4) execução de pilares interiores em betão armado, fundados em 

microestacas, por forma a melhor permitir acomodar as cargas provenientes dos edifícios 

sobrejacentes; 5) Reforço de fachadas, de acesso à caverna e lateral, por confinamento com betão 

projetado e recalçamento por microestacas, de forma a melhorar o desempenho estrutural e de 

fundações. Todas as atividades de reforço estrutural e geotécnico foram bastante condicionadas pelas 

restrições usuais neste tipo de obra, em particular: acessibilidades, ventilação e circulação na caverna. 

 

Palavras-chave: Betão Projetado; Microestacas; Pregagens; Reforço Estrutural 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo é referente à intervenção de reforço estrutural, com forte componente geotécnica, 

executado numa caverna escavada no maciço calcário, situada sob dois edifícios centenário (edifício A 

e B), com 8 e 6 pisos respetivamente, localizados em Lisboa, em meio densamente urbano. 

São abordados no presente artigo os principais condicionamentos existentes, as soluções de reforço 

executadas para as várias zonas de intervenção, bem como o plano de instrumentação e observação, 

ferramenta indispensável na execução de trabalhos deste tipo de complexidade e incerteza. Na Figura 

1 é apresentada a localização da obra. 

 

Figura 1 – Localização da Obra. 

2 PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 

2.1 Condicionamentos Geológicos Geotécnicos 

A existência de cavernas em áreas densamente urbanas não é comum. Não obstante, existe alguma 

documentação municipal [1] relativo à existência de cavernas rochosas sedimentares, na cidade de 

Lisboa, na zona da Estrela e da Lapa, perto da localização da obra. A Carta Geológica de Lisboa [2] 

indica a interceção de estratos de maciços calcários na zona intervencionada (Figura 2). 

 

A – Aterros 
a – Aluviões 
β – Complexo Vulcânico de Lisboa - Neocretácio 
𝐶𝑐
3 – Calcários Cristalizados 

Figura 2 – Carta geológica de Lisboa – Folha 3, 1/10 000, 1986 (figura sem escala) [2]. 
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A campanha de prospeção geológica e geotécnica realizada foi bastante condicionada pelo acesso à 

ao interior da caverna, tendo sido executados os seguintes principais trabalhos: 

 Dois ensaios DPSH ao nível da soleira da caverna, a opção por este tipo de ensaios foi 

determinada por condicionamentos de acessibilidade ao interior da caverna; 

 Dois furos por carotagem ao nível da soleira do piso -4 do edifício B, atravessante toda a 

abóbada da caverna na zona de menor espessura; 

 Poço de inspeção ao nível da soleira da caverna; 

 Avaliação estrutural das estruturas de reforço existentes. 

 

Figura 3 – Resultados do ensaio DPSH1. 

 

Figura 4 – Resultados do ensaio DPSH3. 

 

Figura 5 – Localização dos furos por carotagem executados na soleira do piso -4, edifício B. 

Aterros 

Calcários 

Aterros 

Calcários 
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Figura 6 – Amostras dos testemunhos recolhidos no interior dos furos executados por carotagem. 

Os furos realizados por carotagem foram executados em: 1) zona de menor espessura da abóbada da 

caverna, numa singularidade, com cerca de 2m de espessura, 2) zona com espessura da abóbada de 

cerca de 3m. 

Com base nos resultados dos ensaios DSPH executados, dos furos por carotagem, da avaliação visual 

do maciço calcário no interior da caverna, e do poço, foram avaliadas e estimadas as principais 

características geológicas geotécnicas do maciço calcário. 

2.2 Condicionamentos relativos às Condições de Acessibilidade e de Vizinhança 

Conforme indicado na Figura 7, o acesso ao interior da caverna era bastante condicionado. A partir da 

Travessa da Cruz da rocha era necessário atravessar o edifico A, descer 2 pisos, aceder ao edifício B, 

descer 2 pisos, aceder ao logradouro do edifício B, e a partir do logradouro, descer verticalmente cerca 

de 15m por uma abertura de reduzidas dimensões. O átrio da caverna localiza-se de forma adjacente 

ao Parque de estacionamento do edifício da Direção Geral da Educação, sendo o único acesso através 

dos edifícios. Dada a posição da grua torre, as limitações geométricas do espaço para a descida vertical 

no logradouro, apenas foi possível utilizar equipamentos leves e de pequeno porte, condicionando os 

trabalhos de reforço associados a furação do maciço calcário à execução de microestacas e de 

pregagens, e mesmo assim, o referido equipamento teve de ser desmontado para o transporte para o 

interior da caverna. De igual modo, a distância entre a Travessa da Cruz da Rocha e o interior da 

caverna limitavam a capacidade de execução de grandes quantidades de betão armado. 

 

Figura 7 – Condicionamentos relativos às principais condições de acessibilidade e de vizinhança. 
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2.3 Condicionamentos relativos às Estruturas Existentes 

Previamente ao início dos trabalhos de demolição parcial dos edifícios sob a caverna, foi efetuado uma 

avaliação estrutural das estruturas de reforço existentes na caverna. 

Conforme ilustrado na Figura 8 a estrutura de reforço da abóbada da caverna era constituída 

fundamentalmente por uma malha de vigas metálicas, em elevado estado de corrosão, apoiadas em 

pilares de alvenaria de tijolo e ou de pedra, complementada pela execução de paredes de alvenaria de 

tijolo para suporte da abobada da caverna. 

Dado o elevado estado de degradação da estrutura metálica, procedeu-se à demolição de todos os 

elementos soltos, bem como demolição das alvenarias fendilhadas. Foi definido um programa de 

demolição faseada dos elementos corroídos, em função da execução dos novos elementos estruturais. 

 

Figura 8 – Estrutura de reforço pré-existente da abóbada da caverna. 

2.4 Condicionamentos Hidrológicos 

Da execução das fundações da grua torre da obra, verificou-se que o nível freático se encontrava a 

cerca de 2 a 3m a abaixo da cota da soleira da caverna. De igual modo, atendendo à localização da 

obra, bem como o seu posicionamento topográfico e reduzida distância ao rio Tejo, verificou-se que o 

nível freático variava em função da cota das marés no rio Tejo. 

O fato de o nível freático se encontrar próximo da soleira da caverna e instalado em materiais de 

elevada permeabilidade, impediu o recurso a uma solução em fundações diretas nos calcários, pois 

não seria difícil baixar o nível freático. 

3 SOLUÇÕES PROPOSTAS E ADOTADAS 

As soluções desenvolvidas tiveram como objetivo o reforço das fundações existentes e o 

desenvolvimento de novas estruturas, por forma a preparar a caverna para o acréscimo de carga na 

fase de exploração dos edifícios A e B, após a respetiva reabilitação (Figura 9). O reforço estrutural e 

as novas estruturas tinham assim os seguintes pressupostos de base, sendo que não seria viável 

executar escavações, nem recorrer equipamentos de elevado porte: 

 Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas originais, enquanto não 

concluídas as estruturas de suporte definitivas; 

 Definir soluções com o menor prazo de execução e o menor custo associado possível, de forma 

a libertar o desenvolvimento dos trabalhos do edifico A, com a brevidade possível. 
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Figura 9 – Planta dos edifícios A-B, B e da caverna. 

Atendendo aos principais condicionamentos existentes, optou-se assim por conceber e por executar 

um conjunto de soluções de reforço geotécnico e estrutural, que permitissem acomodar, em condições 

de segurança, as cargas provenientes das novas estruturas dos edifícios sobrejacentes. As soluções 

podem ser divididas por zonas, nomeadamente, fachada principal e lateral, pilares interiores e 

abóbada da caverna (Figura 10 e 11): 

 Solução fachada principal e lateral: 1) execução de maciços de encabeçamento ao longo da 

fachada suportados por microestaca; 2) execução de 8 cm de betão projetado com fibras, 

como elemento de revestimento; 

 Solução pilares interiores: execução de pilares no interior da caverna, fundados em 

microestacas; 

 Solução abóbada da caverna: 1) execução de revestimento em betão projetado, armado com 

fibras em toda a abobada da caverna, com 8cm de espessura mínima; 2) execução de 

pregagens perpendiculares às descontinuidades identificadas. 

 

Figura 10 – Corte 2-2. Soluções de reforço (ver localização do corte na Figura 9). 
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Figura 11 – Corte 1-1. Soluções de reforço (ver localização do corte na Figura 9). 

3.1 Soluções aplicadas nas Fachadas de Tardoz e Poente 

Tendo por base os condicionamentos anteriormente descritos, a solução da fachada de tardoz passou 

pelo confinamento estrutural da parede, com recurso a betão projetado, devidamente armado com 

fibras. A opção por fibras deveu-se não só à geometria irregular da fachada de tardoz, como à 

dificuldade de executar malhas de armaduras na zona do logradouro. Dado o incremento de carga, a 

acomodar pela fachada de tardoz, foi implementado o respetivo reforço das fundações, com recurso 

a microestacas. No reforço das fundações da fachada de tardoz foram executadas as seguintes 

principais soluções (Figura 12): 

 Em torno do pilar principal da fachada foi executado um maciço de encabeçamento das 

microestacas, solidarizado ao referido pilar principal com varões pré-esforçados do tipo GEWI 

e suportados em microestacas; 

 Ao nível dos arcos foram executados um conjunto de reforços com estrutura metálica, por 

forma a melhor confinar as paredes de apoio dos referidos arcos. As estruturas de reforço são 

suportadas em microestacas. 

    

Figura 12 – Execução de microestacas de reforço da fundação da fachada de tardoz. 
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Relativamente à fachada Poente, a mesma só era acessível pelo interior da caverna. Dessa forma foi 

considerada a execução de um revestimento em betão projetado com 8cm de espessura, armado com 

fibras. Foi ainda considerada a execução de uma viga de fundação periférica, ao longo da base da 

parede, que acomoda as cargas verticais, transmitindo-as às microestacas. 

3.2 Soluções aplicadas na Abóbada da Caverna 

De forma a confinar a abóbada, bem como melhorar a capacidade de redistribuição dos esforços, foi 

considerado um revestimento em betão projetado, armado com fibras com 8 cm de espessura em 

todo o interior da caverna, drenado com geodrenos e bueiros. A opção por betão projetado com fibras 

deveu-se sobretudo aos fatores de irregularidade da abobada, dificuldade de execução de betão no 

interior da caverna e dificuldades de transporte e instalação de malhas de armaduras (Figura 13). 

Tendo em atenção as descontinuidades identificadas, foi definido um conjunto de pregagens 

tradicionais com 40mm, executadas de forma a evitar a formação de destacamentos no maciço 

rochoso. 

 

Figura 13 – Execução de betão projetado na abóbada da caverna. 

Relativamente aos pilares interiores do edifício B e a fachada que separa o edifício A e B, foram 

executadas colunas de betão armado, alinhadas com os pilares originais, de forma a permitir a 

transmissão das cargas diretamente para as novas colunas, e, assim, evitar sobrecarregar a abobada 

da caverna com as cargas provenientes das novas estruturas. As colunas foram fundadas através de 

microestacas 114.3x9mm (Figuras 14 e 15). 

   

Figura 14 – Microestacas de fundação das colunas interiores. 
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Figura 15 – Colunas de suporte da abóbada da caverna. 

Relativamente às estruturas existentes de suporte da abóboda, as mesmas foram faseadamente 

removidas, à medida que se executaram os trabalhos de reforço acima descritos. No âmbito destes 

trabalhos, destaca-se a importância do Plano de Instrumentação e Observação. 

4 PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 

Tendo por base o enquadramento da obra, foi definido um Plano de Instrumentação e Observação 

(PIO), com o objetivo de gestão do risco associado à realização dos trabalhos descritos. Neste contexto, 

foram instalados um total de 66 alvos topográficos, distribuídos pelas várias fachadas, pilares sobre a 

abóbada da caverna e abóbada da caverna. Com base nas análises numéricas executadas, foram 

definidos os critérios de alerta e de alarme para todos os alvos. Foram igualmente definidas medidas 

de reforço, caso os referidos critérios viessem a ser ultrapassados. Os resultados obtidos permitiram 

comprovar a adequação das soluções implementadas e dos parâmetros geomecânicos considerados 

na modelação das mesmas soluções (Figura 16). 

 

Figura 16 – Principais resultados da instrumentação da obra. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na sequência de trabalhos anteriores [3], o enquadramento da obra descrita determinou a 

necessidade de desenvolver soluções altamente condicionadas, definidas e compatibilizadas tendo por 

base os vários condicionamentos existentes. Entre estes, destacam-se: a limitação de peso e das 

dimensões dos equipamentos que poderiam operar no interior da caverna, determinadas pelas 

restrições de acesso, de circulação e de ventilação na mesma caverna. 

Sublinha-se a importância da sintonia permanente entre Empreiteiro, Dono de Obra e Projetista, face 

aos condicionamentos que este tipo de trabalhos encerra, alguns dos quais apenas são passíveis de 

ser detetados em fase de obra, determinando a necessidade de, em tempo útil, ajuste das soluções 

definidas em Projeto. Por último, volta-se a destacar a importância do Plano de Instrumentação e 

Observação, com leituras semanais a diárias, constituindo uma ferramenta indispensável numa obra 

de elevada complexidade geotécnica e localizada num meio densamente urbano. 
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Resumo 

O viaduto ferroviário DT2 consiste num viaduto em betão pré-esforçado que se encontra em execução 

no Porto de Roterdão, Holanda. Esta é uma das obras que farão parte de uma nova linha ferroviária 

denominada Theemswegtracé e que terá cerca de 4km de extensão, quase integralmente elevada. O 

viaduto em questão é assim composto por dois tabuleiros em betão pré-esforçado independentes, 

com secções transversais em forma de U e comprimentos entre 120m e 155m, suportados por pilares 

em betão armado. A estrutura é fundada sobre fundações profundas – estacas metálicas cravadas 

(sistema Fundex) ou estacas em betão armado. Por cada alinhamento de 4 pilares, existe apenas um 

plano vertical de 18 estacas. Para permitir a transferência das cargas verticais, horizontais e momentos 

fletores entre os pilares e as estacas metálicas, foram adotadas travessas em betão armado. Três das 

características intrínsecas desta obra que mais influenciaram o seu dimensionamento e a verificação 

de segurança dos seus elementos estruturais foram: i) o acentuado viés da obra; ii) o traçado 

ferroviário em curva (planta); iii) a ausência de hiperstaticidade do sistema de fundações. Os dois 

primeiros fatores assumem especial importância pois, sendo tabuleiros de secção aberta, induzem 

importantes esforços resultantes da distorção das secções transversais. Em função da linha de 

distribuição transversal de carga, os traçados dos cabos de pré-esforço, que diferem de viga para viga, 

tiveram de ser calibrados de modo a que, para além de respeitar todos os critérios impostos pelo 

cliente e regulamentação vigente, fosse possível compensar as deformações diferenciais (distorção) 

das vigas constituintes de cada tabuleiro para as cargas permanentes, reduzindo assim os esforços de 

flexão na laje que as liga. No que se refere ao terceiro fator, este teve especial importância no 

dimensionamento dos pilares e estacas pois agrava os efeitos de segunda ordem. Existiram ainda 

outros aspetos de especial importância, sobretudo no que se refere à verificação de segurança de 

algumas partes específicas da obra (zonas de descontinuidade) como, por exemplo, as zonas de 

ancoragens do pré-esforço. 

Palavras-chave: Betão; Pré-esforço; Viaduto; Ferrovia; Distorção; Zonas de Descontinuidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

O viaduto ferroviário DT2 encontra-se atualmente em execução no Porto de Roterdão, Holanda. Faz 

parte de uma nova linha ferroviária denominada Theemswegtracé que possuirá cerca de 4km de 

extensão, quase integralmente elevada. A localização do viaduto encontra-se indicada na Figura 1. 

 

Figura 1. Localização do viaduto DT2. 

2 SOLUÇÃO ESTRUTURAL 

O viaduto DT2 é constituído por elementos em betão armado pré-esforçado composto por dois 

tabuleiros independentes, designados por PO (intradorso) e RO (extradorso). O tabuleiro PO tem cerca 

de 155m de comprimento e o RO 120m. Este viaduto é caracterizado pelo seu viés decorrente dos 

diversos constrangimentos existentes na área de implantação da obra (estrada, linha férrea e um 

considerável número de condutas) conjugado com a sua geometria curva (em planta). Na Figura 2 e 

na Figura 3 são apresentadas vistas 3D do viaduto DT2. As secções dos tabuleiros apresentam uma 

geometria em forma de U e são compostos por duas vigas longitudinais retangulares com 1.00m de 

largura e 3.10m de altura. Consoante o tabuleiro e a localização (intradorso e extradorso), a estas vigas 

foi dada a nomenclatura PO_INT, PO_EXT, RO_INT e RO_EXT. Estas vigas longitudinais são ligadas entre 

si através de uma laje de betão armado com 0.50m de espessura. As designações dos diversos apoios 

(encontros 2-1 e 2-2, pilares intermédios 2-3, 2-4 e 2-5 e pilar de transição 3-1) assim como a 

nomenclatura dada a cada tabuleiro e vigas longitudinais encontra-se apresentado na Figura 2. 

2.1 Fundações e pilares 

No que se refere à solução de fundações, existem dois tipos: i) estacas metálicas Φ711mm cravadas 

(sistema Fundex), adotadas nos pilares intermédios 2-3, 2-4 e 2-5 (18 estacas por alinhamento de pilar, 

todas elas inseridas no mesmo plano vertical); ii) estacas em betão armado Φ560mm no pilar de 

transição 3-1 e nos encontros 2-1 e 2-2. 
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Ao nível dos pilares intermédios, a transição fundações-pilares é materializada através de travessas 

também em betão armado com 2.20m de altura e largura variável consoante o alinhamento e os 

respetivos condicionamento geométricos – 1.85m nos alinhamentos 2-3 e 2-4 e 2.50m no alinhamento 

2-5.  

 
 

Figura 2. Nomenclatura dos tabuleiros, vigas longitudinais e apoios. 

 

Figura 3. Modelo 3D do viaduto DT2. 

Por existir um único plano vertical de estacas em cada alinhamento e devido à existência de 

importantes momentos fletores ao nível da base dos pilares (essencialmente devidos ao efeito do 

atrito), as travessas encontram-se submetidas a momentos torsores significativos. A ligação aço-betão 

(entre as estacas metálicas e a travessa em betão armado) foi dimensionada para transmitir os 

esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores entre estes elementos estruturais. A solução 

baseou-se assim em chumbadouros M42 cl10.9 devidamente ancorados no elemento betão através 

de chapas de extremidade. 

No alinhamento 3-1 foi adotado um maciço de encabeçamento de estacas com 1.25m de espessura e 

que apoia dois pilares retangulares com 1.25x2.50m2. Ao nível de topo desses pilares foi adotada uma 

travessa com 4.90m de largura e 2.04m de altura que, além de apoiar os tabuleiros do viaduto DT2, 

apoia ainda os tabuleiros do DT3 (constituído por vigas pré-fabricadas). Nos alinhamentos 2-3, 2-4 e 2-
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5, os fustes dos pilares têm 1.25x1.25m2 e não têm travessa no seu topo. Nos alinhamentos 2-1 e 2-2 

foi adotado um maciço de encabeçamento de estacas com 2.00m de espessura que, por sua vez, 

suporta paredes verticais em betão armado (encontros aparentes). 

 

Figura 4. Solução de ligação entre as estacas metálicas e a travessa de betão armado. 

2.2 Ligação pilares/encontros - tabuleiro 

A ligação dos tabuleiros às estruturas de suporte (travessas, pilares e encontros) foi realizada por 

aparelhos de apoio esféricos unidirecionais ou multidirecionais. Tendo em conta o traçado do tabuleiro 

em planta e por se ter assumido o ponto fixo ao nível dos encontros 2-1 e 2-2, as orientações dos 

aparelhos de apoio nos pilares 3-1, 2-3, 2-4 e 2-5 foram definidas de modo a minimizar os efeitos das 

variações de temperatura na flexão dos pilares (grau de liberdade coincidente com a linha que une o 

respetivo aparelho de apoio ao ponto fixo). 

Tal como foi mencionado, os pontos fixos dos dois tabuleiros (centros de rigidez) foram definidos nos 

alinhamentos dos encontros 2-1 e 2-2 e, para tal, adotou-se um dispositivo shear-key que permitisse 

a ligação tabuleiros-encontros. Este elemento foi dimensionado para resistir à totalidade das forças 

regulamentares que simulam o arranque e a frenagem do tráfego ferroviário circulante. 

 

Figura 5. Definição do shear-key para a ligação entre os tabuleiros e os encontros. 
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2.3 Tabuleiros 

Tal como mencionado anteriormente, cada um dos tabuleiros é composto por duas longarinas com 

1.00x3.10m2 e uma laje com 0.50m de espessura e um vão livre de aproximadamente 5.00m (a largura 

total de cada tabuleiro é de 7.00m) que as solidariza. Os vieses dos tabuleiros em relação aos apoios 

fazem com que exista grandes variações nos vãos de cada uma das diversas vigas. Na Tabela 1 são 

apresentados os vãos de cada uma vigas longitudinais sendo L1 o vão entre o pilar de transição 3-1 e 

os pilares do alinhamento 2-5 e L4 o vão entre os encontros 2-1/2-2 e os pilares do alinhamento 2-3. 

Tabela 1. Vãos das diversas vigas longitudinais. 

Viga longitudinal L1 [m] L2 [m] L3 [m] L4 [m] 

PO_INT 45.509 35.096 40.850 26.144 

PO_EXT 35.603 33.448 37.956 42.594 

RO_INT 32.163 32.867 37.566 23.651 

RO_EXT 22.840 31.471 35.218 38.486 

 

Salienta-se assim, a título de exemplo, o vão 4 do tabuleiro PO, onde as duas vigas apresentam 

diferenças de 16m. Estas diferenças tiveram implicações diversas na definição dos traçados dos cabos 

de pré-esforço e na definição das armaduras ordinárias do tabuleiro. 

A impossibilidade de adoção de travessas intermédias (para respeitar gabarits) e os vieses dos 

tabuleiros fizeram com que fosse essencial adotar maciços em betão armado pré-esforçados nas duas 

extremidades dos dois tabuleiros (ao nível da face inferior do tabuleiro). No alinhamento 3-1 estes 

maciços têm 3.95x1.95m2 enquanto que nos encontros 2-1 e 2-2 têm 2.25x1.95m2. Estes maciços são 

pré-esforçados: i) no pilar de transição (3-1) possuem 10 cabos de pré-esforço transversais com 27 

strands cada (Asp=1.50cm2/strand); ii) nos encontros 2-1 e 2-2 possuem 9 cabos de pré-esforço com 27 

strands cada (Asp=1.50cm2/strand). 

 

Figura 6. Secção transversal dos dois tabuleiros (PO e RO). 
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O comportamento longitudinal do tabuleiro difere consideravelmente de viga para viga dada a 

variação dos vãos que cada uma vence. Não obstante disso, no sentido de eliminar juntas de 

construção, o empreiteiro optou por construir cada um dos tabuleiros através de betonagem única, 

impossibilitando assim a dispensa/reforço do pré-esforço longitudinal. O pré-esforço que seria 

necessário nos vãos extremos corresponde exatamente ao pré-esforço que foi adotado nos vãos 

interiores. Houve assim a necessidade de estudar o traçado de pré-esforço de cada uma das vigas de 

modo a controlar as tensões nas diversas vigas e, simultaneamente, reduzir a flexão diferencial entre 

duas vigas do mesmo tabuleiro (equivalente a uma redução dos momentos fletores transversais na 

laje). Na Tabela 2 é apresentada a solução de pré-esforço considerada no tabuleiro (pré-esforço 

longitudinal e transversal). 

 

Figura 7. Secção transversal (em cima) e longitudinal (em baixo) com a configuração dos cabos de 

pré-esforço nos maciços de extremidade. 

Tabela 2. Solução de pré-esforço do tabuleiro. 

Tabuleiro Elemento Estrutural Cabos de pré-esforço 

PO Viga PO_INT 8C27Φ0.60’’S 

Viga PO_EXT 8C27Φ0.60’’S 

Maciço de extremidade (pilar transição 3-1) 2x5C27Φ0.60’’S 

Maciço de extremidade (encontro 2-1) 9xC27Φ0.60’’S 

RO Viga RO_INT 6C22Φ0.60’’S + 2C27Φ0.60’’S 

Viga RO_EXT 6C22Φ0.60’’S + 2C27Φ0.60’’S 

Maciço de extremidade (pilar transição 3-1) 2x5C27Φ0.60’’S 

Maciço de extremidade (encontro 2-1) 9xC27Φ0.60’’S 

 

Tal como é possível verificar pela análise da Figura 8 e da Figura 9, para a mesma viga, as 

excentricidades dos cabos de pré-esforço são bastante diferentes do vão de extremidade em relação 

ao vão interior. 
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Figura 8. Pré-esforço longitudinal num vão de extremidade. 

 

Figura 9. Pré-esforço longitudinal num vão interior. 

3 MODELAÇÃO E ANÁLISE 

A análise do viaduto DT2 foi feita recorrendo a diversos modelos de análise, elaborados com diferentes 

softwares, consoante o seu propósito. O modelo que serviu de referência a praticamente todas as 

análises consistiu assim num modelo de grelha (Figura 10), elaborado a partir do software RM Bridge 

baseado em elementos finitos do tipo frame. Esse software é especialmente dedicado à análise e ao 

dimensionamento de obras-de-arte pois, entre muitas outras valências, permite simular o faseamento 

construtivo de uma obra, determinar as perdas de pré-esforço (cabo a cabo) e estimar os efeitos 

diferidos com base no faseamento construtivo e nas propriedades reológicas do betão. Ao nível dos 

elementos de apoio, os pilares e encontros foram modelados com a sua geometria/propriedades 

estáticas e o efeito do terreno nas fundações profundas foi modelado através da introdução de molas 

nodais espaçadas de 1.00m em função da camada de solo que as fundações atravessavam. O modelo 

de grelha do tabuleiro é assim composto por 7 barras longitudinais que simulam o comportamento 

longitudinal das 2 vigas longitudinais (uma barra por cada viga) e da laje (5 barras). Transversalmente, 

estas 7 barras são ligadas entre si por elementos frame que simulam o comportamento transversal da 

laje. O princípio de modelação encontra-se apresentado na Figura 10.  
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Figura 10. Modelo de cálculo RM Bridge (grelha com elementos frame) e respetivo princípio de 

modelação.  

Os resultados obtidos através do modelo de grelha foram comparados com um modelo de elementos 

finitos do tipo shell elaborado a partir do software de cálculo de elementos finitos SAP2000. 

Relativamente a efeitos locais, foram utilizados diversos modelos de escoras e tirantes (STM) para o 

dimensionamento das zonas de ancoragem dos cabos de pré-esforço, para o dimensionamento do 

mecanismo de transferência da força de frenagem/arranque entre o tabuleiro e o shear-key, etc. Foi 

igualmente usado o software IdeaStatica no dimensionamento da ligação aço-betão (ligação das 

estacas metálicas às travessas em betão). 

 

Figura 11. Modelo de cálculo SAP2000 (elementos shell). 
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Figura 12. Modelo de escoras e tirantes usado no dimensionamento da zona das ancoragens de 

pré-esforço e modelos de IdeaStatica considerado no dimensionamento do shear-key. 

4 CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SLS 

O traçado e o número de cordões de cada um dos cabos de pré-esforço foram fortemente 

influenciados pelos critérios considerados na verificação do tabuleiro para as condições de serviço. 

Embora a EN 1992-1-1 [2] e a EN 1992-2 [3] estabeleçam critérios, a norma OVS00030-6 [3] é 

condicionante na maioria dos cenários considerados. Os critérios assumidos para os elementos pré-

esforçados foram os seguintes: 

1) descompressão em toda a secção para a combinação quase-permanente de ações [3]; 

2) descompressão na zona envolvente dos cabos de pré-esforço (Aenv) para a combinação frequente 

de ações [3]; 

3) para a zona exterior a Aenv, a máxima tensão de tração obtida para a combinação frequente de ações 

não pode ser superior a 1.25MPa [3]; 

4) na zona envolvente dos cabos de pré-esforço (Aenv), a máxima tensão de tração obtida para a 

combinação característica de ações não pode ser superior a 1.25MPa; 

5) para a zona exterior a Aenv, a máxima tensão de tração obtida para a combinação característica de 

ações não pode ser superior a 1.88MPa [3]; 

6) em qualquer elemento de betão armado, no sentido de se evitar a consideração da componente 

não linear da fluência, a máxima tensão de compressão obtida para a combinação característica não 

pode ser superior a 24MPa (0.60fck) [2]; 

7) em qualquer elemento de betão armado, durante a fase construtiva, as tensões de tração não 

podem ser superiores a 3.00MPa [3]. 

5 FASEAMENTO CONSTRUTIVO 

No que se refere ao faseamento construtivo, tal como mencionado anteriormente, depois de 

construídos todos os elementos de suporte do tabuleiro (fundações, pilares e encontros), foi 
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construída igualmente uma estrutura metálica provisória cuja função passa por servir de cimbre aos 

dois tabuleiros que vão ser betonados de uma vez só mas de forma desfasada. O tempo que medeia a 

execução dos dois tabuleiros é de aproximadamente seis meses. No que se refere às operações de pré-

esforço, de acordo com a regulamentação holandesa [3], o tensionamento dos cabos de pré-esforço 

será realizado em três fases - 20%, 50%, 100%.  

6 ACOMPANHAMENTO DE OBRA 

  

  

Figura 13. Imagens da construção das fundações (em cima) e de um dos tabuleiros (em baixo). 

7 CONCLUSÕES 

Durante a realização deste projeto verificou-se que o viés acentuado do tabuleiro em relação aos 

pilares intermédios influi consideravelmente no comportamento estrutural do mesmo e que, por isso, 

deve ser devidamente modelado no sentido de, entre outros aspetos, simular adequadamente a flexão 

diferencial (distorção) entre duas vigas do mesmo tabuleiro. Consideráveis diferenças nos 

comprimentos dos vãos em vigas paralelas do mesmo tabuleiro induzem assim a traçados parabólicas 

distintos para cada uma das vigas. Para além de permitirem a verificação de todos os critérios em 

serviço mencionados neste artigo, o pré-esforço deverá cumprir aquele que é uma das suas funções 

primordiais: compensar as cargas permanentes. Essa compensação, analisada segundo o ponto de 
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vista das deformações, faz com que o diferencial das deformações entre as duas vigas de um tabuleiro 

seja menor e, por conseguinte, menores serão os esforços de flexão (transversal) na laje que as une. 
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Resumo  

Neste artigo é feita a apresentação de várias obras, localizadas na Bahia (faixa de rodagem BR-101) e 

em Minas Gerais (faixa de rodagem BR-381) no Brasil, construídas pelo consórcio Mota-

Engil/EMPA/Concresolo e ECB/Mota-Engil/Engesur, respectivamente. 

Todas as obras apresentam dois tabuleiros independentes, um para cada sentido de trânsito, 

constituídos por vigas I ou U pré-fabricadas e pré-esforçadas, sendo a laje realizada com pré-lajes e 

uma camada final de betão complementar.  

As soluções abordadas neste artigo foram implementadas em viadutos e pontes com comprimento 

total bastante diversificado. São apresentados vãos de 20 m, 25 m, 30 m, 36,5 m realizados com vigas 

I e 40m realizado com vigas U. No caso dos vãos de 36,5 m e 40 m, o A2P realizou todo o projeto de 

fundações e estruturas, exceto o tabuleiro, o qual foi realizado por uma empresa pré-fabricadora local 

(Precon), funcionando o A2P apenas como revisor de projeto. 

As soluções com 20m a 30m de vão foram aplicadas na BR-101, onde as obras se caracterizam pela sua 

reduzida altura e inserção em vales muito suaves. Por sua vez, na BR-381, foi minimizado o número de 

pilares e aplicados vãos maiores no tabuleiro devido a existirem vales mais profundos e com encostas 

mais abruptas. 

No artigo faz-se a apresentação da conceção da solução estrutural das obras, assim como do processo 

construtivo. Salienta-se que as soluções adotadas foram condicionadas pela geometria dos vales 

atravessados, pela altura máxima de cada obra e conveniência de repetitividade de soluções. 

Palavras-chave: Ponte; Viaduto; Pré-fabricação; Betão Pré-esforçado; Projeto 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste artigo é feita a apresentação de várias obras, localizadas na Bahia (faixa de rodagem BR-101) e 

em Minas Gerais (faixa de rodagem BR-381) no Brasil. 

Todas as obras apresentam dois tabuleiros independentes, um para cada sentido de trânsito, 

constituídos por vigas I ou U pré-fabricadas e pré-esforçadas, sendo a laje realizada com pré-lajes e 

uma camada final de betão complementar.  

As soluções abordadas neste artigo foram implementadas em viadutos e pontes com comprimento 

total bastante diversificado. São apresentados vãos de 20 m, 25 m, 30 m, 36,5 m realizados com vigas 

I e 40m realizado com vigas U. No caso dos vãos de 36,5 m e 40 m, o A2P realizou todo o projeto de 

fundações e estruturas, exceto o tabuleiro, o qual foi realizado por uma empresa pré-fabricadora local 

(Precon). 

2 VIADUTOS E PONTES NA BR-101  

As 10 obras na BR-101 da tipologia abordada no presente artigo, cujos projetos foram realizados 

integralmente pelo A2P, caracterizam-se pela altura ao solo até cerca de 10m e pela possibilidade de 

repetição de vãos tipo em cada obra. Algumas destas obras situam-se em meio urbano, sobre vias 

rodoviárias e num caso sobre uma via ferroviária, todas em exploração, com as correspondentes 

impossibilidades de interrupção. As restantes obras, em maior número, fazem o atravessamento de 

pequenos cursos de água, em vales em geral pouco profundos, associados a zonas extensas de 

inclinação suave mas sujeitas a inundação em parte do ano na quase totalidade do comprimento das 

obras e com uma geotecnia que a par das inundações condicionaria a utilização de cimbres apoiados 

no solo. Todas estas obras inserem-se em zona de traçado recto, com uma exceção. 

Os tabuleiros têm em geral uma largura de 13,65m, os quais incorporam uma faixa de rodagem com 

11,20m, duas guardas de segurança com 0,40 m e um passeio com 1,65m. Em duas obras os tabuleiros 

não têm passeios por decisão do dono de obra e apresentam uma largura total de apenas 12m, com 

uma faixa de rodagem igualmente com 11,20m e duas guardas de segurança com 0,40m. 

Face ao conjunto de condicionantes e ao objetivo de repetição de soluções no total de 10 obras com 

as mesmas características gerais, definiram-se 3 vãos tipo, correspondentes a 20m, 25m e 30m, sendo 

possível que em cada obra fosse adotado apenas um comprimento único para todos os vãos. Essa 

decisão teve por objetivo a utilização de vigas pré-fabricadas todas iguais em cada viaduto. Deste 

modo, foi ainda possível maximizar a reutilização do mesmo molde com a particularidade de as vigas 

terem sido produzidas no local, junto às obras em causa, por decisão do construtor. Todos os viadutos 

adotam 5 vigas I, cuja secção varia, na sua geometria, apenas na altura da alma da viga, mantendo-se 

todas as restantes dimensões, permitindo a reutilização do molde apenas com o ajuste da altura na 

alma. Por um critério de simplificação e agilização da montagem de pré-lajes, foi decidido não ter 

consolas nos tabuleiros, conduzindo à colocação de vigas no bordo (Figura 3, Figura 7 e Figura 9).  

Por forma a adequar as vigas aos critérios anteriormente apresentados, adoptaram-se alturas de 1,3m, 

1,5m e 2m. As armaduras passivas e ativas repetiram-se para cada altura de viga, apenas com uma 

exceção num caso com vigas de 2m, tendo em conta que um dos viadutos implicava maior largura de 

influência para cada viga (situação correspondente ao viaduto em curva). À parte desta situação, foi 

assim objetivo que a cada geometria de viga correspondesse apenas um conjunto de armaduras, 
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agilizando a produção nas fases de projeto e obra, minimizando erros ou utilizações em local indevido 

de determinada viga, caso por exemplo, fosse corrente ter armaduras diferentes numa mesma altura 

de viga. Por outro lado, tendo em conta que todas as vigas são pré-esforçadas longitudinalmente, é na 

quantidade de pré-esforço que reside a principal diferença entre as várias vigas. Em consequência do 

ajuste do mesmo ao vão e altura das vigas, foi possível adoptar armaduras passivas longitudinais que 

se repetem independentemente da altura de viga, à parte do que resulta da existência de 

comprimentos diferentes, simplificando também desta forma o projeto e a preparação de obra, sem 

recorrer a sobredimensionamento das soluções.  

As vigas longitudinais são pós-tensionadas com 3 cabos de 4 a 8 cordões de 15mm de diâmetro nominal 

tendo um traçado tipo parabólico. Estas estão ligadas nos alinhamentos dos apoios por carlingas 

betonadas in-situ com largura de 0,30 m e altura igual a 0,90 m. Sobre as vigas pré-fabricadas é 

executada uma laje com recurso a pré-lajes. A laje entre vigas tem espessura média igual a 0,25m, 

exceto no viaduto em curva, onde esta espessura média é de 0,285m. As obras apresentam as 

características gerais indicadas na Tabela 1.  

Tabela 1. Características gerais das obras 

Classe Largura [m] Vão [m] Altura de viga [m] Comprimento total [m] 

Rio Subaúma 13,65 2x30,00 I  2,00 60,00 

Rio Sauípe 13,65 7x30,00 I  2,00 210,00 

Rio Real 13,65 3x25,00 I  1,50 75,00 

Rio Itapicuru (Ponte 1) 13,65 4x30,00 I  2,00 120,00 

Rio Itapicuru (Ponte 2) 13,65 1x30,00 I  2,00 30,00 

Esplanada 1 12,00 3x20,00 I  1,30 60,00 

Esplanada 2 12,00 2x25,00 I  1,30 50,00 

Rio Tijuco (em curva) 13,87 2x30,00 I  2,00 60,00 

Rio Serra 13,65 4x20,00 I  1,50 80,00 

Rio Inhambupe 13,65 5x30,00 I  2,00 150,00 

 

Com a exceção de uma obra de vão único, os tabuleiros têm apoios intermédios constituídos por 

alinhamentos de dois pilares com seção circular. Tendo em conta os condicionamentos geotécnicos 

em todas as obras, adotaram-se fundações profundas constituídas por estacas (1 a 2 por pilar). 

Nos alinhamentos intermédios os tabuleiros apoiam-se, através de aparelhos de neoprene, sobre 

plintos com diferentes alturas, dispostos sobre uma viga travessa que une o par de pilares. Nos 

alinhamentos extremos o tabuleiro apoia-se igualmente através de aparelhos de neoprene e plintos, 

sobre as vigas de estribo dos encontros, por sua vez apoiadas também em estacas (3 estacas por 

encontro). Foram definidos muros ala para contenção lateral do aterro e lajes de transição. 

Os aparelhos de apoio permitem as rotações de flexão do tabuleiro, impedem o deslocamento vertical 

e apresentam rigidez elástica para os deslocamentos horizontais.  

Adotaram-se juntas de dilatação nos encontros com perfil em neoprene. Nos alinhamentos dos pilares 

adotaram-se lajes, dando continuidade à laje utilizada sobre as vigas pré-fabricadas, de acordo com 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1489



uma solução corrente no Brasil designada como laje elástica, por decisão do dono de obra de modo a 

minimizar os custos de manutenção. Esta laje foi verificada apenas para o vão da mesma, 

correspondente à distância entre topos de vigas pré-fabricadas e os tabuleiros foram calculados como 

simplesmente apoiados, seguindo também a prática determinada pelo cliente. 

No que respeita aos materiais foram adotadas armaduras passivas e ativas com 500MPa e 1900MPa, 

valores característicos da tensão de cedência e tensão de rotura, respetivamente, e betões com 45MPa 

nas vigas pré-fabricadas e 30MPa na restante estrutura, igualmente valores característicos da tensão 

de rotura em provetes cilíndricos. Todas os projetos destas obras foram realizados de acordo com a 

regulamentação brasileira em vigor [1]. 

2.1 Vãos de 30 metros 

As vigas usadas nos vãos de 30m têm 2m de altura e são pós-tensionadas com 3 cabos de 7 cordões 

de 15mm de diâmetro nominal tendo um traçado tipo parabólico (8 cordões no caso das vigas do 

viaduto em curva em face da maior largura de influência das vigas e maior espessura da laje por 

comparação com as restantes obras). 

 

 

Figura 1. Planta e Alçado da Ponte sobre o Rio Sauípe na BR-101 

 

Figura 2. Apoios intermédios - Ponte sobre o Rio Sauípe na BR-101 

RIO SAUÍPE

P#
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Figura 3. Secção transversal do tabuleiro – Vãos de 30m e 13,65m de largura (tabuleiro recto) 

 

 

Figura 4. Detalhes do pré-esforço e da viga – Vãos de 30m 

 

Figura 5. Ponte sobre o Rio Itapicuru 1 

No caso da ponte em curva, o tabuleiro caracteriza-se por uma maior inclinação transversal (7,85% em 

vez dos 2% no caso das retas), o que implica uma espessura média na laje entre vigas maior, como 
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Armadura de reforço das

Secção A-A Secção B-B

Alçado

A

A

B

B

17 14 13 12 11 1016 5678915 01234

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1491



atrás referido. Em planta, o tabuleiro desenvolve-se através de troços retos e com largura constante 

entre eixos de pilares. Em face da opção de não utilização de consolas, foi necessário aumentar a 

largura do tabuleiro para 13,87m. 

2.2 Vãos de 25 metros 

As vigas usadas nos vãos de 25m e tabuleiro com 13,65m têm 1,50m de altura. No tabuleiro com 12m 

de largura as vigas têm apenas 1,30m de altura. Em ambos os casos são pós-tensionadas com 3 cabos 

de 7 cordões de 15mm de diâmetro nominal tendo um traçado tipo parabólico. 

 

Figura 6. Planta e Alçado da Ponte sobre o Rio Real na BR-101 

 

Figura 7. Secção transversal do tabuleiro – Vãos de 25m e 13,65m de largura 

2.3 Vãos de 20 metros 

As vigas usadas nos vãos de 20m e tabuleiro com 13,65m têm 1,50m de altura. No tabuleiro com 12m 

de largura as vigas têm apenas 1,30m de altura. Em ambos os casos são pós-tensionadas com 3 cabos 

de 4 cordões de 15mm de diâmetro nominal tendo um traçado tipo parabólico. 
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Figura 8. Planta e Alçado do Viaduto de Esplanada 1 na BR-101 

 

Figura 9. Secção transversal do tabuleiro – Vãos de 20m e 12,00m de largura 

3 VIADUTOS E PONTES NA BR-381 

Nestas obras o A2P realizou todo o projeto de fundações e estruturas, exceto o tabuleiro, o qual foi 

realizado por uma empresa pré-fabricadora local (Precon), funcionando o A2P como revisor de projeto. 

As obras na BR-381 adotam tabuleiros com 11,1 m de largura (em geral), os quais incorporam uma 

faixa de rodagem com 10,30 m e duas guardas de segurança com 0,40 m. Nos vãos de 40 m, os 

tabuleiros adotam 4 vigas U com 1,80 m de altura com lajes com uma espessura média de 26 cm. Os 

apoios dos tabuleiros são idênticos aos usados nas obras na BR-101. 

Os apoios intermédios são pilares com secção retangular oca. Estes são apoiados em maciços de 6 

estacas. Nas extremidades o tabuleiro apoia-se em encontros com fundação constituída por 3 estacas. 

Na obra com vãos de 36,5 m, o tabuleiro tem apenas 10,20 m, com 4 vigas I com 1,65 m e uma laje 

com 29cmde espessura média, sobre a via férrea. A restante estrutura é semelhante à usada nas obras 

da BR-101. 

Três destas obras inserem-se em zonas em curva sendo a conceção dos tabuleiros com viga U diferente 

das obras da BR-101 já que foram adotadas consolas e de largura variável, em resultado de o tabuleiro 

apresentar o bordo em curva mas as vigas serem retas. Esta foi uma opção da Precon, que recorreu 

ainda à utilização de pré-tensão com monocordões (Figura 11), concentrados no banzo inferior das 
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vigas, parte dos quais com recurso a mangas junto às extremidades das vigas. Estas adotam uma 

espessura de 20cm no banzo inferior e almas com 12,5cm. Nos tabuleiros com vigas I foi adotada a 

mesma conceção anteriormente explicada para as obras da BR-101. 

Tabela 2. Características gerais das obras 

Classe Largura [m] Vãos [m] Altura de viga [m] Comprimento total 
[m] 

Rio Oncinha PE e PD 11,10 3x40,00+2x30,00 U  1,80 180,00 

Rio Prainha 11,10 3x40,00+35,00 U  1,80 155,00 

Rio Severo II 11,10 40,00+3x41,00+25,00 U  1,80 188,00 

EFVM PE e PD 10,20 23,00+36,50+23,00 I  1,65 82,50 

 

As vigas pré-fabricadas utilizadas na BR-381 foram produzidas em fábrica e transportadas para os locais 

das obras. No caso dos tabuleiros com vigas U, a sua colocação sobre os pilares implicou meios de 

elevação de maior capacidade que na BR-101 não apenas por se tratar de vigas mais pesadas (620kN 

face a 490kN) mas também pela maior altura ao solo. No que respeita aos materiais foram adotadas 

os mesmos usados nas obras da BR-101. 

 

Figura 10. Planta e Alçado da Ponte sobre o Rio Oncinha na BR-381 

 

Figura 11. Monocordões usados nas vigas U da Ponte sobre o Rio Oncinha na BR-381 (extracto de 

desenho da empresa Precon) 
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Figura 12. Secção transversal do tabuleiro – Rio Oncinha na BR381 

 

Figura 13. Ponte sobre o Rio Severo II na BR381 

 

 

Figura 14. Planta e Alçado do Viaduto sobre a EFVM na BR-381 
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Figura 15. Secção transversal do tabuleiro – Viaduto sobre a EFVM 

4 CONCLUSÕES 

No artigo faz-se a apresentação da conceção da solução estrutural dos vários tabuleiros, assim como 

do processo construtivo. Salientam-se os critérios adotados na BR-101 que conduziram não apenas à 

opção por soluções de tabuleiros pré-fabricados, mas também à maximização da utilização de cada 

tipo de viga. Destaca-se não apenas reutilização de moldes para vigas com alturas diferentes com 

recurso apenas a pequenas adaptações e o objetivo que a cada geometria de viga correspondesse 

apenas um conjunto de armaduras. Promoveu-se desta forma a agilização da produção nas fases de 

projeto e obra, minimizando erros ou utilizações em local indevido de determinada viga, caso por 

exemplo, fosse corrente ter armaduras diferentes numa mesma altura de viga. Por outro lado, tendo 

em conta que todas as vigas são pré-esforçadas longitudinalmente, é na quantidade de pré-esforço 

que reside a principal diferença entre as várias vigas. Em consequência do ajuste do mesmo ao vão e 

altura das vigas, foi possível adotar armaduras passivas longitudinais que se repetem 

independentemente da altura de viga, à parte do que resulta da existência de comprimentos 

diferentes, simplificando também desta forma o projeto e a preparação de obra, sem recorrer a 

sobredimensionamento das soluções. 

Na BR-381 a conceção dos tabuleiros com viga U foi um pouco diferente, já que sendo necessários 

vãos maiores, optou-se por adotar vãos diferentes ao longo de cada obra. 

O processo construtivo é idêntico em todas estas obras, já que se trata de vigas pré-fabricadas, 

implicando meios de elevação e o transporte de vigas longas, situações nem sempre fáceis, que 

implicam a realização prévia de vias de acesso em locais por vezes com inclinação acentuada. Ainda 

assim, a opção por pré-fabricação revelou-se adequada tendo em conta que a extensão das obras não 

permitia a rentabilização de vigas de lançamento. Em várias obras, a altura ao solo e/ou as condições 

geotécnicas, além da possibilidade de cheias ou a existência de vias rodoviárias e ferroviárias no local 

das obras, não permitiam a utilização de cimbre ao solo. 
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Resumo  

Neste artigo é feita a apresentação das duas Pontes sobre o Rio Piracicaba, integradas na rodovia BR-

381 no Estado de Minas Gerais, no Brasil, construídas pelo consórcio ECB/Mota-Engil/Engesur. 

As pontes adotam dois tabuleiros independentes, um para cada sentido de trânsito. A estrutura de 

cada tabuleiro é contínua com secção em caixão em betão armado e pré-esforçado longitudinalmente 

com altura variável e tendo sido executado por avanços sucessivos. 

A solução estrutural apresenta um comprimento entre eixos de apoio extremos de 215,20m, 

correspondendo aos seguintes vãos: 65,10 + 85,00 + 65,10 (m), na ponte esquerda. Na ponte direita o 

comprimento total é de 210,20 m, correspondendo a 60,10 + 85,00 + 65,10 (m). 

A largura de cada tabuleiro é de 9,20 m, incorpora uma faixa de rodagem com 8,40 m de largura e duas 

barreiras laterais com 0,40 m de largura cada. 

No artigo faz-se a apresentação da conceção da solução estrutural das pontes, assim como o processo 

construtivo adotado face à topografia do vale a atravessar, procurando minimizar o impacto hidráulico 

no leito do Rio Piracicaba. 

Palavras-chave: Ponte; Avanços; Betão Pré-esforçado; Projeto 
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1 CONCEÇÃO 

As pontes sobre o Rio Piracicaba são parte integrante do Lote 3.1 da renovação da BR381 no Estado 

de Minas Gerais, Brasil. As duas pontes desenvolvem-se sobre o Rio Piracicaba com uma altura máxima 

de 33 m ao longo do vale. 

 

Figura 1. Pontes sobre o Rio Piracicaba. 

O projeto aqui apresentado constitui uma variante ao anteprojeto concursado. No primeiro projeto, 

as duas pontes apresentavam uma extensão de 251 m compostas por cinco tramos, dos quais os três 

tramos centrais eram constituídos por uma ponte de avanços com um vão central de 85 m, 

complementados com dois tramos simplesmente apoiados nos vãos extremos.  

Com a solução variante procurou-se reduzir a extensão das pontes e o número de tramos. Eliminaram-

se os tramos simplesmente apoiados extremos, reduzindo as pontes para três tramos executados com 

recurso a avanços sucessivos, complementados com cimbres apoiados no solo, para execução dos 

troços complementares dos vãos extremos. Os vãos extremos foram aumentados para 60,10 e 65,10 m 

no caso da ponte direita e 65,10 m nos dois tramos extremos da ponte esquerda, atingindo a 

respetivamente 210,20 e 215,20 m de extensão total. 

 

Figura 2. Alçado lateral da ponte esquerda. 

Com a redução das extensões das pontes, procurou-se otimizar e simplificar os trabalhos de execução 

das pontes, ajustando a sua posição ao longo do traçado disponível. Uma das modificações consistiu 
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em deslocar a ponte esquerda ligeiramente no sentido de Governador Valadares, evitando assim a 

construção de uma ensecadeira de grandes dimensões para execução das fundações do pilar P1. 

Numa primeira fase as duas pontes seriam de igual extensão, no entanto, fruto da proximidade ao 

túnel no sentido de Governador Valadares, foi necessário encurtar o primeiro tramo em 5,00 m da 

ponte direita para permitir a execução de um troço de transição, reduzindo assim a extensão total 

desta ponte para 210,20 m. 

O tabuleiro é constituído por uma secção em caixão com 9,20 m de largura, incorporando 8,40 m de 

faixa de rodagem e duas guardas de segurança rígidas com 0,40 m de largura cada. A altura do 

tabuleiro varia entre 4,40 m, junto aos pilares intermédios, e 2,50 m nas extremidades e meio vão.  

 

 

 

Figura 3. Corte longitudinal dos troços executados por avanços e secções sobre o pilar e a meio vão. 

Do ponto de vista de pré-esforço, adotaram-se dois sistemas distintos e complementares: 

i) Pré-esforço superior, condicionado pela fase construtiva, composto por dois pares de 

cabos superiores por aduela com cabos de 10 ou 12 cordões, totalizando 9 conjuntos por 

pilar; 

ii) Pré-esforço inferior composto por 5 pares de cabos por cada tramo com cabos de 12 e 19 

cordões. 

A secção dos pilares foi também revista, passando de uma solução retangular vazada, para duas 

lâminas retangulares com 4,20 m por 1,10 m. Entendeu-se que esta solução seria a mais adequada à 

situação futura da construção de uma barragem no Rio Piracicaba, a jusante, o que irá levar à formação 

de uma albufeira no local de implantação das pontes aqui apresentadas. Esta solução permitiu também 
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melhorar o comportamento estrutural das pontes, nomeadamente a redução rigidez longitudinal 

global, por redução da rigidez de flexão dos pilares, diminuindo assim o impacto dos efeitos diferidos. 

Cada pilar apoia num maciço de encabeçamento de estacas agregando 12 estacas com 1,20 m de 

diâmetro e 10 a 15 m de profundidade. 

 

 

 

Figura 4. Corte longitudinal pelo pilar, maciço de fundação e secção dos pilares. 

Os tramos extremos são complementados com troços executados com recurso a cimbre apoiado no 

solo, com uma extensão de 21,10 m, com exceção do primeiro tramo da ponte direita com 16,10 m, 

onde é realizado o ajuste na extensão total referido anteriormente. 

Os encontros são fundados em 8 estacas com 0,80 m de diâmetro com profundidades variáveis (11 a 

26 m), sendo o tabuleiro apoiado em aparelhos de apoio do tipo pote com restrição de translação no 

sentido transversal. 

2 PROJETO 

O projeto foi realizado com base nas normas Brasileiras de projeto de estruturas de betão armado e 

pré-esforçado, execução de fundações (NBR 6118, NBR 7197, NBR 6122 e NBR 7187) assim como ações 

e combinações de cálculo (NBR 7188, NBR 8681 e NBR 6123). Foram também considerados alguns 

documentos complementares como fib Model Code 2010 e Manual de Obra-de-arte especiais, DNER, 

1996. 
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2.1 Ações 

Sendo uma ponte executada pela tecnologia de avanços sucessivos - bastante condicionada pela fase 

provisória, especialmente em fase isostática; tomaram-se duas situações de projeto distintas: fase 

construtiva e fase de serviço. 

Em fase construtiva considerou-se, para além do peso próprio: 

 Desequilíbrio devido ao peso próprio com ±2% de variação do peso; 

 Desfasamento de betonagens, considerando desequilíbrio de carga máximo devido à 

betonagem desfasada de laje de fundo e almas ou laje superior; 

 Sobrecargas construtivas de 1,00 kN/m2 no banzo inferior e 0,50 kN/m2 no banzo superior; 

 Peso do cimbre móvel (carro de avanços) – 850 kN; 

 Desequilíbrio devido ao equipamento com apenas um dos vãos com peso do carro de avanços; 

 Situação acidental de queda do carro de avanços (peso do cimbre duplicado para ter em conta 

os efeitos dinâmicos); 

 Ação do vento longitudinal, transversal e vertical, com uma pressão dinâmica associada de 

0,911kN/m2.   

 Pré-esforço construtivo 

Em fase de serviço consideraram-se as seguintes ações, para além do peso próprio: 

 Restante carga permanente, incluindo pavimento betuminoso e barreiras new-jersey; 

 Sobrecargas rodoviárias (uniformemente distribuída de 5 kN/m2 com alternância de 

sobrecargas e veículo tipo de 450 kN); 

 Frenagem e aceleração com um valor total de 499,10 kN; 

 Variação de temperatura (uniforme de ±15 C e diferencial de +10 C na face superior e -5 C 

na face inferior); 

 Retração e fluência, equiparadas respetivamente a -15 C e -18 C; 

 Ação do vento longitudinal e transversal, com uma pressão dinâmica associada de 

0,911 kN/m2.   

 Impulsos de terras nos encontros com peso volúmico de 18 kN/m3 e angulo de atrito interno 

de 30 graus. 

 Pré-esforço 

2.2 Materiais 

Em termos de betões, correram-se a classes de resistência equivalentes a C40/50 no tabuleiro 

(estruturas pré-esforçadas) e C30/37 nos pilares, encontros e fundações. 

Para as armaduras passivas adotou-se a classe CA-50 e para o pré-esforço recorreu-se ao CP-190 RB. 
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2.3 Análise Estrutural 

As duas pontes foram modeladas e analisadas com recurso ao software CSiBridge. Foram elaborados 

modelos de cálculo tridimensionais e realizadas análise não lineares para cada fase construtiva e a fase 

definitiva (entrada em serviço e longo prazo), tendo em conta os efeitos reológicos do betão. 

O modelo de cálculo do tabuleiro foi elaborado com elementos do tipo casca que visam caracterizar 

geometricamente a seção real considerando a linha média da secção e uma espessura equivalente. 

Dessa forma, as propriedades mecânicas de cada seção são calculadas automaticamente em função 

da secção e do seu posicionamento relativo (offset). 

Para análise da estrutura em fase construtiva, recorreu-se à definição de casos de carga não lineares 

para as diversas fases. As durações definidas para cada fase foram as seguintes: 

Tabela 1. Faseamento construtivo e durações de referência para projeto. 

Fase Atividade Duração 

1 Execução dos Pilares 10 dias 

2 Aduela 0 (sobre os pilares) 8 dias 

3 Montagem do Carro de Avanços para Aduela 1E 3 dias 

4 Execução da Aduela 1E 5 dias 

5 Montagem do Carro de Avanços para Aduela 1D 3 dias 

6 Execução da Aduela 1D 5 dias 

7 a 13 Execução das Aduelas 2 a 8 5 dias por aduela 

14 
Remoção de um dos carros de avanço e 
execução do fecho central e instalação do pré-
esforço de continuidade no tramo 2.  

5 dias 

15 
Remoção do carro de avanços de execução do 
Fecho Central. 

2 dias 

 

Uma das particularidades construtivas das pontes consistia na execução das primeiras aduelas de 

forma desfasada, evitando assim a montagem do denominado “crossmember” e a readaptação dos 

carros de avanço após execução das aduelas 1. Assim, executou-se primeiramente a aduela 1E com 

recurso ao carro de avanços montado sobre a aduela 0, avançando posteriormente para permitir a 

montagem do par oposto para execução da aduela 1D. Esta adaptação conduziu à duplicação dos cabos 

superiores na primeira fase e a uma assimetria no plano de contraflechas de forma a compensar a 

flecha diferencial nos dois tramos. 

Cada fase de execução das aduelas foi subdivida em três subfases, procurando traduzir os diferentes 

estados de carga da estrutura. 

Tabela 2. Sub-faseamento construtivo na execução de cada aduela. 

Subfase Subfases para a “Fase i” 

i.B Betonagem da Aduela i. 

i.P Instalação do pré-esforço de consola na Aduela i. 

i.C 
Movimentação dos carros de avanço para execução da Aduela 
i+1. 
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Nas figuras seguintes apresentam-se imagens do modelo de cálculo para algumas das fases 

construtivas e fase definitiva. 

 
Figura 5. Modelo de cálculo na fase Ad2.P (pré-esforço das aduelas 2). 

 
Figura 6. Modelo de cálculo na fase Ad4.C (avanço dos carros para betonagem das aduelas 5). 

 
Figura 7. Modelo de cálculo na fase Ad8.B (betonagem das aduelas 8). 

A fase definitiva foi avaliada para dois períodos distintos: início de exploração (t=0) e a longo prazo 

(t=∞). 

 
Figura 8. Modelo de cálculo na fase de serviço: discretização da estrutura. 
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A análise longitudinal e transversal foi realizada, na sua maioria, no software de cálculo, 

complementada com folhas de cálculo de pós-processamento para análise de estados limites últimos 

e cálculo de armaduras passivas. 

Algumas zonas específicas, como é o caso da ligação pilar-tabuleiro (aduela 0), foram alvo de análise 

particular com recurso a modelos parciais elaborados em software SAP 2000. 

 
Figura 9. Modelo de cálculo parcial da aduela 0. 

Através dos modelos elaborados, incluindo as propriedades reológicas do betão, foi possível estimar 

as deformações em cada fase e elaborar o plano de contraflechas a fim de garantir uma deformação 

final, em fase hiperstática, adequado à função da estrutura. 

 
Figura 10. Deformação progressiva prevista em projeto. 

3 OBRA 

Com o início da obra foi necessário adaptar o faseamento previsto em projeto. Por questões 

operacionais entendeu-se avançar com os pilares P2 das duas pontes em simultâneo, avançando com 

as consolas do pilar P1 com desfasamento superior ao previsto ao projeto. As alterações incidiram 

sobre as contraflechas de projeto, sendo necessário compensar o desfasamento temporal entre 

consolas dos pilares P2 e P1. 
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Figura 11. Pilares P2 em fase distintas de execução das consolas. 

  

Figura 12. Avanço nas consolas dos pilares P1 (esq.) e fecho já realizado na ponte esquerda (dir.). 

Ao longo de cada fase foi realizado o controlo de geometria das consolas, ajustando as contraflechas 

progressivamente e calibrando os parâmetros de deformabilidade considerados em cálculo. Através 

dessa análise foi possível realizar compensações levando à execução dos fechos centrais com 

desfasamentos máximos, de 21mm entre consolas. 

4 CONCLUSÕES 

Neste artigo fez-se a apresentação da conceção da solução estrutural das Pontes de Piracicaba, 

abordando aspetos construtivos particulares, alterações de faseamento em obra e controlo de 

geometria. 

A solução variante provou-se adequada aos condicionalismos rodoviários, topográficos e hidráulicos, 

conduzindo a uma redução global de quantidades de materiais da ordem de 50% em relação ao 

anteprojeto concursado. A manutenção do vão central em 85 m com ajuste na posição relativa das 

pontes foi útil do ponto de vista construtivo, minimizando as dificuldades inerentes à execução de 

estacas e maciço de encabeçamento no leito do rio. 

A análise integrada realizada no software CSiBridge, complementada com pós-processamento externo, 

permitiu introduzir diversas alterações no faseamento construtivo acompanhando a realidade em obra 
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das duas pontes e calibrando as propriedades reológicas do betão, constituindo assim um controlo 

geométrico integrado e com resultados satisfatórios. 
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Resumo 

Apresentam-se alguns dos aspetos singulares da intervenção de reforço de uma laje fungiforme 

aligeirada em betão armado, de uma grande superfície comercial, com objetivo de dotá-la de uma 

capacidade resistente capaz de comportar uma sobrecarga de utilização de 15 kN/m2. 

Atendendo à necessidade de a loja se manter em plena atividade, não foi possível realizar qualquer 

intervenção pela parte superior da laje. Este ponto constituiu a principal condicionante na estratégia 

de reforço da estrutura, tanto do ponto de vista de conceção como de execução: 

Conceção  

Numa primeira fase, procedeu-se à análise da estrutura existente tendo-se concluído que os pilares e 

as nervuras da laje apresentavam capacidade suficiente para resistir aos novos esforços, ao contrário 

das bandas maciças da laje onde se detetou défice de armaduras para momentos positivos e negativos 

bem como défice de resistência ao punçoamento. 

Atendendo às condicionantes descritas, definiu-se um reforço que consistiu no aumento da secção das 

bandas maciças da laje nos alinhamentos transversais, transformando-se assim a laje fungiforme numa 

laje vigada com comportamento aproximadamente unidirecional. Sobre os pilares resolveu-se a 

insuficiência de armaduras para momentos negativos e o défice de resistência ao punçoamento com 

o incremento da espessura dos capitéis da laje. Nas zonas da laje com vãos de maior dimensão foi 

necessário introduzir novos pilares. 

Execução  

Os principais desafios da execução das soluções de reforço referem-se a: condicionantes de acesso à 

frente de obra, colocação do betão, adaptação de equipamentos, qualificação dos intervenientes, 

sistema de controlo da qualidade, articulação obra/projetista (identificação das incompatibilidades 

entre pressupostos do projeto e realidade da estrutura existente), discussão e definição das soluções. 

As soluções técnicas de execução mais relevantes dizem respeito: ao betão autocompactável, aos 

equipamentos de demolição / fresagem / furação de dimensões reduzidas e à injeção de resina epóxi 

na junta de betonagem através da pré-colocação de mangueiras de injeção. 

Palavras-chave: Projeto; Reforço; Estrutura betão armado; Betão autocompactável (BAC); Controlo da 

Qualidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A laje intervencionada corresponde ao teto do parque de estacionamento subterrâneo que serve de 

piso da loja em referência. Por solicitação do Dono da Obra, foi requerido um reforço da laje existente 

de forma a dotá-la de uma capacidade resistente capaz de comportar uma sobrecarga de utilização de 

15kN/m2. 

Na Fig. 1 identifica-se a laje em questão e ilustra-se a divisão realizada na laje do ponto de vista de 

estratégia de intervenção de reforço.  

A laje a reforçar é do tipo fungiforme aligeirada com 0,50m de espessura. Nos alinhamentos dos pilares 

e sobre estes a laje é maciça, salientando-se que as zonas maciças não se encontram centradas 

relativamente ao alinhamento longitudinal dos pilares. A laje apoia-se em pilares de betão armado de 

secção quadrada e, no perímetro enterrado, em paredes que servem também de contenção de terras.  

As fundações dos elementos verticais são diretas e realizadas com recurso a sapatas de betão armado. 

2 CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO DE REFORÇO 

Após análise da estrutura face às ações de dimensionamento chegaram-se às seguintes conclusões: 

 Pilares – Apresentam capacidade resistente para resistir aos novos esforços. Note-se que, após os 

ensaios prévios realizados à estrutura os quais permitiram conhecer as características mecânicas 

dos materiais existentes, chegou-se à conclusão que o betão existente na obra se enquadra na 

classe de resistência C35/45, superior à prevista em projeto; 

 Nervuras da laje – Apresentam capacidade resistente face aos esforços atuantes; 

 Bandas maciças da laje – Apresentam défice de armaduras para momentos positivos; 

 Bandas maciças sobre os pilares - Apresentam défice de armaduras para momentos negativos;  

 Bandas maciças sobre os pilares – Défice de resistência ao punçoamento. 

Atendendo à impossibilidade de intervenção na face superior da laje, definiu-se para a Zona A (Fig. 1), 

com vãos correntes de 7.75 × 10 m2, um reforço que consistiu no aumento da secção das bandas 

maciças da laje nos alinhamentos transversais, transformando-se assim a laje fungiforme numa laje 

vigada (Fig. 2) com comportamento aproximadamente unidirecional no vão menor. Sobre os pilares 

resolveu-se a insuficiência de armaduras para momentos negativos e o défice de resistência ao 

punçoamento com o incremento da espessura dos capitéis (Fig. 3). 

Com este arranjo estrutural reforçado garantiu-se que todos os elementos estruturais novos e 

existentes dispõem de capacidade resistente para acomodar os esforços atuantes. 

Na Zona B a laje apresenta vãos significativamente maiores (11.63 × 10 m2), pelo que se optou pela 

introdução de novos pilares de betão armado em conjunto com o reforço das bandas maciças 

transversais e longitudinais da laje, conforme Fig. 1. O corte tipo do reforço das bandas maciças e dos 

capitéis é semelhante ao descrito para a zona A. 
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Figura 1 – Planta estrutural - Zona A (bandas de reforço); Zona B(pilares e bandas de reforço) 
  

 

Figura 2 – Reforço das bandas transversais da laje na Zona A – Corte Tipo 

 

Figura 3 – Reforço dos capitéis sobre os pilares existentes na Zona A – Corte Tipo 
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Destacam-se as seguintes fases da execução do reforço das bandas maciças e dos capitéis: 

 Escoramento provisório: Escoramento provisório de todos os elementos estruturais na área de 

influência dos elementos estruturais a reforçar; 

 Incremento da rugosidade da superfície: Picagem da superfície de betão recorrendo a equipamentos 

mecânicos ligeiros nomeadamente martelo elétrico com ponteira de baixa percussão. Esta operação 

deve garantir uma superfície com rugosidades de pelo menos 3mm de altura com espaçamento de 

40mm. 

Nível de controlo de qualidade: Realização de ensaios de aferição da rugosidade. Estes ensaios 

servem para caracterizar a textura da superfície de betão previamente preparada, a partir de vários 

indicadores, com especial destaque para a rugosidade média, Ra. Os valores obtidos nos ensaios são 

comparados com os pressupostos assumidos em fase de projeto e permitem avaliar a eficiência do 

método de preparação das superfícies proposto. 

 Sistema para pós-selagem da junta de betonagem: Colocação de um sistema de injeção múltiplo 

com mangueiras micro-perfuradas para injeção de uma resina de selagem da junta entre betões de 

idade diferente, 28 dias após a betonagem. Estas mangueiras deixadas na betonagem funcionam 

como um canal para o transporte do material de injeção ao longo da junta.  

 Selagem dos varões transversais: Selagem dos varões transversais de reforço com resina epoxy. 

Nível de controlo de qualidade: Realização prévia de ensaios de tração a varões nervurados selados 

na estrutura existente, para validar a capacidade de resistência da ligação e para validação da 

instalação. Durante a realização dos ensaios deve assegurar-se que não se excede a carga máxima 

admissível para o varão, a fim de não colocar em risco a segurança do operador.  

 Colocação da armadura longitudinal; 

 Humedecimento da superfície preparada de forma a garantir que o betão se encontra saturado 

aquando da betonagem das bandas de reforço; 

 Betonagem dos elementos estruturais. 

A principal preocupação na especificação do betão para as bandas e capitéis de reforço, para além da 

sua resistência, foi garantir que se dispunha de um betão capaz de preencher todos os espaços vazios 

de uma forma homogénea e com o mínimo de segregação aquando da sua vibração. Assim, 

considerou-se um betão com agregados mais pequenos e mais fluido. Atendendo à baixa relação água 

cimento requerida pela classe de resistência, previu-se a incorporação de superplastificastes de forma 

a aumentar a sua trabalhabilidade e evitar a segregação do betão. 

3 DIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE REFORÇO 

A avaliação da capacidade resistente das secções reforçadas foi realizada recorrendo a um programa 

de cálculo automático de análise de secções de betão armado e pré-esforçado, tendo sido adotado um 

coeficiente de monolitismo de 0.90 para minorar a resistência à flexão do elemento reforçado. 

O coeficiente de monolitismo afeta a contribuição do elemento de reforço, para que se tenha em 

consideração: 

 a imperfeição da ligação entre o elemento de betão armado e o reforço: 

 as dificuldades executivas próprias do sistema de reforço concebido, ou seja, a incerteza em ver 

corretamente reproduzidos os pormenores e as especificações do Projeto; 
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 o facto de a resposta de uma estrutura reforçada (resistência inicial + resistência adicional) não ser 

idêntica, mas sim necessariamente inferior (dada a sua história de carga, deformações e 

fendilhação) à de uma estrutura original que tivesse resistência igual à que se pretenderá obter 

com a adição do reforço. 

No cálculo do esforço transverso resistente das bandas reforçadas considera-se a contribuição da 

secção de betão “total”, do estribo exterior existente (Ø8//0.20) prolongado com recurso a emenda 

por soldadura e dos varões de reforço verticais selados na banda da laje existente, ver Figura 2. 

Admitiu-se que a força que pode ser mobilizada nestes varões é a correspondente a 0.20m de 

comprimento de selagem do respetivo furo com resina epóxi. Dado que este comprimento de selagem 

não é suficiente para que se desenvolva a totalidade da capacidade resistente do varão selado, foram 

definidos “diâmetros equivalentes” para aplicar no cálculo da contribuição destes varões para a 

resistência a esforços transversos da banda de laje reforçada. Esta parcela de resistência foi obtida 

admitindo que a altura da secção de betão armado é apenas a parte que se situa abaixo dos referidos 

0.20m de selagem. 

A avaliação da capacidade resistente das secções de betão armado foi realizada de acordo com o 

especificado no REBAP [1], tendo sido adotado um coeficiente de monolitismo de 0.80 para minorar a 

resistência ao corte do elemento reforçado. 

4 CONDICIONANTES DA OBRA 

Dada a premissa de manter a loja em funcionamento, tal implicou: 

- Solução de reforço a partir da face inferior da laje a reforçar, bem como frente de obra (Fig. 4); 

- Eliminação dos pontos de purga inicialmente previstos em projeto (furação vertical na projeção dos 

elementos a betonar, atravessando a laje da loja); 

- Limitação da altura dos equipamentos a utilizar para a demolição, betonagem e transporte de cargas 

(altura máxima = 3,0m) e da utilização preferencial de equipamentos com motor de combustão 

(garantia da qualidade do ar); 

- Limitação da área de intervenção (manutenção da generalidade do estacionamento em utilização); 

- Limitação do nível de ruído (interior/utilizadores da loja – dia; exterior/envolvente – noite). 

 

Figura 4. Corte da secção transversal do edifício com indicação da laje a reforçar e frente de obra 

Laje a reforçar 

Frente de obra 
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5 DESAFIOS DA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO DE REFORÇO 

5.1    Fases de execução 

    

 

 

Figura 5. Ilustração de algumas das fases de execução da obra 

a) Remoção de tetos falsos – Sondagens de confirmação dos pressupostos de projeto - Desvio de 

instalações especiais (rede sprinklers/carretéis, deteção incêndio/CO, som, iluminação, 

ventilação/ desenfumagem, etc.);  

b) Fresagem fundo das bandas (Fig. 5.1) - Marcação dos pontos de furação e furação para 

ferrolhos - Escoramento provisório - Demolição parcial das faces laterais das bandas – 

Demolição parcial do topo do pilar para exposição de armadura - Furação horizontal topo pilar;  

c) Soldadura das cadeiras de apoio à colocação da armadura longitudinal (servindo de estribo) 

(Fig. 5.2) - Colocação da armadura longitudinal da banda (Fig. 5.2/5.3) e da armadura do capitel 

(Fig. 5.3) - Colocação de negativos para as instalações especiais - Selagem dos ferrolhos - 

Soldadura do prolongamento dos estribos;  

d) Cofragem – Betonagem – Descofragem (Fig. 5.4);  

e) Reparações;  

f) Remoção escoramento (21 dias após betonagem);  

g) Injeção de resina epóxi (28 dias após betonagem);  

h) Recolocação das instalações especiais;  

i) Acabamentos (reposição de tetos pinturas). 

5.4 

5.1 5.2 

5.3 
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Ensaios antes do início dos trabalhos: arranque dos ferrolhos chumbados com resina epóxi (para 

validação dos pressupostos de projeto; também realizado em curso de obra par controlo da sua 

execução). Ensaios em curso de obra: tração e geometria nervuras do aço em varão; tração dos varões 

com soldadura (ligação aos estribos existentes); espalhamento do betão; compressão do betão.  

A articulação das fases de obra com a necessidade de manutenção do estacionamento aberto implicou 

uma planificação faseada combinando as seguintes frentes em simultâneo: 1 frente de demolição, 1 

frente de armação de ferro, 2 frentes de cofragem-betonagem-descofragem e ainda as frentes já 

betonadas mas com escoramento provisório (remoção 21dias após betonagem) e as frentes por injetar 

com resina epóxi (injeção 28 dias após betonagem). 

5.2   Soluções técnicas adotadas (Equipamentos / Metodologias de Execução) 

Face às condicionantes referidas no ponto 4 destacam-se algumas das soluções adotadas, em 

particular para a execução das fases que maiores desafios apresentaram, a demolição e a betonagem: 

5.2.1   Trabalhos de demolição 

Destacam-se alguns pormenores e dados de execução: 

- Utilização de fresadora, trado e martelo elétricos de reduzida dimensão; o trado foi adaptado numa 

estrutura fixa à lança de uma máquina de lagartas; 

- Utilização de ventiladores/mangas de ventilação para renovação do ar e extração das poeiras;  

- A generalidade dos trabalhos foram realizados de noite devido ao ruído e vibração que perturbavam 

a utilização da loja. De modo a cumprir com os valores de emissão de ruído autorizados, foi necessário 

produzir muros de isolamento de som na parte aberta do estacionamento, com painéis de lã de rocha; 

- Nalguns períodos da obra recorreu-se ao trabalho manual (com martelos e berbequins elétricos/ 

pneumáticos), p.ex. em situações de avaria de equipamentos, tendo-se verificado nessa situação um 

rendimento no mínimo 10 vezes inferior; 

- Outro aspeto fundamental foi o nível de controlo dos equipamentos, permitindo, com manobrador 

experiente, executar p.ex. os trabalhos de demolição com martelo elétrico montado em braço 

articulado de máquina de lagartas, com uma precisão próxima da utilização de martelo ligeiro 

pneumático manual; 

- A realização dos trabalhos de demolição implicou a colocação de escoramento adicional, para 

compensação da perda de transmissão do esforço transverso ao longo da banda por parte da armadura 

exposta com a demolição lateral, resultando num maior constrangimento para a movimentação de 

equipamentos, montagem da cofragem e fases subsequentes. 

5.2.2   Colocação de betão 

O maior desafio foi garantir o contacto do betão colocado com a superfície da face inferior da banda 

existente, tendo ainda em conta que o volume a preencher correspondeu não só ao das bandas + 

capitéis de reforço, bem como às faces laterais das bandas existentes que se encontram acima do nível 

da banda de reforço (Fig. 6). Destacam-se alguns pormenores e dados da execução: 
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- Descarga do betão através de linha com recurso a bomba de betão estática; descarga a partir do piso 

térreo descendo ao piso-1 (frente de obra) e subindo ao teto do piso-1 (≈3m de desnível) no local da 

betonagem: extensão máxima da linha ≈100m; - Betão autocompactável (BAC) classe SF2 e  SF3; 

- Cofragem com aberturas (bico de pato) espaçadas de ≈ 2,5m na banda e 4 aberturas em cada capitel 

(uma por face); a cota do topo dos bicos de pato foi elevada para o máximo possível, de modo a tirar 

o máximo proveito da gravidade e gerando maior impulso no fluxo de betão, bem como garantir a 

betonagem das faces laterais que foram demolidas acima da cota de fundo da banda existente;  

- Pré colocação de mangueiras de injeção de resina (Fig. 6); empregue resina sem cargas com 

viscosidade 182-192 mPas (a 23ºC); nalgumas bandas injetou-se cerca de 20kg a 30kg de resina, 

correspondendo em média a cerca de 1mm de afastamento entre a superfície de betão 

novo/existente; a mangueira empregue tem microcortes de 5mm de comprimento com afastamento 

de 15mm que abre com a pressão de 1bar. Inclusão adicional de mangueiras para injeção de calda na 

zona do capitel, servindo estas de compensação à anulação dos pontos de purga previstos em projeto 

bem como para injeção de calda para o caso de ficar algum volume vazio que justificasse a injeção de 

calda; 

 

Figura 6. Excerto desenho de projeto ilustrando secção tipo da banda de reforço: esquema de 

cofragem/betonagem e pré-colocação de mangueira de injeção de resina ao eixo da banda 

- Ainda que com um desvio padrão atingindo valores acima de 4MPa, dados os elevados valores de 

resistência à compressão obtidos face ao especificado em projeto (45MPa), a verificação da 

conformidade cumpriu todos os critérios [2] quer para valores individuais (fci) quer para a média de n 

resultados consecutivos (fcm), em que na situação mais desfavorável, correspondendo ao período de 

agosto 2017, se obteve fcm > fck + 1.48σ <=> 51.77MPa > 51.07MPa.  

- O tipo de betão inicialmente previsto (SF2) foi alterado para SF3 [2], dado que o tempo de 

manutenção das suas características de BAC, como a capacidade de 

escoamento/transporte/enchimento, para um espalhamento abaixo de 700mm se verificou por vezes 

insuficiente para um preenchimento completo dos volumes a betonar; também se verificou que o SF2 

denotou uma maior variabilidade nos valores de espalhamento obtidos por comparação com o SF3 

(tabela1). 
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Tabela 1. Ensaio de espalhamento do BAC ao longo da execução da obra – valores máximos e 

mínimos (incluindo carros rejeitados) 

 

5.3 Verificação, execução e adaptação/desenvolvimento da solução de reforço 

5.3.1 Realidade da obra versus solução de reforço 

É expectável, embora não desejável, que existam em obras de reforço diferenças/incompatibilidades 

entre o projeto de reforço idealizado, em que se incluem os pressupostos em que se fundou 

(nomeadamente telas finais e condições de obra), e a realidade da estrutura existente/condições 

efetivas de execução, sendo que na presente intervenção ambas situações sucederam. 

Espera-se que a equipa de obra tenha a capacidade de num primeiro momento identificar 

antecipadamente esses conflitos, e posteriormente e de modo diligente, realizar os levantamentos 

necessários para remeter a informação pertinente ao projetista, de modo a que este possa 

redesenhar/adaptar/complementar a solução de reforço inicial. Segue-se a manutenção de um diálogo 

obra-projetista no seguimento do desenvolvimento da solução de reforço, de modo a que esta se 

verifique eficiente, quer do ponto de vista da execução da obra bem como da sua validade enquanto 

solução de reforço. Para este desiderato não basta desenhar uma abordagem sistematizada através 

dos procedimentos de controlo da qualidade definidos para a obra, pois que ainda que fundamentais 

a eles se sobrepõe a qualificação dos intervenientes, a comunicação e modelo de trabalho em equipa. 

5.3.2   Qualificação dos intervenientes 

Experiência em obras de reforço concretizando-se na prática e conhecimento das especificidades deste 

tipo de obras e suas soluções; Capacidade de adaptabilidade de equipamentos aos requisitos (p.ex. 

demolição de maior precisão) e condicionantes deste tipo de obras (limitação de dimensões p.ex.); 

Conhecimento técnico geral e específico das várias especialidades intervenientes (estruturas, 

construção civil, instalações especiais, planeamento, etc.). 

5.3.3   Comunicação, trabalho de equipa 

O fator humano como chave do sucesso da intervenção: Idealmente deseja-se que todos os 

intervenientes num projeto entendam a sua participação como sendo um dos elementos de uma, mais 

ou menos vasta, equipa (desde o dono e de obra, projetista, empreiteiros, fornecedores, fiscalização, 

etc.). Todavia, é comum que os interesses individuais e coletivos conflituem, o que pode levar à não 
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partilha do conhecimento ou à não aceitação de pontos de vista de parte a parte, porque se age 

enquanto o sucesso de um implicasse necessariamente no insucesso ou menor proveito de outro.  

Questiona-se qual o modelo de gestão de obra que favoreça a premissa inversa: atingir o equilíbrio da 

defesa dos vários interesses, desde logo o do projeto. Para empreendimentos de menor dimensão, 

como o caso da presente intervenção, tal foi viável com a disponibilidade de todos aderirem a um 

modo de participação inclusivo, em que a procura das soluções para a concretização do projeto 

(métodos construtivos, materiais, planeamento, etc.) é uma iteração contínua, com abertura de todos 

na partilha da informação, discussão de pontos de vista e disponibilidade para aceitá-los se assim 

melhor servirem o projeto. Sugere-se, para empreendimentos de maior dimensão, o estudo de 

contratos de participação inclusiva dos vários intervenientes na linha do Alliance Contracting [3]. 

6 CONCLUSÕES 

A solução de reforço apresentada demonstrou ser eficiente e de exequibilidade adequada ao caso em 

estudo. A densidade de armadura nos reforços varia entre 100 e 140 kg/m3. A pré inclusão de 

mangueira de injeção foi essencial para garantir uma boa ligação entre betão novo e betão existente. 

Foi fator diferenciador a participação inclusiva de todos os intervenientes no desenvolvimento das 

soluções de reforço para benefício do objetivo da intervenção, bem como dos próprios intervenientes. 

Evidencia-se a importância do desenvolvimento de um trabalho exato, aquando da produção das telas 

finais, que passa necessariamente pela recolha sistemática das alterações ao projeto ao longo da 

execução da obra, não esquecendo a implantação/traçado de elementos/redes. 
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Resumo 

Neste artigo apresentam-se alguns casos práticos de projectos de reabilitação de pontes da rede de 

auto-estradas da BRISA – os Viadutos de Agudim e do Arunca, na A1, e a Ponte do Tâmega, na A4. 

Os projectos originais destas obras de arte são da autoria do Eng. Armando Rito, tornando-se natural 

que os respectivos projectos de reabilitação fossem desenvolvidos pelo mesmo autor. As respectivas 

empreitadas foram recentemente concluídas. 

As 3 obras de arte têm um tempo de serviço próximo dos 30 anos, pelo que as patologias encontradas 

são semelhantes e resultam maioritariamente de degradação natural dos materiais, particularmente 

dos seus equipamentos, e patologias dispersas nas superfícies de betão. 

Como abordagem metodológica para a elaboração destes projectos seguiram-se as orientações 

estabelecidas na EN1504-9. Foram realizadas Inspecções Detalhadas, para avaliação dos defeitos e 

suas causas, e elaboradas Análises Estruturais para aferir a segurança das estruturas e avaliar 

analiticamente as prováveis causas que levaram ao aparecimento das patologias detectadas. 

De um modo geral, os trabalhos de reabilitação preconizados nos 3 projectos passaram pela 

substituição dos aparelhos de apoio e juntas de dilatação, pelo tratamento da fissuração e de zonas 

de betão degradado, pela reabilitação e melhoramento dos sistemas de esgotos e pela pintura geral 

das obras. 

No caso do Viaduto do Arunca deu-se particular atenção aos fenómenos de reacções expansivas 

detectados nos ensaios realizados aos betões da obra, através da prescrição de um plano de ensaios 

mais alargado que permitisse a correcta definição de medidas de mitigação. Destaca-se, ainda, a 

modificação do sistema estrutural do viaduto através da anulação da junta de dilatação central 

Aproveitando a intervenção nas obras de arte da auto-estrada A1, o Dono de Obra decidiu acrescentar 

medidas de melhoramento da segurança rodoviária através da introdução de guardas de segurança 

que respeitam o nível de contenção H2 previsto na EN1317. 

Palavras-chave: Ponte, Reabilitação, Segurança Rodoviária.  
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1 VIADUTOS SOBRE O VALE DO RIO ARUNCA E SOBRE A RIBEIRA DE AGUDIM 

Na sequência das Inspecções Principais programadas efectuadas às obras foram detectadas diversas 

anomalias. De entre elas assumia particular importância o estado dos aparelhos de apoio, que 

pareciam provocar um deficiente funcionamento dos viadutos e que exigiam o seu esclarecimento no 

sentido de preconizar soluções que pudessem corrigir essas anomalias. 

Também a deformação dos tramos adjacentes à junta de dilatação central do Viaduto sobre o vale do 

rio Arunca e as várias intervenções de reparação já efectuadas a esse equipamento recomendavam a 

realização de um nivelamento topográfico e um levantamento dimensional para a interpretação do 

comportamento estrutural do viaduto nessa zona. 

1.1 Descrição geral das obras de arte 

As superstruturas dos viadutos são constituídas por dois tabuleiros paralelos e independentes, com 

vãos extremos de 28 m, vãos intermédios de 35 m e extensão total de 1071 m no caso do Viaduto do 

Arunca e 476 m no caso do Viaduto de Agudim. 

Os tabuleiros têm uma largura de 15,155 m e são constituídos por duas vigas longitudinais com altura 

constante, em betão armado pré-esforçado, ligadas por uma laje em betão armado de espessura 

variável, laje essa que se prolonga exteriormente em consolas, também de espessura variável. Os 

tabuleiros são dotados de carlingas sobre os pilares e a meio dos vãos. 

Os pilares do Viaduto do Arunca, dois por eixo de apoio de cada tabuleiro, são em betão armado e têm 

secção transversal rectangular com cantos chanfrados. No Viaduto de Agudim, os pilares, um por eixo 

de apoio de cada tabuleiro, são em betão armado e têm secção transversal derivada de um “H”. 

Os aparelhos de apoio são em neoprene cintado, sendo parte deles deslizantes sobre teflon na 

direcção longitudinal. Transversalmente os aparelhos de apoio têm travamento rígido nos encontros 

e travamento elástico nos pilares através da mobilização da capacidade de distorção do neoprene. 

No Viaduto do Arunca, dado que existe uma junta de dilatação central, os encontros estão dotados de 

dispositivos elásticos de amarração dos tabuleiros cujo objectivo é assegurar às estruturas um 

funcionamento eficaz quando solicitadas por acções de natureza dinâmica. No Viaduto do Agudim 

apenas um dos encontros é dotado destes dispositivos. 

1.2 Caracterização do estado de conservação dos viadutos 

A caracterização do estado de conservação das obras foi feita através de inspecções detalhadas que 

tinham como principais objectivos os seguintes: 

 O pormenorizado mapeamento das anomalias existentes, incluindo a quantificação das áreas de 

betão degradado e a extensão e abertura da fissuração registada; 

 A caracterização dos mecanismos de deterioração; 

 A caracterização dos betões das obras; 

 A inspecção pormenorizada dos aparelhos de apoio, juntas de dilatação e dispositivos elásticos 

de amarração, incluindo o registo dos seus posicionamentos relativos; 

 O levantamento dimensional, por amostragem, dos elementos estruturais das obras; 

 O nivelamento topográfico dos tabuleiros e a medição das espessuras de betuminoso existente 

em vários pontos dos tabuleiros. 
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Com base nas inspecções e visitas efectuadas às obras foi possível constatar que: 

 As dimensões das estruturas, em geral, coincidiam com as dimensões preconizadas nos projectos, 

sendo os desvios reduzidos; 

 Os nivelamentos topográficos efectuados mostravam que os perfis longitudinais dos lancis 

exteriores e interiores tinham andamentos semelhantes entre si e não apresentavam flechas 

relevantes. É excepção a zona das juntas de dilatação centrais do Viaduto do Arunca em que se 

verificava uma inflexão brusca das deformadas consequente da concepção da estrutura e de 

prováveis desvios altimétricos aquando da sua construção; 

 A profundidade da frente de carbonatação era, na generalidade, inferior aos recobrimentos 

médios medidos. Importa referir que a mesma já ultrapassava, em muitos casos, os 

recobrimentos mínimos medidos havendo condições para a ocorrência do processo de 

despassivação e corrosão das armaduras; 

 No Viaduto do Arunca as análises petrográficas efectuadas aos betões revelaram a existência 

pontual de reacções expansivas nos betões, quer do tipo álcalis-sílica quer do tipo etringite 

maciça deletéria do betão; 

 As lajes, vigas e carlingas dos tabuleiros apresentavam delaminação do betão e exposição de 

armaduras, que se encontravam corroídas, anomalias estas que podem ser associadas aos 

recobrimentos reduzidos; 

 Os pilares apresentavam, pontualmente, delaminação do betão com exposição de armaduras e 

fissuração com disposição aleatória, maioritariamente com aberturas pouco expressivas; 

 As vigas de bordadura apresentavam, na generalidade, armadura exposta e com corrosão. No 

caso das vigas de bordadura do Agudim verificou-se que as mesmas não foram, em algumas 

zonas, posicionadas na consola de acordo com o preconizado no projecto de execução não sendo 

possível garantir que as mesmas tivessem uma adequada amarração ao tabuleiro; 

 Foram detectados pontos de corrosão nas peças metálicas dos aparelhos de apoio e os blocos de 

neoprene apresentavam, na generalidade, fissuração expressiva; 

 Os aparelhos de apoio apresentavam um comportamento totalmente aleatório. Verificou-se a 

existência de aparelhos de apoio no fim do seu curso, outros que se encontravam deslocados em 

relação à posição original e blocos de neoprene com deformação contrária ao que seria de 

esperar e contrária em relação aos aparelhos de apoio que lhes são adjacentes. 

  

Figuras 1 e 2. Aparelho de apoio com fissuração expressiva (esq.). Aparelho de apoio deslocado 

da sua posição original (dir.). 

As juntas de dilatação centrais do Viaduto do Arunca, apesar do seu comportamento ser o esperado 

(fechavam ao longo do dia com o aumento da temperatura e consequente dilatação dos tabuleiros), 

apresentavam aberturas entre faces de betão inferiores às que seriam de esperar resultando, assim, 
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num funcionamento inadequado do viaduto. Verificou-se, inclusive, nalguns dias em que decorreu a 

inspecção, que existia contacto entre as duas extremidades do tabuleiro o que indiciava que podia 

estar limitado o desejado movimento dos módulos sul e norte do viaduto. Apurou-se, posteriormente, 

que a abertura da junta na construção da obra não terá sido a preconizada no projecto. 

Apesar das patologias verificadas, pode concluir-se que os viadutos apresentavam um comportamento 

aceitável em serviço, comprovando-se que o funcionamento geral das estruturas era o esperado, 

sendo excepção os casos atrás referidos. 

  

Figuras 3 e 4. Vista lateral da junta de dilatação central do Viaduto do Arunca (esq.). Medição, 

com valor aproximado de 5 cm, em Junho de 2016 (dir.). 

1.3 Trabalhos de reparação e conservação realizados 

Os projectos de reabilitação preconizavam um conjunto de medidas de reparação ou substituição de 

elementos degradados, sendo os principais trabalhos realizados os seguintes: 

 Substituição da totalidade dos aparelhos de apoio; 

 Substituição das juntas de dilatação. 

 Limpeza geral das superfícies de betão e, no caso do Viaduto do Agudim, a sua pintura; 

 Reparação local de elementos de betão armado degradado e/ou com corrosão das armaduras; 

 Injecção e/ou selagem de fissuras; 

 Reabilitação das vigas de bordadura, através do corte da pala de betão exterior e colocação de 

chapas metálicas de bordadura; 

 Reabilitação dos guarda-corpos, constituída por decapagem, metalização e pintura; 

 Beneficiação dos sistemas de esgotos das águas pluviais, nos tabuleiros e encontros; 

 Colocação de cantoneiras em perfil pultrudido, ao longo das extremidades das consolas, nas 

zonas onde não foram executadas pingadeiras; 

Adicionalmente, no caso do Viaduto do Arunca retirou-se uma série de carotes para a realização de 

ensaios com vista a, numa primeira fase, confirmar a extensão das reacções expansivas nos betões do 

viaduto e, numa segunda fase, quantificar essas mesmas reacções tanto no que respeita ao seu grau 

de desenvolvimento actual, como quanto ao prognóstico do seu desenvolvimento futuro. 

Os referidos ensaios possibilitarão a tomada uma decisão devidamente fundamentada quanto às 

adequadas medidas a implementar para protecção dos betões. Caso o potencial de evolução das 

reacções internas se verifique será recomendável a impermeabilização superior dos tabuleiros e a 

pintura das superfícies expostas. No entanto, optar por pintar o viaduto sem ter certezas sobre o 
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potencial dessas reacções poderia ser contraproducente, pois levaria a uma maior retenção da água 

no interior das secções de betão conduzindo ao acelerar dos efeitos dessas reacções internas. 

1.4 Eliminação das juntas de dilatação centrais do Viaduto do Arunca 

Como dito atrás, as juntas de dilatação centrais apresentavam um funcionamento anómalo devido a 

um deficiente posicionamento dos 2 módulos do viaduto aquando da sua betonagem. Pela observação 

dos movimentos de um lado e do outro da junta, é certo que a betonagem foi feita com a junta 

demasiado “fechada”. Este facto exigiu a realização de recorrentes intervenções de reparação nas 

juntas, pelo que foi decidido que o projecto preconizaria uma solução para “trancar” 

permanentemente os movimentos nas juntas de dilatação centrais. 

Assim, adoptou-se uma solução que permite resolver a questão primordial que eram os movimentos 

longitudinais nestas juntas. Estes movimentos ficaram bloqueados, mas as rotações na articulação 

continuam permitidas conseguindo-se, assim, não alterar significativamente o funcionamento 

estrutural da obra sob a acção das cargas verticais. As principais características da solução são: 

 Impedimento dos deslocamentos longitudinais entre os 2 módulos de tabuleiro mantendo o 

funcionamento estrutural dos tabuleiros para as acções verticais; 

 Substituição dos aparelhos de apoio na junta central por novos do mesmo tipo, mas que apenas 

admitem um curso residual para os ligeiros deslizamentos longitudinais devidos às rotações e 

com travamento lateral para as acções transversais; 

 Utilização de um sistema de batentes em neoprene entre os topos dos 2 módulos de tabuleiro e 

cabos de pré-esforço exterior a ligar longitudinalmente os 2 módulos, garantindo um sistema de 

bloqueio com alguma flexibilidade para permitir rotações na articulação; 

 Utilização de ancoragens e desviadores do pré-esforço exterior em peças metálicas que permitem 

a sua montagem expedita, sem intervenções a realizar na faixa de rodagem. 

  

Figuras 5 e 6. Fecho das juntas de dilatação centrais (esq.). Sistema de batentes (dir.). 

Esta solução permite manter o funcionamento estrutural dos tabuleiros para as acções de serviço 

verticais não havendo necessidade de reforço estrutural dos mesmos. Em consequência desta 

alteração ao funcionamento estrutural do viaduto para as dilatações e encurtamentos longitudinais 

dos tabuleiros foi necessário libertar os movimentos dos tabuleiros sobre os encontros e substituir, aí, 

os aparelhos de apoio e as juntas de dilatação. Foram ainda, instalados dispositivos oleodinâmicos 

dissipadores das acções sísmicas nos encontros. 
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1.5 Substituição dos aparelhos de apoio 

A substituição dos aparelhos de apoio foi realizada com recurso a macacos hidráulicos, ligados a uma 

só bomba hidráulica, por forma a garantir que o levantamento do tabuleiro era o mais uniforme 

possível. 

No caso do Viaduto do Arunca, dado que os pilares não dispunham de espaço suficiente para a 

instalação dos macacos hidráulicos, o levantamento do tabuleiro foi realizado com recurso a 4 poleias 

metálicas, 2 de cada lado do pilar, fixas aos pares por atrito com recurso a barras de alta resistência. 

Para a instalação destas barras foi necessário carotear os pilares, tendo-se verificado previamente a 

posição das armaduras por forma a minimizar o seu corte. Para permitir a reutilização destes orifícios 

em eventuais futuras substituições de aparelhos de apoio deixaram-se tubos de PVC definitivos, 

selados por fora com um "grout". 

No Viaduto de Agudim, por se ter verificado que as chapas metálicas superiores se encontravam em 

bom estado, foi proposto durante a Empreitada que as mesmas fossem alvo de tratamento 

anticorrosivo e que se procedesse apenas à substituição dos blocos de neoprene. 

No Viaduto do Arunca, devido à modificação do sistema estrutural, os aparelhos de apoio foram 

integralmente substituídos. Nos encontros foi necessário instalar uma estrutura metálica para 

comportar o acréscimo de comprimento das chapas superiores dos aparelhos de apoio resultante do 

aumento dos deslocamentos devidos à modificação do sistema de ancoragem do tabuleiro. 

Para garantir que os aparelhos de apoio não se deslocavam sobre o pilar, como acontecia até então, 

os blocos de neoprene foram vulcanizados a chapas metálicas inferiores, fixas aos pilares. 

  

Figuras 7 e 8. Aparelho de apoio de um pilar do Viaduto de Agudim (esq.). Aparelho de apoio de 

um encontro do Viaduto do Arunca (dir.). 

1.6 Reabilitação das vigas de bordadura 

A reabilitação das vigas de bordadura compreendeu o corte das abas laterais das mesmas, a reparação 

das zonas de betão degradado e com armaduras corroídas e a instalação de uma nova bordadura 

constituída por chapas metálicas. 
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Figuras 9 e 10. Equipamento utilizado no corte das abas laterais das vigas de bordadura (esq.). 

Chapas de bordadura metálicas (dir.). 

No Viaduto do Agudim, dado que se desconhecia a forma como foram fixadas as vigas de bordadura, 

considerou-se prudente proceder à sua substituição nas zonas em que estas foram colocadas muito 

afastadas do bordo da consola. Por forma a garantir, por um lado, a largura útil de passeio e, por outro, 

a adequada fixação das vigas de bordadura aos tabuleiros, procedeu-se à demolição da ponta da 

consola e, posteriormente, à sua reconstrução em que se incluiu a incorporação de um lancil de 

bordadura betonado “in situ”. Para garantir a continuidade visual dos tabuleiros também nestas zonas 

foram instaladas as chapas metálicas de bordadura atrás referidas. 

1.7 Substituição das guardas de segurança nas bermas exteriores 

Os perfis metálicos de segurança existentes nas bermas exteriores dos dois viadutos eram do tipo 

guarda “ómega” e, conforme decisão do Dono de Obra, foram substituídos por perfis de segurança 

que garantem um nível de retenção H2. Desta forma, confere-se aos viadutos um acréscimo 

significativo na segurança rodoviária dos utentes que sobre eles circulam. 

As guardas de segurança instaladas em obra, propostas como uma alternativa às guardas tipo BN4 

preconizadas no projecto, tinham sido objecto de diversos ensaios à escala real que comprovavam o 

nível de retenção exigido. Verificou-se também que as cargas transmitidas aos lancis, determinadas 

com base nos ensaios atrás referidos, eram compatíveis com a estrutura existente sendo apenas 

necessário reforçar as armaduras dos lancis. 

Para a instalação das novas guardas de segurança foi necessário demolir os lancis existentes, 

conservando as suas armaduras e, posteriormente, proceder à construção de um novo lancil com 

dimensões e armaduras adequadas à fixação da nova guarda. 

 

Figura 11. Guardas de segurança instaladas nos Viadutos do Arunca e de Agudim. 
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2 PONTE SOBRE O RIO TÂMEGA 

Durante as Inspecções Principais realizadas foram detectadas diversas patologias, a maior parte 

consequência de defeitos de construção, que levaram o Dono de Obra a solicitar um Projecto de 

Reabilitação. 

2.1 Descrição geral da Obra de Arte 

A superstrutura da ponte é constituída por dois tabuleiros independentes, apoiados nos encontros e 

nos pilares, com vãos extremos de 70 m, vãos intermédios de 90 m e extensão total de 410 m. 

 

Figura 12. Alçado da ponte sobre o rio Tâmega. 

Cada tabuleiro, com largura total de 16,85 m, é uma viga contínua de betão armado pré-esforçado, 

em caixão unicelular, e foi construído a partir das aduelas de encabeçamento dos pilares por troços de 

5 m, betonados em consolas simétricas. Os pilares, um por eixo de apoio de cada tabuleiro, são em 

betão armado, de secção transversal constante em quase toda a altura. Os tabuleiros apoiam no 

coroamento dos pilares por intermédio de aparelhos de apoio do tipo “pot-bearing”. 

2.2 Caracterização do estado de conservação da ponte 

À semelhança dos Viadutos do Arunca e de Agudim, foi realizada uma inspecção detalhada da ponte 

tendo por objectivo a caracterização do seu estado de conservação actualizado. Os factores que se 

identificaram como sendo aqueles que teriam maior influência directa no desempenho da estrutura 

no que à durabilidade concerne são os seguintes: 

 Zonas localizadas em que ocorreram situações de degradação do betão, com delaminação do 

betão e, em cerca de 70% dos casos com afectação dos varões das armaduras; 

 Juntas de betonagem desalinhadas, com a consequente ocorrência de segregação dos 

constituintes do betão; 

 Fendilhação esparsa, em cerca de 90% dos casos com aberturas inferiores a 0.3 mm; 

 Posicionamento variável das vigas de bordadura em relação às extremidades das consolas; 

 Presença de pregos e arames de uma forma dispersa nos elementos de betão, bem como de 

pedaços de madeira embebidos no mesmo; 

 Presença de vegetação parasitária e delaminação, com desprendimentos de porções, na face 

visível das vigas de bordadura; 

 Ausência de recobrimento nas armaduras nas zonas em que se moldaram as pingadeiras 

existentes nas extremidades das consolas e vigas de bordadura; 

RIO TÂMEGA
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Figuras 13 e 14. Esboroamento da ponta da consola, com armadura exposta e corroída (esq.). 

Fractura e destacamento de betão na face inferior das vigas de bordadura (dir.). 

 Corrosão acentuada nos dispositivos para instalação do pré-esforço exterior; 

 Deficiente desempenho dos sistemas de recolha, drenagem e escoamento das águas pluviais. 

2.3 Trabalhos de reparação e conservação realizados 

Os trabalhos de reparação e conservação realizados na Ponte sobre o rio Tâmega foram os seguintes: 

 Limpeza e prospecção das superfícies de betão expostas para avaliação de eventual desempenho 

deficiente; 

 Reparação localizada de elementos de betão armado, aquém e além do plano das armaduras; 

 Injecção e selagem de fendas; 

 Impermeabilização das vigas de bordadura, passeios e lancis; 

 Reabilitação do separador central; 

 Reabilitação das vigas de bordadura; 

 Beneficiação do sistema de drenagem das águas pluviais; 

 Reparação e aplicação de tratamento anticorrosivo nas peças metálicas; 

 Substituição das juntas de dilatação; 

 Pintura geral das superfícies exteriores de betão. 

2.4 Beneficiação dos passeios e vigas de bordadura 

Para garantir a durabilidade dos trabalhos de reparação realizados nos bordos das consolas exteriores 

dos tabuleiros era essencial que se procedesse à correcção do sistema de drenagem dos passeios e à 

impermeabilização das vigas de bordadura, passeios e lancis por forma a evitar a passagem de água 

para as zonas em questão. 

Os trabalhos realizados compreenderam a limpeza e desentupimento das juntas entre vigas de 

bordadura, a sua selagem com um mástique à base de poliuretano e cordão de polietileno, a correcção 

do sistema de drenagem dos passeios e a aplicação de um sistema de impermeabilização. 

Foi, ainda, reabilitada a totalidade das superfícies expostas das vigas de bordadura. Os trabalhos 

executados contemplaram a limpeza das superfícies, o tratamento das armaduras expostas com um 

produto de base cimentícia, o barramento das superfícies expostas com uma argamassa de reparação 

e, por último, a aplicação de uma pintura acrílica. 
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3 CONCLUSÕES 

As inspecções às Obras de Arte não revelaram quaisquer sinais de problemas estruturais relacionados 

com deficiências de capacidade resistente dos elementos estruturais. A necessidade da introdução de 

dispositivos dissipadores no Viaduto do Arunca prendeu-se, essencialmente, com a modificação 

estrutural derivada da tomada de decisão de trancar a junta de dilatação central. 

Os trabalhos de conservação realizados visaram reparar os aspectos de deterioração natural dos 

materiais constituintes e que resultam do efeito do conjunto de mecanismos externos às estruturas. 

Dotando as estruturas de sistemas de protecção adequados e devidamente ponderados consegue-se 

prolongar a vida útil das estruturas, dificultando e limitando ao máximo a acção dos agentes agressores 

presentes no meio ambiente. 

A estratégia de aumento da segurança rodoviária, através da introdução de guardas de segurança com 

nível de retenção H2, no âmbito de intervenções mais alargadas nos viadutos da rede BRISA, configura-

se como uma medida adequada face às actuais exigências normativas em termos de segurança. 

As obras de reabilitação do Viaduto de Agudim terminaram em Abril de 2020, as do Viaduto do Arunca 

em Outubro de 2020 e as da Ponte sobre o rio Tâmega em Julho de 2020. 
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Resumo 

A Central Térmica de Setúbal, com funcionamento a fuel, foi construída no final da década de 70, tendo 

sido encerrada pela EDP por motivos económicos e ambientais. O âmbito da presente comunicação é 

o estudo estrutural para a apoio à demolição das duas chaminés da Central Térmica de Setúbal, com 

200 m de altura. As chaminés, apesar de aparentemente idênticas, são distintas do ponto de vista 

estrutural, tendo sido realizados estudos autónomos para cada chaminé, constituídos por duas partes. 

A primeira parte consiste na verificação da segurança estrutural das chaminés na situação transitória 

correspondente à etapa de preparação da estrutura para a demolição, consistindo na abertura prévia 

de janelas com recurso a fio diamantado, furação na zona de “cunha” na base da chaminé, para a 

colocação de explosivos e ainda na execução de um corte horizontal localizado das armaduras verticais 

apenas no caso da Chaminé I. A verificação da segurança nesta fase envolveu o cálculo da distribuição 

das massas e propriedades das secções estruturais das chaminés ao longo da altura, o estudo dinâmico 

da estrutura, o cálculo da ação sísmica e da ação do vento ajustadas à duração dos trabalhos e a 

avaliação da resistência das estruturas.  

Na segunda parte, correspondente ao cenário posterior à detonação, procedeu-se à verificação de 

estarem reunidas as condições de desequilíbrio necessárias, por forma a assegurar o colapso por 

derrubamento das chaminés. O estudo envolveu ainda um programa de ensaios com recolha de 

provetes das chaminés para a caracterização da resistência uniaxial do betão à compressão, da 

resistência à tração das armaduras e dos pesos volúmicos das alvenarias das mangas de fumos. 

Palavras-chave: Demolição; Derrubamento; Chaminé, Central Termoelétrica; Explosivos. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a História do betão armado em Portugal (1993), a Chaminé I e a Chaminé II, com data 

de construção referida a 1980, são estruturas com 200 m de altura, dimensionadas para um caudal de 

fumos de 500 m3/s, referenciando-se na mesma obra, como autor do projeto o Eng.º Manuel Vaz da 

Silva [1]. O respetivo projeto envolveu a conceção da Chaminé II e o projeto de estabilidade do fuste e 

da manga de fumos, com relevo para a análise dinâmica para as ações dos ventos e sismos e, ainda, o 

estudo para as ações térmicas do ponto de vista da transmissão de calor. 

Para o desenvolvimento do presente estudo, consultaram-se os desenhos disponíveis do projeto de 

execução à Chaminé I, da autoria da Tileman&Co. Ltd, datados de 1977 [2] e da Chaminé II,  da autoria 

da Sociedade de Construções H. Hagen Lda., datados de 1980 [3]. 

As peças de projeto disponíveis incluíram a definição de formas, armaduras do fuste, definição e 

pormenores relativos à manga de fumos em tijolo antiácido, e ainda indicação das propriedades 

previstas ao nível do projeto original dos materiais, nomeadamente dos betões e das armaduras. 

Os trabalhos de demolição das duas chaminés inserem-se na empreitada de demolição e 

desmantelamento da Central Térmica de Setúbal. A seleção da metodologia de derrube com recurso 

a explosivos foi efetuada em sede de Projeto de Demolição, tendo por base as mais valias que essa 

técnica apresenta relativamente a outras mais convencionais, como seja a demolição com máquinas 

de pequeno porte suspensas em meios de elevação de grande alcance. A utilização de explosivos tem 

sido a metodologia eleita para a demolição deste tipo de estruturas a nível internacional, pese embora 

não seja ainda uma solução corrente em Portugal. A relação entre a dimensão da base, reduzida, e a 

altura da estrutura potencia a demolição por derrubamento de chaminés de grande envergadura. 

Efetivamente, a demolição com meios convencionais provocaria um aumento considerável do prazo 

de execução, durante o qual o espaço envolvente não estaria disponível para os restantes trabalhos. 

Implicaria ainda a mobilização de pessoal e equipamento para o topo das chaminés, sujeitos a 

condições climatéricas adversas, e com uma exposição ao risco prolongada. A metodologia de 

demolição por derrubamento foi selecionada por forma a minimizar a colocação de cargas explosivas 

a diferentes alturas, concentrando-se a carga perto do solo. Esta metodologia permite assim controlar 

de forma mais eficaz os riscos e os potenciais impactes negativos, uma vez que os trabalhos se 

concentram a cotas baixas e durante um período bastante reduzido. O manuseamento de explosivos, 

desde que efetuado por especialistas, também se revela uma operação em que o risco se encontra 

devidamente controlado. 

Do ponto de vista ambiental, uma operação de demolição com recurso a explosivos tem como 

principais impactes a produção de ruído, vibrações e poeiras. Neste caso, o facto das chaminés se 

encontrarem sensivelmente no centro do terreno da central térmica, permite considerar que esses 

impactes (ruído e vibrações) são significativos apenas no interior dos terrenos, onde os edifícios 

remanescentes serão posteriormente derrubados e onde é possível garantir que as instalações se 

encontram libertas durante o curto período da detonação. No que se refere à dispersão de poeiras, 

são geralmente implementadas um conjunto de medidas minimizadoras, que passam pelo 

humedecimento do solo previamente ao derrube e ao humedecimento do ar, com recurso à detonação 

de pequenas quantidades de explosivos em depósitos de água estrategicamente colocados para captar 

as emissões. Estes impactes têm uma duração muito curta – apenas no momento da detonação. A 

seleção da metodologia de demolição por derrubamento permite ainda que os resíduos de betão 
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armado e do material refratário das mangas de fumos fiquem pré-preparados no solo, em linha, 

facilitando a sua posterior triagem e tratamento. 

O espaço disponível na Central Térmica de Setúbal, após o desmantelamento e demolição de alguns 

edifícios, equipamentos e estruturas no redor das chaminés, era suficientemente amplo para garantir 

que, definindo a direção de queda para Este, as estruturas ficassem contidas dentro do perímetro 

interno de implantação da central, mesmo que ocorressem desvios consideráveis à direção de queda 

prevista. 

2 PROGRAMA DE ENSAIOS 

Com o objetivo de confirmar as características dos betões e das armaduras, realizou-se uma campanha 

de ensaios a partir de carotes de betão e de varões, extraídos dos fustes das chaminés, respetivamente 

para o estabelecimento direto da resistência uniaxial do betão à compressão e da resistência à tração 

das armaduras. Para os ensaios do betão à compressão, foram extraídas seis carotes cilíndricas (três 

em cada chaminé), com cerca de Ø150 mm de diâmetro e para os ensaios das armaduras à tração 

foram extraídos trechos de varões verticais da armadura principal da face exterior na base dos fustes. 

Na Tabela 1 apresentam-se as características dos provetes e os resultados dos ensaios realizados para 

a determinação da resistência à compressão uniaxial do betão das estruturas das Chaminés.  

Tabela 1. Características dos provetes e resultados dos ensaios realizados para a determinação da 

resistência à compressão uniaxial do betão das estruturas das Chaminés I e Chaminé II 

Chaminé Provete Diâmetro  
Ø (mm) 

Altura  
h 

(mm) 

=h/Ø Kis,cyl 

 

2/(1.5+ 1/) 

Kis,arm 

- 

Resistência  
à compressão  

(MPa) 

Resistência  
à compressão  

corrigida  
(MPa) 

Cham. I 

C1B1 142 284 2,00 1,000 1,00 49,46 49,46 

C1B2 142 280 1,97 0,996 1,00 52,26 52,07 

C1B3-B 142 265 1,87 0,982 1,00 67,52 66,33 

Cham. II 

C2B1 142 260 1,83 0,977 1,13 24,15 26,67 

C2B2 142 250 1,76 0,967 1,00 36,88 35,67 

C2B3 142 250 1,76 0,967 1,08 27,84 29,08 

 

Os resultados obtidos, de acordo com a metodologia apresentada em [4], evidenciaram que o betão 

da chaminé I tem uma resistência à compressão superior à da chaminé II, tendo os respetivos valores 

sido utilizados para verificar se estavam reunidas as condições de desequilíbrio após a detonação.  

Quanto aos ensaios das armaduras, apresentam-se na Tabela 2 os respetivos resultados, tendo sido 

igualmente utilizado o valor obtido para a tensão de rotura à tração para a confirmação da existência 

das condições de desequilíbrio após a detonação. 
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Tabela 2. Características dos provetes e resultados dos ensaios realizados para a determinação 

das propriedades mecânicas das armaduras 

Provete Diâmetro  
Ø (mm) 

Tensão de 
cedência 
superior  
(N/mm2) 

ReH 

Tensão de 
rotura à tração  

(N/mm2) 

Rm 

Extensão após 
rotura 

A 
(%) 

Chaminé I 20 383 647 14,9 

Chaminé II 20 480 570 9,2 

3 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA ESTRUTURAL EM SITUAÇÃO TRANSITÓRIA 

3.1 Configuração estrutural na fase transitória 

A Chaminé I é constituída por um fuste com diâmetro variável em altura e anéis de reforço para apoio 

da manga de fumos. O fuste desenvolve-se ao longo de 201 m e apresenta uma secção circular cujo 

diâmetro externo tem uma variação linear em altura (H/V = 38/1000) e o interno apresenta uma 

variação maioritariamente linear por troços, com exceção da zona da base e do topo. Na base, a secção 

tem 14,81 m e 13,41 m de diâmetro externo e interno, respetivamente, enquanto que no topo os 

diâmetros reduzem para 7,21 m e 6,81 m. As principais aberturas no fuste são a porta de acesso na 

base e as duas entradas de fumos, diametralmente opostas.  

A Chaminé II é constituída por um fuste com diâmetro variável em altura e patamares intermédios de 

apoio da manga de fumos. O fuste desenvolve-se ao longo de 200 m e apresenta uma secção circular 

com diâmetro exterior na base do fuste de 15,00 m e espessura na base do fuste de 0,50 m. A variação 

dos diâmetros exteriores e interiores é hiperbólica até uma altura de 132,5 m a partir da base, com 

espessura constante de 0,20 m acima dessa cota. 

  

Figura 1. Configuração da Chaminé I e da Chaminé II no decorrer da fase transitória 
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A dimensão da cunha (parte da estrutura a detonar) corresponde a cerca de 2/3 do perímetro da base 

das chaminés. Na fase transitória as alterações que foram introduzidas nas estruturas são as seguintes: 

(i) Criação de uma grelha de furação na “cunha” a demolir para colocação de explosivos; (ii) Abertura 

de “janelas” na base das chaminés; (iii) corte das armaduras verticais na face exterior oposta ao sentido 

de derrubamento, apenas na chaminé I, conforme se indica nas Figura 1 e na Figura 2. 

  

Figura 2. Configuração da Chaminé I no decorrer da fase transitória, em planta e alçado (B-B) 

3.2 Ações e combinações de ações 

A quantificação da ação do peso próprio do betão armado do fuste foi efetuada tendo por base os 

valores dimensionais das espessuras das paredes dos fustes (variáveis em altura) indicados no desenho 

do projeto de execução. 

Para a quantificação das restantes cargas permanentes, considerou-se o peso das mangas de fumos, 

com peso específico de 22 kN/m³, conforme indicado no arquivo técnico da obras (valor confirmado 

com base nos ensaios efetuados aos tijolos recolhidos em obra) e ainda o peso dos elementos 

metálicos (galerias e escadas). 

As restantes ações consideradas nesta fase foram a ação do vento e uma ação sísmica de serviço.  

A ação do vento foi quantificada de acordo com estipulado no RSA [7], para uma rugosidade 

aerodinâmica do solo do tipo II, correspondente aos locais localizados fora do interior de zonas urbanas 

(zonas rurais e periferia de zonas urbanas). Atendendo ao período reduzido de realização dos 

trabalhos, de acordo com o Quadro 3.1 da EN 1991-6:2005 [9] , é recomendado considerar-se um 

período de retorno de 10 anos, para intervenções com duração inferior a 1 ano, tendo-se afetado a 

velocidade do vento de acordo com a fator previsto no artigo 4.2 da NP EN1991-4:2010, sendo a 

velocidade do vento considerada cprob × v, com cprob = 0,873. 

A ação sísmica foi definida de acordo com a NP EN 1998-1 [8], para um com período de retorno 

TRc = 20 anos, atendendo à reduzida duração dos trabalhos, conforme previsto no Anexo A da 

EN1998-2:2005. Na avaliação dos esforços atuantes adotou-se um coeficiente de comportamento 

reduzido de q=1,5.  

A ação sísmica não se revelou condicionante devido à flexibilidade das estruturas dos fustes, com 

períodos de vibração fundamentais de 3,70 s para a chaminé I e de 4,45 s para a chaminé II, tendo sido 
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condicionantes para a verificação da segurança nesta fase as combinações de ações em que intervém 

a ação do vento.  

3.3 Modelos de cálculo, avaliação dos esforços e verificação da segurança 

A avaliação dos esforços na estrutura das chaminés foi efetuada com recurso a modelos de cálculo de 

elementos finitos do tipo shell (Figura 3a e b, para a chaminé I). A secção condicionante encontra-se 

localizada na base do fuste. Para a verificação da segurança à flexão composta desviada [10] 

considerou-se a secção na base do fuste “descontando” a projeção das aberturas das entradas da 

conduta de fumos, a projeção das aberturas das janelas a realizar mecanicamente e ainda a projeção 

da abertura da porta de acesso. Os efeitos associados à furação para a colocação dos explosivos 

(reduções da resistência do betão e também a correspondente aos cortes dos varões das armaduras) 

foram contabilizados reduzindo a classe de resistência do betão nessa zona e eliminando os varões 

interferidos (envolvente de resistência condicionante indicada na Figura 3). Apenas para a chaminé I, 

foi ainda considerado o efeito da redução de resistência correspondente ao corte horizontal com cerca 

de 15 cm de profundidade realizado do lado oposto à cunha. 

 

 

 
 

a) Modelo b) Pormenor c) Envolventes de resistência flexão composta desviada(N=79705 kN) 

Figura 3. Chaminé I. Modelo de cálculo e verificação da segurança à flexão composta desviada  

Na Figura 3c) apresentam-se as curvas das envolventes dos momentos resistentes na secção da base 

da Chaminé I para o esforço normal correspondente às cargas permanentes da chaminé e também os 

momentos atuantes de cálculo correspondentes às combinações de ações que consideram a ação do 

vento, atuando em várias direções, como ação variável de base, com coeficiente de majoração de 1,5 

e em que as ações permanentes são consideradas com os seus valores característicos.  

Tendo por base modelos locais (Figura 4), avaliaram-se ainda as tensões mínimas e máximas de 

compressão e de tração no betão, tendo por base um cálculo elástico [11], por forma se verificar a 

segurança em torno das aberturas existentes (porta e entrada de fumos) e das janelas executadas com 

recurso a fio diamantado. 
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Figura 4. Avaliação das tensões principais de tração no decorrer da fase transitória, considerando 

cargas permanentes e a ação do vento, para a chaminé I (esq.) e para a chaminé II (dir.), [kPa]. 

Resumem-se na Tabela 3 os principais resultados obtidos na avaliação de esforços e na verificação da 

segurança das chaminés na situação transitória. 

Tabela 3. Resumo das principais resultados da verificação de segurança 

Momentos na base do fuste (kNm) Chaminé I Chaminé II 

Momento de cálculo atuante na secção da base – vento, MSd 371 527 338 210 

Momento de cálculo atuante na secção da base – sismo, MSd 217 503 158 184 

Momento resistente de cálculo, MRd  520 760 365 000 

3.4 Procedimento de detonação – explosivos 

Para assegurar a demolição por derrubamento e o colapso das chaminés foi utilizado o método de 

perfuração e detonação controlada de explosivos. A detonação dos explosivos provoca a “expulsão” 

do betão e o consequente colapso dos varões de aço das armaduras por compressão, conduzindo ao 

derrube de ambas as estruturas. 

Para a instalação dos explosivos foram efetuados 1 140 furos com 40 mm de diâmetro e profundidades 

entre 350 e 900 mm nas duas chaminés. Inicialmente a perfuração foi realizada com meios de 

rotopercursão. Contudo dada a elevada densidade de armadura do betão, especialmente na 

chaminé I, foi alterada para perfuração rotativa com coroa de diamante, para garantir o corte os varões 

nas áreas mais difíceis. 

Posteriormente, os furos foram carregados com dinamite, um explosivo de grande poder de rutura. A 

dinamite tem uma velocidade de detonação de cerca de 5 500 m/s nos calibres usados e liberta cerca 

de 3,60 MJ/kg na sua detonação. A dinamite também é adequada para estas aplicações porque não é 

insensibilizada pela detonação de cargas muito próximas. Dada a resistência muito elevada do betão 

na chaminé I, foi aplicado um alto consumo específico de explosivo, superior a 2,5 kg/m3. Na 

chaminé II, o consumo específico foi reduzido para cerca de 2 kg/m3 para evitar a projeção de 

fragmentos na área envolvente. Os furos foram retacados com espuma de poliuretano e argila para 
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confinar adequadamente a energia, de modo a que a maior parte fosse usada para fragmentar o betão. 

A  detonação do explosivo foi iniciada e sequenciada com detonadores não elétricos.  

Toda a demolição por explosão gera poeira, projeções, vibrações no terreno e onda aérea, em maior 

ou menor grau. Para reduzir esses efeitos adversos, várias precauções foram tomadas. Foram 

colocadas proteções de malha de torção simples em torno das superfícies carregadas com explosivos  

para reduzir as projeções. Foi instalada uma “saia” geotêxtil em redor de cada uma das chaminés para 

amortecer a onda aérea gerada pela detonação, bem como parte das projeções. Foram ainda geradas 

colunas de água com explosivos para captar parte da poeira originada.  

Para controlar os níveis de vibrações e onda aérea produzidas foram colocados oito sismógrafos e 

microfones. Por último, foi implantado um dispositivo completo de proteção civil, em colaboração com 

as autoridades, para evacuar um raio superior a 400 m ao redor das chaminés durante a detonação. 

4 COMPORTAMENTO ESTRUTURAL APÓS A DETONAÇÃO 

Para a garantir o derrubamento da chaminé após a detonação, assegurou-se que a secção 

remanescente não tem capacidade de suportar o peso próprio da estrutura do fuste e da manga de 

fumos, apresentando um modo de rotura por flexão. Após a detonação, o perímetro apoiado da secção 

resistente da chaminé fica reduzido à área indicada a verde na Figura 5, à qual corresponde um ângulo 

ao centro de 120, correspondendo apenas a um terço do perímetro da secção da base do fuste. 

  

Figura 5. Geometria estrutural após detonação: Secção resistente considerada para avaliação    

da resistência (a verde) e determinação das tensões principais de compressão                                    

(análise elástica linear) após a detonação (kPa) 

Para avaliação dos esforços resistentes da secção do fuste após a detonação consideraram-se os 

valores médios das propriedades do betão e das armaduras apresentadas nas Tabelas 1 e 2 

considerando coeficientes de minoração unitários. Para a quantificação da resistência residual das 

armaduras expostas após a detonação, na região da “cunha”, recorreu-se à literatura da especialidade, 

que preconiza o cálculo com uma tensão resistente obtida pelo cálculo da encurvadura dos varões de 

armadura [12]. 
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Na fase após a detonação, geram-se tensões de compressão elevadas no bordos interiores da secção 

remanescente (Figura 5), que provoca rotura local do betão e consequente assentamento vertical com 

impacto da estrutura no solo, e posterior rotação e queda por derrubamento do fuste. Revela-se assim 

importante garantir as dimensões adequadas da cunha em altura para assegurar o desenvolvimento 

do mecanismo de rotação do fuste. 

Os valores obtidos das relações entre os esforços atuantes e os esforços resistentes na secção 

remanescente (Mact/MR) foram de 3,18 para a chaminé I e de 6,3 para a chaminé II respetivamente,  

que se consideraram suficientes para se encontrar assegurada a rotura desejada da secção após a 

detonação.  

5 BREVE RELATO DA DEMOLIÇÃO DA CHAMINÉS 

A demolição das chaminés ocorreu no dia 7 de março de 2020, tendo a sequência total da explosão 

tido uma duração de 870 milissegundos. Após a detonação ocorreu o colapso das duas 

chaminés (Figura 6).  

As diferenças do comportamento de colapso das chaminés ao nível da parte superior do fuste 

admite-se que estejam relacionadas com a menor robustez estrutural da chaminé II, em particular na 

zona de transição entre o troço superior de forma cilíndrica (com espessura de cerca de 20 cm) e o 

troço inferior de forma hiperbólica, o que poderá explicar a criação de um mecanismo de colapso 

secundário conjugado com o mecanismo de derrubamento global. 

 

Figura 6. Comportamento estrutural após a detonação 

(Chaminé I à direita e Chaminé II à esquerda) 
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6 CONCLUSÕES 

A metodologia implementada para a demolição por derrubamento com recurso a explosivos 

revelou-se adequada. Realça-se a importância da caracterização das propriedades estruturais pela 

análise das peças desenhadas do projeto de execução, bem como a realização de ensaios para a 

caracterização das propriedades do betão e armaduras e inspeções prévias detalhadas, importantes 

para efetuar as análises estruturais para a verificação de segurança na fase transitória e na verificação 

das condições de desequilíbrio após a detonação. 
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Resumo  

O Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo localiza-se na província da Lunda-Norte em Angola, junto 

à localidade do Dundo. A sua construção data da década de 50, com entrada em serviço em 1957. 

O aproveitamento a fio de-água, utiliza as afluências em regime natural do rio Luachimo e aproveita a 

queda disponível de 18 m entre o açude e o local da restituição.  

Na presente comunicação apresenta-se o Projeto de Execução do Reforço de Potência do 

aproveitamento cujo objetivo principal é a melhoria da utilização dos recursos hídricos disponíveis, 

procurando a satisfação das necessidades atuais e futuras de energia elétrica na província da Lunda 

Norte. Nesta comunicação aborda-se os aspetos mais relevantes do projeto e da sua construção. 

A construção iniciou-se em outubro de 2016 e, antes dos condicionamentos impostos pela pandemia 

do COVID-19, a entrada em serviço dos primeiros grupos estava prevista para final de 2020.  

O Projeto de Execução do Reforço de Potência inclui:  

• um novo circuito hidráulico dimensionado para 240 m3/s, constituído por tomada de água, 

canal de adução com 650 m de extensão, câmara de carga e canal de restituição;  

• uma nova central hidroelétrica equipada com 4 grupos turbina-alternador Kaplan S de eixo 

horizontal com 34 MW de potência total;  

• uma nova subestação de 60 kV implantada numa plataforma junto da nova Central;  

• nova estrada de acesso entre a barragem de Luachimo e o Dundo e novos acessos à central e 

subestação.  

No decorrer do projeto, a cooperação entre as várias partes envolvidas (Dono de obra, Projetista, 

Fiscalização e Empreiteiro) tem permitido realizar ajustes ao projeto e à construção em tempo real. É 

um processo desafiante pelas suas particularidades das quais se destacam: o Dundo situa-se a cerca 

de 1 100 km da capital, Luanda, com acesso condicionado a materiais e equipamentos, as 

temperaturas permanentemente altas em obra e as caraterísticas geológico-geotécnicas adversas. 

Palavras-chave: Betão; Circuito hidráulico; Subestação; Projeto; Reforço de potência 
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1 INTRODUÇÃO  

O Aproveitamento Hidroelétrico localiza-se no rio Luachimo, na província da Lunda Norte, em Angola, 

a cerca de 3 km a nordeste do centro da localidade do Dundo (Figura 1). 

              
Figura 1. Localização do Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo 

As soluções adotadas no Projeto de Execução resultaram do desenvolvimento da conceção definida 

na fase de Anteprojeto [1], elaborado após Estudo de Viabilidade Técnico-Económico [2], sendo a 

responsabilidade de todas as fases dos estudos da responsabilidade da COBA. 

O Dono de Obra é o GAMEK, Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza, integrado no 

MINEA - Ministério de Energia e Águas de Angola, estando as empreitadas de construção civil, 

fornecimento e montagem de equipamentos a cargo do consórcio composto pelas empresas CGGC, 

ANDRITZ, EFACEC e LYON. 

A potência instalada aumentará dos atuais 8,8 MW para 34 MW, correspondendo a um aumento de 

produção anual média de 73,1 GWh para 262 GWh (Rol 1). 

Para o efeito, está em construção um novo circuito hidráulico, dimensionado para 240 m3/s, 

constituído por uma tomada de água e um canal de adução, cuja implantação implicou a demolição do 

circuito existente; por uma nova central hidroelétrica, situada na proximidade da central existente, 

equipada com quatro grupos geradores de 8,5 MW de potência unitária, por uma nova subestação de 

60 kV, implantada numa plataforma localizada junto da nova central hidroelétrica e por remodelação 

da estrada de acesso entre a barragem de Luachimo e o Dundo, no troço que se desenvolve ao lado 

do canal de adução e construção de acessos à nova central e subestação. Na Figura 2 apresenta-se o 

esquema resumo do empreendimento. 

Rol 1. Características do reforço de potência do aproveitamento hidroelétrico de Luachimo. 

  Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo 

  Existente Após reabilitação e reforço de potência 

Caudal total 61.6 m3/s 240 m3/s 

Potência instalada 8.8 MW (4  2.2 MW) 34 MW (4  8.5 MW) 

Energia anual média produzida 73.1 GWh  262 GWh 
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1 Central existente  5 Reservatório 9 Passagem superior 1 12 Restituição 

2 Subestação 6 Canal de adução  10 Passagem superior 2 13 Barragem 

3 Câmara de carga 7 Tomada de Água  
11 

Estrada principal entre a 

barragem e o Dundo 

  

4 Central nova 8 Edifícios Técnicos   

Figura 2. Planta do Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo. Localização das principais estruturas 

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO APROVEITAMENTO 

Apresentam-se seguidamente as principais características do Aproveitamento Hidroelétrico de 

Luachimo: 

Tabela 2. Características gerais do aproveitamento 

LOCALIZAÇÃO 

Localidade Dundo, Angola 

Bacia hidrográfica do rio Luachimo 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS E ENERGÉTICAS 

Área da bacia hidrográfica 16 665 km2 

Precipitação anual média 1 440 mm 

Caudal médio 272 m3/s 

Caudal de cheia para o período de retorno de 100 anos 1268 m3/s 

Caudal de cheia para o período de retorno de 500 anos 1423 m3/s 

Queda bruta (relativa ao NPA) 18 m 

BARRAGEM (existente a reabilitar) 

Desenvolvimento da soleira descarregadora 305 m 

Altura média desde a fundação 6,5 m 

Vãos de descarregadores com comportas do tipo “Stoney” 2 x 9 m (largura) 

Vãos de limpeza (descarga de fundo) com comporta do tipo vagão 4 m (largura) 

TOMADA DE ÁGUA 

Estrutural lateral na Margem Esquerda com 7,5 m de altura 

Equipada com 10 grades do tipo móvel com 6,00 m x 4,00 m 

10 comportas ensecadeiras do tipo corrediça com 6,00 m x 1,50 m 

2 comportas de serviço do tipo vagão com 6,50 m x 8,20 m 

CANAL DE ADUÇÃO 

Comprimento total – 649 m 

Secção transversal trapezoidal revestido de betão adaptada à geometria do canal existente 

Largura do rasto do canal 4,35 m  

Inclinação das espaldas 1:1,25 (V/H) 

Altura máxima 9,90 m 
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CÂMARA DE CARGA 

Comprimento total 108,5 m 

Secção transversal variável entre a secção trapezoidal e secção em “U” 

Largura máxima da secção transversal 48,00 m 

Altura máxima 13,30 m 

Equipada com 4 grades do tipo fixa com 8,80 m x 6,90 m 

4 comportas de serviço do tipo vagão com 3,75 m x 3,75 m 

CENTRAL HIDROELÉTRICA 

Edifício semi-enterrado 

 4 Grupos geradores / Turbinas do tipo Kaplan S de eixo horizontal 

Eixo dos grupos  (631,90) 

Dimensões em planta  68 m x 64 m 

Altura máxima 38,15 m 

RESTITUIÇÃO 

Canal escavado a céu aberto com 197,0 m de extensão 

Troço inicial revestido com betão numa extensão de 23,6 m 

Desenvolve-se entre as cotas (629,73) a (635,15) 

Largura do canal 57,50 m 

SUBESTAÇÃO 

Área de implantação  70 m x 70 m 

Tensão de interligação  60 kV 

PASSAGENS SUPERIORES 

2 Passagens Superiores sobre o canal com vão de 30,80 m e tabuleiro com 6 m de largura 

NOVOS ACESSOS 

Extensão total 1,5 km 

3 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

No que se refere ao enquadramento Geológico, na área de implantação das obras ocorrem, 

essencialmente, formações sedimentares de cobertura de idade cenozoica, constituídas por aluviões, 

eluviões e areias (Ca2+Qi), subjacentes as quais se encontra o soco precâmbrico, constituído pelo 

Complexo granito-migmatítico. Este enquadramento resultou em grande variabilidade das condições 

geotécnicas em termos de composição e graus de alteração dos maciços de fundação, que se 

revelaram condicionantes para as condições de fundação do canal, da câmara de carga e da central 

hidroelétrica.  

4 PROJETO E ASPETOS CONSTRUTIVOS 

4.1 Critérios de dimensionamento estrutural 

De um modo geral para este aproveitamento, os critérios de dimensionamento e verificação da 

segurança adotados para as estruturas de betão armado e betão armado pré-esforçado são os 

definidos pelo REBAP e pelo Eurocódigo 2. O estado limite de abertura de fendas foi verificado de 

forma indireta de acordo com a metodologia preconizada no “Strength Design for Reinforced-Concrete 

Hydraulic Structures” (ASCE), idêntica à definida no Anexo C do ACI 350R-06 “Environmental 
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Engineering Concrete Structures”. As ações e combinações são as regulamentares, definidas no RSA, 

e, nos casos omissos, no Eurocódigo 1. A verificação da estabilidade foi realizada com base nos critérios 

definidos no manual do USACE-EM 1110-2-2100 Stability Analysis of concrete structures (2005).  

4.2 Tomada de água 

A tomada de água localiza-se na margem esquerda do rio Luachimo ocupando em parte o local onde 

se encontrava implantada a tomada de água existente. A tomada de água, com uma extensão média 

de cerca de 95 m, inicia-se com a estrutura de entrada, com cerca de 100 m de desenvolvimento, 

realizada por uma estrutura porticada constituída por dez vãos com 6,0 m de largura e 4,0 m de altura, 

com a soleira à cota (653,0) e um passadiço à cota (659,90). A partir deste passadiço são manobradas 

as comportas ensecadeira, do tipo corrediça com 1,5 m de altura que equipam cada vão da estrutura 

de entrada, e as grades de proteção, do tipo móvel formada por barras horizontais que realizam a 

retenção do caudal sólido. Na Figura 3 apresenta-se a vista geral da tomada de água em construção. 

 

Figura 3. Vista geral da tomada de água 

Os pilares que suportam o passadiço encontram-se alinhados com o escoamento por forma a 

minimizar as perturbações no escoamento e estão dotados de ranhuras nas faces laterais para 

permitirem a movimentação das comportas e das grades. 

Em planta, a tomada de água encontra-se delimitada por muros de suporte em “L” que se desenvolvem 

ao longo da fronteira da tomada de água que contacta com a encosta. A laje de soleira tem em geral 

0,60 m de espessura, apresentando aumento de espessura para 1,20 m na zona sob os pilares e no 

contorno junto aos muros de suporte.  

Para minimizar os esforços associados às ações térmicas, foram previstas juntas de contração na laje 

de soleira da tomada de água, limitando a dimensão máxima dos blocos entre 20 a 25 m. As juntas de 

contração estão dotadas de lâminas de estanqueidade de PVC e caixas de corte que permitem 

compatibilizar os deslocamentos verticais relativos entre os blocos (Figura 4).  

No dimensionamento da estrutura foram consideradas a pressão hidrostática da água, o impulso do 

aterro no tardoz dos muros, a ação sísmica, a subpressão, as cargas dos equipamentos de manobra 

das comportas, as reações de apoio das comportas. Para verificar a segurança à flutuação, para o 

cenário de abaixamento rápido do nível de água no circuito hidráulico, foi necessário prever uma 

malha de pregagens na zona da laje de soleira com menor espessura. 
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A jusante das comportas existe uma estrutura de transição da secção retangular para a secção 

trapezoidal do canal de adução com 35 m de comprimento.  

  

Figura 4. Juntas de construção e faseamento da betonagem da laje de soleira 

A construção da tomada de água foi realizada ao abrigo de um ensecadeira posicionada a montante 

da zona de implantação da obra. 

A geometria do circuito hidráulico foi condicionada pelos estudos hidráulicos e foi validada através de 

ensaios em modelo reduzido realizado no LNEC [3]. 

4.3 Canal de adução 

O novo canal de adução tem a secção transversal com geometria trapezoidal e desenvolve-se ao longo 

de 649 m, entre a tomada de água e a câmara de carga. O canal apresenta uma inclinação, na direção 

longitudinal de 0,032%, variando entre a cota (650,80), na seção junto à tomada de água e a 

cota (649,94) na seção junto à câmara de carga. A secção trapezoidal do canal tem 4,35 m de largura 

de rasto, taludes inclinados a 1/1,25 (V/H) e banquetas de nível à cota (658,90). A altura total do canal 

varia entre 9,65 m e 9,86 m. A implantação do canal foi definida tendo por base o canal existente, 

resultando numa ampliação, lateralmente e em profundidade, do mesmo a partir da espalda direita. 

O revestimento é de betão armado “in-situ”, com uma espessura total de 15 cm na laje de fundo e nas 

espaldas dos taludes laterais. 

 

Figura 5. Escavação do canal de adução 

Para controlar os assentamentos e minimizar os efeitos 

decorrentes da retração e variações térmicas foram 

adotadas juntas longitudinais de retração e transversais 

de retração e de dilatação, ao longo do canal. Na Figura 

5 apresenta-se um panorama das obras no canal. 

Para redução das subpressões no revestimento do canal 

foi adotada uma camada constituída por material de 

granulometria extensa (brita ou gravilha) sob o 

revestimento de betão. 
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Dada a inclinação das espaldas e longitudinal do 

canal todas as eventuais águas recolhidas serão 

conduzidas para duas valas drenantes longitudinais 

ao longo do canal, instaladas sob a laje de fundo do 

canal, constituída por um geodreno em PPC DN315 

(polipropileno corrugado) . 

Na Figura 6 apresenta-se uma vista da realização do 

revestimento do canal. 
 

Figura 6. Vista da realização do revestimento 
do canal 

Dado o complexo faseamento construtivo foi proposto a execução de um troço experimental do canal 

para aferição dos métodos e ensaios das juntas (Figura 7). 

    

    

Figura 7. Troço experimental do canal de adução 

4.4 Passagens superiores 

Os tabuleiros das passagens superiores PS1 e PS2 têm soluções estruturais idênticas apesar das 

características geométricas da rasante da estrada em que se inserem serem diferentes. 

Os tabuleiros são constituídos por laje nervurada vazada de betão armado pré-esforçado com 6,0 m 

de largura e 1,50 m de altura. Na zona de vão, numa extensão de 24,80 m, as nervuras são dotadas de 

dois vazamentos de 0,90 m de diâmetro. Sobre os encontros estão previstas carlingas com 0,80 m de 

largura e 1,60 m de altura. As carlingas do tabuleiro descarregam sobre os encontros por meio de 

aparelhos de apoio de neoprene cintado. O pré-esforço útil nos tabuleiros é de 18 000 kN realizado 

através do puxe de cabos de aço ASTM 1670/1860, com traçado parabólico e 168 cm2 de área total. 

Os encontros são maciços de betão armado e com fundação direta por sapata na PS1 e com fundação 

indireta por estacas na PS2. Dadas as fracas características geotécnicas da fundação, na PS1, foi 

necessário efetuar a substituição do solo até encontrar o maciço granítico muito alterado (W4-5). Na 

Figura 8 apresenta-se a construção das passagens superiores. 
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Figura 8. Passagens superiores PS1 e PS2 

4.5 Câmara de carga 

A câmara de carga surge na extremidade de jusante do canal de adução e assegura a transição para o 

muro de testa das condutas forçadas. A estrutura é de betão armado, tem um desenvolvimento de 

cerca de 108,5 m de comprimento (a eixo) e apresenta uma curva em planta com raio de curvatura de 

70 m. Realiza a transição entre a secção trapezoidal do canal de adução e a secção retangular de 

entrada na central, variando a largura entre os 4,35 m (rasto do canal trapezoidal) e os 48,0 m à 

entrada da central. A soleira varia entre as cotas (649,94) e (646,50). A altura dos muros laterais varia 

entre 9,86 m e 13,5 m. A extensão desta estrutura permite a transição gradual do escoamento sem 

ocorrência de perdas de carga significativas. Na secção final da câmara de carga localizam-se 4 tomadas 

de água independentes que alimentam cada grupo turbina-alternador. Cada uma está equipada com 

uma grade metálica fixa e comporta de segurança do tipo vagão. A câmara de carga dispõe também 

de uma descarga de fundo que permite esvaziar o circuito de adução e garantir a limpeza do canal 

dada a tendência de acumulação de material sólido na zona mais baixa. 

Dada a extensão da câmara de carga e atendendo à variabilidade das condições de fundação, optou-

se por prever 3 juntas de contração transversais e 1 junta de contração longitudinal. Na laje fundo 

foram previstas caixas de corte que permitem garantir a compatibilização dos deslocamentos verticais 

relativos entre blocos adjacentes. Para garantir a estanqueidade nas juntas foram instaladas lâminas 

de estanqueidade de PVC. Junto aos muros laterais, a laje de fundo apresenta uma espessura de 2,20 m 

e na zona central tem 1,70 m de espessura. A espessura das paredes laterais também é variável devido 

a inclinação da face interior, apresentando no mínimo 2,0 m de espessura na base e 1,0 m de espessura 

no topo. Na Figura 9 apresentam-se as etapas de construção da câmara de carga. 

      
Figura 9. Construção da câmara de carga 

Para a verificação da segurança à flutuação para o cenário de esvaziamento do canal em que se 

mantenha instalada subpressão sob a laje de fundo, foi prevista uma malha de pregagem na zona de 

menor espessura da laje de fundo. Adicionalmente foi também previsto um sistema de drenagem sob 

a laje de fundo que permite recolher e canalizar o caudal percola ao longo da superfície de contato 

entre a estrutura e a fundação. 

Estão previstos passadiços de acesso pedonal e veículos de manutenção em cada muro lateral da 

câmara de carga.  
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As condições de fundação são muito desfavoráveis, tendo sido necessário realizar, numa extensão 

considerável sob os muros laterais, a substituição do solo superficial por enrocamento argamassado. 

4.6 Central hidroelétrica 

A central hidroelétrica é um edifício semienterrado com estrutura de betão armado que alberga quatro 

grupos turbina-alternador e o átrio de montagem. A central tem uma área de implantação 65 m x 67 m 

na direção montante jusante e na direção perpendicular, respetivamente, tem 41 m de altura máxima 

na zona enterrada e está subdividida em três corpos. As juntas entre os corpos estão dotadas de 

lâminas de estanqueidade e caixas de corte que compatibilizam os deslocamentos verticais entre os 

corpos.  

A estrutura enterrada é constituída por uma laje de soleira, com 3 m espessura na zona corrente e 5 m 

na zona sob as paredes periféricas, e por paredes periféricas de espessura variável. Foi necessário 

prever uma estrutura resistente para a central com elevada robustez e rigidez para fazer face à elevada 

deformabilidade do maciço de fundação. No dimensionamento estrutural foram consideradas as ações 

resultantes das cargas transmitidas pelos equipamentos instalados e as ações do local envolvente, 

nomeadamente o impulso do aterro, a pressões hidrostáticas devido a níveis freáticos e a subpressões.  

O átrio de montagem situado à cota (641,50) é realizado por uma laje maciça, que funciona como 

consola curta a partir da parede lateral esquerda da central.  

A superestrutura é realizada por alinhamentos de pilares dispostos nos planos das fachadas e por vigas 

de travamento e de apoio das alvenarias. A ponte rolante da central, instalada à cota (654,50), é 

suportada por cachorros de betão armado no alinhamento de montante e sobre vigas de betão armado 

localizadas no alinhamento de jusante.  

A cobertura da central é constituída por estrutura metálica integrando painéis sandwich fixos sobre 

madres que se apoiam em asnas metálicas que vencem um vão de 27,80 m (Figura 10). 

       
Figura 10. Construção da central hidroelétrica 

Foram previstas três fases de betonagem garantindo-se assim a necessária separação entre os 

trabalhos de construção civil e os trabalhos de montagem de equipamentos. Em geral, a 1ª fase 

corresponde a betonagens da estrutura resistente na central, sendo as betonagens de 2ª fase 

realizadas nos locais onde é necessário executar elementos de maior precisão e com geometrias mais 

complexas ou nas zonas de selagem das peças fixas dos equipamentos a instalar. 
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Dadas as solicitações exteriores de magnitudes distintas atuantes nos alçados de montante e de 

jusante da central, bem como o nível de subpressões a que poderá estar sujeita, foi realizada a 

verificação da segurança à estabilidade, nomeadamente a verificação ao deslizamento, à flutuação e 

a verificação da localização da resultante por forma a garantir que a fundação se encontra comprimida 

para as condições correntes de funcionamento.  

Como aspetos relevantes da estrutura da central destacam-se as medidas tomadas em fase de 

assistência técnica para controlo da fissuração durante o processo de cura das betonagens da laje de 

fundo. Para além da adição de cinzas volantes à composição do betão, foram propostas medidas 

adicionais para reduzir a temperatura do betão fresco e medidas para controlar o aumento da 

temperatura na fase de cura do betão. O aumento da idade de maturação do betão, tendo-se passado 

dos habituais 28 dias para 90 dias, permitiu uma reformulação da composição do betão, que passou a 

incorporar menor quantidade global de ligante, que conduziu a uma redução do calor libertado 

durante a hidratação do cimento. Procurou-se também reduzir a temperatura do betão fresco, 

baixando a temperatura dos agregados, através do aumento do sombreamento e aspersão com água 

corrente do rio, e também através da molhagem das cubas dos camiões betoneiras durante o 

transporte e espera do betão.  

O faseamento das betonagens foi também revisto, tendo-se limitado a 2 m a altura máxima de cada 

camada de betonagem. Foram ainda introduzidas juntas de betonagem na laje de fundo da central e 

nas paredes periféricas por forma a permitir a retração do betão sem introdução do estado de coação. 

4.7 Restituição 

O canal de restituição é um canal escavado a céu aberto, em forma de “U”, com um desenvolvimento 

total de cerca de 297 m. Os primeiros 24 m tem revestimento de betão armado. A largura da estrutura 

de restituição é de 57,5 m e a sua altura varia entre 14,6 m e 7,5 m. A estrutura é constituída por laje 

de fundo com espessura variável e muros laterais. A laje de soleira tem uma malha de tubos que 

atravessam a sua espessura que tem o objetivo de equilibrar a pressão hidrostática sobre a laje com a 

subpressão. Sob a laje de soleira, foi também prevista uma camada drenagem para reduzir a supressão. 

Na Figura 11 apresenta-se a vista global das obras na restituição. 

       
Figura 11. Construção da restituição 

4.8 Subestação 

A subestação de 60kV está implantada a cerca de 55 m da central hidroelétrica, numa plataforma à 

cota (655,00), com dimensões máximas de 70 x 70 m2 (ver Figura 12). A plataforma está implantada 

sobre o local das condutas forçadas e tomada de água da central existente.  
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Os equipamentos a instalar na plataforma da subestação são constituídos por pórticos metálicos, cujas 

reações de apoio foram definidas pelo Fornecedor dos Equipamentos. As fundações foram 

dimensionadas considerando valores modestos de tensão admissível. 

    
Figura 12.  Construção da subestação 

5 CONCLUSÕES 

O Projeto de Execução do Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo 

iniciou-se após a adjudicação da Empreitada de Construção Civil e do Fornecimento dos Equipamentos. 

O planeamento de entregas parcelares dos elementos do Projeto de Construção Civil foi definido em 

função do programa de trabalhos apresentado pelo Empreiteiro e do planeamento do Projeto dos 

Equipamentos. 

O local remoto onde a obra se localiza, com acessos difíceis, com implicações nos tempos necessários 

para o aprovisionamento dos materiais, o clima quente da região, tornou essencial a constante 

interação entre o Dono de Obra, o Projetista, a Fiscalização e o Empreiteiro. As soluções projetadas, 

mesmo que correntes, podem ser de complexa implementação atendendo aos condicionamentos 

existentes. 

As temperaturas elevadas no local da obra associadas a betonagens de peças com grandes volumes 

foram um dos grandes desafios encontrados na execução das estruturas do Reforço de Potência do 

Aproveitamento Hidroelétrico de Luachimo. Entre as medidas mitigadoras adotadas para o projeto, 

produção, betonagem e cura do betão destacam-se o aumento da idade de maturação do betão em 

alguns elementos estruturais, passando de 28 para 90 dias, permitindo assim a redução da quantidade 

de ligante na amassadura do betão, o melhoramento do sombreamento da zona de armazenamento 

dos agregados para betão e a aspersão dos mesmos com água corrente do rio, a molhagem da cuba 

dos camiões betoneira durante o transporte do betão fresco, a redução da altura máxima das camadas 

de betonagem e a melhoria dos processos de cura do betão. Na estrutura enterrada da central foram 

ainda introduzidas juntas de construção nas paredes periféricas e na laje de fundo. 
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Resumo  

A atualização dos regulamentos sísmicos representa um desafio importante para os edifícios 

existentes, uma vez que estes foram projetados com os regulamentos aplicáveis à época da sua 

construção. Este é o caso do edifício Sede da Nestlé Portugal, que foi reforçado para adequá-lo às 

disposições normativas do Eurocódigo 8 parte 3, norma de referência a nível europeu para a avaliação 

sísmica de edifícios existentes, já consagrada na recente NP EN1998-3:2017, apesar de não haver uma 

obrigação legal para a sua adequação às normativas mais recentes. 

Para além dos desafios encontrados para responder às exigências técnicas da intervenção, acresce 

ainda a dificuldade de conceber e planear os reforços estruturais de forma a manter o edifício 100% 

operacional e com interferências mínimas nas operações e trabalho diários dos ocupantes do edifício. 

Esta necessidade foi muito condicionada pela presença do centro informático da Nestlé Portugal no 

edifício, que é o centro da operação da Nestlé em Portugal, o que também exigiu condicionamentos 

significativos dos trabalhos relacionados com vibrações e impactos. Após a fase de conceção estrutural 

e planeamento, as intervenções de reforço foram significativamente minimizadas a pontos específicos 

da estrutura, limitando-se, na generalidade, ao reforço de paredes de betão nas extremidades do 

edifício, ao fecho de vãos de paredes de betão existentes, interrompidas por janelas ou portas no piso 

térreo, juntamente com a eliminação da junta estrutural entre os dois corpos do edifício, permitindo 

um funcionamento adequado e solidário de toda a estrutura. 

O projeto é resultado de uma frutuosa colaboração entre as duas empresas de Engenharia ligadas ao 

estudo, a JSJ Estruturas (Lisboa) e a Arup (Madrid), bem como da participação muito construtiva da 

equipa técnica da Nestlé, que conduziu a que fosse possível encontrar soluções estruturalmente 

adequadas, mantendo-se a funcionalidade e operacionalidade do edifício. 

Palavras-chave: Betão; Projeto; Reforço Sísmico  
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1 INTRODUÇÃO  

Com a ideia de manter o edifício da sua sede em Portugal dentro das atualizações regulamentares 

sísmicas, nomeadamente as disposições da NP EN 1998-1:2010 e da nova publicação NP EN 1998-

3:2017, a Nestlé Portugal decidiu realizar uma avaliação estrutural sísmica da estrutura e, se 

necessário, realizar um reforço estrutural. 

A sede da Nestlé Portugal, construída em 1992, está localizado em Linda-a-Velha, sendo constituída 

por um edifício principal, uma zona de restauração e outros edifícios de menor porte, nomeadamente 

a Portaria. 

  

Figura 1.1 – Complexo de Edifícios da Sede da Nestlé Portugal 

O edifício principal foi construído com uma junta estrutural central que separa a estrutura em dois 

blocos: bloco Oeste e bloco Este.  

O bloco Este tem dois pisos enterrados e quatro pisos acima da cota de soleira e o bloco Oeste tem 

um piso enterrado e 3 pisos elevados. Ambos os blocos têm uma zona técnica sobre as respetivas 

coberturas, resultando numa laje elevada adicional, mas de menores dimensões em planta 

relativamente aos restantes pisos elevados.  

 

Figura 1.2 – Planta tipo do Edifício e identificação das juntas existentes entre blocos estruturais 

O edifício da cantina/restaurante tem apenas um piso elevado, situado a Norte da ala Oeste e separado 

do edifício principal por uma junta de dilatação. 

Ambos os edifícios são em betão armado com soluções de laje idênticas – laje aligeirada com moldes 

recuperáveis, com bandas maciças nos alinhamentos principais interiores e no contorno.  
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Os pisos são constituídos por dois alinhamentos centrais de pilares e pórticos no contorno. Os pilares 

centrais estão afastados longitudinalmente de cerca de 4.0m e transversalmente formam 2 vão laterais 

de cerca de 7.70m e um vão central de 6.30m. O edifício principal conta com várias paredes de betão 

armado, nomeadamente nos núcleos de acesso vertical centrais e as paredes de betão armado 

circulares das escadas de emergência localizadas nas extremidades do edifício. Existem ainda outros 

elementos de parede localizados nos cantos dos dois blocos estruturais. Este conjunto de paredes são 

os principais elementos de resistência para a ação sísmica. No entanto, os pórticos do contorno têm 

também uma contribuição que não é desprezável. 

 

Figura 1.3 – Identificação das paredes sísmicas primárias 

Existem ainda duas zonas, no bloco Oeste na zona do Auditório (piso 0) e no bloco Este (piso -1), que 

por necessidade funcional, têm vãos maiores relativamente aos pisos elevados. O aumento dos vãos 

livres é conseguido através da descontinuidade de alguns pilares que apoiam no teto do piso 0 (bloco 

Oeste) e no teto do piso -1 (bloco Este) em vigas robustas de betão armado. No arranque destes pilares, 

sobre as vigas de betão, o projeto original previa a execução das conhecidas rótulas Freyssinet. 

2 AVALIAÇÃO SÍSMICA 

Para a realização da avaliação sísmica, estabeleceu-se um plano para permitir que todas as decisões 

fossem tomadas em coordenação com a Equipa técnica da Nestlé Portugal: 

I. Avaliação factual, com base na revisão da documentação do projeto existente e em visitas ao 

local; 

II. Avaliação numérica, com base em modelos de cálculo. 

2.1 Avaliação Factual 

Numa primeira fase, realizou-se uma revisão a toda a documentação existente do projeto - peças 

desenhadas, memórias descritivas e de cálculos – que permitiu conhecer, com um grau de confiança 

elevado, a estrutura do edifício.  
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Com este conhecimento prévio da estrutura, foram realizadas visitas e inspeções a todas as áreas do 

edifício, nomeadamente àquelas em que a estrutura era visível. Nestas visitas, tetos falsos e outros 

elementos móveis foram removidos em zonas específicas, de interesse estrutural especial, como as 

vigas de transição dos auditórios ou as juntas estruturais de separação dos dois blocos. 

Como estudo preliminar, realizou-se também uma pesquisa relacionada com dados sísmicos, de forma 

a avaliar o número de sismos a que o edifício terá sido submetido desde a sua construção. Como se 

pode verificar pela Figura 2.1, o sismo mais próximo, de acordo com o registo, ocorreu em 1999 a uma 

distância de cerca de 4.2 km e com uma magnitude de 3.8m. Mais recentemente, em 2017, registou-

se outro sismo de magnitude 4.2 a cerca de 40 km (Arruda dos Vinhos).  

 

Figura 2.1 – Sismos registados pela USGS (U.S. Geological Survey) desde o ano de construção 

(1992) até à presente data (2020) 

Após a primeira fase de estudo e observação visual, foram alcançadas as seguintes conclusões: 

1) Comportamento dos blocos estruturais para as ações verticais: 

a) Não foram observados sinais de comportamento deficiente ou de fissuração significativa nos 

elementos estruturais. As áreas onde seriam expectáveis maiores esforços foram observadas 

em particular e foi possível verificar o comportamento adequado. 

b) Confirmou-se que a junta estrutural tinha um afastamento muito reduzido e que este aspeto 

deveria ser analisado em maior detalhe na fase seguinte. 

 

2) Comportamento dos blocos estruturais para as ações horizontais: 

a) O edifício foi submetido a ventos e sismos de pequena intensidade, durante mais de 25 anos, 

sem nenhum sinal de insuficiente capacidade estrutural. 

2.2 Avaliação Numérica 

Concluída a primeira etapa de estudo do edifício, que permitiu evidenciar um aparente bom estado da 

estrutura, assim como um bom comportamento nos seus mais de 25 anos de operação, foi realizado 

um estudo numérico, utilizando-se para tal modelos de elementos finitos de ambos os blocos 

estruturais, com base nos seguintes pressupostos: 

NESTLÉ 
PORTUGAL
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Ações Gravíticas: 

Adotam-se as cargas permanentes indicadas na memória descritiva do projeto, otimizando-se ou 

adaptando-se de acordo com o que se verifica efetivamente no edifício. 

Ações Horizontais (sismo): 

Para aplicação da ação sísmica foi realizada uma comparação entre os espectros do Regulamento de 

Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA - ainda em vigor) e o disposto no anexo 

nacional da parte 1 do Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1:2010). Ambos os espectros contam com as curvas 

representativas dos sismos intraplacas (próximo) e interplacas (afastado). 

 

Figura 2.2 – Comparação entre os espectros de resposta do RSA-83 e NP EN 1998-1:2010 

Nesta fase de projeto e uma vez que se tratava de uma primeira avaliação, optou-se por realizar a 

análise com base no espectro do RSA. Nas fases seguintes do projeto, em particular, na fase de projeto 

do reforço estrutural, exploraram-se outras normas como a parte 3 do Eurocódigo 8 – NP EN 1998-

3:2017. 

Materiais: 

Para a resistência do betão adotaram-se as características mecânicas indicadas no projeto (valor de 

resistência do betão determinado aos 28 dias), mas tirando-se partido do aumento de resistência do 

betão ao longo do tempo. Assim, tomou-se o valor da resistência do betão para uma idade t=20 anos 

em linha, quer com o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP) quer com 

a EN 1992-1, cujos valores são coerentes com os verificados na campanha de ensaios agora efetuada. 

Tabela 1. Resistência do betão 

Zona Resistência aos 28 dias [MPa] Resistência efetiva (20 anos) 
[MPa] 

Fundações 16.0 23.2* 

Restantes Elementos 20.0 29.0* 

*Coeficiente de endurecimento f = 1.45 

Análise Modal: 

Realizou-se uma análise modal espectral com a rigidez dos elementos estruturais reduzidas para se ter 

em conta a resposta fendilhada da estrutura. A NP EN1998-1 fornece apenas uma estimativa bastante 

generalista, permitindo que a rigidez elástica de flexão e esforço transverso seja metade da rigidez 

correspondente dos elementos não fendilhados, não diferenciado, por exemplo, o nível de esforço 

axial a que os diferentes elementos estruturais estão submetidos. Desta forma, para uma avaliação 
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mais rigorosa da rigidez dos elementos estruturais fendilhados foram realizadas avaliações da rigidez 

secante na cedência, como sugerido na NP EN1998-3. Compararam-se ainda os resultados obtidos com 

aqueles recomendados na tabela 10-5 da ASCE-SEI 41. Uma vez que os resultados eram, em geral, em 

linha com o indicado na norma ASCE-SEI 41, decidiu-se manter estes valores propostos. 

 

Figura 2.3 – Rigidez efetiva dos diferentes elementos estruturais, de acordo com a tabela 10-5 da 

norma ASCE-SEI 41. 

Os principais modos da análise modal são mostrados nas seguintes figuras e tabelas: 

Tabela 2. Análise Modal 

Modo Bloco Oeste Bloco Este 

1º Modo (T1) 0.59 s 1.03 s 

2º Modo (T2) 0.46 s 0.79 s 

3º Modo (T3) 0.36 s 0.54 s 

Massa [kN] 99 232 87 270 

 

 

Figura 2.4 – Principais modos de vibração dos blocos Oeste (esquerda) e Este (direita) 

Resultados Obtidos: 

De uma forma geral, os resultados para os pilares, vigas, lajes e fundações de ambos os blocos 

estruturais foram adequados, de acordo com os regulamentos. Por outro lado, verificou-se que várias 

paredes de betão não cumpriam os requisitos regulamentares, em particular aquelas situadas no piso 

térreo. Estas paredes são identificadas na Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Paredes de betão que não cumprem os requisitos regulamentares 

Verificou-se ainda que a junta estrutural entre os dois blocos estruturais tinha um afastamento 

insuficiente para cumprir o requisito do entrechoque entre os dois blocos contíguos. De forma similar, 

a junta existente entre o bloco Oeste e o passadiço de aceso ao edifício da Restauração não era 

adequada. 

     

Figura 2.6 – Juntas estruturais: entres blocos estruturais (esquerda) e entre o bloco Oeste e o 

passadiço de acesso ao bloco da Restauração (direita) 

Soluções Possíveis de Reforço: 

Como solução principal para reforço dos blocos estruturais sugeriu-se o reforço das paredes de betão 

armado, nomeadamente o preenchimento dos vãos existentes e que interrompiam parcialmente 

algumas paredes de betão ao nível do piso 0. 

Relativamente à junta estrutural, esta poderia ser aumentada, mas implicaria uma ação adicional ao 

nível das fachadas ou, em alternativa, eliminada, unindo estruturalmente os dois blocos 

independentes. Esta ideia de eliminar a junta, nesta fase inicial do projeto, aparentemente 

apresentava vantagens importantes, tal como será analisado no capítulo do reforço estrutural. Para a 

junta do passadiço sugeriu-se que as duas estruturas se mantivessem independentes, eliminado o 

apoio existente e aumentando a junta de forma a acomodar os movimentos sísmicos avaliados. Para 

tal, seria também necessário colocar pilares adicionais para apoio do passadiço. 

3 REFORÇO ESTRUTURAL 

A fase do reforço estrutural dividiu-se essencialmente em 4 etapas: 
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1. Inspeções; 

2. Definição das soluções de Reforço; 

3. Análise Estrutural; 

4. Fundações. 

3.1 Inspeções 

No início desta fase de Projeto, foram realizadas inspeções estruturais, com caracterização das 

armaduras existentes (localização de armaduras, medição de diâmetros, afastamentos e 

recobrimentos) e ensaios para caracterização da resistência do betão. Estes ensaios foram importantes 

para esclarecer as armaduras existentes em alguns elementos estruturais para os quais não era clara 

a informação existente no Projeto e para validar a resistência média do betão à compressão. Aquando 

das inspeções foi também possível constatar, na generalidade, a boa qualidade de execução da 

estrutura e, em particular, a aparentemente muito boa qualidade do betão nas diversas janelas 

executadas para inspeção. Adicionalmente, refere-se que, embora não tenha sido possível obter os 

resultados referentes às características do betão aquando da execução da obra, existe de facto a 

informação de que a obra terá tido um nível de fiscalização/controlo elevado 

3.2 Soluções de Reforço – conceção estrutural da intervenção de reforço proposta 

A conceção das soluções de reforço propostas têm essencialmente em consideração os seguintes 

aspetos: 

i. Em situações de reabilitação / reforço estrutural é em geral interessante fazer, tanto quanto 

possível, intervenções de reforço localizadas – é preferível intervir num menor número de 

elementos, ainda que seja necessário fazê-lo com soluções de reforço mais robustas. Foram 

definidas 10 zonas de intervenção para reforço estrutural – Zonas de Intervenção (“ZI”); 

 
Figura 3.1 – Localização das zonas de reforço de Projeto 

ii. O aspecto anterior é tanto mais relevante quanto se deseja manter o edifício em total 

funcionamento; 
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iii. O comportamento estrutural do edifício para ações horizontais, e em particular para a ação 

sísmica, é consideravelmente melhorado com eliminação da junta central existente entre os 

atuais blocos Este e Oeste; tal facto, deve-se, essencialmente: 

a. à dificuldade / impossibilidade de controlar convenientemente a situação de choque 

entre os atuais blocos independentes (esta situação é presentemente incluída nas 

verificações ao colapso na NP EN1998-1); 

b. à possibilidade, de que se passa a dispor, para se reforçarem convenientemente as 

paredes principais dispostas no contorno do edifício. sem com tal procedimento 

introduzir efeitos de torção indesejáveis; 

iv. Como anteriormente referido, a rigidez e resistência do edifício, para ações horizontais, são 

substancialmente influenciadas pelas suas principais paredes estruturais; no entanto, estes 

elementos apresentam importantes reduções de secção/descontinuidades em alçado 

(nomeadamente os dispostos no contorno), em resultado da introdução de vãos (janelas e 

portas) apenas existentes nos pisos 0 e 1. Por todas as razões (melhoria das condições de 

regularidade do edifício, supressão das descontinuidades de rigidez e resistência em alçado na 

zona inferior, mais fortemente solicitada), considera-se também muito importante que o 

reforço destes elementos inclua a restituição da sua continuidade vertical, preenchendo assim 

estas aberturas. 

 

       

Figura 3.2 – Fecho da junta estrutural existente (esquerda; ZI 04) e fecho de vão existentes, 

eliminando-se assim as descontinuidades nas paredes existentes (direita; ZI 07 e ZI 08) 

       

Figura 3.3 – Reforço das extremidades de paredes existentes por encamisamento (ZI 05) 
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3.3 Análise Estrutural 

No seguimento da primeira avaliação sísmica (onde se decidiu aplicar o espectro de resposta do RSA), 

decidiu-se incorporar nesta fase de reforço estrutural uma avaliação sísmica com base no espectro de 

resposta da NP EN 1998-3:2017, seguindo as disposições presente no anexo nacional Português. 

Definiu-se que, para a classe de importância deste edifício, deveria ser verificado o estado limite de 

danos severos (SD). Para o estado limite SD, admite-se um período de retorno de 308 anos, que 

corresponde a uma probabilidade de excedência de 15% em 50 anos. Os valores da aceleração máxima 

de referência são obtidos a partir da NP EN 1998-1 e multiplicados por um coeficiente que depende 

do estado limite a verificar. 

Com a eliminação da junta, o comportamento dinâmico do edifício melhora. Os modos principais da 

análise modal mostram-se na tabela seguinte, com os períodos dos três primeiros modos da estrutura 

sem junta a estabilizar em valores intermédios entre os valores dos blocos Este e Oeste em separado 

(blocos estruturais independentes). 

Com as alterações introduzidas no modelo analítico, por via dos reforços a efetuar – fecho de troços 

de paredes descontínuos e reforço estrutural de algumas paredes (afetação dos coeficientes de 

rigidez), o comportamento global do edifício torna-se mais rígido e, por isso, com maiores valores de 

frequência (menor período) para os 3 primeiros modos de vibração. 

Tabela 3. Análise Modal 

Modo Bloco Oeste Bloco Este Modelo Conjunto 
(eliminação da junta) 

Modelo Conjunto 
(eliminação da junta + 

reforço estrutural) 

1º Modo (T1) 0.59 s 1.03 s 0.73 s (1.37 Hz) 0.63 s (1.59 Hz) 

2º Modo (T2) 0.46 s 0.79 s 0.58 s (1.72 Hz) 0.52 s (1.92 Hz) 

3º Modo (T3) 0.36 s 0.54 s 0.49 s (2.04 Hz) 0.43 s (2.31 Hz) 

 

Globalmente, o comportamento dinâmico do edifício melhorou, viabilizando a intervenção de reforço 

estrutural em pontos muito específicos do edifício.  

Por outro lado, um aspeto menos positivo da ligação dos dois blocos (Este e Oeste), foi a necessidade 

de reforçar, com maior robustez, o corpo estrutural elevado localizado na cobertura Este, destinado à 

casa das máquinas. Este espaço ocupa cerca de 1/4 da área do piso de cobertura. Uma das razões que 

melhor explica a necessidade de reforço nesta zona é a redução brusca de rigidez neste corpo 

estrutural – não há continuidade de nenhuma parede estrutural (apenas pilares interiores) e o 

incremento dos efeitos da ação sísmica quando comparado com a situação do edifício isolado (i.e., a 

redução do período do 1º modo de 1.03 s para 0.63 s, tal como dos modos seguintes). Este reforço, 

realizado com elementos metálicos, foi ainda mais complexo de realizar dadas as enormes 

condicionantes existentes – equipamentos mecânicos de grandes dimensões, tubagens de grandes 

dimensões e esteiras com cabos elétricos. 
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Figura 3.4 – Reforço Estrutural da zona técnica (ZI 09 e ZI 10) 

3.4 Fundações 

As fundações (sapatas isoladas dos pilares e sapatas contínuas das paredes de contenção) foram 

reavaliadas para a situação de reforço estrutural e confirmou-se que apresentavam armaduras 

adequadas face aos esforços solicitantes e dimensões adequadas face ao valor das tensões admissíveis 

do solo de fundação. Esta conclusão resulta de, no projeto inicial, terem sido consideradas tensões de 

segurança em cerca de 2.0 a 2.5 vezes inferiores aos valores estimados, neste projeto de reforço, com 

base no Estudo Geológico-Geotécnico existente. 

4 CONCLUSÕES 

A constante atualização dos regulamentos e também do conhecimento face à ação sísmica (por 

exemplo, melhor caracterização da ação sísmica nos regulamentos mais recentes face aos 

regulamentes anteriores) representa um desafio importante para os edifícios existentes, uma vez que 

foram naturalmente projetados com os regulamentos aplicáveis à data da do projeto e respetiva 

construção. Este é o caso do Edifício Sede da Nestlé Portugal, que foi reforçado para adaptá-lo às 

normas mais atuais, nomeadamente à EN 1998-3, uma norma europeia de referência para a avaliação 

sísmica de edifícios existentes e já publicada em Portugal (NP EN 1998-3:2017). 

Para além dos desafios encontrados para responder às exigências técnicas da intervenção, acresce 

ainda a dificuldade de conceber e planear os reforços estruturais de forma a manter o edifício 100% 

operacional e com interferências mínimas nas operações e trabalho diários dos ocupantes do edifício. 

Esta necessidade foi muito condicionada pela presença do centro informático da Nestlé Portugal no 

edifício, que é o centro da operação da Nestlé em Portugal, incluindo call centers, o que também exigiu 

condicionamentos significativos dos trabalhos relacionados com vibrações e impactos. 

Após a fase de conceção estrutural e planeamento, as intervenções de reforço foram 

significativamente minimizadas a pontos específicos da estrutura, limitando, na generalidade, ao 

reforço de paredes de betão nas extremidades do edifício, ao fecho de vãos de paredes de betão 

existentes, interrompidas por janelas ou portas no piso térreo, juntamente com a eliminação da junta 

estrutural entre os dois corpos do edifício, permitindo um funcionamento adequado e solidário de 

toda a estrutura. 
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Os trabalhos foram executados faseadamente, realizando-se uma parte significativa dos trabalhos em 

horário noturno (entre as 20h30 e as 05h00), aspeto que contribuiu decisivamente para a limitação 

das interferências ao normal funcionamento do edifício. Para manter o edifício em funcionamento 

foram necessários muitos trabalhos de preparação e de ventilação diária das zonas de intervenção 

para garantir o melhor isolamento às poeiras possível.  

O projeto é resultado de uma frutuosa colaboração entre as duas empresas de Engenharia envolvidas 

no, a JSJ e a Arup (Madrid), contando com a participação muito construtiva da equipa técnica da Nestlé, 

que permitiu encontrar soluções estruturalmente adequadas, mantendo a funcionalidade e a 

operacionalidade do edifício. 
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Resumo 

Nesta comunicação apresentam-se as soluções utilizadas na intervenção estrutural realizada na 

ponte metálica da Praia do Ribatejo, projetada por Gustave Eiffel no final do sec. XIX. A resistência 

sísmica da obra era bastante limitada, pelo que com a intervenção realizada pretendeu-se adequar a 

ponte aos regulamentos atuais, nomeadamente a NP EN1998. A ponte foi originalmente projetada e 

executada com o tabuleiro fixo à infraestrutura no pilar central e móvel nos restantes elementos na 

direção longitudinal, conceção que, a manter, tornaria um reforço sísmico pouco eficaz. A 

intervenção realizada consistiu em reforçar o encontro, fixando o tabuleiro nesse elemento e 

convertendo a ligação do pilar central numa ligação móvel. Esta conversão exigiu uma multiplicidade 

de técnicas tanto pela natureza da obra a intervir – com encontro de gravidade e aparelhos de apoio 

do final do sec. XIX – como pela necessidade de adaptação de vários elementos estruturais e não 

estruturais (como importantes condutas hidráulicas), que permitam à obra funcionar corretamente 

no novo sistema estático implementado: para as ações das deformações impostas e para as forças 

de inércia de maior magnitude no tabuleiro. 

Palavras-chave: Ponte; Construção Metálica; Projeto; Reabilitação 

  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1561



1 INTRODUÇÃO 

A ponte da Praia do Ribatejo possuía uma 

resistência sísmica bastante limitada, pelo 

que foi sujeita a uma intervenção entre 2019 

e 2021 com o objetivo de adequar a ponte 

aos regulamentos atuais, nomeadamente a 

NP EN1998. Esta ponte tem atualmente dois 

tabuleiros (rodoviário e ferroviário), 

apoiados numa subestrutura comum, sendo 

que a intervenção incidiu no tabuleiro, hoje 

rodoviário, projetado por Eiffel no final do 

sec. XIX e no reforço das fundações da 

subestrutura. Nesta comunicação, a ênfase 

será dada à intervenção no tabuleiro, que 

constituiu o âmbito da participação JSJ Structural Engineering no projeto.  

2 DESCRIÇÃO DA OBRA EXISTENTE 

A Ponte da Praia sobre o Rio Tejo 

situa-se em Constância, no Ribatejo. 

O atual tabuleiro rodoviário, 

inicialmente destinado a via-férrea, 

data de 1887. A superestrutura é em 

ferro pudlado, com vigas treliçadas, 

tendo a ponte uma extensão total 

de 497.5 m dividida em: (i) 8 tramos 

contínuos assentes sobre o encontro 

Oeste e oito pilares de alvenaria 

ordinária, revestidos a cantaria e (ii) 

um tramo independente e isostático 

(o tramo-margem), com 14.6 m, assente no último pilar do tabuleiro contínuo e no encontro Este. Os 

alinhamentos transversais dos pilares e encontros fazem um ângulo de viés de 62.45º com o 

tabuleiro. O tabuleiro tem ligações: (i) fixa ao pilar P4 e móveis aos restantes elementos da 

subestrutura na direção longitudinal e (ii) fixas aos pilares e encontros na direção transversal.  

 

Figura 3 – Ponte da praia, 1887: Alçado e planta (1887) 

Figura 1 – Vista aérea da ponte sobre o rio Tejo, 

localizada junto a Constância, no Ribatejo 

 

Figura 2 - Ponte da praia, 1887. Pilar original 
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Em 1979 o tabuleiro original foi desativado do serviço ferroviário após construção, ao lado, de um 

novo tabuleiro metálico de vigas de alma cheia (Fig. 4). Este, é suportado por pilares de betão 

armado, que se encontram ligados aos pilares originais de alvenaria através de pregagens (Fig. 5) 

partilhando a mesma fundação. O novo tabuleiro apresenta ligações à subestrutura diferentes do 

tabuleiro original na direção longitudinal: fixa no encontro Oeste (ou de entrada) e móveis nos 

restantes elementos.  

   
Figura 4 – Vista dos dois tabuleiros (à esquerda o tabuleiro de 1887, agora rodoviário, apoiado no 

fuste de alvenaria; à direita o tabuleiro de 1974, ferroviário, apoiado no fuste de betão armado) 

 

Figura 5 – Corte transversal do pilar na zona de betão e pormenorização de armaduras / 

pregagens ao pilar de alvenaria 

3 INTERVENÇÃO 

O objetivo da intervenção foi adequar a ponte 

centenária ao regulamento sísmico atual, o que 

consistiu numa primeira fase no reforço de fundações 

(Fig. 6), com projeto geotécnico da JETsj e, 

posteriormente, a intervenção na estrutura, o âmbito 

principal desta comunicação. Nesta, verificou-se que 

a conceção de reforço sísmico mais eficaz é a fixação 

do tabuleiro ao encontro de entrada (EE) na direção 

longitudinal (associada a um reforço do mesmo), 

libertando a restrição no pilar P4 e mantendo a 

ligação móvel nos restantes pilares. Na direção 

transversal a ligação deverá manter-se fixa a todos os elementos. Desta forma, quer a ação sísmica 

longitudinal, quer a ação de frenagem rodoviária passam a ser equilibradas no encontro, passando a 

funcionar com a mesma lógica do tabuleiro ferroviário, ao contrário do que sucedia anteriormente.  

Figura 6 – Reforço das fundações dos pilares, 

com recurso a ensecadeira 
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Esta conceção envolveu, de forma sequencial, as seguintes intervenções: (i) reforço sísmico do 

encontro de entrada; (ii) conversão dos aparelhos de apoio (AA) fixos do pilar P4 para AA móveis; (iii) 

movimentação do tabuleiro no sentido do novo centro de rigidez (CR) (ripagem do tabuleiro) de 

modo aumentar o espaço livre para dilatação térmica no extremo oposto da ponte; (iv) adaptação 

para aumento de curso dos AA nos pilares P5, P6, P7 e P8 (sujeitos a deslocamentos térmicos mais 

elevados, devido a nova posição do centro de rigidez); (v) centragem dos AA nos pilares P1, P2 e P3 

(onde mesmo com alteração do centro de rigidez o curso é suficiente para os deslocamentos 

térmicos previstos); (vi) adaptação das condutas hidráulicas ligadas ao tabuleiro para garantir bom 

funcionamento para o novo sistema estrutural da ponte; (vi) Fixação definitiva do tabuleiro ao EE 

com a instalação da “Shear-key”. 

       

 

 

Figura 7 – Esquema da obra: À esquerda o encontro de entrada (Lisboa), à direita encontro de saída (Abrantes) 

3.1 Reforço sísmico do encontro de entrada 

(E.E.) 

O EE, originalmente muro de gravidade, sofreu duas 

intervenções de reforço na zona de apoio do tabuleiro 

ferroviário (a inicial, na construção do tabuleiro 

ferroviário em 1974 e outra, em 2010) para garantir o 

equilíbrio das forças sísmicas e de frenagem ferroviárias 

através de ancoragens do encontro ao terreno (Fig. 8).  

No atual projeto de reforço do encontro da obra 

rodoviária procurou-se seguir uma lógica semelhante 

(Fig. 9). As forças longitudinais são transmitidas pela 

viga treliçada a um novo maciço de betão, através de 

um AA do tipo “Shear Key”, que restringe o movimento 

apenas nessa direção. Já as ações verticais e horizontais, 

na direção transversal, serão transmitidas através do AA 

original. Num evento sísmico, as forças serão 

transmitidas da “Shear Key” para oito ancoragens ao 

terreno, mas a flexibilidade destas resultaria em 

deslocamentos ao nível do tabuleiro inaceitáveis para 

ações de serviço. Assim, estas forças (frenagem e 

temperatura) serão transmitidas ao encontro de 

alvenaria por pregagens rígidas constituídas por varões 

nervurados, seladas próximo da “Shear Key” e 

dimensionadas para resistir apenas às forças em serviço. A “Shear Key” foi apenas colocada no final 

da empreitada, após as intervenções que se descrevem de seguida. 

Figura 9 – E.E. antes da intervenção 

 

Figura 8 – Reforço sísmico no encontro de 

entrada, sob o tabuleiro rodoviária 
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3.2 Substituição dos aparelhos de apoio fixos por aparelhos móveis no pilar P4 

No pilar P4 os AA fixos do tabuleiro rodoviário (Fig. 10) 

foram adaptados para libertar o movimento longitudinal. 

O AA existente é composto pelos balanceiros superior e 

inferior, articulados numa rótula. O balanceiro inferior foi 

substituído por uma réplica dos balanceiros dos AA 

móveis, sendo apoiado num AA em neopreno cintado, 

guiado na direção longitudinal, como mostra o esquema 

da Fig. 11. Note-se que o AA adaptado tem duas rótulas: 

(i) a original, entre balanceiros e (ii) a liberdade de 

rotação do AA em neopreno cintado. Sendo teoricamente 

admissível que o atrito existente em qualquer das ligações 

evitasse uma rotação simultânea nas duas rótulas, 

evitando o mecanismo daí resultante, a realidade é que 

este efeito é difícil de garantir a 100%, optando-se por 

restringir a rotação entre balanceiros através de uma 

“tranca” metálica, indicada no esquema da Fig. 11 (mas 

ainda por executar em obra).    

   

 

Figura 11 – Projeto da intervenção nos aparelhos de apoio móveis (Vistas Longitudinal e Frontal) 

3.3 Ripagem do tabuleiro 

Ao deslocar o CR do tabuleiro rodoviário do pilar P4 para o 

EE implica que no Encontro de saída (ES) os deslocamentos 

térmicos serão superiores aos atuais. Tendo-se verificado 

que a folga entre o tabuleiro e o ES não seria suficiente, foi 

necessário aumentar a mesma, de duas formas: (i) 

demolição do ES em cerca de 12.5 cm (o limite, de modo a 

evitar o seu reforço), Fig. 12 e (ii) procedendo à ripagem do 

Figura 10 – AA fixo no P4; AA após 

intervenção 

 

Figura 12 – Demolição localizada do ES 
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tabuleiro no sentido do EE em cerca de 12.5cm.  

Para deslocar o tabuleiro de um modo simples realizou-se uma primeira tentativa onde, após libertar 

a restrição no pilar P4 se restringia temporariamente o EE apenas durante a contração da obra e se 

restringia o P8 na dilatação (Fig. 13). Neste processo, que teoricamente deveria movimentar a obra 

no sentido do EE, verificou-se que ao fixar o tabuleiro no EE o tabuleiro contraia para um ponto fixo 

entre os pilares P1 e P2, o que se justificará com atrito nos aparelhos P1 a P3 (ainda por lubrificar) a 

oferecer resistência ao movimento. De modo a não atrasar a empreitada, optou-se por realizar a 

ripagem do tabuleiro com o recurso a macacos hidráulicos no EE. 

 

 

Figura 13 – Colocação de “cunhas” para restringir movimento longitudinal do tabuleiro 

3.4 Substituição dos rolos seccionados dos aparelhos de apoio móveis nos pilares P5 a P8 

e dos rolos no tramo-margem por aparelhos de neopreno cintado guiado 

Nos pilares P5 a P8 e no tramo-margem os AA móveis existentes estarão sujeitos a deslocamentos 

longitudinais superiores àqueles para os quais foram dimensionados, após a fixação do CR da ponte 

no EE. Assim, foi necessário adaptar os AA, para que garantam os novos deslocamentos. Para isso, 

substituíram-se os rolos seccionados por um AA móvel em neopreno cintado, guiado na direção 

longitudinal, e restringiu-se a rotação entre balanceiros, à semelhança do pilar P4. 

 

          

Figura 14 – Aparelho de apoio móvel com rolos seccionados, antes e depois da adaptação 
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3.5 Centragem dos aparelhos de apoio P1 a P3 

Nos pilares P1 a P3, onde os deslocamentos térmicos 

impostos aos AA com o CR no EE são suportados pelos 

AA originais, foi apenas necessário recentrar os AA, após 

a ripagem do tabuleiro. Esta operação realizou-se com o 

tabuleiro a uma temperatura média que permita 

deslocamentos nos dois sentidos dentro do curso 

permitido pelos rolos seccionados (Fig.16) 

 

 

 

 

Figura 16 – Esquema de centragem dos aparelhos de apoio nos pilares P1 a P3 

3.6 Fixação definitiva do tabuleiro ao encontro de entrada: Instalação da Shear Key 

A última intervenção foi a fixação definitiva do tabuleiro ao EE, 

com a instalação da “Shear Key”, que se ilustra na Fig 18. A 

transmissão das forças da corda inferior da treliça à “Shear Key” é 

feita com uma excentricidade que resulta num momento fletor 

concentrado. Assim, foi necessário reforçar a corda com uma 

chapa na ligação com furações compatibilizadas com o 

posicionamento dos rebites existentes, que foram substituídos por 

rebites novos semelhantes ou por contrapunçoados na zona da 

“Shear Key”. No caso dos parafusos, além de serem pré-

esforçados, foram também injetados com resina, de modo a 

garantir que não existem folgas (recorde-se que as chapas 

existentes não são completamente planas). 

 

Figura 15 – Os rolos seccionados foram 

retirados e o aparelho lubrificado antes da 

centragem 

 

Figura 17 – Aplicação de rebite 
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    Figura 18 – “Shear Key”: Projeto e obra finalizada 

4 ANÁLISE ESTRUTURAL  

Para análise estrutural elaborou-se um modelo 

tridimensional de elementos finitos (Fig. 19), 

calibrado por comparação de frequências verticais 

obtidas de ensaios de campo com as obtidas do 

modelo numérico, tendo-se obtido f1=2.40Hz 

(Modelo) contra f1=2.51Hz (Ensaio), considerando-

se bastante boa a aproximação obtida.  

Para alguns efeitos foi necessário desenvolver 

modelos locais, nomeadamente a transmissão das 

forças de inércia da laje do tabuleiro às vigas 

principais da estrutura metálica não são devidamente 

reproduzidos no modelo global (Fig.20) 

     

Figura 20 – Deformada e tensões de Von Mises, devido às forças de inércia transmitidas pela laje 

de betão armado 

 

Figura 19 – Modelo do Tabuleiro 
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Além da análise sísmica da obra, foi necessário 

avaliar a interação entre a conduta da EPAL (Fig. 21) 

e o tabuleiro. Na nova conceção o tabuleiro tem o 

CR no EE, mas a conduta mantém o seu CR sobre o 

pilar P4 (contém juntas de dilatação nos dois 

encontros). Assim, existem efeitos diferenciais 

devidos às variações térmicas entre a conduta e a 

ponte. Em particular, devido ao efeito regulador da 

água, que mantem a temperatura da conduta 

praticamente constante (cerca de +12ºC), enquanto 

a ponte dilata e contrai devido a variações de 

temperatura. Foi ainda considerado o efeito de 

encurtamento do tubo que, por efeito de Poisson, 

contrai devido à pressão radial da água, 

correspondendo a uma variação de temperatura 

equivalente de cerca de -7ºC.  

Para efeitos de análise realizaram-se modelos globais, de modo a obter esforços na conduta e no 

tabuleiro e modelos locais, de modo melhor compreender os efeitos na estrutura de suporte da 

conduta que está ligada ao tabuleiro. Em particular: (i) a rigidez da estrutura de ligação ao tabuleiro 

para calibrar o modelo global, onde a conduta é ligada por molas ao tabuleiro; (ii) verificar a carga de 

encurvadura da estrutura de suporte de modo a avaliar a possibilidade de tirar partido da 

plasticidade dos diversos elementos; (iii) verificar o critério de Von-Mises. 

     

Figura 22 – Modelo global, modelo local de elementos finitos e secção transversal do tabuleiro 

No que se refere ao tabuleiro, os resultados mostraram ser pouco importantes, face por exemplo à 

ação sísmica, ou na verificação do critério de Von Mises (Fig. 23). Também na análise global verificou-

se que a conduta não teria consequências, em particular porque o Dono da Obra optou por adicionar 

uma nova junta no pilar P4, reduzindo para metade o comprimento dilatável. 

 

 

 

 

Figura 21 – Conduta da EPAL com junta de 

dilatação no lado do Encontro de Saída 
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Figura 23 – Esforços axiais na viga condicionante e tensões de Von-

Mises na secção transversal 

Em relação aos efeitos locais no suporte da conduta e ligação ao 

tabuleiro, nas chapas de suporte da conduta é atingida a tensão de 

cedência em vários pontos, sendo visível a formação das charneiras 

plásticas. Com base nestes resultados, definiu-se a força máxima que 

ocorre ao nível do centro de gravidade da conduta que conduz ao 

mecanismo cinemático da chapa apresentado e que governa o 

comportamento global, contabilizando-se os efeitos de 2ªordem. Note-

se que a plastificação da chapa não resulta num mecanismo, pois uma 

parte significativa das forças autoequilibram-se através da compressão 

da conduta. 

5 NOTAS FINAIS 

Uma intervenção numa ponte centenária constitui sempre uma oportunidade de grande 

aprendizagem. Se por um lado as linhas orientadoras que definem a conceção da intervenção são 

baseadas na aplicação de princípios estruturais simples, colocados em prática através de uma 

variedade de técnicas contemporâneas, a conjugação destas com a realidade de uma obra executada 

com técnicas e materiais já descontinuados da prática corrente há mais de meio século, obriga a uma 

grande atenção ao detalhe e a uma compreensão profunda do seu modo de funcionamento. Este 

conhecimento adquiriu-se não só pela consulta de bibliografia, mas sobretudo pela partilha de 

informações entre projetista e as Infraestruturas de Portugal, com toda a experiência adquirida na 

manutenção deste tipo de obras. Assim, considera-se da maior importância a contínua partilha de 

conhecimento entre a comunidade técnica, neste caso sob a forma de comunicação em congresso, 

de modo a garantir que existe informação disponível para futuras intervenções em obras desta 

natureza. 
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Figura 24 – Tensões na estrutura 

de suporte da conduta 
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Resumo  

A Ponte do Caia é uma das duas obras de arte especiais integradas no empreendimento de 

Modernização da Linha do Leste, entre Elvas e a fronteira com Espanha, o primeiro do Programa 

Ferrovia 2020 a ser concluído. 

A ponte original, construída em 1863, desenvolvia-se em 3 vãos idênticos apoiados em pilares e 

encontros de alvenaria de granito enviesados face ao eixo da via, suportando um tabuleiro metálico 

com 65m de comprimento total. Eram requisitos de base do empreendimento a materialização de uma 

plataforma balastrada sobre a obra de arte, dimensionada para cargas ferroviárias pesadas, por via da 

substituição integral do tabuleiro ou mesmo da obra de arte. 

Na sequência da ponderação de diversas soluções no Estudo Prévio, face aos condicionamentos 

relativos à exploração e ambiente, entre outros, a solução desenvolvida procurou aproveitar ao 

máximo a infraestrutura pré-existente e minimizar a afetação à envolvente, sem prejuízo dos 

requisitos de resistência, funcionalidade e durabilidade impostos. Nesse sentido, a conceção foi muito 

condicionada pela pré-existência e pela exploração da via em fase construtiva. Assim, preconizou-se a 

substituição integral do tabuleiro existente por outro contínuo em betão armado pré-esforçado, 

constituído por duas vigas pré-fabricadas no local. Sobre estas assenta a laje de tabuleiro constituída 

por pré-lajes complementadas in situ e pré-esforçadas transversalmente. 

Os encontros e pilares foram alvo de adaptação, reabilitação e reforço. Os elementos de alargamento 

e/ou alteamento foram executados em betão armado, mecanicamente ligados à alvenaria e 

posteriormente revestidos com a pedra original. Para fundação das estruturas de alargamento e para 

reforço das fundações de encontros e pilares, foram utilizadas microestacas. Para dotar o conjunto de 

capacidade resistente às ações horizontais de frenagem e sismo, fixou-se o tabuleiro num dos 

encontros, sendo este reforçado com um sistema de microestacas inclinadas. 

Palavras-chave: Ponte; Caia; Ferrovia; Projeto; Reabilitação 
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1 INTRODUÇÃO  

A Ponte do Caia situa-se aproximadamente ao Pk 272,075 Linha do Leste, no troço Elvas-Caia. Antes 

da intervenção (Fig.1), a obra existente compreendia um tabuleiro metálico com comprimento total 

de 65m, distribuído por 3 vãos simplesmente apoiados em pilares e encontros de alvenaria de pedra, 

apresentando um viés de 61,444 gr. 

 

Figura 1. Ponte do Caia – Estrutura Existente antes da Intervenção 

A ponte original era contemporânea da construção da linha que entrou ao serviço em 1863. Registos 

da década de 1890 revelam que a ponte era alvo de inspeções frequentes e apresentava defeitos de 

construção, pelo que se tornou necessária a substituição de tabuleiro, que só viria a ser realizada em 

1903. Em 1965 foram iniciados estudos para o reforço do tabuleiro da ponte e a substituição dos 

aparelhos de apoio, intervenção que foi concluída em 1967 e materializou a configuração de partida 

do projeto aqui relatado.  

A superestrutura metálica da ponte existente era constituída por 2 vigas treliçadas compostas por 

chapas e perfis ligadas por rebites e adequadamente contraventadas. Estas vigas dispunham-se em 

vãos livres individuais de 19,63 m, 19,79 m e 19,60 m, suportando uma grelha superior constituída por 

longarinas e carlingas. Cada treliça metálica era constituída por duas linhas, uma inferior e uma 

superior, materializadas por secções compostas por 2 cantoneiras com chapas de reforço inferiores e 

superiores, respetivamente.  Os pendurais e diagonais apresentavam secção composta, constituída 

por cantoneiras, solidarizadas entre si por barras e chapas. 

As longarinas da grelha superior tinham secção composta em “I”, constituída por 2 cantoneiras, 

superior e inferiormente, solidarizadas por chapa vertical, apoiando em vigas carlinga, também de 

secção composta em “I”. Entre cada carlinga e a linha inferior, existia um travamento em cruz no plano 

vertical transversal, materializado através de barras compostas por duas cantoneiras. Também existia 

um travamento horizontal em cruz formado por 2 cantoneiras a unir os vértices da intersecção do 

contraventamento vertical com a linha inferior. 

Os pilares em alvenaria de granito possuem uma secção retangular modificada e as fundações são 

diretas. Os encontros são do tipo aparente, constituídos por muros testa e tímpanos em alvenaria de 
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granito, também com fundações diretas. Tanto os encontros como os pilares possuem uma largura 

que viabiliza a colocação de via dupla. 

2 ENQUADRAMENTO E PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS DA INTERVENÇÃO 

2.1 Estado de manutenção e conservação da obra de arte 

A Ponte do Caia foi inspecionada no início dos estudos, tendo nessa data apresentado um bom estado 

de conservação geral, apesar de terem sido identificadas algumas patologias que implicavam limpeza 

e reparações pontuais.  

Porém, nas especificações técnicas de Projeto era expressamente estabelecida pela Infraestruturas de 

Portugal (IP) a obrigatoriedade de substituição do tabuleiro, dada a sua idade, por outro com via 

balastrada, podendo inclusivamente, caso fosse vantajoso, considerar-se a substituição integral das 

Obras de Arte. 

2.2 Topográficos 

A Obra situa-se numa zona de planície que a via férrea atravessa na direção Poente-Nascente, em 

aterros de pequena altura, da ordem dos 3 a 5 metros. O vão total é ligeiramente superior ao leito 

principal do rio, o qual é de profundidade reduzida. Assim, a distância média do carril ao fundo do 

canal apresenta também valores reduzidos, entre os 7 e 8 metros. 

Tendo em conta as relevantes exigências do caderno de encargos no que respeita a critérios de 

drenagem, a implantação das obras revelou-se potencialmente contingente a este nível, dado que não 

eram possíveis alterações relevantes na rasante da via. 

2.3 Ambientais 

As características ambientais da zona do projeto, nomeadamente a sua inserção em área de 

conservação da natureza, correspondente ao Sitio de Importância Comunitária (SIC) do Caia, que para 

a área de projeto apresenta o habitat prioritário referente à vegetação ripícola do rio Caia e as 

comunidades piscícolas que o habitam, conferiam potencial sensibilidade ambiental à obra de arte que 

o atravessa. 

2.4 Condicionamentos geotécnicos 

Para caracterizar o comportamento geotécnico associado ao ambiente geológico local, foi realizado 

um conjunto de 6 sondagens que visaram os terrenos de fundação dos encontros e pilares, mas que 

permitiram também conhecer a constituição destes elementos, nomeadamente avaliar a integridade 

e natureza da alvenaria que os constitui. Esta revelou ser constituída por blocos de rocha de natureza 

variada, mas muito resistentes, ligados com argamassa predominantemente cimentícia, com cal e 

seixo. 

Quanto à fundação, verificou-se que a infraestrutura estava fundada em Argila siltosa avermelhada 

muito resistente, mas com alguma deformabilidade, o que foi adequadamente tido em conta no 

contexto da análise estrutural e da definição de soluções de projeto. No tardoz dos encontros foram 
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identificadas areias levemente siltosas, com seixo de dimensão variada, característicos dos aterros de 

proximidade. 

2.5 Relativos à exploração 

Uma vez que o troço em causa se encontrava em exploração ferroviária, deveria ser considerado um 

procedimento e faseamento construtivo compatível com a manutenção da exploração tendo em conta 

a existência dos períodos de interdição de circulação fornecidos pela IP. Em geral, de acordo com os 

dados fornecidos por IP, as interdições possíveis nesta linha corresponderão ao período noturno e 

terão uma duração de cerca de 9 horas, havendo ao fim de semana a possibilidade de materializar 

interdições de até 20 horas.  

Este condicionamento foi muito relevante para a conceção de soluções, tendo-se procurado o 

desenvolvimento de soluções cujo faseamento construtivo fosse garantidamente viável com as 

interdições acima referidas e sem materializar desvios provisórios, o que corresponde à situação ideal. 

No entanto, uma vez que no caso da Ponte do Caia se verificou, pelas suas características geométricas 

(extensão e viés) e outras, inviável garantir este condicionamento sem a realização de desvios 

provisórios, foi considerado em fase de projeto de execução pela IP como preferível, no contexto da 

ponderação dos condicionamentos à exploração e dos custo do investimento, a autorização de uma 

interdição extraordinária de uma semana, que se estendeu a toda a plena via e permitiu realizar, sem 

afetações relevantes as principais atividades de construção dos tabuleiros das pontes.  

3 DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL 

3.1 Generalidades 

Nesta obra, revelou-se especialmente condicionante procurar garantir de forma simultânea o 

cumprimento dos condicionamentos relativos à exploração e ao ambiente, minimizando assim a 

afetação à posição atual da via, ao rio e a necessidade de obras de terraplenagem, mas também a 

possibilidade de materializar a substituição do tabuleiro com as interdições previstas e sem a 

necessidade de desvios provisórios. 

Ponderando todos os condicionamentos anteriormente apresentados, tornou-se claro no 

desenvolvimento do Estudo Prévio que a consideração de soluções de substituição integral apenas 

seria justificável caso houvesse qualquer condicionamento relevante que inviabilizasse a solução de 

manutenção da infraestrutura atual com substituição de tabuleiro, facto que não se verificou.  

3.2 Tabuleiro 

O perfil transversal tipo da via sobre a obra de arte observa o especificado para via única em reta de 

acordo com a IT.OAP.002 “Condicionamentos para Projetos de Passagens Inferiores Rodoviárias, ao 

Caminho-de-ferro” da IP, o que implica uma largura total de 8,20m. Tendo em conta que a linha 

comporta uma via única existente em funcionamento, foram considerados alguns pressupostos de 

princípio quanto à substituição do tabuleiro que têm implicações na conceção da solução estrutural 

adotada. Nomeadamente, para não condicionar integralmente a materialização do novo tabuleiro à 

retirada do anterior, por simplicidade construtiva verificavam-se à partida vantajosas soluções bi-viga 
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dispostas com uma interdistância francamente superior à largura do tabuleiro atual (Fig. 2), no sentido 

de facilitar a prévia execução dos alteamentos sob os apoios e colocação dos aparelhos de apoio e das 

próprias vigas.  

 

Figura 2. Extrato do faseamento construtivo – Secção transversal do tabuleiro incluindo tabuleiro 

antigo a retirar 

Neste enquadramento, tendo em conta a vantagem económica quanto ao custo inicial e de 

manutenção ao longo do ciclo de vida, é de assinalar que foi manifestada por IP durante o 

desenvolvimento do projeto a preferência por uma solução em betão armado para os tabuleiros das 

pontes face a soluções mistas, desde que tal fosse enquadrável em termos construtivos com os 

condicionamentos relativos à exploração. Neste âmbito, no contexto do desenvolvimento do projeto, 

constatou-se que a opção pela introdução de elementos pré-fabricados na solução de betão reduzia a 

vantagem intuitiva das soluções mistas quanto à facilidade construtiva, as quais podem ser colocadas 

anteriormente à materialização do tabuleiro e paralelamente ao tabuleiro atual, sustentando a opção 

por uma solução em betão armado pré-esforçado. 

Assim, a solução adotada compreende um tabuleiro integralmente novo em betão armado pré-

esforçado, constituído por duas vigas retangulares pré-fabricadas onde assenta a laje de tabuleiro que 

suporta a via e os passadiços (Fig.3). A altura total da secção resistente é de 1,65m. As vigas pré-

fabricadas têm uma secção corrente retangular com 0,70x1,30 e são pós-esforçadas, incluindo cabos 

de continuidade parabólicos e retos inseridos em segunda fase na camada de compressão da laje para 

fecho de continuidade sobre os apoios definitivos, materializando o seu funcionamento como viga 

contínua. Finalmente, a terceira fase corresponde a um cabo de continuidade parabólico tensionado 

após a betonagem complementar da laje. As vigas são ainda dotadas de carlingas nos apoios para 

otimizar o comportamento transversal. Sobre as vigas assentam pré-lajes nervuradas com 0,25m de 

altura, completadas por uma camada de compressão betonada “in situ”, tendo o conjunto uma 

espessura mínima de 0,35 m. As lajes são pré-esforçadas transversalmente por meio de monocordões 

autoembainhados. Sobre a secção resistente foram materializados os elementos complementares 

como os muros guarda-balastro, caleiras e passeios. 
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Figura 3. Secção transversal 

3.3 Pilares, encontros e fundações 

Pela observação do bom estado geral de conservação dos encontros e pilares existentes considerou-

se como viável e desejável face aos condicionamentos ambientais a sua manutenção, naturalmente 

que sujeitos a reabilitação, reforço e adaptação.  

No que respeita às fundações de pilares e encontros existentes, os resultados da prospeção 

evidenciaram que as argilas subjacentes em todos os apoios comportariam o aumento de cargas desta 

nova situação em termos de estados limites últimos. No entanto, a sua deformabilidade não permitia 

garantir a conformidade do seu comportamento em termos de deformação. Nessa medida, adotou-se 

uma solução de reforço das fundações nos pilares e encontros através de microestacas no sentido de 

garantir o controlo dos assentamentos face ao aumento de cargas introduzido nesta nova solução. 

Dado que se optou por um tabuleiro contínuo, tendo em conta as grandes dimensões dos elementos 

da mesoestrutura, em especial dos encontros e o facto de serem constituídos por alvenaria de granito, 

optou-se por estabelecer um sistema estrutural de resistência às ações horizontais com um ponto fixo 

no encontro E1 (Oeste, lado de Elvas, por ser o mais rígido e acessível dos dois) e apoios simples 

unidirecionais sobre os pilares e outro encontro. Foi verificada a viabilidade de assegurar a 

transferência das ações horizontais (sismo e frenagem) para o encontro E1 e da sua absorção através 

de elementos de ancoragem ao terrapleno, garantindo ainda os critérios UIC de conformidade da 

interação via-carril. 

Preconizaram-se ligeiros alargamentos dos encontros para Sul e um alteamento da mesa do estribo 

para poder acolher o novo tabuleiro, dado aumento de largura introduzido pelos passeios. Os 

elementos de alargamento e alteamento foram materializados em betão armado e solidarizados com 

a alvenaria através da introdução de rugosidade na superfície de contacto e meios mecânicos de 

conexão. O reforço da capacidade resistente do encontro a ações horizontais foi conseguido através 

de um sistema de microestacas inclinadas e verticais que funcionam à tração ou compressão (Fig. 4). 

O tabuleiro é fixo ao encontro E1 através de barras de aço pós-esforçado, que ligam a carlinga a 

maciços de grandes dimensões no tardoz, os quais transmitem a força à estrutura do encontro e às 

microestacas anteriormente referidas. Para as ações verticais, foi disposto um par de microestacas por 

zona de influência de apoio de viga. 
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Figura 4. Alçado Encontro E1 

Tal como nos encontros, os pilares foram alvo de um alteamento através de coroamento feito em 

betão armado (Fig. 5), em geral solidarizado com a alvenaria por meio de rugosidade na superfície de 

contacto e meios mecânicos de conexão. As microestacas de reforço das fundações estão dispostas na 

zona de influência dos apoios das vigas, em número de 4 por apoio e atravessam verticalmente o pilar, 

fundando no solo por meio de injeção IRS.  

 

Figura 5. Alçado Pilar P1 

Quanto à proteção de fundações, é de realçar que as sondagens revelaram que estas são bastante 

profundas face à cota do leito do rio, atingindo 3 a 4 m de profundidade abaixo do atual leito do rio. 

Sendo que este é regularizado imediatamente a montante e dado o reforço adicional por intermédio 

de microestacas, considerou-se suficiente a beneficiação das proteções de fundação existentes. 

4 EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução da obra teve em conta os condicionamentos relativos à exploração descritos no ponto 3, 

os quais foram muito relevantes no processo de conceção da solução estrutural. 

A obra iniciou-se pelos trabalhos preparatórios da infraestrutura, onde se inclui a grande parte dos 

trabalhos de adaptação, alargamento, alteamento, reforço e beneficiação destes elementos (Figs. 6 e 

7).  
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Figura 6. Alargamento dos Encontros  

 

Figura 7. Reforço dos Encontros Com Microestacas 

Posteriormente, seguiu-se a execução das vigas pré-fabricadas do tabuleiro, no local e a materialização 

da sua continuidade sobre os pilares. Ao abrigo da interdição alargada extraordinária foram realizados 

todos os trabalhos inerentes à finalização do tabuleiro para efeito de entrada em serviço, ainda que 

de forma preliminar (Fig. 8).  

 

Figura 8. Colocação de pré-lajes ao abrigo de interdição extraordinária 
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Posteriormente, foram realizados os trabalhos de acabamento não imprescindíveis para garantir a 

circulação, como a colocação e montagem de guarda-corpos, tampas de caleiras, acabamentos nas 

zonas dos encontros e pilares, entre outras atividades necessárias à perfeita conclusão da obra (Fig. 9). 

 

Figura 9. Obra Acabada 

5 CONCLUSÕES 

A intervenção em causa é um exemplo de uma abordagem integrada e sustentável à requalificação e 

modernização de uma infraestrutura centenária, onde se conseguiu manter, beneficiar e reforçar uma 

grande parte dos elementos existentes, assim evitando os impactos negativos associados à sua 

demolição, sem prejuízo da remoção e substituição criteriosa de outros que estavam no fim da sua 

vida útil e não poderiam ser requalificados, de forma económica, segura e respeitando os 

condicionamentos ambientais existentes.  

O resultado final preserva em grande medida as características e imagem da obra original, sem prejuízo 

na necessária renovação de identidade e de estar adaptado às mais atuais exigências funcionais e 

segurança estrutural. 
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Resumo 

A Ponte sobre o Rio Sado integra-se na autoestrada A26, vencendo um amplo vale de declives 

suaves, junto à povoação vizinha de Santa Margarida do Sado, implantada a algumas centenas de 

metros a Sudeste. A obra apresenta uma extensão total de 900m, sendo materializada por três 

subestruturas independentes: a ponte central com um comprimento de 280m e dois viadutos de 

acesso a nascente e poente com 238m e 382m respetivamente. 

Tendo como base os múltiplos condicionamentos, a ponderação de alternativas levou à opção por 

uma solução de dois tabuleiros paralelos idênticos, em betão armado pré-esforçado, com vãos 

correntes de 36m, materializados com vigas pré-fabricadas de secção U, sobre as quais assentam 

pré-lajes completadas “in situ”, sendo a continuidade garantida através da aplicação de pós-esforço.  

Com as necessárias adaptações em termos de conceção e processo construtivo, esta solução foi 

estendida muito para além do seu âmbito corrente na travessia do Sado, atingindo aí 64m de vão. 

Para tal foram utilizadas vigas de altura variável entre 3,50 a 1,90m, seccionadas na fase construtiva 

para se disporem inicialmente em consola sobre os pilares, fechando posteriormente os vãos e 

materializando a continuidade com aplicação de cabos de pós-esforço com traçado parabólico e 

barras nos nós de ligação e zonas médias das vigas. Face aos condicionamentos ambientais limitando 

a intervenção no rio, o processo construtivo implicou a mobilização de meios de apoio e elevação de 

grande envergadura.  

Nos viadutos laterais foram adotados fustes circulares do tipo pilar-estaca, em geral monolíticos com 

o tabuleiro, com exceção dos alinhamentos de extremidade. A transição entre o viaduto central e os 

viadutos laterais é realizada sobre os pilares-encontro. Nos vãos centrais da ponte os pilares são 

fundados por intermédio de maciços de encabeçamento de estacas. 

A obra foi concluída em 2017 e realizados ensaios de carga em 2018. 

Palavras-chave: Ponte; Pré-fabricação; Processo Construtivo; Ensaios de Carga 
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1 INTRODUÇÃO  

A Ponte sobre o rio Sado (Fig.1) incluída no lanço AB do IP8 – Nó de Grândola Sul (IP1) / Santa 

Margarida do Sado, situa-se aproximadamente entre os kms 4+287,000 e 5+186,000 do antigo lanço 

B da autoestrada A26, vencendo um amplo vale com declives suaves, numa zona em que a ocupação 

habitacional se resume à povoação vizinha de Santa Margarida do Sado. 

 

Figura 1. Ponte sobre o rio Sado 

A obra de arte apresenta uma extensão total de 899,0m que é materializada por meio de três 

estruturas independentes, nomeadamente dois viadutos laterais de acesso e um viaduto central 

(ponte) com a seguinte distribuição longitudinal: 

 Viaduto Poente   – 29,00 + 9 × 36,00 + 29,00 = 382,00m 

 Ponte (Viaduto Central) – 29,00 + 2 × 36,00 + 42,50 + 64,00 + 42,50 + 29,00 = 279,00m 

 Viaduto Nascente  – 29,00 + 5 × 36,00 + 29,00 = 238,00m 

2 ENQUADRAMENTO E PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS DA INTERVENÇÃO 

2.1 Hidráulicos e ambientais 

A travessia do Rio Sado, junto à Povoação de Santa Margarida do Sado, implica a transposição de um 

leito principal com cerca de 50 metros de largura. De acordo com a Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) em vigor, esta travessia teria de ser realizada com recurso a uma estrutura cujos apoios se 

situem inequivocamente fora do leito principal do rio, o que condicionou o vão central sobre o rio 

para comprimentos mínimos da ordem dos 60 a 65 metros, tendo em conta a necessidade de 

materialização de fundações.  

A rasante da obra desenvolve-se numa concordância côncava, passando pela cota 34,32m no ponto 

mais baixo que corresponde ao atravessamento do Rio Sado. De acordo com o estudo específico, a 

máxima cheia atingirá na secção da travessia a cota 17,23m, verificando-se que por isso a estrutura 

não constitui condicionamento relevante. Porém, de acordo com a DIA, a estrutura teria de viabilizar 

a largura da secção de vazão necessária para uma cheia centenária, fator que condicionou a sua 

extensão.  

2.2 Condicionamentos geotécnicos 

Para caracterizar o comportamento geotécnico associado ao ambiente geológico local, foi realizado 

um conjunto de 27 sondagens que visaram os terrenos de fundação de encontros e pilares. 
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Verificou-se que os terrenos subjacentes à localização futura de encontros e pilares revelaram um 

estrato superficial Quaternário-Plistocénico, constituídos por depósitos e terraços fluviais areias 

médias, mais ou menos siltosas e cascalheiras, com maior presença na margem direita do rio Sado. 

Este estrato apresenta espessuras na ordem dos 5,0 m a 10,0 m e valores de NSPT inferiores a 30. 

Após esta camada inicial surgem camadas areno argilosas com fragmentos líticos incorporados, 

acastanhadas, com compacidade superior e com NSPT variando entre 30 a 60 pancadas. Esta 

segunda camada corresponde ao Terciário-Miocénico. 

Desde modo, para as fundações de encontros e pilares foram admitidas fundações indiretas, 

nomeadamente estacas moldadas in situ, com comprimentos na ordem dos 20,0m, fundados em 

estratos Terciário-Miocénico. 

3 DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL 

3.1 Generalidades 

Tendo como base os condicionamentos expostos, bem como os objetivos programáticos de 

uniformização de soluções estruturais, de homogeneização dos processos construtivos inerentes à 

obra e ao empreendimento, no sentido de potenciar a otimização de custos e prazo de execução, a 

ponderação de alternativas levou à opção de uma solução que compreende duas obras paralelas, 

independentes entre si, com tabuleiros pré-fabricados em betão armado, pré-esforçados na direção 

longitudinal materializados com vigas pré-fabricadas de betão armado pré-esforçado, de secção 

trapezoidal em U, com a utilização de pré-lajes colaborantes.  

A estrutura foi dividida em três viadutos com comprimentos relativamente equilibrados: o viaduto 

central (ponte) com um comprimento de 279 metros e dois viadutos de acesso a nascente e poente 

com 238m e 382m de desenvolvimento respetivamente. Para todos foi considerada uma modulação 

de vãos correntes de 36 metros, singularmente estendida e adaptada ao vão central e aos dois vãos 

de compensação adjacentes (42,5+64+42,5m). A utilização de um vão tipo apresenta a vantagem de 

permitir homogeneizar as soluções estruturais a adotar e os processos construtivos inerentes. Por 

outro lado, também se afigurou positiva do ponto de vista estético, dada a grande abertura do vale a 

atravessar. 

3.1.1 Viadutos de acesso 

A solução estrutural desenvolvida para os viadutos de acesso a Nascente e Poente é de dois 

tabuleiros independentes, com uma modulação de vãos correntes com 36m, sendo os vãos de 

extremidade mais curtos com 29m tanto nos encontros extremos como junto dos pilares encontro 

entre estruturas.  

As principais diferenças entre os viadutos residem no seu comprimento e no facto de o viaduto 

Nascente ter uma altura média dos pilares acima do terreno relativamente inferior em relação ao 

viaduto Poente. No viaduto Nascente a altura ao solo, a partir da rasante, é da ordem dos 15 metros, 

sendo que no viaduto Poente esta é da ordem dos 19 metros. O tabuleiro do viaduto Poente está 

rigidamente ligado a oito alinhamentos de pilares e apoiado sobre dois alinhamentos de pilares, 

encontro a Poente e pilar-encontro a Nascente. O tabuleiro do viaduto Nascente está rigidamente 
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ligado a cinco alinhamentos de pilares e apoiado sobre um alinhamento de pilares, pilar-encontro a 

Poente e encontro a Nascente. Ambos os tabuleiros serão parcialmente pré-fabricados e pré-

esforçados longitudinalmente. 

Os aparelhos de apoio são do tipo “pot-bearing” guiados na direção longitudinal, com exceção de um 

caso em que são fixos em ambas as direções. 

3.1.2 Ponte 

O viaduto central, onde se inclui a ponte, apresenta condicionamentos significativamente diferentes, 

pelo que houve que adaptar a solução de base dos viadutos de acesso para se adequar a esta zona. A 

situação condicionante é o atravessamento do Rio Sado, para o qual se adotou um vão de 64,0m, por 

via da segmentação das vigas pré-fabricadas e da alteração do processo construtivo, conduzindo 

assim a uma modulação de vãos de 29,0+2×36,0+42,5+64,0+42,5+29,0 m. 

O tabuleiro da ponte está rigidamente ligado aos seis alinhamentos de pilares e apoiado sobre os 

pilares-encontro, a Poente e a Nascente. O tabuleiro será parcialmente pré-fabricado e pré-

esforçado longitudinalmente. Os apoios do tabuleiro sobre os pilares-encontro são também do tipo 

“pot-bearing” guiados na direção longitudinal. 

3.2 Tabuleiro 

3.2.1 Viadutos de acesso 

No que respeita à secção transversal do tabuleiro, com largura de 13,35m, considerou-se 

exclusivamente uma solução materializada com vigas pré-fabricadas pré-esforçadas em que a secção 

transversal de cada um dos tabuleiros é constituída por duas vigas “U” com 1,80 m de altura, sobre 

as quais assentam pré-lajes, completadas por lâminas de compressão betonadas in situ (Fig.2). Em 

fase construtiva, as vigas foram colocadas através de grua e funcionando inicialmente como 

simplesmente apoiadas, sendo que depois da betonagem das lâminas de compressão os banzos 

superiores foram pós-tensionados, no sentido de otimizar a continuidade dos tabuleiros. Para além 

disto, as ligações entre vigas foram realizadas através de barras de pré-esforço, pós-tensionadas. 

Sobre todos os apoios ao longo da obra de arte, foi adotado e executado pré-esforço de 

continuidade, colocado na laje de compressão. 

 

Figura 2. Secção transversal tipo vãos correntes e meio vão da ponte 

3.2.2 Ponte 

Dada a ordem de grandeza do vão central considerou-se aqui uma adaptação da solução base do 

tabuleiro com vigas pré-fabricadas pré-esforçadas “U”, agora com altura variável entre 3,50 a 1,90 m, 
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sobre as quais assentam pré-lajes, completadas por lâminas de compressão betonadas in situ (Fig.3). 

Na zona do vão central e nos dois vãos imediatamente adjacentes a Nascente e Poente estas vigas 

foram seccionadas em tramos na fase construtiva: dois tramos com 28 metros de comprimento e 

altura variável, apoiados sobre os pilares de cada margem e em torres provisórias, criando assim 

vãos em consola de 14 metros. O fecho dos vãos laterais a Nascente e Poente é assegurado por 

tramos com 28,5m, de altura corrente 1,90m, completamente solidarizados com as pré-lajes, lâmina 

de compressão e pós-esforço, sendo fechado o vão central com uma viga corrente de 36m de 

comprimento e 1,90 m de altura. As vigas de altura variável funcionaram inicialmente em consola, 

sendo que depois da betonagem das lâminas de compressão os banzos superiores foram pós-

tensionados, no sentido de otimizar a continuidade dos tabuleiros. Para além disso, introduziu-se 

também pós-tensão nos nós de ligação dos tramos e nas zonas médias das vigas através de barras. 

Foi adotada pós-tensão de continuidade no vão central da ponte, sendo o traçado parabólico 

materializado em bainhas instaladas em fábrica nas almas das vigas pré-fabricadas e os cabos 

posteriormente inseridos em obra e tensionados. Sobre todos os demais apoios ao longo da obra de 

arte, foi adotado e executado pré-esforço de continuidade longitudinal, colocado na laje de 

compressão. 

 

Figura 3. Secção transversal sobre os pilares situados na margem do rio Sado 

De forma a assegurar a viabilidade de um eventual reforço do vão central da ponte, foi prevista a 

colocação de pré-esforço exterior pelo interior do caixão. Os negativos colocados para este efeito 

permitem materializar um reforço de cerca de um terço do pré-esforço útil original. 

3.3 Pilares e fundações 

3.3.1 Viadutos de acesso 

Os apoios de tabuleiro nos viadutos laterais foram em geral materializados por pares de fustes 

circulares do tipo pilar-estaca, com 1,50m de diâmetro, na maior parte dos casos monolíticos com o 

tabuleiro, com exceção dos de menor altura e dos mais afastados do centro de rigidez da estrutura. 

Note-se que a modulação dos vãos teve como base também a otimização económica de afastamento 

entre apoios, tendo em conta a relação número “versus” secção. 
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Os pilares dispõem de capitel de secção variável que serve como base de assentamento das vigas 

pré-fabricadas. Os pilares-estaca estão em geral monoliticamente ligados ao tabuleiro por nó 

materializado “in situ”, e pós-esforçado através cabos que garantem a continuidade do tabuleiro e de 

varões na direção vertical. 

Os pilares-estaca são ligados entre si em cada alinhamento ao nível do terreno natural por uma 

travessa de secção retangular que permite a ligação entre o troço de estaca e o troço de pilar e 

otimizar o comportamento do conjunto em termos de ações transversais. 

3.3.2 Ponte 

No viaduto central os pilares foram materializados por pares de fustes circulares do tipo pilar-estaca, 

sendo fundados num maciço de encabeçamento de estacas nos alinhamentos do vão central e 

pilares-encontro, sendo todos pilares monolíticos com o tabuleiro, com exceção dos pilares encontro 

onde se realiza a transição entre o viaduto central e os viadutos laterais. 

Os pilares centrais são constituídos por par de fustes de diâmetro 2,00m, sendo que em ambos, a 

ligação Pilar/Tabuleiro, foi materializada através da introdução de um capitel no topo. A ligação pilar-

tabuleiro foi efetivada com recurso a armadura passiva através de abertura disposta no banzo 

inferior das vigas pré-fabricadas e a barras de pré-esforço na vertical. A sua fundação foi 

materializada indiretamente, através de oito estacas moldadas “in situ”, com um diâmetro de 1,50 

m, ligadas aos fustes através de maciço de encabeçamento com dimensão em planta de 6,50 × 12,05 

m2 e altura de 2,00m. No topo os pilares são ligados transversalmente através de uma travessa. 

3.4 Pilares-encontro e fundações 

Os pilares-encontro são constituídos por vigas-estribo e par de fustes de diâmetro 2,00m. A sua 

fundação foi materializada indiretamente, através de seis estacas moldadas “in situ”, com um 

diâmetro de 1,50 m, ligadas aos fustes através de maciço de encabeçamento de estacas com 

dimensão em planta de 6,50 × 12,05 m2 e altura de 2,00m. 

Os apoios do tabuleiro sobre os pilares-encontro permitem o livre deslocamento segundo a direção 

longitudinal e restringem os deslocamentos na direção transversal. 

3.5 Encontros e fundações 

Os encontros são do tipo perdido, constituídos por vigas-estribo fundadas indiretamente sobre os 

terraplenos previamente executados através de estacas moldadas “in situ”, com um diâmetro de 

1,50 m. Os apoios do tabuleiro sobre os encontros permitem o livre deslocamento segundo a direção 

longitudinal e restringem os deslocamentos na direção transversal. 

4 EXECUÇÃO DA OBRA 

A obra iniciou-se com a execução das estacas de fundação e respetivos maciços de encabeçamento 

nos encontros, pilares e pilares-encontro, tendo posteriormente sido executados os elementos 

verticais acima do solo até à cota inferior do tabuleiro. 
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Seguiu-se a colocação das vigas pré-fabricadas e pré-lajes do tabuleiro, a betonagem da lâmina de 

compressão do tabuleiro e execução de pós-esforço de continuidade sobre os pilares. 

Por conhecidas vicissitudes da execução do contrato durante o período crítico da crise financeira, a 

obra ficou suspensa entre setembro de 2012 e maio de 2014. À data da suspensão estavam 

executados todos os elementos de apoio: pilares, encontros e pilares-encontro. Relativamente ao 

tabuleiro, os viadutos nascente e poente encontravam-se executados, com exceção dos 

acabamentos, enquanto que o viaduto central (ponte), apenas tinham sido colocadas as vigas de 

inércia variável sobre os apoios do vão central (lado poente) (Fig.4), e sobre os dois vãos de 

extremidade, lado poente. 

 

Figura 4. Colocação das vigas de inércia variável 

Face aos condicionamentos ambientais impostos limitando a intervenção no rio, aponta-se a 

execução do vão central e adjacentes do viaduto central / ponte como o processo construtivo mais 

singular, e que implicou a mobilização de meios de apoio e elevação de grande envergadura, 

envolvendo assim operações de maior dificuldade, risco e complexidade.  

Descreve-se de seguida a cronologia das operações de execução do tabuleiro: 

a. Colocação das vigas de inércia variável sobre os pilares da margem do rio Sado, com o auxílio 

de torres provisórias na extremidade do vão adjacente. Colocação e aperto das barras de 

pré-esforço do nó pilar/viga; 

b. Colocação das vigas complementares (de fecho) nos vãos adjacentes ao vão central; 

c. Execução do tabuleiro, incluindo todas as operações acima mencionadas; 

d. Após terminados todos os trabalhos, colocação da viga de fecho do vão central, sobre o rio 

Sado (Fig.5); 

e. Aplicação do pós-esforço de continuidade; 
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Figura 5. Colocação das vigas centrais de fecho do vão central da ponte 

Posteriormente, foram realizados os trabalhos de acabamento, como a colocação e montagem de 

guarda-corpos, tampas de caleiras, acabamentos nas zonas dos encontros e pilares, entre outras 

atividades necessárias à perfeita conclusão da obra (Fig.6). 

 

Figura 6. Vista inferior da Ponte sobre o rio Sado finalizada 

5 ENSAIOS DE CARGA 

Após término dos trabalhos, e de acordo com plano elaborado pelo projetista, foram realizados 

ensaios de carga pelo FUNDEC/CERIS (Fig.7). 

Foram medidas as seguintes grandezas: 

 Deslocamentos verticais e rotações: com recurso a cargas estáticas em diversas posições e a 

cargas dinâmicas para obtenção da linha de influência do deslocamento; 

 Deslocamentos horizontais: variação de temperatura entre dois períodos distintos; 
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 Vibrações: com recurso a carga dinâmica materializada por veículo a passar sobre ressalto e a 

efetuar travagem brusca no vão instrumentado. 

 

Figura 7. Ensaios de Carga  

Após medição experimental das diferentes grandezas mencionadas, a equipa de projeto procedeu à 

análise das mesmas, tendo como objetivo analisar e comparar os resultados obtidos nos ensaios de 

carga com os resultados obtidos através da modelação matemática, tendo em conta as caraterísticas 

da obra, as características e disposição dos veículos utilizados nos ensaios. 

Verificou-se que os deslocamentos previstos numericamente eram similares aos resultados obtidos 

nos ensaios, desde que fossem considerados na modelação os seguintes fatores: 

 Acabamentos: betuminoso, lancis, guardas de segurança e guarda-corpos; 

 Armaduras: consideração da homogeneização da seção; 

 Módulo de deformabilidade: ajuste tendo em conta a duração da obra e tempos de paragem. 

6 CONCLUSÕES 

A Ponte sobre o Rio Sado é exemplo singular de uma obra de arte rodoviária de grande porte 

baseada intensamente na pré-fabricação e concebida em função da otimização dos processos 

construtivos, nomeadamente em termos de tempo e custos, sem descuidar todas as exigências 

funcionais, ambientais e de conformidade de comportamento estrutural e durabilidade. 

A sua característica mais relevante centra-se na adaptação da solução corrente dos vãos tipo (36m), 

por forma a materializar o vão central da travessia do Sado (64m), através da modificação de secção 

e seccionamento das vigas, implicando a mobilização de meios de elevação incomuns.  

Este tipo de solução, que já anteriormente tinha sido aplicada em Portugal para vãos inferiores, tem 

tido uso mais relevante em países como Espanha ou os Estados Unidos, tanto em obras rodoviárias 

como ferroviárias (Ballesteros, 2010), para vãos desta ordem de grandeza e superiores.  

Paradoxalmente, apesar de estar previsto ser construída em cerca de um ano, outros tipos de 

vicissitudes implicaram que viesse a demorar vários anos a ser completada e mais ainda a entrar em 

serviço. 
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A reabilitação estrutural de um edifício na Rua Vitor Cordon  
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João Carvalho 
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Resumo   

Nesta comunicação apresenta-se a reabilitação estrutural de um edifício na Rua Vitor Cordon, em 
Lisboa. O edifício tinha uma área bruta inicial de cerca de 3.300 m2 e foi sujeito a uma ampliação para 
cerca de 5.100 m2. A intervenção de reabilitação foi complexa com a manutenção das fachadas 
pombalinas, de parte das abóbadas pré-pombalinas, introdução de 5 níveis em cave e a renovação da 
estrutura existente com novos elementos de betão armado e metálicos.  

A comunicação apresenta os princípios seguidos para a conceção da intervenção estrutural. É dado 
enfase à caracterização das pré-existências, incluindo a geologia, a arqueologia e a construção 
existente como resultado de um conjunto de alterações executadas avulso e sem critério ao longo do 
tempo.  

A reconstrução, com um programa ambicioso do ponto de vista de ocupação de espaços e integração 
de elementos existentes, tornou necessária a utilização de estruturas de contenção e sistemas 
construtivos pouco habituais que integram as alvenarias e cantarias que se mantiveram com função 
resistente.  

Nesta comunicação serão referidos os princípios que orientaram a conceção das soluções de 
consolidação da encosta, demolição parcial, contenção e suspensão de fachadas, escavação com 
recurso a paredes de Berlim, estrutura definitiva, bem como alguns aspetos relevantes da obra. 

 

Palavras-chave: Demolição; Contenção de Fachadas; Escavação, Betão; Alvenaria; Reabilitação 
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1 INTRODUÇÃO  

O edifício na Rua Vitor Cordon nos 41 a 45 denomina-se “Duques de Bragança Premium Apartments”. 
Foi reabilitado e ampliado para acolher 13 apartamentos de luxo, 2 espaços comerciais  e 
estacionamento. A par da qualidade de construção e de acabamentos de luxo, o imóvel destaca-se 
pela sua localização, com uma vista única e deslumbrante sobre o rio Tejo. 

A área bruta de construção após a ampliação é de 5.144 m2, com 10 pisos, cinco dos quais parciais 
abaixo do solo. O piso -5, destina-se a áreas técnicas, os pisos -4 a -1 a estacionamento, o piso 0 a 
áreas comerciais e os restantes a habitação. 

O empreendimento ganhou o Prémio Nacional do Imobiliário 2020 na categoria Reabilitação.  

2 CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO  

2.1 Nota histórica 

Antes do terramoto de 1755 nesta zona estaria instalado o Palácio dos Duques de Bragança e as suas 
cavalariças, entre a Rua Direita do Tesouro ou Rua do Tesouro Velho, atual Rua António Maria 
Cardoso, na linha de festo do Monte Fragoso e a Rua do Ferragial, grosso modo a atual Rua Vitor 
Cordon.  

Numa aguarela, de autor desconhecido posterior ao terramoto, com o panorama de Lisboa a partir 
do tejo são representados os danos do edifício do Tesouro. Nesta imagem está representado a Sul do 
palácio um edifício contíguo àquele e sobranceiro à escarpa rochosa (Fig. 1). 

 

Figura 1. Extrato de uma vista aguarelada de autor desconhecido, que representa o panorama de 
Lisboa pouco depois do terramoto de 1755 (Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa). 

Vieira da Silva [1] admite que a fachada tardoz do edifício confinaria, provavelmente, com a Muralha 
Fernandina, que se desenvolveria neste sector ao longo da antiga linha de festo do Monte Fragoso, 
responsável pelo grande desnível entre a Rua Victor Cordon e a Rua do Ferragial.  

O terramoto terá provocado sérios danos nos edifícios do Palácio Ducal, mas os pisos térreos terão 
de alguma forma sobrevivido, sendo posteriormente ocupados por desalojados e na área envolvente 
construídas barracas. Esta ocupação manteve-se até 1841, altura em que se dá um violento incêndio 
que as consome e abre portas à reabilitação daquela área [2]. 
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Na área ocupada pelo Edifício do Tesouro ergueu-se então, na primeira metade do século XIX, uma 
hospedaria que foi em seguida adaptada a hotel. Foi o primeiro grande hotel construído em Lisboa, o 
“Hotel Braganza” (Fig. 2). 

O cruzamento dos dados arqueológicos com a análise histórico/documental conduz à certeza de que 
as abóbadas dos pisos inferiores do Hotel serão reminiscências do Edifício do Tesouro associado ao 
Paço dos Duques de Bragança. 

As sondagens arqueológicas identificaram ainda adossada à extremidade sudeste do edifício e com 
desenvolvimento paralelo à fachada sul, pelo exterior desta, um troço da muralha fernandina em 
taipa militar. No pátio a poente e no interior do edifício não se identificaram outros vestígios da 
muralha.    

 

Figura 2. Braganza Hotel, visto do Cais do Sodré, séc. XIX, pormenor de uma foto de autor 
desconhecido (Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa). 

O hotel terá sido durante muitos anos um dos melhores de Lisboa: tinha o estilo da época, com uma 
sala denominada imperial, forrada de damasco amarelo com mobiliário de damasco vermelho e 
amarelo, tendo em todas as poltronas e cadeiras as armas reais portuguesas esculpidas na madeira 
de espaldar. Nas paredes podiam-se ver vários retratos da família real portuguesa. Eram famosas as 
festas e receções do Hotel Braganza, onde se terão hospedados alguns membros das famílias reais 
europeias e até mesmo da Japonesa e Chinesa. Realizaram-se no Hotel as famosas tertúlias do grupo 
“Vencidos da Vida”. 

Entre 1915 e 1966 o edifício passa a sede das Companhias Reunidas de Gás e Electricidade. Na fase 
final, antes de ter ficado devoluto, albergou a Sociedade Cooperativa – Universidade Livre. 

2.2  Estrutura pré-existente 

Tratava-se de um edifício de tipologia estrutural original do tipo pombalino tardio, muito alterada, 
incluindo, no teto do piso inferior parcialmente em cave, abóbadas de alvenaria de tijolo anteriores 
ao terramoto de 1755. Sobre as abóbadas desenvolviam-se os quatro pisos elevados sendo o último 
em mansarda, aproveitando o desvão do telhado [3].  

As paredes do sistema construtivo primitivo, acima do nível das abóbadas, eram de alvenaria 
ordinária de pedra na fachada e interiormente ao longo de um alinhamento central longitudinal. 
Existiam ainda tabiques e frontais. 
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Estas paredes apoiavam sobre a estrutura de arcos e abóbadas do teto do piso inferior, não existindo 
correspondência direta entre a localização dos elementos verticais de suporte das abóbadas e as 
paredes dos pisos superiores.  

Os pavimentos eram geralmente formados por vigas de madeira revestidas superiormente por 
soalho e inferiormente por estuque apoiado sobre fasquiado. Em diversas zonas da construção, 
sobre os pavimentos originais, tinham sido executados grandes enchimentos ou mesmo lajes de 
betão. 

O edifício teve diferentes tipos de ocupação e foi sujeito a muitas alterações. Como é habitual foram 
demolidas muitas paredes interiores, com ou sem função estrutural, para permitir a execução de 
compartimentos mais amplos. No piso acima das abóbadas, as alterações foram significativas e 
originaram uma forte debilidade estrutural devido às demolições praticamente generalizadas dos 
elementos de travamento transversais para obtenção de salões de grande dimensão. 

A cobertura e o último piso, apesar de corresponderem a uma ampliação relativamente recente, 
tinham os seus elementos estruturais também já muito alterados.  

A estrutura existente era, assim, constituída pelo remanescente esventrado da estrutura original 
pombalina, muito fragilizada e relativamente envelhecida devido à idade e à falta de conservação do 
edifício e pelas próteses estruturais resultantes de intervenções pontuais e sem critério realizadas ao 
longo dos anos, apoiado sobre as abóbadas remanescentes do edifício do tesouro da casa de 
Bragança.   

2.3 Geologia 

Nesta zona, no exterior do edifício, foi identificada uma camada de aterros heterogéneos com uma 
espessura variável da ordem dos 2 a 3 m. 
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Figura 3. Alçado Poente incluindo as camadas geológicas detetadas. Legenda:                                   
0 – Aterro, 1 – Grés Calcário, 2 – Arenito de grão fino, 3 – Grés amarelado, 4 – Calcário, 5 – Vazios 

Subjacente ao aterro desenvolve-se a formação Miocénica “Areolas da Estefânia”. A camada 
superficial desta formação é constituída, por grés-calcários com espessuras variáveis entre os 1,6 m e 
os 6,4 m. Sob esta camada existe um arenito de grão fino, siltoso. Estes arenitos vão melhorando em 
profundidade. As fundações da construção existente estavam assentes sobre a camada superficial 
desta formação (Fig. 3)[4][5]. 

3 INTERVENÇÃO ESTRUTURAL 

3.1 Demolição parcial e contenção de fachadas 

A intervenção estrutural iniciou-se pela demolição parcial das estruturas interiores existentes 
acompanhada e faseado com a redução da espessura das fachadas, acima do nível de abóbadas e 
pela execução de uma estrutura provisória de contenção das fachadas.  

Tendo em conta a localização e geometria do edifício considerou-se impraticável a realização de uma 
estrutura de contenção de fachadas tradicional com a colocação de pórticos de travamento ao longo 
da Rua Vitor Cordon. 

A contenção das fachadas foi garantida através da execução de estruturas metálicas interiores, 
ligadas às paredes a manter e travadas entre si. Estas estruturas incluíam duas torres verticais de 
travamento apoiadas sobre os maciços de suporte das abóbadas (Fig. 4). A montagem da estrutura de 
travamento foi realizada no interior do edifício antes do início das demolições. O travamento das 
paredes de fachada foi assegurado por esta estrutura provisória até à conclusão da estrutura 
definitiva.  

 

Figura 4. Estrutura de contenção de fachadas interior. 

A referida redução da espessura da fachada, pelo interior, foi realizada através do corte com cabo 
adiamantado seguido de reparação e projeção de uma lâmina de betão armado com 0,05 m de 
espessura e da montagem das estruturas de travamento das fachadas. 
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3.2 Suspensão da fachada poente 

Uma vez que havia a necessidade da preservar grande parte das abóbadas existentes no piso inferior 
as caves não ocupam a totalidade da planta do edifício. Localizam-se na zona poente da planta, sob a 
fachada poente e no pequeno logradouro exterior existente a poente do edifício. 

A escavação exigiu assim a suspensão prévia da fachada poente. Para o efeito foram executadas 
microestacas ao longo das duas faces da parede a suspender. Sobre estas microestacas foram 
executadas duas vigas de betão armado. Por meio de pré-esforço, perpendicular às vigas e fachada, 
foram mobilizadas as forças de atrito que permitiram transmitir o peso da fachada para as novas 
fundações provisórias por microestacas permitindo a remoção do terreno sob a fachada (Fig. 5). 

Após a execução de estrutura definitiva nas caves foram removidas estas fundações provisórias.  

3.3 Escavação e contenção 

A escavação foi realizada ao abrigo de uma contenção do tipo “Berlim” de betão armado. Trata-se da 
execução faseada de cima para baixo de painéis de betão armado, ancorados ou escorados 
provisoriamente, solidarizados por uma viga de coroamento e apoiados em microestacas.  

A contenção a sul desenvolve-se à distância, em planta, variável entre os 3,6 m e os 4,8 m, do tardoz 
dos edifícios da Rua do Ferragial. Esta rua situa-se a cota altimétrica francamente mais baixa por 
volta da cota 12, cerca de 20 m abaixo do pátio poente do edifício. O local onde acontece este 
desnível corresponde ao posicionamento espectável da Muralha Fernandina. A proximidade a este 
desnível conduziu a que ao longo dessa frente da contenção não fossem utilizadas ancoragens, mas 
sim escoramentos por meio de treliças metálicas que são travados às paredes de contenção do lado. 
As restantes paredes de contenção foram ancoradas (Fig. 3). 

À medida que a escavação decorria foram sento instalados travamentos, nas microestacas de 
suporte da parede poente formando-se, assim, torres no interior da zona escavada (Fig. 5). 

No interior das caves, após a conclusão da escavação e dos travamentos interiores, foi executada de 
forma tradicional a estrutura de betão armado definitiva e foram sendo desmontados os 
travamentos e cortadas as micro estacas e as ancoragens.  

A altura máxima de escavação foi de cerca de 14,5 m, correspondente à zona técnica onde se 
localizam os depósitos de incêndio sob as caves de estacionamento. A altura da parede de contenção 
na periferia da cave foi de aproximadamente 11,5 m. 

3.4 Consolidação da encosta 

Conforme referido a execução das caves foi iniciada com a execução de estacas para a sustentação 
do muro de Berlim e da fachada poente. Durante a execução de três das microestacas, ao longo da 
fachada sul, foi detetado um vazio no subsolo a 10 m de profundidade. Devido à disposição das micro 
estacas admitiu-se que essa loca teria, pelo menos, 7 m de comprimento por 1,5 m de altura. A 
largura seria certamente mais reduzida. 

Entre a fachada Sul e o limite do lote a Sul foram então executadas sondagem geotécnicas adicionais, 
acompanhadas de nova campanha arqueológica que revelaram uma grande heterogeneidade do 
subsolo. Confirmou-se que o edifício está fundado sobre uma bancada de biocalcarenito de 
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espessura mínima da ordem de 1,5 m. No exterior esta formação está recoberta por aterros 
recentes.  

 

Figura 5. Estrutura de suspensão da fachada poente e estrutura de contenção periférica. 

Sob a bancada de biocalcarenito se encontrou a loca anterior, mas surgiram novos vazios (Fig. 3). 
Foram ainda identificados aterros com resistência mecânica extremamente baixa, intercalados com 
solos naturais de maior ou menor resistência mecânica e em dois casos, a 3,5 m e a 12,5 m de 
profundidade, aparentemente estruturas de alvenaria. Em dois dos furos de sondagem realizaram-se 
filmagens para análise visual e verificou-se que os vazios não correspondiam a estruturas realizadas 
pelo homem. 

Na sequência destes resultados foi definida uma intervenção para reforço do subsolo no tardoz do 
edifício na proximidade da fachada Sul através da execução de “mini-estacas”. Estas servem de 
fundação definitiva à fachada Sul do edifício e consolidam os níveis de terreno atravessados 
garantindo que as bancadas de calcarenito ficam apoiadas sobre elementos rígidos e não sobre os 
aterros. Para a ligação entre os calcarenitos e a parede de contenção foram adotadas pregagens 
curtas ao longo do primeiro nível painéis da contenção adjacentes à fachada Sul. 
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Devido à proximidade do desnível do tardoz dos edifícios da Rua do Ferragial as “mini-estacas” têm 
comprimento da ordem dos 22 m para garantir que a fundação se situa abaixo da cota do pavimento 
térreo destes edifícios. 

As “mini-estacas”, com diâmetro de Ø0,25 m, foram executadas com recurso a escavação prévia por 
trado contínuo. Para o atravessamento das bancadas de calcarenito foi utilizado martelo de fundo de 
furo. Após a conclusão da escavação, com a remoção do terreno, e limpeza do furo foi introduzido o 
betão a partir do fundo do furo. O betão foi intencionalmente pouco fluido para evitar fugas 
pretendendo-se preencher apenas o furo da estaca e admitindo-se apenas o preenchimento pontual 
das cavidades intersectadas pelas estacas. Após a colocação do betão foi introduzida a armadura 
constituída por 1 varão de Ø32mm.  

3.5 Estrutura do edifício  

A estrutura definitiva do edifício é uma estrutura mista com a associação de elementos metálicos, de 
elementos de betão armado e das alvenarias de pedra e tijolo das abóbadas e fachadas (Fig. 6). 

Os pavimentos elevados são constituídos por lajes que associam chapas metálicas, que funcionam 
como armadura inferior, e uma camada complementar de betão armado. Estas lajes são 
estruturadas por uma grelha de perfis metálicos. Nas caves os pavimentos são constituídos por lajes 
maciças de betão armado. 

A cobertura é formada por uma estrutura metálica que serve de apoio a painéis ligeiros que 
suportam os revestimentos. 

Os elementos verticais são constituídos por dois alinhamentos longitudinais de pilares metálicos, 
pelas paredes de fachada reforçadas com a já referida lâmina de betão armado e ainda por algumas 
paredes de betão armado de grande rigidez. Estas paredes correspondem aos dois núcleos de 
elevadores que servem todos os pisos, incluindo os em cave e a duas paredes transversais destinadas 
a compensar a excentricidade em planta destes núcleos e que se desenvolvem-se entre a fundação e 
a laje do último piso. 

As paredes de alvenaria das fachadas, acima do nível das abóbadas, foram ligeiramente alteradas na 
proximidade dos vãos para adaptação à sua nova geometria interior ou para a transformação de vãos 
de janela em vãos de porta para acesso a uma varanda criada ao nível do piso 3 na fachada Sul. No 
exterior das fachadas foi utilizado reboco armado com rede de fibra de vidro fixa à alvenaria por 
varões de aço inox.  

Os pilares metálicos dos dois alinhamentos interiores apoiam sobre as abóbadas por intermédio de 
uma laje de transição de betão armado. As abóbadas e as paredes inferiores que as suportam 
mantêm a função estrutural. Após a aplicação de reboco armado no extradorso das abóbadas foi 
executado um enchimento leve. Sobre este enchimento foi executada a laje de transição para 
suporte dos pilares metálicos. 
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Figura 6. Plantas do RC, de um piso tipo e corte longitudinal da estrutura do edifício 

4 CONCLUSÕES 

Tratou-se de uma intervenção de grande complexidade devido ao programa de ocupação ambicioso, 
à geologia do local, às caraterísticas construtivas do edifício e ao seu elevado valor patrimonial e 
histórico com diversos elementos que era imprescindível preservar. 

Desde início houve uma colaboração próxima entre os projetistas das diferentes especialidades sob a 
coordenação da equipa de arquitetura da Coporgest S.A.. Foi assim possível obter soluções que 
respeitem em simultâneo as necessidades estruturais e o programa arquitetónico do edifício. 

O projeto incluiu a definição dos faseamentos a adotar em obra e a compatibilização dos trabalhos 
dos diversos projetos de estruturas que se revelaram essenciais para a realização da obra. Foi 
implementado um plano de observação com a instalação de alvos topográficos, réguas de 
nivelamento e inclinómetros. Esta instrumentação permitiu o conhecimento e acompanhamento da 
evolução dos deslocamentos nos elementos da construção a manter e também nos edifícios vizinhos. 
No decurso da obra houve a necessidade de ajustes pontuais, mas verificou-se na generalidade a 
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adequabilidade das soluções de projeto e faseamentos propostos. Foi necessário um 
acompanhamento muito próximo da obra, com o recurso, sempre que necessário, a esclarecimentos 
de apoio das soluções a adotar e a ajustamentos do projeto de execução. Esta necessidade foi mais 
evidente no decurso das fases da demolição e da escavação e contenção de terras. 

O apoio do Dono de Obra e a confiança nos diversos intervenientes foram fundamentais para a 
conclusão do empreendimento. 
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Resumo 

A Ponte sobre o Rio Almargem na EN125, construída em 1960 é constituída por uma estrutura de betão 

armado com um tabuleiro com laje de inércia variável com vãos de 13,20m+22,25m+13,20m apoiado 

em pilares parede, e com uma largura de 11,40m. O vão central inclui um vão isostático com 4,0m. 

Nos encontros o tabuleiro é apoiado em pórticos de betão armado e as fundações são indiretas com 

estacas de betão. 

A inspeção, ensaios e avaliação das condições de segurança identificaram a necessidade de se realizar 

uma intervenção de reforço sísmico e de reforço da laje do tabuleiro na direção transversal, para além 

da reabilitação geral da ponte. 

No artigo descrevem-se os estudos e trabalhos realizados dando-se destaque ao reforço sísmico e ao 

reforço da laje do tabuleiro com laminados de fibra de carbono inseridos em rasgos efetuados na face 

superior da laje. 

O reforço sísmico incluiu a execução de confinamento da zona critica dos pilares com chapas e varões 

atravessantes em aço inox e no prolongamento da laje do tabuleiro, sobre microestacas, foram 

introduzidos novos apoios nos encontros. 

A reabilitação incluiu a repavimentação, impermeabilização do tabuleiro, substituição das juntas de 

dilatação e proteção geral da estrutura.  

 
Palavras-chave: Projeto; Reabilitação; Betão Armado; Pontes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo refere-se ao projeto de reabilitação e reforço da Ponte sobre o Rio Almargem, na ER 

125, no concelho de Tavira. A ponte data de 1960, sendo o projeto da autoria do Eng. António Cardoso 

e construção de Rodrigues Santos.  O projeto de reabilitação incluiu a realização de uma Inspeção 

Principal, a elaboração de plano de prospeção geotécnica e de uma campanha de ensaios. 

2. DESCRIÇÃO DA PONTE 

A estrutura da ponte em betão armado tem um tabuleiro com laje de inércia variável apoiado em 

pilares-parede e em pórticos nos encontros (constituídos por dois pilares e viga de estribo), ambos 

fundados em estacas. 

A ponte apresenta 48m de comprimento total divididos em 3 vãos, os laterais com 13.20m e o vão 

central com 22.25m. O vão central inclui um tramo isostático com 4m (Figura 1). 

 

Figura 1. Vista geral da Ponte sobre o Rio Almargem 

O tabuleiro apoia nos pilares e encontros por intermédio de aparelhos de apoio fixos, formados por 

uma placa de chumbo e ferrolhos de aço. O tramo central apoia-se nas consolas através de aparelhos 

tipo rótula, fixos com ferrolhos em ambas as extremidades. O perfil transversal da obra de arte 

apresenta uma largura total de 11.40m, sendo constituído por uma faixa de rodagem com 7.00m, 

bermas de 0.85m e passeios com 1.20 metros cada (Figura 2 e 3).  

 
Figura 2. Corte longitudinal da Ponte  

 
Figura 3. Corte transversal do Tabuleiro 
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3. DESCRIÇÃO DAS ANOMALIAS E DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS E 

SONDAGENS 

As principais anomalias da obra concentravam-se junto ao tramo central, verificando-se uma 

deformação visível das consolas, o mau estado das articulações do tramo Gerber e o destacamento e 

delaminação do betão com corrosão de armaduras que se verifica na face inferior dessas zonas. Nos 

aterros junto aos encontros, verificavam-se assentamentos nas zonas de aproximação à Ponte (sem 

laje de transição), detetável pelas sucessivas camadas sobrepostas de pavimento betuminoso 

aplicadas na plataforma rodoviária. Realizaram-se furacões na berma que permitiram detetar uma 

espessura média de betuminoso de 15 cm quando o projeto original da ponte apresenta 5 cm (Figura 

4).  

     

Figura 4 – Anomalias na zona das juntas do tabuleiro – face inferior na zona junta central e no 

pavimento betuminoso 

O bordo do tabuleiro apresentava-se em mau estado de conservação, com destacamento de betão em 

várias zonas, normalmente relacionadas com a corrosão na base dos prumos dos guarda-corpos. 

No perfil interpretativo das sondagens geotécnica, verifica-se que o solo de cobertura atinge uma 

profundidade de 18 a 20 m constituído por camadas de depósitos de aterros e aluvionares, com fracas 

características mecânicas, à qual sucede um solo com elevada resistência. Em ambas as sondagens, foi 

detetado o nível de água a 6 m de profundidade. Foi também, confirmada oscilações de água no leito 

do rio ao longo do dia devido à influência da maré. 

Foram escolhidas várias zonas onde foram realizados os ensaios de caracterização dos materiais e 

estado de deterioração da estrutura. 

O valor mínimo da tensão de rotura do betão à compressão, obtido no ensaio em laboratório, foi de 

30.4 MPa.  

O recobrimento das armaduras apresenta valores de 24mm a 76mm e a profundidade de carbonatação 

do betão valores de 5mm a 28mm. Os valores médios dos recobrimentos são superiores aos valores 

médios da profundidade de carbonatação e só pontualmente se verifica despassivação das armaduras 

por esta causa. 

Foi medido o teor de cloretos em 3 zonas.  Apesar da qualidade do betão ser boa, verifica-se que existe 

uma contaminação por cloretos no interior do betão, com valores significativos ao nível das armaduras, 

muito embora se verifique que apenas nas zonas de reduzido recobrimento a corrosão se desenvolveu 

de forma significativa. 
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4. AVALIAÇÃO DO PROJECTO ORIGINAL 

O projeto foi realizado com base na regulamentação então em vigor, RBA – Regulamento do Betão 

Armado de 1935, pelo que a verificação da segurança era realizada pelo critério de tensões admissíveis 

no betão e aço comparando esses valores com as obtidas para as ações de serviço atuantes na 

estrutura. 

Foi considerado para o betão uma resistência admissível à compressão de 60 kg/cm2 e para o aço uma 

resistência à tração de 1400 kg/cm2 . 

No projeto foram consideradas as ações permanentes a as seguintes sobrecargas definidas no 

Regulamento das Pontes metálicas de 1929: 

5. AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA PARA A REGULAMENTAÇÃO ATUAL 

Para além do peso próprio, consideraram-se as restantes cargas permanentes, sobrecargas, acção da 

temperatura e ação sísmica.  

A ação sísmica foi considerada de acordo com a NP EN 1998-1: 2010 e respetivo Anexo Nacional. A 

obra localiza-se nas zonas sísmicas 1.3 e 2.3. Ação sísmica não estava considerada na regulamentação 

existente à data de execução da obra. Para verificação da segurança para a ação sísmica adotou-se um 

coeficiente de comportamento  = 1.50 na direção longitudinal e transversal. 

5.1 Verificação da segurança do tabuleiro 

Para fazer a verificação da segurança às cargas verticais, utilizou-se um modelo de cálculo em que se 

simulou a laje do tabuleiro, pilares, encontros e estacas em betão armado (Figura 5).  

A segurança à flexão na zona da laje sobre os pilares não é satisfeita para o momento máximo 

transversal obtido na nova modelação da estrutura. Os resultados deste modelo apresentam uma 

concentração de momentos sobre o pilar, aspeto não identificado na modelação do projeto.  

MSd-transversal = |-457| kNm/m > Mrd- = |-202.58| kNm/m 

 

O momento máximo atuante requeria uma armadura transversal na face superior de 15 cm2/m quando 

apenas existe uma armadura de 6,33 cm2/m (5Ø1/2”) ou seja é necessária uma armadura adicional de: 

As, necessário = 15 - 6.33 = 8.67 cm²/m (A235). 

 
Figura 5 – Modelo de elementos finitos utilizado. 
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O painel central da laje apoia em consolas (Figura 6).  

  

Figura 6 - Pormenorização da junta do painel central da laje do tabuleiro 

Do modelo de cálculo, retirou-se a máxima força vertical que descarrega nessas consolas, sendo de V= 

921 kN para a totalidade do tabuleiro para a combinação ELU. 

O equilíbrio interno de forças na consola está esquematizado na figura 8. Esta força transmite-se ao 

betão da consola por uma força de compressão Fc= 798 KN. Os ferrolhos ficam sujeitos a essa força de 

compressão e a uma força de corte Fcorte = Vxcos60º=461 KN 

A força de compressão, Fc, tem de ser transferida para o topo da laje pela armadura de suspensão 

existente, verificando-se que é satisfeita a segurança (Figura 7). 

      

Figura 7 – Pormenor da armadura de suspensão. Equilíbrio de forças de suspensão da força Fc. 

Os ferrolhos estão sujeitos à compressão e corte verificando-se a segurança pelo critério de Von-Mises 

A ligação à consola está, para a combinação de ações com a ação sísmica, sujeita à ação da reação 

vertical da carga permanente e a uma tração máxima de 289 KN (Figura 8). Essa força gera nos 

ferrolhos uma tração de Ft1=250 KN e uma força de corte de Fc1=145 KN (que se sobrepõe à ação de 

corte resultante da ação vertical. 
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Figura 8 – Ferrolhos sujeitos aos esforços de tração devido à ação sísmica. 

O valor de esforço de tração resistente (3692 KN) dos 110 ferrolhos de ligação também satisfaz as 

condições de segurança, tendo em conta as condições de amarração dos ferrolhos.  

5.2 Verificação da segurança dos pilares e encontros – Ação sísmica 

O facto de a estrutura não estar pormenorizada de forma a garantir os requisitos relativos a estruturas 

dúcteis definidos na EN 1998-2 leva a que seja considerado um coeficiente de comportamento η=1.5 

para a definição dos espectros de resposta de projeto para efeito do cálculo dos esforços nos pilares 

da ponte. Importa referir que a este coeficiente de comportamento não está associada qualquer 

exploração da ductilidade da estrutura, mas, simplesmente, à exploração da sobre-resistência dos 

materiais. 

Foi realizada uma avaliação da estrutura considerando os resultados de uma análise estrutural 

realizada com a rigidez na cedência dos pilares. Nesta análise foi adotado um modelo em que foram 

consideradas as características de rigidez de acordo com o recomendado na EN 1998-2. Todos os 

elementos que poderão entrar em cedência sob a ação sísmica deverão ser simulados considerando-

se a rigidez secante na cedência (rigidez efetiva). A rigidez efetiva foi determinada de acordo com o 

definido no Anexo C do EC8-2. 

Para os pilares obteve-se: EIeff = 1.2 x 2543 / 0.0038 = 0.8 x 106 kNm2=0.094 EII 

Para os pilares dos encontros (que têm armaduras assimétricas) adotou-se uma rigidez efetiva média. 

EIeff = (0.576+0.15) / 2 EII (=)EIeff = 0.36 EII  

O primeiro modo de vibração da estrutura é longitudinal e tem uma frequência de 0.84Hz.  

Verifica-se um deslocamento elástico de 0.115 m no topo dos pilares, para o sismo S1x. 

A verificação da segurança em termos de esforços mostrou que a estrutura existente não satisfaz as 

condições de segurança.  

Realizou-se então a verificação da segurança da ponte com base nos procedimentos do EC8-3, isto é, 

avaliando o comportamento da estrutura com base em deslocamentos. Esta avaliação é realizada para 

os mecanismos resistentes dúcteis que é o caso da flexão. Para os mecanismos resistentes com 

comportamento frágil, a avaliação da segurança é realizada com base em forças aplicando os princípios 

do “capacity design”. 

A verificação da capacidade de deformação dos pilares centrais é realizada em termos do coeficiente 

de ductilidade em curvatura: μ = u / y= 78 / 3.5 = 22.3 
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em que u é a curvatura última disponível da secção do pilar na zona da rótula plástica e y a curvatura 

de cedência. 

Verificou-se que a capacidade de deformação dos pilares centrais é muito superior ao deslocamento 

exigido devido à ação sísmica. 

Para que o pilar possa desenvolver deformações significativas associadas à formação de uma rótula 

plástica na sua base é necessário que o mecanismo resistente à flexão entre em cedência antes de o 

pilar esgotar a capacidade resistente ao esforço transverso pois este mecanismo não apresenta 

ductilidade. 

A verificação da resistência do pilar ao esforço transverso deverá ser realizada por capacidade real 

considerando a mobilização de momentos sobre resistentes: M0 = 0 MRd,  com 0= 1,35. 

Tem-se para o pilar: 

M0 = 1.35 x 2543 = 3423 kNm     e     VEd = 3423 / 6 ≈ 572 kN 

A capacidade resistente do topo do pilar, explorando a participação do betão, pode ser determinada 

de acordo com formulação do REBAP ou do EC2 pois nesta zona o pilar tem comportamento em fase 

elástica: 

VCd =  ddbw  6.16.01 = 850x9x0.35x0.6x(1.6-0.35) = 2008 kN >> VEd = 572 kN 

A capacidade resistente na base do pilar, na zona de formação da rótula plástica, é determinada de 

acordo com o EC8-3 de modo a contemplar a redução de resistência devida à ação cíclica com 

comportamento em fase plástica (1): kNMNV
R

450450.0   <  VEd = 572 kN 

Pelo que não está verificada a segurança ao esforço transverso na condição relativa à formação da 

rótula plástica na base do pilar. 

A verificação da capacidade de deformação dos pilares dos encontros foi também realizada em termos 

do coeficiente de ductilidade em curvatura, igual a : μ = u / y = 6.78 / 2.94 = 2.3 

Verificou-se que a capacidade de deformação dos pilares dos encontros é muito inferior ao 

deslocamento exigido devido à ação sísmica. Deste modo, os pilares vão sofrer rotura por esgotamento 

da capacidade de deformação sob a ação do sismo de projeto.  

A verificação da resistência dos pilares dos encontros ao esforço transverso deverá ser realizada por 

capacidade real considerando a mobilização do máximo momento sobre resistente: 

M0 = 0 MRd,  com 0= 1,35. 

Tem-se para esses pilares: 

M0 = 1.35 x 2516 = 3397 kNm     e     VEd = 3397 / 6 ≈ 566 kN 

A armadura transversal do pilar é constituída por estribos Ø 5/16”//0.20  

A capacidade resistente do topo do pilar explorando a participação do betão é: 

VRd = dbw 1  + Vwd = 471.5 kN  <  VEd = 566 kN 

Pelo que também não está verificada a segurança ao esforço transverso, verificando-se uma rotura 

prematura por esforço transverso no topo do pilar do encontro. 
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Tendo em conta o exposto concluiu-se que a Ponte não apresenta capacidade resistente para o sismo 

de projeto. 

Atendendo à inacessibilidade dos montantes dos encontros e atendendo ao custo desproporcionado 

de substituir os encontros, propôs-se optar por uma intervenção que minimize os trabalhos e os custos 

do reforço e que garanta que a ponte não colapse. 

Propôs-se aproveitar a estrutura da nova laje de aproximação já considerada no projeto de 

reabilitação, para apoiar o tabuleiro no caso de ocorrer colapso da base dos pilares dos encontros. 

Nesta hipótese a carga permanente do tabuleiro (355 kN) e da viga travessa (150 kN) é suficiente para 

compensar a reação máxima de levantamento para a ação do veículo tipo quando localizado no vão 

central (-314 kN).  

6. REABILITAÇÃO E REFORÇO 

6.1 Reforço do tabuleiro 

O controlo da fendilhação na direção transversal na zona da laje sobre os pilares justificou o reforço 

com tiras de fibras de carbono, colocadas na face superior do tabuleiro, em rasgos com 30mm de 

profundidade (figura 10). Considerando uma extensão de cálculo de 10/1000 e um módulo de 

elasticidade de 170 GPa e um coeficiente de segurança de 1,3 obtém-se com 7 tiras de fibra de carbono 

com secção de 20x1.4mm uma área equivalente em A235 de:  

𝐴𝑒𝑞(𝐹𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜) = 0,28
1300

204
= 1,78𝑐𝑚2, pelo que 7x 1,78 cm2/m = 12,46 cm2/m 

A execução do reforço inclui a realização de cortes transversais à laje, numa profundidade de 3 cm, 

para posterior aplicação de laminados de fibra de carbono e sua selagem com resina epóxi (Figura 9). 

   
Figura 9 - Reforço transversal na face superior do tabuleiro na zona dos pilares  

6.2 Concepção e reforço sísmico 

Para avaliar o comportamento da ponte após a rotura dos pilares dos encontros considerou-se um 

modelo estrutural em que o tabuleiro se apoia nos pilares centrais e nos novos apoios da laje de 

aproximação (Figura 10). Para esta situação o primeiro modo de vibração da estrutura é longitudinal e 

tem uma frequência de 0.54Hz. O deslocamento do tabuleiro é de 0.178m no topo dos pilares, para o 

sismo tipo 1. 
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Figura 10 - Corte longitudinal após intervenção 

Nesta situação a estrutura terá de apresentar capacidade de deformação suficiente para fazer face ao 

deslocamento induzido pelo sismo e terá de apresentar resistência suficiente para suportar as cargas 

gravíticas quando sujeita a esse deslocamento. 

No que se refere à capacidade de deformação em flexão dos pilares centrais, verificou-se 

anteriormente que estes elementos apresentam uma capacidade muito superior ao deslocamento 

induzido pelo sismo. Verificou-se, também, que é necessário aumentar a capacidade resistente ao 

esforço transverso na zona da rótula plástica na base para que essa capacidade de deformação possa 

ser mobilizada.  

Verificou-se que a resistência dos pilares à flexão é superior ao esforço induzido pelo efeito P = 5435 

x 0.178 = 967 kNm, de modo a que a estrutura apresente capacidade para suportar as cargas gravíticas. 

Atendendo ao mau estado dos aterros de aproximação e falta de laje de transição foi executada uma 

laje apoiada em microestacas que funcionará como reforço do aterro e para apoio da laje do tabuleiro 

no caso de existir a rotura dos pilares dos encontros, na sequência de um sismo (Figura 11). 

Nesta verificação da segurança, utilizou-se um modelo em que simula a laje por meio de elementos de 

casca e as microestacas por meio de elementos de barras. A nova laje apresenta espessuras de 30 e 50 

cm, e bandas maciças com 80 cm nas extremidades. Do modelo de cálculo concluiu-se que cada 

microestaca deverá suportar cerca de 348 kN.  

Adotam-se microestacas constituídas por tubos 88.9 x 8.5 (aço da classe N80) com uma capacidade 

resistente ao esforço axial de 691 kN.  

   
Figura 11 - Nova laje sobre microestacas, pormenor dos apoios e laje de transição  
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Reforço ao esforço transverso dos pilares centrais com chapas e varões atravessantes em 

aço inox 

Verificou-se que os pilares centrais da ponte sofrem uma rutura precoce por corte antes de 

desenvolverem a capacidade resistente à flexão associada à formação das rótulas plásticas. 

A verificação da resistência do pilar ao esforço transverso deverá ser realizada por capacidade real 

considerando a mobilização de momentos sobre resistentes: 

Como referido anteriormente é necessário realizar o reforço da base dos pilares centrais na zona de 

formação da rótula plástica, para evitar uma rotura precoce por corte. 

Para a zona em causa é prudente tomar-se para a inclinação do campo de compressões um ângulo de 

45o. 

O esforço transverso de cálculo vale (secção 5.2): VEd /m = 572 / 9 = 64 kN/m 

Pelo que as armaduras transversais valem: 

Asw/s = VEd /(z cotg  fyd) = 64 / (0.61x19.1) = 5.49 

cm2/m Adotaram-se 2R Ø12mm//0.30 = 7.53 

cm2/m fyd = 220 / 1.15 = 191 MPa (aço inox 1.4401 - EN 10088-

1) 

O reforço na base dos pilares consistiu na aplicação de chapas de aço inox com 8mm de espessura em 

ambas as faces do pilar e devidamente interligadas com varões atravessantes (Figura 12). 

    
Figura 12 - Confinamento na base dos pilares 

6.3 Reabilitação geral 

A reabilitação geral incluiu as seguintes intervenções: reparação local de zonas do tabuleiro com 

corrosão; limpeza e pintura geral das superfícies de betão; substituição do guarda-corpos metálico por 

um novo; repavimentação e impermeabilização do tabuleiro; reabilitação do sistema de drenagem; 

substituição das juntas do tabuleiro; reabilitação do revestimento dos taludes dos encontros e 

introdução de novas guardas de segurança em toda a extensão do tabuleiro (Figura 13). 

1610 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



     

Figura 13 - Vista da obra após a reabilitação 

7. CONCLUSÕES 

A ponte sobre o Rio Almargem apresenta um tabuleiro em laje de betão armado apoiada em pilares-

parede e em pórticos nos encontros. O tabuleiro inclui um tramo isostático de 4m de extensão fixado 

a consolas adjacentes que complementam o vão central. Para além da reabilitação geral da estrutura 

foi introduzida, no tardoz dos encontros, uma nova laje apoiada em microestacas que inclui um novo 

apoio do tabuleiro no alinhamento dos encontros que permite evitar o colapso da obra para um sismo 

intenso, uma vez que os referidos pórticos não têm capacidade para suportar os efeitos dessa ação e 

o acesso para o seu reforço seria de muito difícil implementação. A intervenção realizada resolveu de 

forma económica os problemas principais desta obra, como ilustrado no artigo. 
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Resumo 

O edifício do Convento de Jesus, que se encontrava em elevado estado de degradação, com várias 

zonas em ruína, apresenta três fases de construção distintas: tendo a sua origem no século XVI, sofreu 

diversas intervenções, nomeadamente no século XVII e XVIII, e diferentes ocupações. 

No conjunto inclui-se a Igreja e a sua torre sineira, um claustro composto por arcos de volta perfeita 

apoiados em colunas e galerias apresentam arcos e abóbadas de aresta em alvenaria. Para além do 

corpo central, que se desenvolve em torno do claustro, inclui-se também uma galeria adjacente à 

Igreja, a Oeste desta, bem como uma Torre, lateralmente à ala Poente. 

O edifício é constituído por paredes portantes de alvenaria de pedra ordinária que variam bastante 

com diferentes materiais constituintes – pedra de várias dimensões, tijolos maciços – e também o tipo 

de aparelho, o que remete para os vários processos de ampliações em períodos distintos da sua 

existência. 

Os pavimentos elevados remanescentes são constituídos por abóbadas – nervuradas, de berço ou de 

asa de cesto. Algumas paredes e abóbadas encontravam-se, no início do projeto, em diferentes níveis 

de degradação, desde a mera desagregação até ao colapso incipiente, iminente ou até total. 

De um modo geral, constatava-se que as principais anomalias se prendiam com movimentos de 

paredes, nomeadamente desaprumos, fendilhação – de diversas naturezas – de tetos e paredes, 

deterioração de alvenarias e presença generalizada de humidade. 

Assim, preconizou-se a reconstrução e reforço, total ou parcial, de troços de paredes e dos pisos 

elevados construídos em alvenaria. Foram reforçadas as fundações das colunas do claustro. Previu-se 

ainda, a reconstrução de todo o piso de esteira e das coberturas, com ocupação de piso técnico, 

seguindo o programa arquitectónico da autoria do Arq. Falcão de Campos, que previu a adopção de 

perfis de aço como material estrutural integrados na imagem do conjunto. 

 
Palavras-chave: Reabilitação; Reconstrução; Reforço; Convento; Alvenaria; Abóbadas. 

  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1613

mailto:vasco.appleton@a2p.pt
mailto:hugo.rodrigues@a2p.pt


1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo refere-se ao projeto de reabilitação e reforço do edifício do Convento de Jesus, em 

Viana do Alentejo, construção com origem no século XVI. 

O projeto baseou-se na informação recolhida num Estudo de Diagnóstico que antecedeu a realização 

do Projeto de Reabilitação e Reforço, a que se seguiu o acompanhamento técnico da obra. 

 
Figura 1 - Vista aérea do Convento 

2 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

O edifício encontrava-se em elevado estado de degradação, com várias zonas em ruína e apresenta 

três fases de construção distintas: a original do século XVI, sofreu alterações nos séculos XVII e XVIII, e 

diferentes ocupações posteriormente. 

O complexo conventual inclui a Igreja, orientada a nascente, distribuindo-se as restantes dependências 

em torno do claustro, situado a Norte da igreja. Este é composto por conjuntos de cinco arcos, na sua 

maioria de volta perfeita, em cada face, apoiados em colunas. Os arcos e abóbadas de canhão e 

nervuras das galerias são em alvenaria nos dois pisos, existindo um terraço sobre o segundo piso. Para 

além do corpo central, que se desenvolve em torno do claustro, inclui-se também uma galeria 

adjacente à Igreja, a Oeste desta, bem como a Torre, lateralmente à ala Poente, ambas as 

dependências com contacto para o pátio interior do Convento, que dispõe de uma cisterna. 
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Figura 2 – Identificação dos diversos corpos que constituem o núcleo conventual. 

Estruturalmente, o complexo é constituído por paredes portantes de alvenaria de pedra ordinária. 

Estas variam bastante em espessura, material constituinte (combinação de elementos de pedra e 

tijolos maciços) e tipo de aparelho, o que remete para diferentes processos de reconstrução, reparação 

e ampliação em períodos distintos da sua existência. 

     

Figura 3 – Exemplos de paredes de alvenaria de pedra e tijolo maciço. 

Os pavimentos são constituídos na sua maioria por abóbadas – nervuradas, de berço ou de asa de 

cesto, que suportam pequenos muretes de alvenaria de tijolo maciço, que por sua vez suportariam os 

revestimentos de piso. À data do início da obra alguns dos pavimentos encontravam-se colapsados na 

íntegra, existindo zonas em que o seu estado de conservação era bastante precário. 

     

Figura 4 –Abóbadas de aresta com nervuras não colaborantes (à esq.), de berço e asa de cesto (à 

dir.) 
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A maioria das coberturas encontravam-se colapsadas, à exceção da igreja (nave e capela-mor). 

3 ESTADO DE CONSERVAÇÃO ENCONTRADO ANTES DA INTERVENÇÃO 

De um modo geral, constatou-se que as principais anomalias se prendiam com fendilhação de paredes 

e tetos, deterioração de alvenarias e presença generalizada de humidade.  

Por todo o edifício ocorriam vestígios da presença de humidade, verificando-se manchas assinaláveis 

e colonização biológica em grande parte das superfícies.  

   

Figura 5 – Vestígios generalizados da presença de humidade e destacamento dos revestimentos. 

Nas paredes, tanto exteriores como interiores, assinalava-se o destacamento dos revestimentos e 

exposição do material constituinte da parede – alvenaria de pedra e tijolos maciços. Este fenómeno 

tornou algumas zonas bastante vulneráveis à ação direta de agentes externos, atmosféricos e 

biológicos, nomeadamente as águas das chuvas, e contaminação vegetal. 

   

Figura 6 – Desagregação dos elementos constituintes das paredes 

As colunas do claustro onde descarrega o sistema de abóbadas apresentavam igualmente sinais de 

deterioração, nomeadamente desagregação de elementos nas colunas principais, com redução da sua 

secção efetiva, e descalçamento das colunas secundárias, laterais a estas últimas, de suporte dos arcos 

das abóbadas. 
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Figura 7 – Destacamento de material constituinte dos pilares do claustro e descalçamento das 

colunas secundárias de suporte das arcadas. 

As abóbadas que ainda não tinham colapsado apresentavam uma extensa contaminação biológica no 

seu extradorso, que potencia uma penetração e fixação da água das chuvas nessas estruturas. 

Verificou-se ainda o destacamento localizado de alguns arcos torais e nervuras, tendo já ocorrido o 

seu colapso total ou parcial. 

   
Figura 8 – Vista geral do estado encontrado das abóbadas de nervuras, sendo percetível 

deformações, fendilhações e destacamento dos revestimentos. 

As abóbadas do claustro apresentavam diversos padrões de fendilhação, sendo geral a ocorrência de 

fendas ao longo da aresta de união entre galerias perpendiculares, e de uma fenda longitudinal a todo 

o comprimento de cada ala. Os padrões de fendilhação apresentavam ainda indícios do movimento 

das paredes adjacentes. 
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Figura 9 – Vista geral do claustro. 

   

Figura 10 – Fendilhação das abóbadas do primeiro piso do claustro. 

Ao nível do piso 1 do claustro, para além de uma pendente assinalável do pavimento para o interior 

do claustro, verificou-se que ocorreu uma fratura ao longo de todo o pavimento, que sugere um 

desligamento deste em relação à parede de fachada e Ala Nascente, alvo de movimento mais 

acentuado, cujas abóbadas estavam parcialmente colapsadas. 

     

Figura 11 – Contaminação com herbáceas e desligamento entre o pavimento e a parede. 

Do primeiro piso foi possível ter uma visão geral do estado de ruína das paredes e abóbadas destas 

alas. 
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Figura 12 – Estado das dependências da ala Nascente: vegetação densa e colapso dos pisos 

superiores. 

4 DIMENSIONAMENTO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO E REFORÇO  

Preconizou-se a reparação, reforço e nalguns casos a reconstrução parcial de zonas colapsadas. Foram 

reforçadas as fundações das pilastras do claustro. Previu-se ainda, a reconstrução de todo o piso de 

esteira, com ocupação de piso técnico e das coberturas. A estrutura foi alvo de análise dinâmica 

tridimensional que serviu o objetivo de verificar a capacidade da estrutura para a ação sísmica e 

dimensionar os reforços necessários à melhoria do seu desempenho. 

 

Figura 13 – Imagem do modelo tridimensional global 

Os trabalhos de reparação e reforço são descritos nas secções seguintes. 

5.1 Reconstrução e reforço de abóbodas em alvenaria 

Diversas abóbadas foram totalmente ou parcialmente reconstruídas com tijolos maciços novos ou 

reaproveitados. Todas as abóbadas a manter, severamente fendilhadas, foram reforçadas com uma 

lâmina de microbetão armado. 
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Figura 14 – Reconstrução de uma abóbada de nervuras em alvenaria: cimbres, nervuras, calotes 

 
Figura 15 – Vista geral da face inferior da abóbada de nervuras em alvenaria já reconstruída 

   
Figura 16 – Reforço de abóbadas com lâmina de microbetão armado 

5.2 Reconstrução de paredes de alvenaria 

As paredes de alvenaria existentes foram alvo de uma consolidação geral, incluindo injeção de fendas, 

preenchimento de lacunas através de encasques e reconstrução de troços colapsados. A reconstrução 

foi realizada através do assentamento das pedras e tijolos maciços com argamassa bastarda. As pedras 

aplicadas foram selecionadas e reaproveitadas de zonas colapsadas e da demolição de outras paredes. 
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Figura 17 – Novas paredes de alvenaria de pedra e tijolo maciço 

5.3 Reforço de fundações 

As fundações das colunas de alvenaria do claustro foram reforçadas de forma indireta por intermédio 

de microestacas e respetivo maciço de encabeçamento. 

   

Figura 18 – Reforço das fundações com microestacas 

 

Figura 19 – Desenho de pormenor do reforço das fundações com microestacas 
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5.4 Execução do piso de esteira 

As zonas correntes do piso de esteira são compostas por vigas metálicas INP220 e apoiam nas 

extremidades em perfis UNP220 que se encontram chumbados nas paredes de alvenaria. Os banzos 

inferiores dos INP220 servem de apoio às abobadilhas cerâmicas que compõem o pavimento. 

   

Figura 20 – Vista geral do pavimento da esteira 

5.5 Execução da cobertura 

As zonas correntes da cobertura são constituídas por perfis metálicos INP80 e madres UNP40, que 

servem de travamento aos perfis principais e suportam os revestimentos da cobertura. 

 

Figura 21 –Estrutura da cobertura da ala Sul 

5.6 Execução de piso sanitário 

Nos pisos térreos foram criados pisos sanitários com um sistema de cúpulas plásticas (Cupolex) que 

permite a ventilação da laje de pavimento, conferindo uma proteção à humidade e aos fenómenos 

higrotérmicos provenientes do contacto com o terreno. 
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Figura 22 – Execução do piso sanitário com o sistema Cupolex 

 

Figura 23 – Desenho de pormenor do sistema Cupolex 

6 CONCLUSÕES 

O projeto e a obra descritos no presente documento constituem uma abordagem de reabilitação de 

um edifício com valor histórico e patrimonial que, apesar de não se encontrar protegido ou 

classificado, foi tratado como se assim o sucedesse, através da conciliação das soluções, técnicas e 

materiais de construção tradicionais com soluções atuais, resultando numa edificação invulgar e com 

a resistência estrutural adequada. 
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Resumo  

A Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego foi a primeira ponte de tirantes construída em Portugal, 

tendo aberto ao tráfego em 1982. O seu projecto é da autoria do Professor Engenheiro Edgar Cardoso. 

Tem uma extensão total de 1421m e é composta por dois viadutos de acesso e pela ponte de tirantes. 

Esta possui 2 tramos extremos de 90m de comprimento e um tramo central com 225m. O seu 

tabuleiro, misto de aço e betão, é suportado por duas torres, dois pilares de transição e 6 pares de 

tirantes que divergem a partir dos topos das torres e se ligam ao tabuleiro em secções afastadas de 

30m entre si. 

A importância histórica e a concepção diferenciada da obra de arte, no contexto da engenharia de 

estruturas portuguesa, justificam as preocupações com a sua preservação e a manutenção em 

funcionamento, tal como evidenciam as diversas intervenções a que a ponte foi submetida nos últimos 

20 anos. Destacam-se os estudos de reabilitação efectuados entre 1998 e 2001, que conduziram à 

reabilitação concluída em 2006, e a intervenção adicional nas bases das torres realizada em 2013. Fruto 

das inspecções periódicas a que a ponte é submetida, constatou-se nos últimos tempos a crescente 

existência de fios lassos e partidos nas zonas das ancoragens no tabuleiro. Este cenário justificou que  

a Infraestruturas de Portugal decidisse  substituir integralmente os tirantes, dotando a obra de uma 

segurança acrescida e facilitando quer a manutenção quer futuras reparações no sistema de 

atirantamento. 

Neste artigo ilustram-se as soluções preconizadas para levar a cabo a substituição dos tirantes, a qual, 

pela sua especificidade e inúmeras condicionantes – desde a necessidade de minimizar o impacto de 

qualquer intervenção sobre o comportamento estático da ponte, à exiguidade dos espaços disponíveis 

para a execução dos trabalhos –, obrigou ao estudo de múltiplas soluções e ao seu refinamento e 

ajuste, até se encontrar aquela que se julga melhor servir os objectivos da intervenção. 

Palavras-chave: Projecto; Reabilitação, Ponte; Tirantes; Figueira da Foz; Edgar Cardoso 
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1 INTRODUÇÃO  

A Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego tem uma concepção diferenciada no contexto da 

engenharia de estruturas portuguesa e na época histórica em que ela foi construída, e uma inserção 

numa rede viária de enorme importância económica, que justificam as preocupações com a sua 

preservação e manutenção em pleno funcionamento. 

 

Figura 1. Vista da ponte de tirantes 

Fruto das inspecções periódicas a que a ponte é submetida, constatou-se, nos últimos tempos, a 

existência de um número crescente de fios dos tirantes lassos e partidos nas zonas próximas das 

ancoragens no tabuleiro. Embora estas deficiências afectem, ainda, um número relativamente 

reduzido face ao total de fios que constituem cada tirante, trata-se de uma situação que tenderá a 

agravar-se com o decorrer do tempo, podendo pôr em causa a segurança da obra. A solução adoptada 

no projecto original, fruto do conhecimento e tecnologia existentes na altura, levou a que 

determinadas zonas dos tirantes ficassem muito expostas ao ambiente agressivo e à água em 

particular, despoletando um processo que começa a ser de corrosão acelerada. Acrescenta-se, ainda, 

que o tipo de atirantamento existente, contrariamente aos que se usam hoje em dia, não permite a 

reparação dos tirantes impondo, assim, a sua substituição integral. 

Esta circunstância ditou a decisão tomada pela Infraestruturas de Portugal, SA de proceder à 

substituição integral dos tirantes, o que permitirá dotar a ponte de uma segurança acrescida e 

facilitará, quer a manutenção quer a execução de futuras reparações no sistema de atirantamento. 

Neste artigo ilustram-se as soluções preconizadas para levar a cabo a substituição dos tirantes, a qual, 

pela sua especificidade e inúmeras condicionantes – salienta-se a necessidade de minimizar o impacto 

de qualquer intervenção sobre o comportamento estático da ponte e a exiguidade dos espaços 

disponíveis – obrigou ao estudo, refinamento e sucessivo ajuste de múltiplas soluções até se 

encontrarem aquelas que se julga melhor servirem os objectivos da intervenção. 

2 DESCRIÇÃO DA PONTE DE TIRANTES 

A ponte de tirantes tem um desenvolvimento de 405 m e está subdividida em dois tramos extremos 

com 90 m e o tramo central 225 m. 
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O tabuleiro da ponte é suportado por duas torres auto-estáveis, dois pilares de transição e 6 pares de 

tirantes que descem do topo de cada torre sendo contínuos sobre selas de desvio aí instaladas. Em 

termos de desenvolvimento longitudinal o tabuleiro possui na sua zona intermédia duas juntas de 

dilatação que delimitam um tramo central simplesmente apoiado com 30 m de comprimento, 

dividindo a ponte em duas estruturas com funcionamento estrutural quase independente. A 

plataforma é composta por uma estrutura mista aço-betão em que os elementos metálicos constituem 

um sistema ortotrópico com módulos de, em geral, 10 m de comprimento e 17 m de largura no qual  

se destacam as duas vigas de rigidez longitudinais, duplas, com secção em I de alma cheia e 2 m de 

altura. É nelas que amarram os tirantes de suspensão. 

Os tirantes de suspensão estão dispostos em leque, de forma simétrica para cada um dos lados das 

torres, e estão amarrados ao tabuleiro, mais propriamente às vigas de rigidez deste, em secções 

espaçadas de 30 m. As ancoragens dos tirantes foram realizadas com um dispositivo concebido pelo 

Prof. Edgar Cardoso, que consiste numa peça troncocónica de aço fundido onde penetram as 

extremidades dos fios de aço dos tirantes. Depois de se disporem criteriosamente os fios no interior 

da peça troncocónica o espaço remanescente no seu interior foi preenchido por uma mistura de resina 

epóxi e granalha de aço. 

As selas, em aço vazado, estão assentes sobre chapas de aço que foram interpostas entre as suas bases 

e o topo da torre quando se procedeu ao ajuste final das forças nos tirantes. 

Os tirantes são formados por fios de aço, com 1600-1800 MPa de tensão de rotura e 5 mm de 

diâmetro. Os cabos mais longos têm 900 fios, os intermédios 540 fios e os mais curtos 390 fios. Cada 

tirante está protegido por um enrolamento de fio de aço, galvanizado e pintado. 

As duas torres são de betão armado, e elevam-se cerca de 80 m acima do nível do plano médio da 

água. São compostas por quatro elementos rectangulares ocos, inclinados longitudinal e 

transversalmente, unidos dois a dois ao nível do apoio do tabuleiro e no seu topo, onde são ligados 

por uma travessa de secção quadrada e oca que une o par de montante ao de jusante. 

 

Figura 2. Vista das torres 
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3 SOLUÇÕES PROJECTADAS 

Tal como atrás se referiu, a ponte já foi objecto de vários estudos e consequentes intervenções, quer 

visando prolongar a sua vida útil, quer encarando a adaptação da estrutura de modo a conferir-lhe a 

capacidade de cumprir, com adequada segurança, os requisitos exigidos pela regulamentação vigente. 

Avaliou-se também a possibilidade de alterar o seu sistema estático de forma a dotá-la de um 

funcionamento estrutural mais favorável. Este tipo de modificações tem implicações profundas no 

modo como a estrutura “responde” às solicitações e, uma vez que introduzem algumas alterações à 

sua concepção original, têm de ser meticulosamente analisadas. 

Para além da necessidade de realizar todos os trabalhos previstos sem comprometer a integridade dos 

restantes elementos estruturais, pretende-se que as intervenções propostas preservem, ao máximo, 

os aspectos conceptuais originalmente idealizados pelo Prof. Edgar Cardoso. 

Assim, os aspectos fundamentais que condicionaram as soluções projectadas podem ser resumidos 

nos seguintes pontos-chave: 

 Substituição do sistema de tirantes; 

 Melhoramento do dispositivo de retenção do tabuleiro nos pilares de transição; 

 Incremento da capacidade resistente das torres; 

 Beneficiação da integridade dos pilares de transição. 

Tendo em consideração os estudos desenvolvidos, foi possível demonstrar que, salvo situações 

pontuais, a capacidade resistente disponível nas torres e nos pilares de transição não condiciona de 

forma vinculativa a segurança global da obra e, por conseguinte, não inviabiliza as soluções adoptadas 

para a operação de substituição dos tirantes. 

Para a substituição dos tirantes actuais por um sistema moderno foram equacionadas várias soluções, 

tendo a sua viabilidade sido condicionada pelo muito limitado espaço existente no topo das torres 

para a colocação, quer de novas selas de desvio, quer de ancoragens. Com efeito, as actuais selas de 

desvio ocupam quase por completo os blocos de betão que são os únicos locais onde é possível 

transmitir forças elevadas no topo das torres. À medida que se foi avançando nos estudos ficou 

evidente que a substituição teria de ser feita passo a passo, isto é, um par de tirantes de cada vez – 

activação progressiva do par de tirantes provisório em simultâneo com a desactivação e remoção do 

par existente que ele substitui, seguido da progressiva instalação e activação do par definitivo, 

acompanhada da desinstalação do provisório. 

Na solução projectada, tal como nos tirantes existentes, os tirantes provisórios são elementos 

contínuos cujas extremidades inferiores estão ancoradas no tabuleiro. A sua ligação às torres efectua-

se através das superfícies de contacto dos fios nas superfícies curvas das selas provisórias, mobilizando 

forças radiais e tangenciais, estas últimas provenientes do atrito aço-aço. 

3.1 Ancoragens no tabuleiro 

As posições das ancoragens dos tirantes provisórios e definitivos foram ajustadas de modo a afastá-

las das posições das actuais ancoragens pois só assim se conseguem evitar intervenções de corte e 

soldadura de chapas de reforço nestas zonas, mas tendo a preocupação de manter os esforços 

actuantes sempre abaixo da capacidade resistente das secções do tabuleiro durante todas as fases 
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previstas para a substituição dos tirantes. Assim, as ancoragens provisórias e definitivas dos tirantes 2, 

3, 4 e 5 foram posicionadas imediatamente a Norte e a Sul das ancoragens existentes, tal como se 

ilustra na figura 3. 

 

Figura 3. Ancoragens provisórias (direita) e definitiva (esquerda) dos tirantes 2 e 5 

Constituem excepção a esta disposição as ancoragens dos tirantes 1 (retenção) e 6 (o mais próximo do 

vão central simplesmente apoiado). Estas tiveram obrigatoriamente de ser ajustadas às singularidades 

e aos fortes condicionamentos espaciais das zonas onde se inserem. No caso do tirante 1, foi 

necessário colocar, tanto as ancoragens provisórias como as definitivas, na intersecção dos eixos das 

vigas com o eixo do apoio (Fig. 4) e, no caso do tirante 6, por insuficiência da capacidade resistente das 

vigas do tabuleiro, não se pode aumentar a distância entre as suas ancoragens e os apoios do troço 

central (Fig. 5). Em ambas as situações, os tirantes provisórios são ancorados exteriormente às vigas 

do tabuleiro, contrariamente ao que sucede nas restantes ancoragens. 

 

Figura 4. Ancoragem provisória no tabuleiro para os tirantes 1 – alçado e corte 

 

Figura 5. Ancoragens provisórias (inferior) e definitivas (esquerda) no tabuleiro para os tirantes 6 

– corte longitudinal 
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3.2 Blocos de ancoragens no topo das torres 

A desactivação de qualquer das selas actuais e sua substituição pela futura caixa de ancoragem do 

respetivo tirante definitivo, que será colocado no mesmo local, obriga a que a sela do tirante provisório 

seja instalada fora do espaço ocupado pelas selas actuais. Só assim se consegue libertar o espaço onde 

será colocada a caixa de ancoragem definitiva e se permite a execução prévia dos trabalhos necessários 

para a sua instalação. A concepção das selas provisórias, a escolha dos locais onde elas seriam 

instaladas e a definição do dispositivo que transfere as cargas dos tirantes provisórios para o topo das 

torres depararam-se com enormes dificuldades, principalmente devido à exiguidade dos espaços 

disponíveis. A solução encontrada foi a colocação de duas selas provisórias, em cada um dos lados do 

topo da torre (ou por plano de atirantamento), localizando-as exteriormente ao espaço ocupado pelas 

actuais selas. As selas provisórias serão acopladas nos topos de uma viga metálica de sustentação, 

previamente instalada sob as selas existentes, no intervalo entre os dois blocos de betão em que elas 

assentam, a qual transfere as forças que lhes são aplicadas pelas selas provisórias para a superfície de 

betão subjacente.  

 

Figura 6. Alçado das selas existentes e selas provisórias (esquerda) e corte dos blocos de 

ancoragem definitivos (direita) 

Relativamente à solução projectada vale a pena ter em consideração as seguintes observações: 

 Embora se traduza na duplicação do número de selas provisórias, a adopção desta solução 

permitiu aligeirar estas selas e resultou numa solução estaticamente equilibrada, uma vez que as 

forças exercidas por cada tirante se distribuem por duas selas que estão em posições quase 

simétricas relativamente ao eixo do fuste de betão; 

 Ficando as selas provisórias em posições mais excêntricas e mais baixas relativamente às posições 

das selas originais e das novas ancoragens, conseguiu-se evitar conflitos geométricos (colisões) 

entre as três ordens de tirantes (existentes, provisórios e definitivos); 

 Da opção pela colocação de uma travessa de sustentação das selas provisórias resulta um 

conjunto mais compacto e facilita-se a movimentação e a montagem dessas selas. 

Uma vez que as dimensões da viga de sustentação das selas estão limitadas pelo espaço disponível 

entre os blocos de betão existentes e que as selas têm um comprimento bem superior à largura da 

viga, pois só assim conseguem acomodar os raios de curvatura compatíveis com a geometria de todos 

os tirantes, quer as sobrecargas de serviço actuantes no tabuleiro, as forças que se geram durante as 
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operações de corte de fios e de esticamento progressivo dos novos cordões introduzem desequilíbrios 

nas forças solicitantes dos tirantes e, consequentemente, esforços significativos de torção na viga. 

Estes, por sua vez, são difíceis de equilibrar dentro do espaço exíguo que a envolve pelo que, para 

mobilizar as reacções que contrariam estes esforços, preconizaram-se três medidas: 

1. A secção em caixão da viga metálica que suporta as selas apresenta uma configuração com elevada 

rigidez de torção e que permite a formação de binários de forças verticais e horizontais 

estaticamente equivalentes ao momento torsor solicitante. Tais forças são equilibradas pelas forças 

transmitidas nas superfícies de contacto com o betão envolvente. 

2. A fim de promover a solidarização mecânica entre a viga metálica e os blocos laterais de betão 

existentes, preconizou-se a instalação de barras de pré-esforço que atravessam estes elementos e 

ainda o preenchimento dos intervalos entre as superfícies de aço e de betão mediante a injecção 

de “grout”. Esta medida contribui para aumentar o grau de encastramento da viga metálica na 

torre, criando-se aí um bloco monolítico. 

3. De modo a ser possível minimizar os eventuais desequilíbrios introduzidos pelo corte de fios e 

tensionamento de cordões em cada fase, preconizou-se a instalação de um conjunto de macacos 

hidráulicos, posicionados nas extremidades das selas provisórias, os quais permitem absorver esses 

desequilíbrios e, posteriormente, com a desactivação dos macacos, possibilitam a transferência da 

resultante vertical das forças para a zona central da viga, recentrando-a. Os macacos apoiam sobre 

uma estrutura metálica constituída por chapas, a qual transfere as suas cargas para os fustes das 

torres por intermédio do atrito mobilizado pelo aperto de barras de pré-esforço que atravessam o 

fuste lado a lado. Conjuntamente com o conjunto de macacos hidráulicos definiu-se a metodologia 

a seguir para efectuar a transferência das cargas entre tirantes (existentes/provisórios e 

provisórios/definitivos) por meio de um número mínimo de patamares que, em última análise, 

limite as forças de desequilíbrio máximas a que toda a estrutura estará sujeita no decurso das 

operações de substituição de tirantes. 

 

Figura 7. Alçado das selas provisórias, apoiadas sobre o sistema de suporte e de equilíbrio 

Os novos tirantes irão ancorar em blocos (caixas) metálicos a colocar no topo das torres – opção que 

se justifica pela intenção de tirar partido dos benefícios dos modernos sistemas de tirantes, os quais 

têm, nos últimos 30 anos, sofrido grandes melhorias no que toca ao seu comportamento à fadiga, a 

um melhor conhecimento dos efeitos das vibrações e da forma como lidar com elas e com os seus 
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efeitos secundários, mas também melhorias substanciais das disposições destinadas a promover a 

impermeabilização e o retardamento da degradação provocada pela presença de água. 

Conceptualmente, modifica-se o sistema de tirantes contínuos sobre as selas para dois tirantes 

distintos ancorados de cada lado das torres, o que, do ponto de vista do comportamento estrutural da 

ponte, não origina diferenças substanciais, excepto pelo facto de a geometria dos tirantes poder ser 

ligeiramente alterada visto que a configuração dos blocos de ancoragem não permite reproduzir 

exactamente a geometria existente nas selas. 

 

Figura 8. Blocos de ancoragem definitivos em corte e em alçado 

Em consonância com o que já tem sido referido noutras partes deste documento, as grandes limitações 

de espaço levaram a uma solução que se caracteriza pela adopção de caixas de amarração metálicas 

cuja geometria se procurou assemelhar, tanto quanto possível, às das selas existentes, tanto no 

tamanho como na configuração das superfícies envolventes. 

3.3 Sistema de fixação do tabuleiro aos pilares de transição 

O sistema de fixação do tabuleiro aos pilares de transição revela-se como um dos pontos fulcrais da 

ponte dado corresponder ao elemento estrutural que acarreta maior risco para a sua integridade, quer 

pelo facto de ser o único responsável por contrariar o desequilíbrio em que o tabuleiro se encontra 

permanentemente (devido ao peso do tramo central simplesmente apoiado), quer pelo modo como 

está instalado fisicamente nos pilares (ancorado ao coroamento do pilar, sendo as forças verticais 

transmitidas à fundação através do fuste do pilar). 

Dadas as incertezas e fragilidades associadas ao actual sistema de fixação, julgou-se prudente definir 

um sistema de fixação diferente que transmitisse eficazmente as forças de tracção à fundação. Esse 

sistema passa por instalar no pilar, através de cabos de pré-esforço exterior, uma força de compressão 

axial que supera a tracção que solicita os pilares. 

Esta solução encontrou, contudo, alguns entraves quer pela dificuldade na escolha da localização para 

ancorar estes cabos ao nível do tabuleiro, quer na posição destes cabos relativamente ao tabuleiro e 

ao fuste dos pilares e, por último, na forma de os ancorar devidamente na base dos pilares. Ao nível 

do tabuleiro, a determinação da localização dos pontos de amarração foi particularmente complexa, 

visto que nesta zona convergem muitos dos sistemas da ponte, nomeadamente a amarração dos 

tirantes 1 provisórios e definitivos, os actuais sistemas de fixação do tabuleiro aos pilares, os aparelhos 

de apoio, as fixações longitudinais, etc. 

Articulando a solução com vários destes subsistemas, adoptou-se, para a fase provisória de 

substituição, a utilização de uma travessa metálica apoiada sobre as vigas principais do tabuleiro. Na 
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base do pilar, far-se-á um reforço das suas secções, mediante o alargamento das suas paredes e o 

enchimento do interior da secção nos primeiros 5 m de altura. Esta medida, para além de conferir 

maior resistência e maior rigidez, providencia um acréscimo de peso na base do fuste e o espaço 

necessário para se efectuar a ancoragem dos cabos adicionais de pré-esforço. 

 

Figura 9. Sistema de fixação do tabuleiro aos pilares de transição – ancoragem superior na fase 

provisória (esq.); ancoragem na base do pilar (meio); ancoragem superior na fase definitiva (dir.) 

Uma vez terminada a operação de substituição dos tirantes será necessário transferir a ancoragem dos 

cabos para um nível situado a meia-altura, o que tem de ser feito entre a multitude de sistemas 

presentes no local. Esta operação será realizada com recurso a ancoragens previamente colocadas ao 

nível onde se pretende ancorar definitivamente os cabos. Após a substituição dos tirantes, com a 

desactivação do troço superior dos cabos, o sistema ficará com a sua configuração definitiva, 

mantendo sempre activo este sistema de ancoragem suplementar. 

4 CONCLUSÕES 

A Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego na Figueira da Foz é uma obra de arte que reserva em si 

uma importância histórica, por ter sido a primeira ponte de tirantes construída em Portugal e por 

consagrar o nome do Professor Edgar Cardoso, indubitavelmente um marco de primeira grandeza na 

engenharia de estruturas portuguesa. 

As soluções adoptadas para a substituição dos tirantes foram condicionadas por diversas restrições 

resultantes, essencialmente, da escassa disponibilidade de espaço para se proceder à montagem de 

selas provisórias no topo das torres. No tabuleiro, as zonas de ancoragem dos tirantes padeciam de 

limitações semelhantes. Os acessos a essas zonas são muito limitados e os espaços sobrantes para 

movimentação das peças e execução dos trabalhos são extremamente exíguos. 

Estes aspectos foram muito condicionantes, pois obrigaram a estabelecer dois ciclos completos de 

substituição de tirantes (existente/provisório e provisório/definitivo) para cada tipo de tirante e 
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executado de forma sequencial, e não em simultâneo, como é mais habitual. Este processo torna-se, 

desta forma, bastante mais demorado e sensível. 

No sentido de evitar algumas das disposições construtivas que prejudicaram as soluções existentes na 

obra, nomeadamente no que diz respeito à sua durabilidade, modificou-se o tipo de ancoragem nas 

torres de modo a obter-se, na realidade, uma dupla ancoragem contida numa caixa metálica selada. 

Esta solução permitiu tirar partido dos sistemas modernos de cabos para tirantes, assegurando a 

facilidade da sua substituição cordão a cordão, uma protecção à corrosão mais eficaz e maior 

resistência contra os fenómenos de fadiga mas introduziu, neste caso, uma dificuldade adicional na 

definição das amarrações devido à sua menor compacidade. 

O projecto envolveu o estudo de muitas mais soluções e intervenções invulgares que não se puderam 

incluir neste artigo, mas que importa destacar: um novo dispositivo de fixação do tabuleiro aos pilares 

de transição, novos sistemas de limitação e bloqueio dos aparelhos de apoio do tramo simplesmente 

apoiado, a reabilitação de todo o sistema de protecção anticorrosiva do tabuleiro metálico da ponte, 

o estudo e definição de um eficaz sistema de protecção superficial do betão das torres, a substituição 

do sistema de iluminação viária, a impermeabilização e repavimentação de todo o tabuleiro, entre 

outros. 

À data da redacção deste artigo, o projecto encontra-se em fase de concurso público para a realização 

da empreitada, estimando-se que a mesma se inicie antes do final de 2021.  

Por ser importante, salienta-se novamente que a definição das soluções propostas foi estreitamente 

condicionada pela concepção original da obra e pelas limitações impostas pela sua geometria, 

dimensionamento e estado de conservação. Procurou-se adoptar soluções que preservassem os 

princípios definidores da obra sem os adulterar e, acima de tudo, que pudessem constituir uma 

melhoria face às disposições existentes, contribuindo assim para prolongar a vida útil desta Obra de 

Arte histórica. 
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Resumo 

Na presente comunicação apresentam-se os principais aspetos da conceção e execução do reforço 
da estrutura e fundações do edifício localizado na R. Vítor Cordon 36-40, em Lisboa. Trata-se de um 
edifício que se julga ter sido construído em meados do séc. XIX, tendo sido objeto de algumas 
alterações e ampliações desde a sua construção inicial. A principal alteração data de 1911 e refere-se 
à ampliação de dois pisos superiores e a construção das varandas da fachada de tardoz. 

O edifício apresenta importantes descontinuidades, resultado das diversas intervenções sofridas, que 
têm um forte impacto ao nível do comportamento global e resistência às ações sísmicas. 

As entidades oficiais estipularam que as intervenções de espaço no edifício seriam mínimas e 
limitaram fortemente o emprego de betão no reforço sísmico do edifício. Neste contexto foi 
necessário preconizar uma solução estrutural que se baseou no reforço das paredes de fachada 
resistentes de alvenaria existentes, conferindo-lhes um grau de confinamento adequado através de 
reboco armado, de modo a garantir a segurança às ações horizontais regulamentares. Em 
complemento, dotaram-se os pavimentos do efeito de membrana necessário e efetuou-se a 
transferência de cargas dos pavimentos de madeira existentes para novos pilares metálicos, 
desresponsabilizando as paredes interiores existentes, que apresentavam descontinuidades em 
altura, com transmissões de cargas deficientes e com deformações elevadas. Ao nível do piso térreo 
foi também necessário intervir nos arcos de alvenaria de pedra onde descarregam os pisos elevados. 

A avaliação sísmica das paredes de alvenaria existentes foi realizada com recurso a análises estáticas 
não lineares (pushover), tendo em vista a verificação dos requisitos de desempenho preconizados do 
Eurocódigo 8 parte 3 (NP EN 1998-3:2017) [1]. 

Palavras-chave: Edifício pombalino; Estruturas alvenaria e madeira; Reforço sísmico; Análise 
estática não-linear. 

  

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1635

mailto:fborges@jsj.pt
mailto:mlourenco@jsj.pt


 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

Neste artigo descreve-se a intervenção estrutural realizada no edifício “Vítor Cordon”, localizado na 
R. Vítor Cordon 36-40, em Lisboa (Figura 1.1). 

Trata-se de um edifício que se julga ter sido construído em meados do séc. XIX, tendo sido objeto de 
algumas alterações e ampliações desde a sua construção inicial. A principal alteração data de 1911 e 
refere-se à ampliação de dois pisos superiores e construção das varandas da fachada de tardoz. 

  

Figura 1.1. Localização do edifício Vítor Cordon (Google Maps 2021) 

2 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO EXISTENTE 

O edifício original apresenta uma área de implantação de cerca de 15m x 17m=260 m2, com uma 
configuração em planta aproximadamente quadrangular e tem um 1 piso semi-enterrado, 5 pisos 
elevados e cobertura (Figura 2.1). 

  

Figura 2.1. Fachada da Rua Duques de Bragança, existente (esq.) e proposta arquitetónica (dir.) 

Trata-se de um edifício estruturalmente constituído por pavimentos de madeira devidamente 
assentes numa malha de paredes resistentes, que sofreu uma alteração significativa em 1911 relativa 
à ampliação de dois pisos superiores e construção das varandas da fachada de tardoz, com a 
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consequente alteração da geometria da escada interior. Nos pisos inferiores, e para a utilização dos 
espaços comerciais existentes, foram eliminados alguns alinhamentos paredes. 

As paredes periféricas são constituídas por elementos de cantaria até ao primeiro piso e de alvenaria 
de pedra, com espessuras variáveis, nos pisos superiores. As paredes interiores são constituídas por 
dois sistemas distintos: paredes de frontal que suportam os pavimentos, constituídas pelas habituais 
cruzetas de madeira preenchidas com pedra miúda e argamassa ordinária; paredes constituídas por 
tabique fasquiado com funções de travamento das paredes exteriores e/ou de divisão de espaços. As 
paredes no contorno dos acessos verticais apresentam uma constituição semelhante às paredes de 
frontal. A cobertura é constituída por asnas e madres de madeira que apoiam as telhas cerâmicas. 

Ao nível do piso térreo identificaram-se arcos estruturais em alvenaria de pedra, com uma esbelteza 
significativa, tendo um deles sido objeto de reforço com a adição de chapas metálicas, numa 
intervenção anterior à descrita. Estes arcos são responsáveis pela transferência de cargas das 
paredes existentes nos pisos superiores, permitindo um espaço aberto e livre nas zonas comerciais e 
encontram-se num razoável estado de conservação. No entanto, tendo em consideração a geometria 
muito “achatada” dos arcos, a carga é transmitida, em parte, por flexão, podendo descomprimir a 
face inferior do arco a ½ vão. Por esta razão, julgou-se adequado prever um reforço destes 
elementos (Figura 2.2). 

    

Figura 2.2. Fotografias do interior do edifício 

No alçado Norte, identifica-se a referida ampliação, efetuada numa época posterior à construção do 
edifício, verificando-se alguns sistemas de transição metálicos mais recentes, julga-se com o intuito 
de eliminar um dos pilares, sendo as lajes constituídas por abobadilhas cerâmicas assentes sobre 
perfis metálicos com um nível de corrosão significativo (Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Fotografias do exterior do edifício 

Ao nível do piso 1 identificaram-se um conjunto de intervenções estruturais realizadas anteriormente 
de modo a garantir um espaço livre de obstáculos e paredes. Como resultado desta intervenção 
observaram-se deformações significativas ao nível dos pisos. Sendo que nos pisos superiores foram 
inclusivamente realizados enchimentos, de forma a repor a cota original. 

3 INTERVENÇÃO 

3.1 Solução arquitetónica e princípios da intervenção estrutural 

O projeto de arquitetura previa a manutenção das fachadas do edifício e um aproveitamento 
substancial dos pavimentos existentes, quando em bom estado de conservação. 

Deste modo, foram mantidas e reforçadas as paredes de fachada, a escadaria de madeira e as 
cantarias das chaminés. No entanto, durante o decorrer da obra detetou-se um elevado nível de 
deterioração dos pavimentos e optou-se por uma demolição praticamente total dos vigamentos 
existentes e a substituição por novas vigas de madeira. 

Na zona central do edifício as exigências funcionais conduziram a uma demolição significativa das 
paredes interiores existentes. Esta opção conduziu à adoção de um sistema porticado de pilares e 
vigas metálicos, com o objetivo de efetuar a transferência de cargas dos pavimentos e à necessidade 
de travar a fachada, função anteriormente exercida pelas paredes de frontal demolidas. 

A arquitetura previa ainda a substituição integral do volume de tardoz, dado que se trata de uma 
zona com patologias com alguma severidade, e da cobertura, para permitir um aumento da cota de 
cumeeira e uma maior habitabilidade do piso do sótão. 
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3.2 Solução Estrutural 

3.2.1 Reforço de paredes de alvenaria 

Para o reforço estrutural das paredes de fachada adotaram-se sistemas de reboco armado com uma 
espessura de 30 mm, incorporando malhas bidirecionais de fibras de carbono nas faces interior e 
exterior, com ambos os paramentos ligados entre si por conectores injetados com argamassa. Para 
as paredes da caixa de escadas existente, preconizou-se a utilização de uma lâmina de betão armado 
com 80 mm na face exterior e de reboco armado com 30 mm na face interior, para garantir a 
estabilidade e resistência deste elemento, quer durante a fase construtiva, quer na fase definitiva. 
Adicionalmente, previu-se a “pregagem” dos cunhais do edifício com varões de aço inox, de modo a 
garantir a estabilidade e integridade dos cunhais e um eficaz travamento das paredes face aos efeitos 
de uma ocorrência sísmica. 

Colocou-se também, no contorno de todo o edifício, um perfil UPN com o intuito de distribuir 
adequadamente as cargas concentradas provenientes dos vários pisos e, simultaneamente, conferir 
uma cintagem adicional das paredes de fachada. 

Este sistema confere um grau de confinamento adequado às paredes, melhorando a sua capacidade 
de dissipação de energia, as características de resistência e ductilidade, e, consequentemente, o seu 
comportamento tanto no próprio plano, contribuindo para a resistência sísmica da estrutura, como 
para fora do plano, que corresponde a um modo de rotura local frequente neste tipo de elementos. 

A solução estrutural de um piso é apresentada na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Planto do piso 1 
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3.2.2 Pavimentos 

Para garantir o efeito de diafragma dos pavimentos, i.e. garantir que a massa das lajes seja 
devidamente transmitida às paredes resistentes, foram adotados contraventamentos metálicos 
constituídos por cruzetas em planta com chapas metálicas e devidamente ligadas às vigas metálicas e 
barrotes. 

3.2.3 Contraventamento das paredes de fachada 

Com a demolição das paredes de frontal originais, foi necessário prever uma solução de 
contraventamento das paredes da fachada da Rua Duques de Bragança. Preconizou-se uma estrutura 
metálica conforme apresentado na Figura 3.2 , ligada em toda a altura à parede de fachada, a simular 
rigidez da anterior parede de frontal. 

          

Figura 3.2. Estrutura de contraventamento das paredes da fachada da Rua Duques de Bragança 

3.2.4 Reforço de arcos 

Tal como referido anteriormente, os arcos onde descarregam os pilares metálicos apresentam uma 
geometria bastante “achatada” e, por esta razão, julgou-se adequado prever um reforço destes 
elementos. 

De modo a preservar a aparência da pedra aparelhada no intradorso optou-se por recorrer a uma 
lâmina de betão armado com uma espessura de 50 mm nas duas faces do arco e a pregagens das 
pedras existentes à estrutura do arco (Figura 3.3). Para garantir uma adequada transferência das 
novas cargas pontuais, desresponsabilizando os arcos já fragilizados nalgumas situações, optou-se 
por executar uma viga de betão armado sobre os arcos. 
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Figura 3.3. Reforço do arco com lâmina de betão armado, viga de betão armado e pregagens no 
intradorso 

3.2.5 Núcleo de elevador 

É também executado um núcleo de elevador com paredes em betão armado com 0.15 m de 
espessura que, em conjunto com as paredes existentes reforçadas, constituem os principais 
elementos resistentes às ações sísmicas. 

3.2.6 Fundações 

Tendo em conta os resultados da prospeção geotécnica específica no local, identificaram-se terrenos 
pouco competentes à superfície, tendo-se recorrido a fundações indiretas através de microestacas, 
inseridas em sapatas contínuas ao longo das paredes existentes, travadas lateralmente por vigas de 
fundação no alinhamento dos arcos. 

4 AVALIAÇÃO SÍSMICA 

Na corrente obra, onde se pretende preservar a autenticidade e o património histórico, procurou-se 
reduzir ao máximo a introdução de novos elementos de betão armado, abrindo-se exceção para o 
núcleo de elevador. Deste modo e para garantir um adequado comportamento global da estrutura 
face às ações horizontais, nomeadamente a ação sísmica, mostrou-se necessário ter em conta a 
resistência das paredes de fachada reforçadas, bem como a do núcleo de elevador. 
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4.1 Paredes de Alvenaria Exteriores 

A verificação da segurança das paredes de alvenaria existentes, foi baseada não só nos termos da 
EN1998-3, mas também nas indicações dos regulamentos italianos, OPCM 3274 [2] e 3431 [3]. As 
verificações a efetuar incluem a estabilidade das paredes para fora do plano e a resistência das 
paredes no plano, à flexão e ao corte. Estas verificações estão necessariamente associadas à 
verificação dos possíveis mecanismos de colapso local (devido a perdas de equilibro como “bloco 
rígido”), essencial para garantir uma resposta global do edifício face à ação sísmica. 

4.1.1 Material 

A caracterização das propriedades mecânicas das paredes exteriores foi realizada com base nas 
indicações do regulamento sísmico italiano OPCM 3431 [3], referente a edifícios existentes em 
alvenaria, em particular com relação aos tipos de paredes registados no levantamento realizado ao 
edifício – cantaria; alvenaria de pedra ordinária irregular. Os valores indicados na Tabela 1 e na 
Tabela 2 relativos às propriedades resistentes, fm (valor médio da resistência à compressão) e τ0 
(valor médio da resistência ao corte), foram corrigidos por um fator multiplicativo de 2.5, resultante 
da adoção neste projeto de uma solução de reforço com reboco armado, tal como indicado no 
referido regulamento. 

Os valores do módulo de elasticidade (E) e de distorção (G) da alvenaria foram reduzidos a 50% para 
ter em conta a fendilhação do material. 

Tabela 1. Valores médios das propriedades mecânicas da parede de cantaria 

fm 

(N/cm2) 
τ0 

(N/cm2) 
E 

(N/mm2) 
G 

(N/mm2) 
W 

(kN/m3) 

750.0 19.5 2925.0 487.5 22 

 

Tabela 2. Valores médios das propriedades mecânicas da parede de alvenaria de pedra ordinária 
irregular 

fm 

(N/cm2) 
τ0 

(N/cm2) 
E 

(N/mm2) 
G 

(N/mm2) 
W 

(kN/m3) 

150.0 5.0 862.5 143.8 19 
 

De acordo com a NP EN1998-3, os valores de cálculo das propriedades resistentes estão relacionados 
com o Nível de Conhecimento da Estrutura, que neste projeto é o KL1 – conhecimento limitado, pelo 
que o fator de confiança utilizado é FCKL1=1.35. Os valores de cálculo são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Propriedades resistentes da parede de alvenaria de pedra ordinária irregular 

 fd 

(N/cm2) 
τ0,d 

(N/cm2) 

Cantaria 555.6 14.4 

pedra ordinária irregular 111.1 3.7 

 
1642 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 
  

 

4.1.2 Análise Estática Não Linear – Método N2 

Os mecanismos de colapso para um painel de alvenaria foram estudados através da observação de 
danos em edifícios de alvenaria sujeitos a sismos e de ensaios de laboratório em mesa sísmica, tendo 
sido identificados três tipos, colapso por flexão, por corte e devido a um mecanismo misto de flexão 
e corte. Cada um destes modos de rotura, isolados ou combinados entre si, podem conduzir ao 
colapso da estrutura no plano, quer por um mecanismo global, onde o colapso progressivo dos lintéis 
da facha conduz ao colapso dos nembos, quer por um mecanismo de soft-storey, onde todos os 
nembos de um piso colapsam. 

 

Figura 4.1. Mecanismos de colapso da estrutura: mecanismo global (esq.); mecanismo de piso 
(dir.) 

O método proposto pela NP EN1998-1 para o cálculo do deslocamento-alvo, método N2, baseia-se 
numa combinação da análise pushover, para determinar a capacidade resistente da estrutura, e do 
recurso ao espectro de resposta, para a definição da ação sísmica, e é composto pelas fases descritas 
de seguida. 

i. Modelação estrutural dos elementos, secções e materiais, tendo em consideração o 
comportamento não linear, e definição da ação sísmica, recorrendo a um espectro de 
resposta elástico; 

ii. Transformação do espectro elástico de resposta para o formato ADRS (Acceleration 
Displacement Response Spectrum); 

iii. Análise pushover, que permite determinar a relação característica não linear 
força-deslocamento de um sistema de múltiplos graus de liberdade; 

iv. Transformação do sistema de múltiplos graus de liberdade num modelo de um grau de 
liberdade equivalente e obtenção das curvas de capacidade; 

v. Desempenho sísmico para o modelo de um grau de liberdade, quantificado em termos do 
deslocamento-alvo, 𝑑𝑡∗; 

vi. Desempenho sísmico global para o modelo com vários graus de liberdade 

No presente caso, de um modo conservativo e desprezando os elementos estruturais no interior do 
edifício, assumiu-se que toda a massa da ação sísmica foi transmitida às paredes de fachada. Optou-
se, desta forma, por modelar um painel representativo de parede de alvenaria através do método do 
pórtico equivalente (Figura 4.2), onde se assume que cada painel de alvenaria é composto por um 
conjunto de dois tipos de macro elementos, nembos e lintéis, ligados entre si por um nó rígido, 
representativo das zonas onde não é expectável observar fendilhação. Fez-se também um modelo 
global tridimensional, de onde se obteve o valor do deslocamento-alvo. 
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Na análise que se segue adotou-se o modelo de plasticidade concentrada com rótulas plásticas 
(Figura 4.2). Em cada nembo foram considerados dois tipos de rótulas, duas rótulas de flexão com 
um comportamento dúctil, caracterizadas pelas relações momento-curvatura definidas nas 
extremidades dos elementos, e uma rótula de corte com um comportamento também dúctil, 
caracterizada pela relação força-deslocamento definida no centro do elemento. Para os lintéis 
definiu-se uma rótula de corte frágil no centro de cada elemento, caracterizada pela relação força-
deslocamento. 

           

Figura 4.2. Modelo de um painel de alvenaria tipo (esq.); distribuição das rótulas plásticas nos 
macro elementos (dir.) 

Na Figura 4.3 é apresentado o estado das rótulas plásticas dúcteis dos nembos e das rótulas plásticas 
frágeis dos lintéis, para o deslocamento-alvo do painel de alvenaria estudado. 

 

Figura 4.3: Rótulas plásticas do painel de alvenaria, para o deslocamento-alvo. 

Observam-se alguns danos ao nível dos lintéis dos pisos 1 a 3, no entanto é possível verificar que não 
se forma nenhum mecanismo de colapso, garantindo-se a estabilidade global do painel de alvenaria. 
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5 CONCLUSÕES 

No presente artigo apresentou-se a reabilitação e reforço estrutural de um edifício pós-pombalino 
que, no início do séc. XX, sofreu uma ampliação com o acréscimo de dois pisos, em sistema gaioleiro. 
A estrutura existente apresentava diversas patologias associadas às diversas intervenções que tinha 
sido sujeito durante a sua vida útil. 

O reforço estrutural consistiu em dotar o edifício das características resistentes para as ações 
gravíticas e sísmicas de acordo com a nova utilização e a regulamentação em vigor.  

Para as ações gravíticas foram dispostas uma grelha de pilares e vigas metálicas no interior, 
mantendo as paredes existentes, cujo objetivo primordial era garantir a reversibilidade da solução. 
Porém, no decorrer da obra, com os diversos condicionalismos encontrados, as paredes existentes 
tiveram, em diversas situações, de ser substituídas. Em complemento, foram reforçados os arcos de 
pedra existentes no piso 0 e que faziam a transição das cargas das paredes dos pisos superiores para 
as fundações. Os arcos, sendo muito achatados, apresentavam alguns sinais de destacamento das 
pedras de coroamento, pelo que foram reforçados lateralmente com uma lâmina de betão armado e 
as diversas pedras de capeamento foram devidamente pregadas para evitar a sua queda. 

Para as ações sísmicas, as paredes de fachada e as paredes dos acessos verticais foram reforçadas 
com reboco armado, devidamente pregado às alvenarias, de modo a confinar adequadamente as 
paredes e conferir o grau de resistência necessário para as ações horizontais. A verificação da 
segurança baseou-se numa análise estática não-linear de acordo com as recomendações das mais 
recentes normas. 

Por fim, salienta-se que, embora a conceção da estrutura tenha sido pensada de modo a garantir a 
reversibilidade da solução, adotando soluções que, simultaneamente, tentassem ser pouco intrusivas 
e que assegurassem a segurança estrutural, os condicionalismos arquitetónicos, funcionais, de 
execução e o grau de deterioração de alguns elementos existentes, conduziu a que grande parte da 
estrutura existente tivesse de ser substituída. Poderá ser objeto de reflexão, para os diversos 
intervenientes em obras de reabilitação, a real necessidade da preservação da estrutura existente e a 
sensibilização para a adoção de soluções reversíveis e pouco intrusivas sempre que o valor 
patrimonial seja relevante. Refere-se também que as vantagens de um conhecimento aprofundado 
da geometria existente, através de um levantamento topográfico rigoroso e o conhecimento 
aprofundado do estado de conservação do edifício, que pode ser garantido através de um adequado 
diagnóstico estrutural, poderão contribuir muito para minimizar as alterações no decorrer da obra. 
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Resumo  

Neste artigo apresenta-se o projeto de Reabilitação e Reforço do Pontão sobre a Ribeira do Jamor, 

localizado junto do Jardim Botânico do Palácio Nacional de Queluz. No âmbito da recuperação do 

Jardim Botânico do Palácio Nacional de Queluz a Parques de Sintra Monte da Lua, PSML, reabilitou o 

pontão que dá acesso ao jardim. O Pontão é constituído por um arco de alvenaria com 8,0 m de vão 

que apresentava diversas anomalias que poderiam por em causa a segurança, sendo de referir o 

assentamento do arco devido à infraescavação do encontro esquerdo, à existência de uma fenda 

longitudinal que dividia o tabuleiro em duas partes e ao mau estado de conservação da face inferior 

do arco, com uma degradação evidente e, nalguns casos, perda total dos blocos cerâmicos que 

constituem o arco.  

A reabilitação e reforço do pontão foi fortemente condicionada pelos aspetos ambientais que levaram 

à não utilização de betão de cimento Portland, privilegiando a utilização de materiais tradicionais. Os 

registos históricos balizam a data de construção do pontão entre 1750 e 1790. Os trabalhos de 

reabilitação e reforço foram executados em 2017. 

No artigo descrevem-se as anomalias identificadas no arco existente e as soluções de reabilitação e 

reforço que foram executadas. O tabuleiro foi reforçado com adição de uma malha de compósito de 

fibras de Carbono (CFRP) colocado sobre o arco de blocos cerâmicos, embebido no carrego que foi 

substituído por um betão não armado de cal hidráulica. Este reforço foi complementado por um 

reforço transversal constituído por tirantes em aço inoxidável. 

Palavras-chave: Pontes, Alvenaria, Reforço; Reabilitação 
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1 INTRODUÇÃO 

O Palácio Nacional de Queluz é uma referência do Património Português e está classificado como 

Monumento Nacional desde 1910. 

Os seus jardins estendem-se por cerca de 16 hectares e tornaram-se uma referência nos jardins 

históricos europeus devido ao seu complexo e harmonioso enquadramento paisagístico. O Jardim 

Botânico conta com 2600 m2 e está localizado na parte Sul dos jardins de Queluz.  

O Jardim Botânico foi construído no século XVIII por Jean Baptiste Robillion e pelos jardineiros den Kolk 

e Vandelli. No entanto, ao longo dos anos, o Palácio e os Jardins foram severamente danificados por 

um grande incêndio e várias inundações. A reabilitação do pontão foi inserida na reconstrução do 

Jardim Botânico [1, 2 e 3], levada a cabo pela Parques de Sintra – Monte da Lua, PSML, em 2012, tendo 

sido galardoada com o prémio EuropaNostra 2018, na Categoria Conservação.  

O pontão em arco de alvenaria, localiza-se junto do IC19 e permite o acesso ao Jardim Botânico a partir 

do Palácio de Queluz (ver Fig. 1). 

 

Figura 1. Localização do Pontão 

O pontão tem uma forma trapezoidal em planta, sendo constituído por um arco de alvenaria de blocos 

cerâmicos de pequena espessura (tijoleira), que vence um vão variável entre 7,75 m do lado de 

montante e 5,45 m a jusante, conforme ilustrado na Fig. 2.  

Nas proximidades do Palácio existem três cursos de água, sendo o principal a Ribeira do Jamor. Na 

Ribeira do Jamor confluem duas outras ribeiras: no interior do jardim a Ribeira das Forcadas e a jusante 

do pontão a Ribeira de Carenque. 

A face lateral do lado de montante do pontão apresentava tijolos à vista, sendo terminada 

superiormente por um guarda-corpos de pequena altura constituído pilares que suportam um 

elemento horizontal de pedra calcária. O guarda-corpos termina num elemento decorativo, do lado 

direito, junto à entrada do Jardim. 
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Figura 2. Planta do Pontão 

Do lado jusante, o pontão dá continuidade às paredes de contorno da propriedade e apresenta um 

arco de pedra cujo vão é preenchido com pilaretes de alvenaria. Esta solução, bem como o vazamento 

do guarda-corpos do lado de montante, tem por objetivo permitir o escoamento das águas em situação 

de cheia, tendo os pilaretes do lado de jusante a função de dar continuidade ao muro, impedindo a 

passagem de pessoas. 

Na sequência da cheia de 1967 foi realizado um reforço em betão armado do pontão. No entanto, a 

degradação dos materiais e a falta de manutenção, agravados pelos danos causados pelas sucessivas 

cheias, pôs em causa a segurança do pontão, tendo sido interdita a circulação ao público em 2009. 

Na Fig. 3 apresentam-se fotografias do alçado de jusante e de montante antes da intervenção de 

reabilitação do pontão. 

 

   

Figura 3. Vista do Pontão do Lado Jusante (esquerda) e do Lado Montante (direita).  
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2 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ANOMALIAS DO PONTÃO  

Descrevem-se seguidamente as principais anomalias existentes no pontão [4]: 

a) Infraescavação do encontro da margem esquerda do lado de montante, Figura 4; 

b) Existência de uma fenda longitudinal no arco na proximidade da face de montante, Fig. 4 e 5; 

c) Assentamento da base do arco na faixa que está compreendida entre a fenda longitudinal e o 

bordo montante; 

d) Degradação de tijolos, alguns com perda quase total de material, Fig. 4. 

    

Figura 4. Infraescavação e assentamento do Pontão no lado montante. 

            

Figura 5. Fenda longitudinal do arco.  Ortofotografia inferior (esquerda) e fotografia da face 

superior após remoção parcial do carrego (direita). 
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3 INTERVENÇÃO PROJETADA 

Em termos estruturais as anomalias mais relevantes identificadas foram a infraescavação da fundação 

do encontro esquerdo e a existência de uma fenda longitudinal que atravessava todo o 

desenvolvimento da obra.  

O projeto de reabilitação [5] foi condicionado pelo facto de se tratar de uma obra inserida no Jardim 

Histórico de Queluz com elevado valor no património construído e paisagístico português. Assim, a 

intervenção proposta foi reduzida ao mínimo considerado indispensável em termos estruturais, tendo 

sido respeitados os seguintes princípios: 

• Preservação da forma geométrica do pontão à data do projecto; 

• Estabilização estrutural com o mínimo impacto na obra; 

• Conservação dos diferentes elementos de acordo com os materiais existentes e estética 

condizente com o período de construção; 

• Realização de monitorização futura dos deslocamentos da obra. 

O dimensionamento estrutural dos elementos de reforço foi realizado de acordo com os códigos 

estruturais portugueses (RSA e REBAP) e os códigos europeus (EC2 e EC3). 

Apesar dos Estudos Hidrológicos [4] terem analisado a possibilidade de se aumentar a capacidade de 

escoamento do pontão, que condiciona a capacidade de vazão da Ribeira do Jamor, quer através do 

alargamento da secção de vazão, quer através do incremento da cota inferior do arco, optou-se pela 

não realização destas alterações de forma a respeitar os princípios acima referidos. 

3.1 Encontro Esquerdo 

Para a reparação da infraescavação do encontro esquerdo foi definida a execução de um elemento  

em betão armado suportado por três microestacas. A fundação da zona não infraescavada do encontro 

foi também reforçada com a execução de três microestacas para reforço e consolidação da fundação 

do arco. O conjunto das seis microestacas apoia a nascença do arco, reforçando assim a sua fundação.  

 

Figura 6. Solução de reforço da fundação do encontro esquerdo. Corte longitudinal. 
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O bolbo de ancoragem geotécnica foi executado com calda de cimento. A ligação das microestacas ao 

maciço de betão, aos blocos de pedra de cantaria e à alvenaria do encontro foi executada com recurso 

a calda de cimento branco. A solução de reforço é ilustrada na figura 6. As características do solo de 

fundação utilizadas na verificação da segurança das microestacas foram determinadas com base numa 

campanha de reconhecimento geotécnico [6].  

 

Figura 7. Solução de reforço da fundação do encontro esquerdo. Fotografia. 

3.2 Fenda Longitudinal 

Relativamente à fenda longitudinal que existia no arco, a solução de reforço consistiu na colocação de 

tirantes transversais em aço inoxidável, complementados com a colocação de uma malha de 

compósito de fibras de carbono sobre o arco, conforme se apresenta na figura 8. As fendas e os vazios 

foram preenchidos com uma argamassa de reparação específica para elementos de alvenaria.  

 

Figura 8 . Solução proposta para o reforço do tabuleiro. Planta. 
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Os tirantes são constituídos por varões de aço inoxidável com 20 mm de diâmetro, ancorados nas faces 

laterais do pontão através de porcas duplas M20 que reagem sobre chapas de ancoragem em aço 

inoxidável, quadradas com 200 mm de lado e 20 mm de espessura.  

A ligação foi pré-esforçada, sendo a força de aperto de 20 kN em cada tirante. Conforme definido no 

projecto de arquitectura as ancoragens ficaram à vista, como se ilustra nas figuras 9 e 14. 

Estes tirantes, ao serem pré-esforçados contra as faces laterais do arco, evitam ou retardam futuros 

movimentos de abertura da fenda.  

 

Figura 9. Cabeça de Ancoragem e Alvo topográfico. Alçado. 

Este reforço foi complementado com a colocação de uma malha de compósito de fibras de carbono 

(CFRP) que permite consolidar toda a superfície do extradorso do arco, para além de funcionar como 

armadura do novo carrego. Para a colocação desta malha compósita foi necessário retirar o carrego 

existente que foi posteriormente reposto com um betão de cal hidráulica. Nesta nova camada foi 

introduzido um conjunto de tubagens para passagem de infraestruturas: água, eletricidade, 

telecomunicações, CCTV. 

A malha de CFRP foi ancorada junto das extremidades laterais do pontão, no interior do guarda corpos, 

através de uma ligação que funciona por atrito e que resulta do aperto da malha de CFRP com uma 

banda de chapa de aço inoxidável que é apertada contra a alvenaria através de chumbadouros de 12 

mm de diâmetro em aço inoxidável. Estes chumbadouros, com um espaçamento de 0,30 m, são 

previamente selados com resina epoxídica na alvenaria do arco. A solução proposta é ilustrada nas 

Fig.10, 11 e 12. 

 

Figura 10. Solução proposta para a fixação da malha CRFP ao arco. - Alçado 
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Figura 11. Aplicação de malha CRFP no tabuleiro. 

               

Figura 12. Ancoragem da malha de compósito de fibras de carbono e tirante de reforço 

transversal 

3.3 Outros trabalhos 

Para a realização dos trabalhos de reforço foi necessário executar um escoramento provisório de todo 

o arco (figura 13) e desviar o caudal com recurso a uma ensecadeira, complementada com um sistema 

de bombagem, que permitiu manter seca a zona de execução do maciço em betão. Refira-se que a 

execução deste trabalho foi realizada no período estival, uma vez que no período em que a Ribeira 

possui um caudal maior este é muito significativo. A estrutura de escoramento permitiu também o 

apoio de plataformas de trabalho necessárias à execução da reparação da face inferior do arco. 

Durante a execução dos trabalhos de reabilitação, foram monitorizados os deslocamentos do pontão 

através da medição de alvos topográficos. Na retirada do cimbre o deslocamento vertical máximo foi 

inferior a 2 mm. 
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Figura 13 – Sistema de escoramento e ensecadeira. 

As lacunas e os vazios resultantes da degradação dos blocos cerâmicos que constituem o arco e a fenda 

longitudinal do tabuleiro foram preenchidas com uma argamassa com características específicas para 

a reparação de elementos estruturais de alvenaria. Esta argamassa foi também utilizada na 

reabilitação do reboco das faces laterais do pontão. As aberturas do guarda corpos do lado de 

montante foram preenchidas e foi efetuada uma limpeza das pedras de calcário que constituem o seu 

coroamento. No final foi aplicada uma pintura de proteção da alvenaria com elevada permeabilidade 

ao vapor á água. 

Na Fig 14 apresenta-se uma vista do alçado do lado de montante do pontão antes do início da 

reparação (à esquerda) e depois do final dos trabalhos (à direita) e vistas finais do tabuleiro (em baixo). 

        

    

Figura 14 –Fotografias antes e depois da intervenção no pontão. 
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4 CONCLUSÕES 

O pontão em arco de alvenaria que dá acesso ao Jardim Botânico recentemente reconstruído sofreu 

severos danos e transformações ao longo dos anos, o que levou a uma situação em que a segurança 

estrutural não era verificada. Nesse sentido, foi necessário fazer uma intervenção urgente que 

garantisse não só a segurança estrutural, mas também a qualidade estética da solução e a integridade 

dos materiais originais. 

As anomalias mais relevantes identificada antes da reabilitação foram a infraescavação da fundação 

do encontro esquerdo e a existência de uma fenda longitudinal que atravessava todo o 

desenvolvimento da obra. O apoio da nascença do arco foi executado com um maciço em betão 

armado suportado por três microestacas. Relativamente à fenda longitudinal existente, a proposta 

consistiu na colocação de tirantes transversais em aço inoxidável, reforçados com uma malha de 

compósito de fibras de carbono. 

O preenchimento das fendas e dos vazios foi realizado com argamassa de reparação para elementos 

de alvenaria e na execução de novo carrego recorreu-se a betão de cal hidráulica. 

Para além do reforço do pontão, aumentou-se a capacidade das linhas de água no interior da 

propriedade e foi construída uma barragem de retenção de material sólido a montante dos jardins do 

palácio de Queluz, cujo projecto foi elaborado pela Tetraplano [4]. 

Todas essas intervenções irão estender a vida útil do pontão em arco de alvenaria e do Jardim 

Botânico. 
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Resumo  

Neste artigo apresenta-se o projeto de Reabilitação e Reforço da Ponte sobre a Ribeira de Garvão. 

Trata-se de uma ponte metálica treliçada com um vão único de 32 m simplesmente apoiado. Os 

elementos metálicos da estrutura inicial são constituídos por chapas e cantoneiras ligadas por rebites. 

A laje do tabuleiro é em betão armado. A Ponte foi construída em 1948 e os trabalhos de reabilitação 

do tabuleiro foram concluídos no início de 2018. 

Para o desenvolvimento do projeto foram realizados ensaios de caracterização do aço e do betão da 

estrutura existente. Com base nas características resistentes destes materiais foi efetuada a verificação 

da segurança para as ações definidas no RSA, tendo-se verificado a necessidade de reforçar as 

diagonais das treliças principais.  

O reforço do tabuleiro foi complementado com diversos trabalhos de reparação e reabilitação que são 

descritos no artigo. 

Palavras-chave: Pontes, Metálica, Reforço; Reabilitação 
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1 INTRODUÇÃO 

A Ponte metálica sobre a Ribeira de Garvão permite a passagem da ER 389 sobre a referida linha de 

água, cujo escoamento na zona da obra de arte tem, aproximadamente, o sentido Sul-Norte e 

encontra-se ao km 32+700 da ER 389, no Concelho de Ourique, Distrito de Beja. De acordo com o 

inventário da Infraestruturas de Portugal, S.A. a obra de arte tem o número: BJA-

389(ER).032+700.PT.754 [1]. 

A Ponte do Garvão foi construída em 1948, tendo sido incorporados alguns elementos metálicos que 

constituíam um dos tramos da Ponte Ferroviária de Totenique, sobre o Rio Mira. De modo a 

materializar a geometria da nova ponte, em particular a largura do tabuleiro requerida para a via 

rodoviária, foi necessário aumentar a distância entre as treliças principais e, consequentemente, 

prolongar os elementos transversais e as carlingas.  

A ponte já tinha sido objeto de uma intervenção realizada em 2013 [2], que teve como objetivo:  

a) Reabilitação dos encontros e muros de ala;  

b) Proteção das fundações dos encontros com a colocação de colchões Reno;  

c) Substituição dos órgãos de drenagem da ponte e substituição das juntas de dilatação.  

Nesta intervenção foi efectuado o reforço do muro de ala do lado direito-jusante através da execução 

de nova parede em betão armado no lado exterior do elemento existente, e reparados os restantes 

muros e encontros 

O projeto de reabilitação e reforço do tabuleiro desenvolvido envolveu a realização dos seguintes 

trabalhos: 

a) Levantamento de pormenor do tabuleiro da ponte existente e elaboração de peças 

desenhadas com a geometria do tabuleiro e das respetivas secções transversais; 

b) Nivelamento longitudinal do tabuleiro da obra existente; 

c) Realização de uma Inspeção Principal [3]; 

c) Elaboração do Plano de Ensaios de Caracterização de Materiais; 

d) Elaboração do Projeto de Reabilitação e Reforço do tabuleiro da ponte dividido nas fases de 

Estudo Prévio e Projeto de Execução.  

2 DESCRIÇÃO DA OBRA DE ARTE 

A estrutura da ponte é constituída por duas treliças longitudinais em aço, afastadas de 5,40 m, que 

constituem um vão único, simplesmente apoiado, com uma distância total entre juntas de dilatação 

de 32,6 m e com um vão livre entre apoios de 31,50 m.  

Na Figura 1 apresenta-se uma vista da ponte do lado de jusante. 
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Figura 1 – Vista da Ponte do lado de jusante antes da intervenção. 

A laje do tabuleiro é em betão armado, sendo apoiada num conjunto de carlingas afastadas de 2,87 m. 

As armaduras existentes na laje estão dispostas assumindo que esta funciona segundo a direção 

longitudinal do tabuleiro. 

A largura do tabuleiro é de 6,80 m, suportando uma plataforma constituída por uma faixa de rodagem 

com 4,80 m de largura, dois passadiços laterais com 0,80 m de largura útil e duas faixas extremas com 

0,20 m de largura, onde fixam os guarda corpos. A distância entre as faces exteriores das cordas 

superior e inferior das treliças longitudinais é de 3,06 m. 

Na Figura 2 apresenta-se o alçado das treliças principais e nas Figs. 4 e 5 as secções transversais das 

carlingas e das cordas das treliças principais.  

A laje do tabuleiro, em betão armado, tem uma espessura variável entre 0,25 m, na ligação às treliças 

longitudinais, e 0,31 m a meio vão. 

Os encontros em betão armado são aparentes, sendo constituídos por um muro de testa que suporta 

a viga de estribo de apoio do tabuleiro onde se localizam os aparelhos de apoio. Os aparelhos de apoio 

são metálicos, sendo fixos no encontro da margem esquerda e móveis, através de pêndulos, no 

encontro da margem direita. 

Cada um dos muros de testa é prolongado por dois muros de ala em betão simples com fundações 

diretas, ver Figura 3. 

 

Figura 2 - Alçado das treliças principais. 
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Figura 3 – Planta da Ponte sobre a ribeira do Garvão. 

 

Figura 4 – Secções transversais das carlingas – Apoio e meio vão. 

 

Figura 5 - Secções transversais das cordas das treliças principais. 

2.1 LEVANTAMENTO DE PORMENOR 

No âmbito da execução do levantamento de pormenor do tabuleiro da ponte foram identificadas 

algumas diferenças nas secções transversais dos elementos metálicos em relação ao que estava 

indicado no projecto da estrutura original. 

Foram identificadas diferenças nos prolongamentos efetuados às travessas provenientes da ponte de 

Totenique que constituem as carlingas e as travessas do contraventamento inferior. As emendas 

resultaram do aumento da largura do tabuleiro. No projeto, os perfis são emendados de uma forma 

simétrica, isto é, mantendo a peça original centrada na largura do tabuleiro e prolongando-a para 

ambos os lados, ao contrário do que se observa na estrutura existente, em que as carlingas foram 
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prolongadas através da adição de um único troço de perfil que é ligado, do lado esquerdo ou do lado 

direito, conforme se mostra na Figura 6. 

  

Figura 6 - Ligações das carlingas e travessas do contraventamento inferior. 

3 ENSAIOS DE MATERIAIS  

3.1 Resistência à Compressão do Betão 

Foram extraídos tarolos de betão em 5 locais da obra. Durante a extração das carotes foi possível 

verificar que não existe nenhuma camada de betão betuminoso, sendo a superfície do tabuleiro 

constituída pelo próprio betão da laje [4].  

Com base nos resultados dos ensaios de compressão de tarolos extraídos da obra (valor médio de 

47 MPa e mínimo de 43 MPa) admitiu-se conservativamente que a classe de resistência do betão é 

C25/30. 

Os ensaios esclerométricos realizados revelaram uma razoável homogeneidade de resultados de 

resistência à compressão, embora com valores bastante mais elevados do que os obtidos nos ensaios 

de compressão das carotes. Este facto é, provavelmente, devido à carbonatação superficial do betão 

e à própria incerteza inerente ao ensaio.  

3.2 Recobrimento das armaduras, profundidade de carbonatação e teor de cloretos 

Foram medidos valores médios do recobrimento das armaduras de 26 e 35 mm e valores mínimos de 

15 e 21 mm.  

Os valores da profundidade de carbonatação obtidos foram relativamente baixos, de 0 a 8 mm à 

exceção de um ponto em que se obteve uma profundidade carbonatada de 24 mm, valor este que já 

é superior ao valor do recobrimento mínimo medido de 15 mm. Este facto, embora com carácter 

pontual, demonstra que existe a possibilidade de ocorrência de corrosão das armaduras por ação da 

carbonatação do betão. 

Não foram identificados teores de cloretos significativos, tendo se verificado que os valores medidos 

eram inferiores a 0,15 % da massa de cimento. 
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3.3 Ensaios de tração e de fadiga do aço estrutural 

Conforme previamente definido no plano de ensaios foram retiradas duas amostras de aço, uma da 

chapa de alma da corda inferior da treliça principal do lado montante e outra de uma das diagonais do 

contraventamento horizontal inferior. Ambas as amostras foram retiradas na proximidade do 

encontro direito. De cada uma das amostras foram obtidos quatro provetes, tendo sido dois ensaiados 

à tração, um à fadiga e outro submetido a análise química. 

Nas zonas onde foram retiradas as amostras foram repostas as secções transversais. Na chapa de alma 

foram adicionadas duas chapas que foram colocadas lateralmente à chapa de alma existente e ligadas 

com parafusos. A diagonal do contraventamento, constituída por uma cantoneira, foi integralmente 

cortada tendo sido reposta a continuidade do elemento existente através da colocação de um troço 

de cantoneira ligado por parafusos, conforme se mostra na Fig. 7.  

         

Figura 7 – Local de extracção da amostra de aço da chapa de alma da corda inferior da treliça 

principal(esquerda) Local de extracção da amostra de aço da diagonal do contraventamento 

inferior (direita) . 

Tendo em consideração os valores médios da tensão de cedência obtidos nos ensaios de tração dos 

aços de 265 MPa (com um valor mínimo de 237 MPa), foi considerado para o aço a classe de resistência 

S235.  

As duas amostras ensaiadas à fadiga resistiram à ação de dois milhões de ciclos com uma tensão 

máxima de 60% da tensão de cedência, 160 MPa, valores estes que são superiores ao da máxima 

tensão identificada na análise de verificação da segurança da estrutura, 140 MPa. 

Os resultados da análise da composição química das duas amostras de aço revelaram um teor muito 

elevado de impurezas, em particular de fósforo e chumbo, o que indicia, provavelmente, tratar-se de 

ferro pudlado, pelo que não é possível a utilização de ligações soldadas, devendo ser utilizadas ligações 

por parafusos ou rebites. 

4 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO TABULEIRO EXISTENTE  

Para a determinação dos esforços nos elementos principais da estrutura foi utilizado um modelo 

tridimensional com elementos de barra, tendo em consideração as ações do peso próprio, das 

restantes cargas permanentes e das sobrecargas rodoviárias. As ações foram quantificadas de acordo 

com o R.S.A e a verificação da capacidade resistente dos elementos foi efetuada em conformidade 

com o EC3 [5].  

1662 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



Na Tabela 1 apresenta-se, para cada tipo de secção transversal, os valores de cálculo mais 

desfavoráveis dos esforços normais atuantes e os correspondentes valores de cálculo resistentes, bem 

como a relação entre estes. 

Tabela 1 – Verificação da segurança dos elementos da viga principal – Estrutura existente 

 
Comb. 

Nsd       
[kN] 

Npl,rd  

[kN]* 
Ny,b,rd  

[kN]** 
Nz,b,rd  

[kN]*** 
Verificação 

 

Corda c/ 1ch 8 -1772.6 2771 2771 2771 0.64 

Corda c/ 2ch 9 -2710.2 3523 3523 3523 0.77 

Corda c/ 3ch 10 -3365.1 4275 4126 3943 0.85 

Corda c/ 4ch 11 -3890.6 5132 4944 4775 0.81 

Diag tipo 1 comp 1 -921.0 1463 1300 385 2.40 

Diag tipo 2 comp 12 -584.0 994 858 241 2.42 

Diag tipo 3 comp 12 -466.6 895 828 191 2.44 

Diag tipo 4 11 -205.6 484 458 110 1.87 

Diag tipo 1 trac 8 827.0 1463 1463 1463 0.57 

Diag tipo 2 trac 10 593.4 994 994 994 0.60 

Mont. Apoio 7 -641.8 2019 1997 1202 0.53 

Mont. Centrais 10 -181.0 442 320 250 0.72 

Diag. Contrav. 22 -40.9 268 165 57 0.72 

Mont. Contrav. 11 -34.6 442 88 51 0.68 
 * Npl,rd é o esforço axial plástico resistente. ** Ny,b,rd é o esforço axial resistente de encurvadura no plano da treliça principal. 

 *** Nz,b,rd é o esforço axial resistente de encurvadura fora do plano da treliça principal. 

 

Verificou-se que a segurança não era satisfeita nas diagonais comprimidas das treliças principais em 

todos os módulos, cuja localização se ilustra na Figura 8. Refira-se que as situações de não verificação 

de segurança resultam fundamentalmente da redução da capacidade resistente dos perfis devido ao 

efeito de encurvadura em torno da menor inércia. 

 

Figura 8 – Localização das barras em que a segurança não era verificada e que são objeto de 

reforço (assinaladas a cinzento). 

5 Reforço e reabilitação do tabuleiro 

Tendo em consideração as anomalias identificadas na inspeção principal realizada e as conclusões da 

análise de verificação de segurança efetuada à estrutura existente, foram definidos um conjunto de 

intervenções de reforço e de trabalhos de reparação que se descrevem seguidamente.  
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5.1 Reforço das diagonais das treliças principais 

As diagonais das treliças principais em que a segurança não era verificada devido ao reduzido valor da 

inércia das secções na menor direção foram reforçadas com a adição de duas chapas ligadas aos banzos 

dos perfis existentes através de parafusos M16A, conforme se ilustra na Figura 9. 

        
Figura 9 – Diagonais comprimidas das treliças principais - Reforço com adição de chapas às almas 

dos perfis existentes, ligadas por parafusos. 

5.2 Reparação da fenda existente do muro de ala jusante-Esquerdo 

O muro de ala esquerdo do lado de jusante apresentava uma fenda de abertura significativa, superior 

a 2 mm. De acordo com a informação do projeto da ponte, os muros de ala são em betão simples. Esta 

fenda foi reparada e o muro de ala foi reforçado com a execução de uma viga de coroamento, com 

0,50 m de altura, que foi ligada ao muro existente através de ferrolhos 16 com 0,85 m de 

comprimento e selados com resina epoxídica. De modo a minimizar a alteração da geometria do muro 

existente, previamente à execução da viga de coroamento foi demolida uma faixa do muro existente 

com cerca de 0,20 m de altura. A zona envolvente da fenda foi demolida localmente, e colocados 

ferrolhos selados em ambos os lados da fenda, com o funcionamento de “gatos”. Depois de colocada 

a armadura no interior do volume demolido, este foi preenchido com betão, dando-se assim 

continuidade ao muro de ala. A solução de reforço é ilustrada na Figura 10. 

5.3 Pintura dos elementos de estrutura metálica 

A pintura dos elementos da estrutura encontrava-se em mau estado de conservação, existindo 

corrosão nalgumas zonas. A constituição do sistema de pintura foi estabelecida tendo em consideração 

o prescrito na NP EN 12 944, tendo sido, de forma conservativa, considerada uma categoria de 

corrosividade C3. A constituição do esquema de pintura é a seguinte: a) Decapagem a jato abrasivo ao 

grau Sa 2½; b) uma demão de primário epoxídico com fosfato de zinco, com 80 m de espessura 

mínima; c) uma demão intermédia de tinta à base de resina epoxídica poliamida com óxido de ferro 

micáceo, com 50 m de espessura mínima; d) duas demãos de acabamento de poliuretano alifático, 

com 50 m de espessura mínima por demão. 
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Figura 10 – Solução de reforço e reparação da fenda do muro ala jusante - esquerdo. 

5.4 Outros trabalhos de reparação 

Para além dos reforços acima descritos foram executados outros trabalhos de reparação e de 

reabilitação que se indicam seguidamente:  

 Substituição dos parafusos de fixação dos aparelhos de apoio, que apresentavam perdas de 

secção significativas; 

 Reparação das juntas de betonagem na zona dos passeios, através das quais passava água. Estas 

juntas foram previamente abertas com recurso a um disco abrasivo, limpas com jato de água e 

preenchidas com um elastómero; 

 Limpeza, pintura e lubrificação dos aparelhos de apoio. A pintura existente apresentava alguma 

degradação, existindo alguns sinais, embora com caracter pontual, de corrosão. Foi aplicado o 

mesmo esquema de pintura do adotado para a estrutura metálica do tabuleiro; 

 Pintura de proteção das superfícies de betão. Este trabalho teve por objetivo melhorar a 

durabilidade do betão da laje do tabuleiro em relação à ação da carbonatação. Depois de se 

efectuar a limpeza das superfícies do betão procedeu-se à reparação das zonas degradadas ou 

com delaminação de betão com uma argamassa de reparação. As fendas de abertura inferior a 

0,4 mm foram tratadas com a aplicação de um hidrófugo e as fendas de abertura superior foram 

injetadas com resina epoxídica. Por fim, aplicou-se uma pintura com uma tinta à base de 

polímeros acrílicos que satisfizesse os requisitos da NP EN 1504, nomeadamente baixa 

permeabilidade ao dióxido de carbono (Sd > 100 m) e permeável ao vapor de água (Sd < 5m); 

 Limpeza e proteção dos passeios e pintura das cantoneiras dos lancis. O revestimento dos 

passeios, em betão esquartelado, apresentava bastante sujidade e algumas zonas degradadas. 

Foi realizada uma limpeza com jato de água sob pressão, as cavidades foram preenchidas com 

uma argamassa de reparação e foi aplicado um hidrófugo em toda a superfície do passeio. Nas 

cantoneiras metálicas que materializam a aresta do lancil foi aplicado o mesmo sistema de pintura 

definido para os elementos da estrutura metálica; 

 Substituição dos guardas corpos. Os guarda corpos existentes possuíam aberturas de grandes 

dimensões e uma certa debilidade estrutural. A localização da obra na proximidade da povoação 

do Garvão confere um carácter urbano à ponte. Assim, o guarda corpos existente foi substituído 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 1665



por um novo guarda-corpos com uma geometria contemporânea da época de construção da 

ponte e possuindo aberturas com um máximo de 0,12 m, como se mostra na Fig. 11; 

 Colocação de guardas de segurança e pintura de marcas rodoviárias. Na zona de aproximação à 

obra de arte foram colocadas guardas de segurança metálicas do tipo N2-W4-A munidas de 

proteção para motociclistas. Sobre o tabuleiro não foram colocadas guardas de segurança por não 

haver largura suficiente para a sua instalação.  

 

Figura 11 – Fotografia da Ponte após a conclusão dos trabalhos de reforço e reabilitação 

6 CONCLUSÕES 

Neste artigo apresentou-se o projeto de reparação e reabilitação da Ponte do Garvão. No âmbito da 

realização do projeto foi efetuada a verificação da segurança do tabuleiro da ponte. Foram descritos 

os reforços realizados e os principais trabalhos de reparação e reabilitação.  
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Resumo 

As pontes sobre os Rios Criz I e II, na EN234, integram-se num conjunto de 7 pontes, construídas nos 
anos 70 do século passado, da rede rodoviária afectada pela Barragem da Aguieira. Todas possuem 
tabuleiros em laje vigada, pré-esforçados, com vãos correntes de 40m, e pilares de fuste único com 
capitéis. Os pilares, com o enchimento da albufeira, ficaram em geral submersos até profundidades 
de várias dezenas de metros. No final dos anos 90 foram identificadas nos betões reacções 
expansivas internas em evolução, RAS e RSI, que conduziam a degradação expressiva das 
propriedades mecânicas e durabilidade. Estudos e ensaios laboratoriais de caracterização destes 
fenómenos nestas pontes, desenvolvidos pelo LNEC, permitiram concluir que haveria ainda potencial 
médio a elevado para as reacções evoluírem. À excepção de uma das pontes, que foi substituída, 
concluiu-se que seria viável a reabilitação das restantes, prolongando-lhes o tempo de vida útil. 
Procedeu-se numa primeira fase à reabilitação e reforço dos tabuleiros e encontros, e 
posteriormente à dos pilares e fundações. É nesta última que se integra o projecto aqui apresentado 
para as pontes Criz I e Criz II. Os trabalhos incluíram: substituição das sapatas localizadas na 
albufeira, por estacas φ1.50m e maciços de encabeçamento e transferência de carga em betão 
armado pré-esforçado; reforço de pilares para a resistência à acção sísmica (encamisamento de 
fustes da ponte do Criz II) e colocação de dispositivos de dissipação de energia nos encontros; 
reparações de patologias estruturais e de durabilidade em pilares e capitéis, protecção e pintura do 
betão; substituição dos aparelhos de apoio. 

Foram definidos meios e processos construtivos para trabalhos subaquáticos, incluindo fixação do 
tubo das estacas e furação no substrato rochoso, juntamente com o IP e o LNEC, estudada a 
adequabilidade de equipamentos a utilizar, monitorização estrutural durante os trabalhos, e 
preparadas especificações técnicas específicas. 

Palavras-chave: Reacções Expansivas; Reabilitação; Reforço; Durabilidade; Trabalhos Subaquáticos 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a construção da barragem da Aguieira e do açude da Raiva foi reformulada a rede viária 
afectada, o que previu a construção de um conjunto de 7 novas pontes: Cunhedo, Mortágua, Foz do 
Dão e Santa Comba Dão, no IP3; Criz I e Criz II, na EN234; e S. João das Areias, na EN234-6. Foram 
construídas na década de 1970, segundo projectos da autoria do Prof. Edgar Cardoso. Decorridos 
cerca de 20 anos sobre as obras eram notórias patologias estruturais e de durabilidade em todas as 
componentes, identificadas sobretudo em inspecções que de forma regular passaram a ser 
realizadas a partir de 2001, conduzindo à elaboração de um conjunto de estudos, projectos e obras 
de beneficiação. 

Numa primeira fase foram desenvolvidos estudos e projectos visando a reabilitação e reforço dos 
tabuleiros e encontros, e, em simultâneo, efectuadas campanhas de inspecção e ensaios de 
caracterização dos fenómenos expansivos registados, com maior incidência em pilares e fundações. 
Estudos desenvolvidos pelo LNEC por volta de 2008 levaram à caracterização das reacções 
expansivas e à avaliação do potencial de reactividade em médio a elevado. Conjuntamente com 
outros estudos e projectos em curso permitiram à ex-EP ajustar a definição da política de 
intervenções nestas pontes previstas para os anos seguintes. A TRIEDE SA teve a seu cargo, à época, 
a elaboração dos projectos de reabilitação e reforço desta primeira fase de intervenções neste 
conjunto de pontes (à excepção da ponte de S. João das Areias), prestando consultoria no âmbito 
dessa definição. Foram então decididas, no final de 2008, com o suporte do LNEC, as substituições 
dos pilares e fundações em 6 destas pontes, sendo excepção a ponte da Foz do Dão (com alguns 
pilares imersos várias dezenas de metros, cerca de 70m no caso mais gravoso, e 
técnica/economicamente ser inviável a substituição, previu-se a substituição por nova ponte). Foram 
ainda identificadas intervenções de urgência, casos do pilar P6 da ponte Criz II e do P2 da Foz do Dão 
(e posteriormente noutro pilar), implementadas no imediato.  

 

 

Figura 1. Pontes Criz I e Criz II. Cortes longitudinais (obras originais) 

No caso particular das pontes Criz I (vãos 30+3x40+30=180m) e Criz II (vãos 30+6x40+30=300 m), em 
2010 foi elaborado o Estudo Prévio [1] para a reabilitação/substituição dos pilares e fundações, que 
abordou para cada uma delas 3 soluções de intervenção: 1ª - reforço ou novas fundações, com 
encamisamento de alguns pilares; 2ª - atirantamento dos tabuleiros, com recurso a torres e 
estruturas intermédias metálicas; 3ª – substituição por novas pontes, incluindo localmente novo 
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traçado viário alternativo. A estimativa de custos, para o conjunto das duas pontes, foi 
respectivamente de 10.8, 18.8 e 21.1 milhões de euros, incluindo a reabilitação dos tabuleiros na 1ª 
e 2ª soluções, e na 3ª, a demolição das pontes existentes, vindo a optar-se pela primeira, que é tema 
desta apresentação [2]. 

                 

          

Figura 2. Estudo de soluções. Exemplo das soluções 2 e 3 para o Criz II. 

De referir que, em virtude das características particularmente difíceis do projecto, e da contracção 
do mercado da construção na época do lançamento do concurso, foi feita uma primeira adjudicação 
da obra por um valor que veio a revelar-se insuficiente, conduzindo à execução de apenas uma 
pequena parte da empreitada e à negociação da sua rescisão. Foi posteriormente lançada uma 
segunda empreitada, para a qual houve particular cuidado no detalhe e especificação dos trabalhos 
de mais difícil execução, os submersos, a qual decorreu conforme as condições do projecto e 
proposta técnica do empreiteiro, e o orçamento da adjudicação. 

2 ESTADO DE DEGRADAÇÃO DOS PILARES E FUNDAÇÕES 

O estado de degradação dos pilares e fundações das obras começou a ser seguido de forma regular 
em resultado das inspecções subaquáticas realizadas em 2001, promovidas pelo ex-ICERR. A 
realização destas inspecções subaquáticas, posteriormente validadas por inspecções realizadas em 
2005 [3], permitiram identificar fenómenos relacionados com reacções expansivas e contribuíram 
para o estabelecimento de um processo de monitorização e avaliação das obras que culminou na 
intervenção realizada cerca de 15 anos mais tarde. Posteriormente, no período pré-intervenção (a 
partir de 2013), foram realizadas novas inspecções subaquáticas de monitorização e identificação 
com maior detalhe das anomalias existentes nos fustes e embasamentos dos pilares [4]. 

Conforme referido, a principal patologia de durabilidade com incidência estrutural que se registou na 
infra-estrutura de ambas as pontes foi a ocorrência de reacções expansivas do tipo álcalis-agregado 
no betão dos pilares, com particular evidência nas zonas imersas e nas que estavam sujeitas a 
molhagem-secagem, em função dos níveis de água de exploração da albufeira. Assim, e conforme se 
pode ver na Fig.3, nas zonas imersas ou sujeitas ao contacto com a água ocorria fendilhação 
predominantemente vertical no caso dos fustes e fendilhação aleatória no caso dos embasamentos. 
A fendilhação nos fustes desenvolvia-se em toda a altura submersa do pilar, por vezes aumentando 
de expressão em profundidade. A fendilhação nos embasamentos apresentava maior expressão e 
verificava-se principalmente em zonas e segundo direcções em que, por razões estruturais, ocorriam 
tensões de tracção ou baixas compressões. 
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A diferença verificada no padrão de fendilhação entre os fustes e os embasamentos resultava 
essencialmente do estado de tensão do elemento. Nos fustes, a área de secção transversal era 
menor do que nos embasamentos, originando tensões axiais superiores, contribuindo para um 
confinamento vertical e reduzindo substancialmente o desenvolvimento de fendas horizontais na 
peça. 

  

Figura 3. Padrão de fendilhação ocorrente nos pilares das obras.  

Relativamente às faces interiores dos embasamentos e fustes dos pilares, também em contacto com 
a água, apenas em 2010 foi possível recolher informação sobre o seu estado. De facto, a intervenção 
de emergência realizada no Pilar P6 da Ponte do Criz II, localizado numa zona de molhagem-secagem 
e, portanto, de mais fácil acesso, permitiu confirmar um nível de fendilhação semelhante ao 
encontrado nas faces exteriores, com fendas a atravessar a espessura das paredes. 

Quanto às sapatas, as inspecções subaquáticas efectuadas não permitiram verificar o seu estado de 
degradação, embora fosse provável a ocorrência do fenómeno em consequência da elevada massa 
de betão envolvida. Evidências desta conclusão foram obtidas nas inspecções subaquáticas realizadas 
ao Pilar P2 da Ponte do Criz II, onde foram observados os níveis máximos de deterioração registados 
nestas pontes ao nível do embasamento inferior, com aberturas de fendas da ordem dos 40mm. 

 

Figura 4. Inspecção subaquática - Pilar P2 da Ponte sobre o Rio Criz II – Embasamento inferior 

Inspecção subaquática – Fendilhação no Fuste 

Inspecção subaquática – Fendilhação no Embasamento 
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Paralelamente ao processo de observação baseado em inspecções visuais e subaquáticas, o 
acompanhamento da situação incluiu outros estudos e acções de avaliação. 

No âmbito da empreitada de Reabilitação e Reforço Estrutural das pontes, com incidência nos 
tabuleiros e encontros, foi realizada uma campanha de recolha de provetes e de ensaios 
laboratoriais, de acordo com um Plano de Trabalhos elaborado pelo LNEC, visando a avaliação do 
estado de degradação do betão das obras. Nas conclusões do respectivo relatório era referido que o 
processo expansivo apresentava um potencial remanescente moderado a acentuado, sendo, 
portanto, expectável que a degradação evidenciada nos betões continuasse a agravar-se. O processo 
expansivo em curso poderia conduzir a uma diminuição acentuada da capacidade resistente, 
associada aos seguintes aspectos:  

• Degradação geral do betão, com fendilhação mais ou menos profunda; 
• Redução da resistência à compressão do betão e do módulo de elasticidade; 
• Corrosão progressiva de armaduras nas zonas com degradação do betão e consequente 

perda de secção; 
• Rotura de armaduras em secções atravessadas por fendas de grande abertura. 

Outros instrumentos de avaliação do estado de degradação das pontes foram a realização de 
nivelamentos de precisão e de ensaios dinâmicos. No primeiro caso, o objectivo era verificar a 
ocorrência de deslocamentos verticais significativos nos pilares, que poderiam ser sinal de 
degradação avançada dos mesmos. No segundo caso, o objectivo passava por identificar variações 
nos módulos de elasticidade do betão, através da avaliação das frequências dos modos de vibração 
principais das obras. Embora os resultados dos nivelamentos tenham sido aceitáveis, a realização de 
ensaios dinâmicos permitiu identificar uma redução nos modos de elasticidade dos betões das obras. 

Por fim, na fase pré-intervenção, foi ainda implementado um sistema de monitorização na Ponte do 
Criz II, que consistiu na instalação de extensómetros, inclinómetros e termómetros para medição de 
deslocamentos, rotações e temperaturas, respectivamente. A instalação destes equipamentos, 
associada à preparação de um Plano de Monitorização com a instituição de níveis de alerta e alarme, 
permitia, praticamente em tempo real, receber informações sobre comportamentos estruturais 
anómalos nas obras. 

Os resultados obtidos nestes estudos e as observações realizadas ao longo de mais de uma década, 
evidenciaram que os fenómenos de degradação do betão por reacções expansivas originavam 
alteração significativa das propriedades mecânicas do betão, particularmente do módulo de 
elasticidade, e uma acentuada redução das condições de durabilidade da obra, conduzindo à 
necessidade da intervenção de reabilitação estrutural nas infra-estruturas das pontes. 

3 DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO EM PILARES E FUNDAÇÕES 

A solução adoptada visou atender ao estado de degradação das infra-estruturas das pontes, 
sobretudo em consequência do fenómeno de reacções expansivas internas no betão destes 
elementos, e repor nas pontes um nível de segurança estrutural conforme o requerido na 
regulamentação em vigor. Na implementação dessas soluções, seria necessário ainda atender a 
condicionalismos ocorrentes, dos quais se destacavam: 
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• Condicionalismos Hidráulicos – as pontes, em particular a Ponte sobre o Rio Criz II, 
apresentavam troços de pilares submersos em vários metros, incluindo as fundações. Por 
esse motivo, a intervenção nos pilares de albufeira teria de ser planeada em função da 
variação sazonal de cotas da água na albufeira, decorrente também do regime de exploração 
da barragem da Aguieira. O nível de pleno armazenamento tem a cota 124.70m, e a do nível 
mínimo de exploração é 110.00m. 

• Condicionalismos Rodoviários – a intervenção deveria ocorrer com tráfego nos tabuleiros, 
embora fosse admissível a redução da velocidade de circulação durante os trabalhos. 

• Condicionalismos Batimétricos – em alguns casos, com maior incidência no Pilar P2 da Ponte 
sobre o Rio Criz II, a encosta na zona de fundação apresentava inclinações relevantes. 

Assim, no caso dos pilares de margem – P1 e P4 da Ponte do Criz I e P1 e P7 da Ponte do Criz II –, o 
facto de estarem fora do leito da albufeira permitiu que a nova fundação fosse efectuada 
directamente. Nesse caso, foram executadas sapatas em betão armado, pré-esforçado contra o 
embasamento dos pilares existentes, ficando com uma forma de octógono vazado com altura de 
2.50m. Estabeleceu-se a cota de fundação 0.50m acima da cota de fundação das sapatas existentes, 
prevendo-se a necessidade de fazer injecções de consolidação do maciço na envolvente da sapata. 
Sobre a nova sapata foi construído um encamisamento em torno do embasamento existente, até à 
cota 128.00. Previu-se ainda o enchimento prévio do interior do pilar com betão simples, de forma a 
garantir o efeito de confinamento dado pelas armaduras activas. 

No caso dos pilares situados no interior da albufeira (P2 e P3 no caso da Ponte do Criz I e P2 a P5 no 
caso da Ponte do Criz II), previu-se a substituição das fundações existentes, e dos troços de fuste 
sujeitos a imersão, através da execução de estacas φ1.50m, com camisa metálica perdida, 
encabeçadas por um maciço em betão armado pré-esforçado, à cota 120.00, onde ocorre a 
transferência de carga dos fustes acima desta cota para a nova fundação. 

  

 

Figura 5. Pontes Criz I e Criz II. Cortes longitudinais. Intervenções em pilares e fundações 

A adopção da cota 120,00 (ver Fig.6), permitiu, em conformidade com as previsões dos níveis de 
água na albufeira, um período de cerca de 6 meses, a partir de Agosto/Setembro, nos quais foi 
possível trabalhar a seco em condições controladas. 
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O maciço das estacas, executado contra o fuste existente, apresenta uma forma de octógono vazado 
com altura de 3.00m. De forma a eliminar a diferença de pressões nas paredes dos fustes durante a 
execução dos trabalhos, devidas às pressões da betonagem do maciço, previu-se a betonagem 
simultânea dos maciços de estacas com a selagem do interior dos fustes com betão simples, entre as 
cotas 120,00 e 126,50. A selagem do interior do fuste permitiu também garantir o efeito de 
confinamento dado pelo maciço, que foi pré-esforçado, introduzindo dessa forma compressão na 
ligação entre o betão novo e existente, potenciando a transmissão da carga do pilar existente para a 
nova fundação. 

Sobre os maciços de estacas previu-se ainda a construção de um encamisamento em betão armado 
pré-esforçado, até à cota 126.50, que tem como função a protecção do fuste ao contacto com a 
água. 

           

Figura 6. Ponte Criz II. Intervenção tipo nos Pilares P2 a P4. Novas estacas e maciços de 
transferência de carga 

No caso dos pilares P2, P3 e P4 da Ponte sobre o Rio Criz II, a elevada altura dos mesmos (cerca de 
50-60 metros) originava o aparecimento de modos de vibração locais que, associados à massa dos 
fustes e da água envolvente, inviabilizavam o cumprimento das disposições regulamentares para os 
efeitos da acção sísmica. Desse modo, foi previsto o reforço destes fustes, através do seu 
encamisamento com betão armado, betonado contra os fustes existentes. A transmissão de esforços 
(momentos flectores) do pilar existente para o reforço é efectuada por compatibilidade de 
deformações, embora tenha sido prevista uma preparação prévia da superfície de contacto, 
melhorando a ligação. Uma vez que as paredes dos fustes não possuíam armadura suficiente para 
resistir aos impulsos decorrentes da betonagem, foi necessário durante os trabalhos prever a 
colocação de um escoramento horizontal provisório, no seu interior, movimentado de acordo com o 
faseamento da betonagem. 

No caso do pilar P6 da Ponte sobre o Rio Criz II, previu-se o prolongamento do encamisamento 
realizado no âmbito da empreitada de reabilitação de emergência do pilar, e o reforço da fundação, 
entretanto iniciado, através da aplicação de microestacas.  
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Figura 7. Ponte do Criz II – Trabalhos em várias fases, execução de estacas, maciços de 
transferência de carga, encamisamento de pilares e acabamentos 

Nas soluções apresentadas não foram previstas intervenções nos tabuleiro e encontros, tendo sido 
integralmente aproveitadas as obras de reabilitação e reforço da empreitada anteriormente 
realizada, correspondente à primeira fase de intervenção. 

Relativamente ao processo construtivo, a dificuldade principal estava relacionada com a execução 
das estacas e respectivos maciços, com recurso a meios aquáticos e trabalhos submersos, sendo 
necessário garantir o correcto posicionamento das estacas e a entrega no maciço rochoso prevista no 
projecto. Para este efeito, nos pilares de albufeira da Ponte do Criz II foi utilizado um sistema para 
guiamento e fixação dos tubos das estacas junto ao fundo, em torno do fuste/embasamento dos 
pilares, durante a fase construtiva, que serviu também como confinamento da base dos pilares 
(Fig.8). 

 
Figura 8. Definição de trabalhos subaquáticos preparatórios para a furação por caroteamento 

para a execução de estacas  
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Outra questão amplamente discutida referia-se à proximidade entre as novas estacas de fundação e 
as fundações existentes, nomeadamente os efeitos que a vibração resultante da furação no maciço 
rochoso poderia ter na estrutura existente. Por essa razão, foi implementado um sistema de 
monitorização e prevenção de efeitos excessivos devidos a acções dinâmicas produzidas por 
máquinas de perfuração de rocha por caroteamento, desenvolvido pelo LNEC [5], com o objectivo de 
prescrever procedimentos e requisitos à definição dos equipamentos de furação do maciço rochoso, 
bem como à execução dos referidos trabalhos, mitigando o nível de risco durante os trabalhos da 
empreitada. 

No que se refere aos meios de apoio à execução das estacas, no caso dos pilares P2 a P5 da Ponte do 
Criz II, previu-se o recurso a plataforma flutuante equipada com máquina de estacas. No caso dos 
pilares P2 e P3 da Ponte do Criz I, verificando-se que durante grande parte do ano o nível de água na 
albufeira era demasiado baixo para permitir a utilização de uma plataforma flutuante, recorreu-se à 
execução de um aterro provisório, faseado por pilar, para estabelecimento de plataformas de 
trabalho a partir das quais foram executadas as estacas e os respectivos maciços de encabeçamento. 
De forma a viabilizar esta solução, e porque as paredes dos fustes existentes não apresentavam 
capacidade resistente face aos impulsos que ocorreriam devido ao aterro, foi selado o interior dos 
mesmos com betão submerso (de forma faseada, por troços com a altura máxima de 1,0m), desde o 
topo da sapata até à cota de topo do aterro. 

Para além dos trabalhos de reforço de Pilares e Fundações, no caso da Ponte do Criz II foi ainda 
prevista a substituição dos aparelhos de apoio, tendo-se procedido ao levantamento faseado do 
tabuleiro para esse efeito, no total de 10cm. 

Por fim, após os trabalhos de construção das novas fundações e encamisamento dos pilares, previu-
se um conjunto de trabalhos de reparação e beneficiação dos fustes e capitéis, recorrendo a 
andaimes apoiados em plataformas colocadas no topo dos novos maciços. 

 

Figura 9. Ponte do Criz II – Vista actual da obra 

4 CONCLUSÕES 

Com a identificação de indícios relacionados com reacções expansivas no betão de um conjunto de 
obras de arte localizadas na rede rodoviária da Aguieira, foi iniciado no início deste século um longo 
processo de monitorização, análise e decisão que ficou concluído com um conjunto de intervenções 
de reabilitação e reforço das diversas obras afectadas.  

Esse processo incluiu inspecções principais e subaquáticas, recolha de amostras e ensaios 
laboratoriais, ensaios dinâmicos e nivelamentos de precisão, sistemas de monitorização e vários 
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estudos de acompanhamento. A informação recolhida permitiu o desenvolvimento de estudos e 
projectos, com a apresentação de diversas soluções para as diferentes obras, baseados na vasta 
informação recolhida e dirigidos ao efectivo estado das pontes, resultando na execução de várias 
empreitadas de reabilitação, reforço e construção. 

No caso das Pontes do Criz I e II, a solução adoptada passou pela substituição das fundações 
existentes, fortemente afectadas pelos fenómenos expansivos. No caso dos pilares de margem, 
procedeu-se ao reforço da fundação directa existente, através da construção de um encamisamento 
em betão armado e pré-esforçado em torno das sapatas e embasamentos. No caso dos pilares de 
albufeira, procedeu-se à substituição das fundações existentes, bem como dos troços imersos dos 
pilares, por estacas de betão armado solidarizadas no topo por um maciço de betão armado pré-
esforçado, onde se dá a transferência de carga da estrutura existente para os novos elementos. 

Os processos construtivos adoptados foram adaptados às reais condições das obras, tendo sido 
utilizados meios aquáticos e tendo-se recorrido a diversos trabalhos submersos. Para garantir o 
correcto posicionamento das estacas e a entrega no maciço rochoso foi previsto um sistema para 
guiamento e fixação dos tubos das estacas junto ao fundo, em torno do fuste/embasamento dos 
pilares, durante a fase construtiva. Foi implementado um sistema de monitorização e prevenção de 
efeitos excessivos na estrutura existente devidos a acções dinâmicas produzidas por máquinas de 
perfuração do maciço rochoso por caroteamento, desenvolvido pelo LNEC, que prescreveu 
procedimentos e requisitos à definição dos equipamentos de furação adoptados, bem como à 
execução dos referidos trabalhos. 

Todo este processo, na sua globalidade, constituiu-se como uma das principais intervenções de 
fundo relacionadas com os fenómenos de reacções expansivas em Portugal, constituindo uma 
importante base de informação a servir de referência para eventuais situações semelhantes no 
futuro. 
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Resumo  

O antigo edifício do AEG localiza-se em Alvalade, Lisboa, e é constituído integralmente por uma 

estrutura de betão armado e pré-esforçado construído em 1961, sendo o Projecto da autoria do Engº 

Manuel Maria Ferreira de 1956. O edifício foi inicialmente concebido para fins industriais e, portanto, 

apresentava grandes vãos entre pilares (cerca de 14m x 14m). Numa primeira fase o projecto 

contemplava apenas um piso térreo e dois pisos elevados e, durante a construção, foi decidido 

efectuar uma ampliação com mais dois pisos elevados. A primeira fase de construção é uma solução 

de betão armado, enquanto que, na ampliação, foi implementada uma solução totalmente pré-

esforçada, com lajes de vigotas pré-tensionadas e vigas pós-tensionadas que vencem os vãos de 14m. 

Já existiam outras aplicações de pré-esforço em edifícios na década de 1950’s e 1960’s, mas não era 

claramente uma solução generalizada, pelo que este edifício deve ser um desses poucos exemplos. 

A reconversão para um edifício de habitação, com um consequente aumento de cargas, e a 

necessidade de garantir a verificação da segurança ao sismo, conduziram a uma série de desafios 

estruturais que se irão descrever detalhadamente no artigo. 

Para o Projecto de Reabilitação e Reforço de Estrutura e Fundações, foi previamente elaborado um 

extenso programa de diagnóstico e avaliação da estrutura existente, que incluiu um ensaio “in situ” ao 

esforço transverso de uma das vigas existente com 14m de vão, para confirmar o seu comportamento 

estrutural e validar os modelos numéricos. Este ensaio permitiu tomar a decisão sobre a necessidade 

ou não do reforço ao corte de cerca de 25 vigas semelhantes.  

A solução de reforço baseou-se em diversas técnicas já conhecidas, como o encamisamento de 

elementos verticais, adopção de novas paredes para melhorar o comportamento às acções sísmicas, 

reforço de vigas e lajes com chapas metálicas, entre outros.  

Palavras-chave: Reconversão, Reabilitação e Reforço, Betão Armado e Pré-esforçado, Esforço Transverso, 
Vulnerabilidade Sísmica. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste artigo descreve-se a intervenção estrutural realizada no edifício “AEG”, localizado na localizado 

na Rua João Saraiva 4 a 6c, em Alvalade, Lisboa. (Figura 1.1). 

O edifício em estudo é constituído por duas construções separadas por juntas e designadas, segundo 

o projecto original por Lote 58, de menor dimensão, e Lote 59, de maior dimensão. As construções 

foram edificadas aparentemente na mesma altura, no final da década de 1950. 

    

Figura 1.1. Localização do edifício AEG (Google Maps 2021) 

Trata-se de um edifício que teve uma utilização inicial essencialmente industrial, cuja estrutura é 

integralmente constituída por elementos de betão estrutural, com grandes vãos entre pilares, com um 

bom estado de conservação. O projecto de reconversão consistiu numa alteração da utilização para 

efeitos de habitação, conduzindo a diversas alterações que interferem localmente com alguns 

elementos estruturais existentes.  

Na concepção da estrutura, que se apresenta de seguida, tentou-se manter o máximo de elementos 

estruturais possíveis, tentando preservar os materiais e os sistemas estruturais concebidos na 

estrutura inicial, garantindo os condicionalismos relacionados com a funcionalidade e arquitectura. 

2 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO EXISTENTE 

O antigo edifício foi projectado e construído no final da década de 1950 e na figura seguinte poderá 

ser observado uma fotografia em 1961 e outra recentemente (Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.).  

          

Figura 2.1. Fachada da Rua Duques de Bragança, existente (esq.) e proposta arquitetónica (dir.) 

Lote 58 Lote 59 
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Conforme referido anteriormente, o edifício era constituído por duas edificações, separadas por uma 

junta, em estrutura de betão armado nos pisos inferiores e betão armado pré-esforçado, nos pisos 

superiores de ampliação. Inicialmente os edifícios tinham um piso térreo, dois pisos elevados e uma 

cobertura, tendo sido, em 1961, objecto de uma ampliação com mais um piso (i.e. com duas lajes). 

Refere-se que, na época em que o edifício foi construído, a utilização de sistemas de pré-esforço e, 

principalmente, em estruturas de edifícios era muito reduzida, pelo que deverá se tratar duma das 

poucas utilizações de sistemas de pré-esforço de edifícios em Lisboa. 

Em planta, os dois blocos apresentam uma geometria rectangular, com aproximadamente 35 m de 

largura na fachada principal, por 38 m de comprimento. No tardoz, originalmente existia um núcleo 

vertical de casas de banho, posteriormente ampliado ao nível da cave. Em altura é constituído era 

constituído originalmente por uma semicave, r/chão, 1º e 2º piso e cobertura.  

Do ponto de vista estrutural, os dois blocos apresentam vãos máximos da ordem dos 15m. 

Essencialmente são constituídos por pórticos pilar/viga principais perpendiculares à fachada principal 

vencendo vãos de 8.70 m + 14.20 m + 15.75 m e vigas secundárias que vencem vãos entre os 8m a 

14m. As lajes dos pavimentos, igualmente em betão armado, apresentam espessuras de 10cm e 12cm, 

como era corrente na época. 

 

Figura 2.2. Fotografias do interior do edifício (Cave) 

A ampliação efectuada em 1961 da estrutura concebida originalmente, construindo mais 2 pisos, foi 

efectuada com recurso a soluções com vigas pré-esforçadas e lajes de vigotas pré-tensionadas, que 

vencem os mesmos vãos que nos pisos inferiores. Esse projecto contemplava também o reforço de 

alguns dos pilares que já estavam executados.  

Ao contrário do projecto original, onde foi possível obter muita informação relativa ao projecto de 

estrutura, a informação de projecto da ampliação da estrutura é muito reduzida, não existindo 

nenhum detalhe sobre os elementos pré-esforçados existentes. 
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Figura 2.3. Fotografias do interior do edifício (Piso 2) 

Na Fig. 2.4 são apresentadas as plantas do projecto original que constam no arquivo da CML. 

Planta de fundações do Lote 58 
(Projecto Original) 

Elementos resistentes Piso 1, Lote 58 
(Projecto Original) 

Elementos resistentes Piso 3, Lote 58 
(Projecto de Ampliação) 

   
Figura 2.4. Plantas do Existente 
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3 INTERVENÇÃO 

3.1 Solução arquitectónica e princípios da intervenção estrutural 

O projecto de Arquitectura prevê uma compartimentação dos open-spaces existentes de modo a 

permitir a nova utilização do edifício para efeitos de habitação. Em complemento, prevê a execução 

de duas zonas vazadas para permitir a entrada de luz para o interior dos apartamentos, conforme 

ilustrado na figura seguinte. 

 

Figura 3.1. Fotografias do exterior do edifício 

A concepção arquitectónica prevê também a demolição integral da cobertura e do último piso, e a 

execução de uma nova laje (a uma cota inferior à existente) e de um mezanino. 

Embora a disposição dos espaços e a compartimentação seja muito diferente da actual, prevê-se a 

manutenção dos elementos estruturais principais existentes, garantindo a sua manutenção e 

prevendo-se o seu reforço estrutural. 

Por outro lado, identificou-se que os pavimentos existentes não se encontram perfeitamente 

nivelados, verificando-se diferenças da ordem dos 15cm, pelo que foi necessário prever um 

enchimento com uma altura importante, o que em conjunto com as novas paredes de alvenaria, 

conduzem a um importante acréscimo de carga vertical em relação à acção de dimensionamento 

prevista no projecto inicial. 

3.2 Solução estrutural 

3.2.1 Fundações 

A solução de fundações directas existente consiste em sapatas dimensionadas para uma tensão 

admissível de 300kPa. Contudo, de acordo com a prospeção geotécnica realizada, existe uma camada 
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com cerca de 5m onde a tensão admissível do terreno é cerca de metade da tensão considerada no 

projecto original. Assim, e uma vez que atualmente não são identificáveis assentamentos significativos, 

a premissa do projecto de reabilitação e reforço baseou-se em transmitir o acréscimo de cargas aos 

solos com maior capacidade resistente, através de uma solução de fundações indirectas com recurso 

a micro-estacas e encamisando as sapatas existentes. 

 

 
Planta das Fundações 

        

 
Figura 3.2. Reforço das Fundações 

3.2.2 Pilares, paredes e núcleos 

Tendo em consideração que as armaduras dos pilares existentes eram francamente reduzidas, não só 

ao nível da armadura longitudinal, mas também no que se refere às cintas, conduzindo a níveis de 

confinamento muito reduzidos e, consequentemente, níveis de ductilidade baixos, foi necessário 

prever novos elementos verticais de modo a minimizar os esforços devido à acção sísmica para a 

maioria dos pilares existentes. Assim, adoptaram-se paredes e núcleos com a rigidez necessária para 
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garantir que 85% da acção sísmica seria equilibrada pelos novos elementos estruturais ou pelos pilares 

existentes devidamente reforçados e encamisados. Em simultâneo, foi adoptado um coeficiente de 

comportamento de 1.5, correspondente a ductilidade baixa, pois é difícil de garantir os níveis de 

confinamento necessários e as regras de capacity design para os elementos existentes e a reforçar. 

 

  
Planta do Piso Tipo 1 – Nova Parede Estrutural 2 – Reforço do Pilar 

Figura 3.3. Sistema Resistente às Ações Horizontais 

Em resumo, a acção sísmica é essencialmente equilibrada pelos novos núcleos e paredes a construir, 

que foram devidamente dimensionados e pormenorizados para os esforços a que estão sujeitos e, em 

complemento verificou-se a capacidade de rotação de eventuais rótulas plásticas que poderão surgir 

nos pilares existentes. Com esta concepção é possível evitar o reforço generalizado de todos os pilares 

existentes, concentrando as intervenções de reforço nos pilares existentes que, pela sua dimensão da 

secção transversal e rigidez, seria inevitável absorver esforços significativos devido à acção sísmica. 

3.2.3 Vigas dos pisos 

As vigas suportam o peso das lajes e vencem vãos máximos da ordem dos 15m e, conforme referido 

anteriormente, são de betão armado nos pisos inferiores e pré-esforçadas na ampliação nos pisos 

superiores. 

No que respeita às vigas de betão armado e após análise detalhada, conclui-se que, em geral, as 

quantidades de armaduras dispostas não seriam suficientes para equilibrar para a verificação da 

segurança, nomeadamente para os Estados Limites Últimos de flexão e esforço transverso. 

Inclusivamente, em alguns casos, nomeadamente das vigas principais, era possível observar fendas 

inclinas junto aos apoios, o que poderia evidenciar um potencial problema de esforço transverso. 
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a) Fendas De Esforço Transverso nas Vigas Principais b) Vigas V3 

Figura 3.4. Sistema Resistente às Ações Horizontais 

No caso particular das vigas secundárias V3 localizadas na laje do piso 2 e que vencem um vão de cerca 

de 14m (Figura 3.4b), verificou-se que a dobra das armaduras inferiores que efectuam o reforço das 

armaduras superiores junto ao apoio e poderiam contribuir eficazmente para a resistência ao esforço 

transverso junto dos apoios dos pilares, encontra-se francamente afastada do apoio (a 2m da face do 

pilar), o que impede a consideração dessas armaduras para a resistência ao esforço transverso a uma 

distância de z cotg θ (Figura 3.5). Com base no exposto, somente os estribos dispostos nessa zona 

poderiam contribuir para equilibrar o esforço transverso e tratando-se de uma quantidade de 

armadura transversal muito reduzida (aproximadamente a armadura mínima para uma viga com 

0.30m de largura), conclui-se que a resistência ao corte é 60% do esforço transverso actuante, de 

acordo com a NP EN 1992 [3]. Mesmo utilizando a formulação do MC2010 [7] com nível de 

aproximação mais elevado (LoA III), conclui-se que o esforço resistente é cerca de 70% do actuante, o 

que levaria a concluir que seria necessário efectuar um reforço ao esforço transverso de todas as vigas 

(recorda-se que são cerca de 20 vigas semelhantes). 

 

 
Figura 3.5. Pormenorização da Viga V3 

De modo a confirmar com mais rigor a resistência da viga ao esforço transverso efectuou-se um cálculo 

com elementos finitos não lineares, onde o betão não tem resistência à tracção e as armaduras apenas 

têm esforço axial. Esta formulação é baseada no teorema estático da teoria da plasticidade, pelo que 

o resultado será um minorante da carga de colapso. Concluiu-se que, para a carga de estado limite 

último e considerando os valores médios de tensão de cedência dos materiais, todos os estribos 

atingiram a tensão de cedência e a estrutura teria capacidade para equilibrar a carga aplicada. Porém, 

adoptando valores de cálculo para as resistências dos materiais, não seria possível atingir a carga de 

dimensionamento. 
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Tensões no Betão 

 
Forças nas Armaduras 

Figura 3.6. Analise do Mecanismo de Rotura por Esforço transverso (Software EvalS) 

A adopção deste tipo de técnica numérica só é válida se existir ductilidade e se a região tiver as 

armaduras mínimas necessárias. No entanto, a quantidade de armadura transversal existente na viga 

é cerca de 40% inferior à armadura mínima. Assim, coloca-se a questão se a estrutura tem ductilidade 

suficiente para mobilizar todos os mecanismos resistentes considerados ou se poderá ocorrer uma 

rotura prematura originada por uma grande fenda única inclinada que se prolongaria até ao apoio no 

pilar, tal como ocorre num elemento sem armaduras transversais. 

Com base nos aspectos referidos, considerou-se importante a realização de um ensaio de carga a uma 

destas vigas de modo a validar o modelo de cálculo elaborado (Fig 3.7). 

  

 
 

Figura 3.7. Ensaio de Carga 

Efectivamente, o custo do ensaio de carga não é significativo quando comparado com o custo da 

necessidade de reforço ao corte de todas as vigas semelhantes existente no edifício. Os resultados do 

ensaio demonstraram que existe ductilidade suficiente para efectuar uma análise numérica baseada 

em campos de tensões e atingiu-se um esforço transverso máximo de cerca de 380kN:  
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V = 330 (força no actuador) 3/4.9 + 177 (peso próprio da estrutura existente) = 380 kN 

Salienta-se que no modelo numérico obteve-se um esforço transverso máximo de 350 kN semelhante 

ao esforço transverso actuante e muito próximo do valor do ensaio. 

Embora tenha sido validada o modelo de cálculo, o esforço transverso máximo foi obtido tendo em 

consideração as características resistentes médias dos materiais e quando se aplicam os coeficientes 

de segurança, o esforço transverso resistente de cálculo é inferior ao actuante, pelo que foi tomada a 

decisão de reforçar as vigas ao corte para garantir a segurança regulamentar. 

A solução de reforço preconizada consiste na adição de chapas metálicas exteriores para resistir ao 

esforço transverso devidamente ancoradas na face superior da laje. 

 

 

 
Figura 3.8. Solução de Reforço das Vigas Existentes 

No que respeita às vigas pré-esforçadas a manter, durante a fase de projecto não foi possível reunir 

informação relativa às quantidades, traçados e tipo de pré-esforço utilizado, pelo que não foi possível 

efectuar uma verificação da segurança estrutural fidedigna. Em complemento, é difícil saber se existem 

actualmente níveis de corrosão nos cordões que possam conduzir a uma rotura repentina dos cabos 

de pré-esforço e que possa conduzir a um eventual colapso destas vigas. Salienta-se que a aplicação 

do pré-esforço foi efectuada há mais de 50 anos e o controlo de execução e de qualidade, 

principalmente das caldas de injecção, não se regiam pelos mesmos critérios de qualidade e 

homologação actuais, pelo que é muito difícil saber se os cordões estão devidamente protegidos 

contra a corrosão.  

Não tendo forma de verificar o estado de conservação dos cordões no interior das vigas, mas 

identificando-se que o comportamento actual das vigas é adequado, o critério de projecto consistiu 

em reforçar estes elementos através da adição de chapas metálicas exteriores que permitem equilibrar 

os esforços a que estarão sujeitas para uma acção de acidente, como a rotura dos cabos de pré-esforço, 

para a combinação de frequente de acções.  
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Figura 3.9. Corte de viga existente pré-esforçadas 

As vigas pré-esforçadas do piso 4 foram demolidas pois toda a laje nesse piso foi removida e substituída 

por numa nova laje a uma cota distinta. Assim, aproveitou-se a demolição destes elementos estruturais 

para conhecer melhor o sistema de pré-esforço adoptado. O pré-esforço consistia em barras de aço 

fixas em placas de ancoragem com aperto em rosca e não injectadas, como se pode observar nas Fig. 

3.9 e 3.10. O conhecimento do sistema de pré-esforço não condicionou a premissa de inicial que seria 

a de reforçar as vigas para uma eventual rotura dos cabos de pré-esforço, pelo que manteve-se a 

solução de projecto. 

 
Figura 3.10. Esquema do traçado do pré-esforço 

3.2.4 Lajes dos pisos 

A solução das lajes dos pisos consistia em painéis armados numa direção, com vãos de 2.90m entre 

vigas, com espessuras entre os 10 e 12cm. Para as novas acções previstas, conclui-se que seria 

necessário efectuar um reforço para garantir a resistência e um adequado comportamento em serviço. 
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Neste contexto, preconizou-se a betonagem de uma lâmina de betão de 5cm na face superior das lajes, 

de forma a melhorar o comportamento em serviço, nomeadamente ao nível das vibrações, colocando 

uma quantidade de armadura na face superior que permite garantir uma adequada continuidade de 

momentos entre vãos adjacentes. Este reforço, além das vantagens estruturais, pode também 

contribuir para a melhoria do comportamento acústico. 

Nos tramos com continuidade apenas foi necessário o reforço com a lâmina de betão adicional e a 

armadura superior disposta no betão complementar, no entanto, nos tramos de extremidade e nos 

tramos simplesmente apoiados, foi necessário recorrer a um reforço das armaduras inferiores através 

da adição de chapas metálicas adequadamente ligadas com buchas químicas à laje existente. 

Foram também avaliados os efeitos das tensões tangenciais provenientes dos efeitos da retracção na 

interface de ligação entre o betão novo e o existente, tendo-se concluído que o peso das cargas (que 

comprime a junta) e a aderência será suficiente para permitir a transferência de compressões entre o 

betão novo e o antigo, garantido o “monolitismo” da ligação sem recurso a ferrolhos específicos. 

Assim, os ferrolhos serão apenas adoptados nas ligações da lâmina de betão às vigas existentes, pois 

nessas zonas o fluxo de corte apresenta valores mais elevados e sem capacidade de serem transmitidos 

apenas por aderência. 

O efeito da restrição da laje existente na nova lâmina de betão conduz à necessidade de dispor uma 

armadura geral de Ø10//0.15 de modo a garantir um adequado controlo da fendilhação, tendo-se 

limitado a tensão nas armaduras a cerca de 200MPa para o esforço axial de fendilhação do betão 

complementar. 

Do ponto de vista do comportamento em serviço, foi verificada a limitação da deformação relativa 

após a construção (deformação que possa influenciar elementos não estruturais, como paredes 

divisórias, revestimentos, etc) a L/500, para a combinação de acções quase-permanente. Salienta-se 

que os efeitos do acréscimo de deformação devido à fluência do betão são insignificantes, porque os 

efeitos reológicos do betão existente já ocorreram desde o início da construção. 

  
a) Camada de betão complementar b) Reforço com chapas metálicas 

Figura 3.11. Solução de Reforço das Lajes Existentes 

4 CONCLUSÕES 

No presente artigo apresentou-se a reabilitação e reforço estrutural de um edifício de betão armado, 

construído na década de 60, que terá sofrido uma ampliação com o acréscimo de dois pisos, no que 
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será, há época, um exemplo raro da aplicação de pré-esforço em edifícios em Portugal. O reforço 

estrutural consistiu em dotar o edifício das características resistentes para as acções gravíticas e 

sísmicas de acordo com a nova utilização e a regulamentação em vigor.  

A Reconversão e Reforço de estruturas antigas de betão armado é sempre um desafio de engenharia 

de estruturas, desde a fase de diagnóstico, passando pela concepção estrutural e análise, até ao 

acompanhamento da obra. O presente caso não foi excepção e o facto de se tratar de uma solução de 

betão armado e pré-esforçado com grandes vãos entre pilares, solução pouco corrente para a época 

especialmente em edifícios, conduziu a que o desenvolvimento do Projecto fosse um exercício de 

criatividade e engenho que apraz e estimula intelectualmente o Engenheiro. Além do desenvolvimento 

do diagnóstico estrutural e do projecto, os autores acompanharam a obra de muito perto, desde o 

faseamento construtivo e sistemas de escoramento provisórios, até à resolução dos diversos 

imponderáveis que ocorreram durante a execução dos trabalhos. A obra concluída não pode deixar de 

transmitir um grande sentimento de satisfação e de “missão cumprida” que nos faz sentir orgulho e 

prazer no exercício da nossa profissão - Engenheiros de Estruturas. 
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Resumo 

O presente artigo procura descrever o processo de analise e caracterização da estrutura existente bem 

como a avaliação do impacto das alterações necessárias e respetivas soluções estruturais propostas. 

Este icónico edifício da cidade do Porto foi projetado pelo arquiteto Márcio Freitas em 1969 para a 

sede do Jornal de Notícias e junta-se às torres próximas do lado Norte da Rua de Gonçalo Cristóvão 

(1962) e do Hotel D. Henrique (1965). Constituído por uma torre de escritórios assente sobre um pódio 

destinado às rotativas do jornal, destaca-se na silhueta da cidade conjugando coerentemente o uso 

com a sua forma, exibindo alçados diversificados e protagonizados pelas molduras em granito 

salientes. Expõe ainda a arte urbana de Charters de Almeida para o viaduto que se eleva do solo. Se, 

no passado, a sua construção obrigou à demolição da Escola Prática Comercial Raul Dória, no futuro, 

permitirá a sua renovação como unidade hoteleira de luxo e, no topo, um volume de vidro, com um 

restaurante com vista sobre a cidade [1]. 

O edifício de tardoz será demolido e no seu lugar surgirá um novo volume com quartos nos pisos 

elevados e áreas técnicas nos pisos enterrados. A realização destas caves numa área consolidada e 

junto à torre existente revela-se especialmente complexa. 

A intervenção projetada procurou adaptar e prolongar a vida útil desta estrutura que tem 

características singulares e cuja conservação permitirá preservar este edifício tão marcante da cidade 

do Porto para usufruto de todos.  

Palavras-chave: Betão; Reforço Estrutural; Normalização; Projeto; Reabilitação 
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1 INTRODUÇÃO 

No presente artigo procura-se descrever as estruturas do edifício existente, ainda em funcionamento, 

e que se pretende preservar e reabilitar. É ainda apresentada a proposta para a estrutura do novo 

volume que vai substituir o edifício onde se realizava a impressão dos jornais, permitindo assim a 

adaptação do espaço de modo a funcionar no futuro como unidade hoteleira. A intervenção prevista 

pretende ainda devolver a este imóvel uma imagem de destaque na silhueta da cidade do Porto. 

Para apoiar a intervenção na estrutura existente, além do levantamento geométrico, teve-se por base 

os elementos originais do projecto obtidos nos arquivos do município e fotografias que registam a 

evolução da construção. Foi realizada ainda uma campanha de prospeção geológico geotécnica. 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 

O edifício está dividido em unidades estruturalmente independentes separadas por juntas de 

dilatação. Os edifícios B e C foram construídos numa primeira fase, seguindo-se a torre principal 

designada por Edifício A (‘Fig. 1’). Neste capítulo apenas é descrita a torre principal (Edifício A), pois os 

demais edifícios, de caracter mais industrial, serão demolidos para dar lugar a uma construção nova 

capaz de responder aos requisitos funcionais de um hotel. 

     

Figura 1 – Edifício atual e ilustração dos edifícios A, B e C [1]. 

O edifício A é composto por uma estrutura de betão armado com 18 pisos elevados e 2 pisos 

enterrados, com diferentes áreas, sendo os pisos do embasamento maiores. O edifício apresenta um 

bom estado de conservação, não tendo sido identificada qualquer patologia grave em todas as visitas 

realizadas com o edifício ainda em funcionamento. No entanto, oportunamente, uma inspeção mais 

aprofundada terá lugar após remoção dos revestimentos. A estrutura do edifício é caracterizada por 

pórticos espaciais em betão armado que estão ligados pelas lajes e vigas às paredes do núcleo de betão 

armado. Os pavimentos são constituídos por lajes com nervuras e espessura constante de 0,27m, 

apoiadas em vigas rasas no interior e vigas aparentes na periferia (‘Fig. 3’). 

A                B e C 
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Figura 2 – excerto da memória descritiva do edifício existente (1968) 

 

Figura 3 – Planta estrutural do piso 5 da estrutura existente 

Na memória descritiva do projeto original está referido que a fim de aumentar a rigidez global 

horizontal do Edifício, foram consideradas vigas diagonais de betão de cada um dos lados do edifício 

desde os níveis da cave até o nível 11, conforme ilustrado na ‘Fig. 4’. 
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Figura 4 – Fotografia da fase de construção (1970) 

O betão adotado na superestrutura do edifício apresenta uma resistência com 180 K/cm2 a uma idade 

t> 7 dias (‘Figs. 5 e 6’), correspondente ao betão B225 de acordo com o REBA [2] (1967) e cujas 

propriedades são semelhante às do betão da classe C20/25 de acordo com NP EN 1992-1-1[3]. 

        

Figura 5 – excerto da memória descritiva do edifício existente (1968) 

         

Figura 6 – Anexo I - regulamento de estruturas de betão armado REBA (1967) 

As características do betão adotado nas fundações do edifício e nas paredes de contenção apresentam 

características de resistência mais baixas, 150 K/cm2 para uma idade t> 7 dias (‘Fig. 7’). As 

características são semelhantes ao betão da classe C16 /20 de acordo com a norma NP EN 1992-1-1[3]. 
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Figura 7 – excerto da memória descritiva do edifício existente (1968) 

Em relação às armaduras estas são nervuradas e da classe A40T [1] o que corresponde sensivelmente 

à classe A400NR (E449) (‘Fig. 8’).  

 

Figura 8 – excerto da memória descritiva do edifício existente (1968) 

No que diz respeito às fundações estas são constituídas por fundações isoladas com forma tronco-

piramidal invertida, tipo poço (‘Fig.9’). Os alinhamentos de pilares mais próximos do talude para a linha 

de metro da estação da Trindade são travados por vigas lintel. 

     

Figura 9 – excerto da memória descritiva do edifício existente (1968) 

3 DESCRIÇÃO GERAL DA INTERVENÇÃO 

A proposta arquitetónica para a requalificação deste imóvel prevê a manutenção do edifício A (torre) 

e demolição dos restantes corpos B e C para dar lugar a um volume completamente novo – edifício de 

tardoz (Fig. 10’). 

       

Figura 10 – Proposta de arquitetura com distribuição do novo programa funcional [1] 
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3.1 Edifício A 

Em termos funcionais o edifício A, além de albergar a receção, vai ser ocupado essencialmente com 

quartos e no topo serão adicionados dois pisos, suportados por uma estrutura metálica, nos quais 

funcionará um bar e restaurante panorâmico integrados num volume de vidro. Por forma a reduzir as 

forças transmitidas à estrutura existente, a solução foi desenvolvida com o objetivo de reduzir ao 

máximo o peso próprio da estrutura. Assim, adotou-se para ambos os pisos, uma solução de lajes 

mistas com recurso a chapa colaborante com espessura total de 0,13m apoiada em perfis metálicos 

(secções da família HEA ou HEB) ou nas estruturas existentes de betão (Fig. 11’). 

 

Figura 11 – Nova estrutura do sky bar. 

Alem destes pisos, no Edifício A, a principal intervenção resulta da necessidade de incorporar uma 

caixa de escadas de emergência adicional e a demolição de parte das lajes existentes.  Em certas zonas 

as lajes tiveram que ser reforçadas com vigas metálicas, que por sua vez serão ligadas às vigas e pilares 

existentes. A nova escada de emergência será composta por pilares e vigas metálicas e serão 

contraventada pelas lajes da estrutura existentes. 

Ao nível do piso 0 e caves serão introduzidos mezaninos técnicos que também são realizados com 

recurso a estrutura mista. A pala da entrada também será demolida e reconstruída em estrutura 

metálica com um novo desenho. 

Em termos de carregamento o valor da sobrecarga associada a uma ocupação equivalente a quartos 

de hotel é inferior à sobrecarga a considerar no caso de escritórios, o que resulta numa redução teórica 

dos valores das sobrecargas atuantes na estrutura após a requalificação em curso. Atendendo a este 

facto e apesar de serem adicionados dois pisos ao nível da cobertura, o somatório das sobrecargas 

considerando todos os pisos do edifício, é semelhante ao valor assumido no projeto original. 

Apesar do descrito optou-se por aplicar soluções de reforço ao nível de algumas das fundações 

existentes garantindo-se assim o seu recalçamento, conforme será descrito adiante, que irá viabilizar 

a escavação das novas caves na sua imediata vizinhança. 
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3.2 Edifício de tardoz 

O edifício A (torre) e de tardoz (nova construção) são constituídos por sistemas estruturais 

independentes separados por uma junta de dilatação ao nível dos pisos 0 e -1 com uma dimensão de 

20mm. 

O edifício de tardoz é constituído por uma estrutura de betão armado com 7 pisos elevados e 3 pisos 

enterrados. Nos pisos elevados estão localizados os quartos, estando o piso da cobertura destinado a 

uma área técnica e a uma zona de eventos. O piso de nível com o exterior, acomoda um centro de 

congressos, restaurante e áreas de apoio ao funcionamento do Hotel como as cozinhas e cais de 

descarga. Nos pisos enterrados estão localizadas as áreas técnicas do Hotel. 

A estrutura do novo edifício de tardoz é composta, em geral, por lajes fungiformes de betão armado 

com 0,20m de espessura, apoiadas em pilares e em dois núcleos de betão (´Fig. 12’). A métrica de 

apoios obedece a uma regra de 4,50m na direção da maior dimensão e 4,45m e 6,70m na direção 

perpendicular. As paredes dos núcleos de betão têm espessura de 0,20m. 

 

Figura 12 – Planta elevada tipo do edifício B 

A estabilidade global do edifício é garantida pelos núcleos rígidos de betão e o funcionamento conjunto 

com os diafragmas rígidos constituídos pelas lajes dos diversos pisos. O edifício apresenta ainda 3 caves 

enterradas. 

O layout de arquitetura para o piso 0 é bastante diferente dos pisos superiores. A estrutura ao nível 

do piso 1 é, por isso, também distinta dos restantes pisos de modo a realizar a transferência de cargas 

dos pilares dos pisos superiores para uma malha de apoios completamente distinta nos pisos 

inferiores. Várias opções foram estudadas e para controlar eficazmente as deformações ocasionadas 

pela supressão dos pilares na periferia e a solução adotada consistiu na introdução de uma laje de 

transferência. Esta laje é formada por uma grelha de vigas altas, lançadas em duas direções ortogonais, 

e apoiada no canto sudoeste por um pilar em betão com uma forma tronco cónica.  

 

Figura 13 – Modelo numérico desenvolvido para análise do corpo B 
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As vigas em betão armado que constituem a grelha de suporte do piso de transferência apresentam 

secções diversas e alturas que variam entre 1,00m e 1,40m (‘Fig. 13’). 

O pilar do canto sudoeste, atendendo à sua localização e enquadramento arquitetónico, tem uma 

forma singular e tem sobretudo de garantir o bom desempenho estrutural, já que se trata de um 

elemento fulcral no sistema proposto (‘Fig. 14’). Este pilar recebe, ao nível do piso 0, uma carga vertical 

de aproximadamente 23 300 kN em Estado Limite Último.  

 

Figura 14 – Vista do pilar no conjunto do edifício de tardoz [1] 

Atendendo a todos os requisitos que este elemento deve obedecer, tanto estruturais como 

arquitetónicos e construtivos, a forma final resultou numa combinação de paredes laterais com 0,25m 

de espessura que materializam as formas curvas das quatro faces, complementada com quatro septos 

interiores com espessura de 0,25m, que conferem a rigidez e estabilidade ao conjunto e que por sua 

vez se ligam a um núcleo com secção maciça 1,35x1,35m2 que se prolonga desde o piso 1 até ao nível 

da fundação (‘Fig. 15’). 

      

Figura 15 – Vista 3D e armaduras das paredes laterais e laje de piso 
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4 SOLUÇÕES DE REFORÇO 

4.1 Recalçamento de fundações 

A necessidade de introdução de uma nova área técnica enterrada junto à zona de transição entre a 

torre (edifício A) e o edifício de tardoz, implicou a necessidade de execução de reforços nas fundações 

dos pilares da torre de modo a evitar o descalçamento destes elementos durante o processo de 

escavação para atingir o nível da nova cave (‘Fig. 19’). A solução adotada para garantir a adequada 

transmissão das cargas das fundações para o estrato competente, recorreu à inclusão de microestacas 

com diâmetros de furação de 250mm e 150mm e comprimentos totais entre 17m e 19m (‘Fig. 16’). 

 

Figura 16 – Pormenores microestacas 

Por forma a garantir a transferência das forças da estrutura existente às novas microestacas, houve 

ainda necessidade de recorrer à aplicação de pré-esforço e uma betonagem complementar, conforme 

ilustrado na ‘Fig. 17’. Os varões de pré-esforço terão de transmitir à estrutura uma força útil de 

aproximadamente 1200kN para mobilizar o atrito necessário. 

   

Figura 17 – Pormenores aplicação do pré-esforço e betonagem complementar 
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Figura 18 – Estruturas de contenção na vizinhança da fundação reforçada. 

 

4.2 Aberturas em lajes 

As lajes dos pisos que constituem os diversos níveis da torre, tiverem que ser praticamente todas 

reforçadas com perfis metálicos de modo a permitir a abertura de negativos para o atravessamento 

das infraestruturas das diversas especialidades que são necessárias para o funcionamento de um 

Hotel. Na ‘Fig. 18’ está ilustrado o esquema do reforço concebido para o piso 2. 

  

Figura 19 – Planta do piso 02 com localização dos perfis de reforço e esquema de apoio 
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5 CONCLUSÕES 

Neste artigo procurou-se apresentar as estruturas existentes que serão reabilitadas bem como as 

novas estruturas que irão conferir uma nova funcionalidade ao edifício. Descreveram-se as principais 

soluções adotadas, que recorreram a diferentes materiais e conceitos estruturais, permitindo obter o 

resultado final apresentado. 

É de realçar ainda que a utilização da metodologia BIM revelou-se fundamental ao longo das diferentes 

fases de projeto. Por um lado, tendo por base um levantamento preliminar das estruturas existentes, 

foi possível identificar todas as demolições e impacto das mesmas. Esta foi também uma ferramenta 

fundamental na coordenação dos projetos das diferentes especialidades e arquitetura garantindo-se 

que as soluções são compatíveis e que antecipadamente foram resolvidos os conflitos mais 

significativos. 
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Resumo  

O presente artigo descreve a intervenção proposta num Hotel no Sul de Portugal que irá ser 

profundamente remodelado para albergar uma nova unidade de uma cadeia internacional de resorts 

de luxo. A preocupação com uma abordagem sustentável deste projeto foi uma das razões que 

motivou a decisão de manter e reabilitar o edifício atual. É assim descrito todo o processo de análise 

e caracterização da estrutura existente bem como a avaliação do impacto das alterações necessárias 

e respetivas soluções estruturais propostas. 

A conversão do antigo hotel irá implicar a demolição parcial e reabilitação dos edifícios principais 

existentes, complementada com a construção de novos. A proposta de Arquitetura obrigará à 

realização de diversos reforços estruturais de alguma complexidade construtiva. Acrescem ainda 

algumas intervenções para assegurar o prolongamento da vida útil desta estrutura.  

O hotel localiza-se no Sul de Portugal, numa zona de elevado risco sísmico e na proximidade da costa 

sobre uma arriba. Estas condicionantes influenciam a conceção estrutural bem como a escolha dos 

materiais a utilizar de forma a garantir a sua durabilidade e bom desempenho. 

O edifício existente, dos anos 70 do seculo XX, é uma construção tipo túnel. Apesar de este tipo de 

construção, na qual todos os elementos funcionam monoliticamente, apresentar uma boa capacidade 

resistente e baixo custo também limita bastante a introdução de qualquer alteração na estrutura. Além 

disso existem, no atual sistema estrutural, descontinuidades entre os níveis superiores e a fundação, 

o que fragiliza o comportamento global da estrutura expondo-a ao risco do mecanismo de “soft story”. 

Assim uma das principais intervenções foi alterar o sistema estrutural de forma a tornar as estruturas 

capazes de responder de forma adequada no caso da ocorrência de um evento sísmico estando a 

abordagem adotada enquadrada pela legislação em vigor que inclui os Eurocódigos. 

Palavras-chave: Betão; Projeto; Reabilitação; Hotel; Sismo 
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1 INTRODUÇÃO 

A reabilitação e reconstrução de edifícios existentes tem-se revelado uma tendência crescente 

ocupando um lugar de destaque na área da construção em Portugal. Por forma a contrariar a 

degradação dos edifícios e possibilitando a sua adaptação a novos requisitos existem diversas técnicas 

de reabilitação e reforço de estruturas. Esta abordagem está mais desenvolvida para estruturas em 

betão armado que são a solução mais utilizada na construção de edifícios a partir dos anos 50, em 

Portugal. O presente artigo descreve a reformulação estrutural de um hotel construído nos anos 70, 

que será alvo de uma intervenção profunda visando a satisfação dos novos requisitos da arquitetura.  

As intervenções propostas exigem a realização de várias modificações na estrutura, que variam entre 

demolições parciais de lajes e paredes para abertura de couretes e portas, até demolição de pisos 

completos. A introdução de novas aberturas em elementos estruturais afeta inevitavelmente a sua 

resistência, motivando a necessidade de diversas soluções de reforços localizados, tendo como 

propósito a salvaguarda da resistência dos elementos diretamente afetados pela inclusão de 

negativos, bem como a garantia da transmissão dos esforços para os elementos verticais resistentes. 

Para além de reforços localizados, os edifícios incorporam ainda novas estruturas para realização de 

espaços como restaurantes localizados no topo dos edifícios ou escadas de emergências junto às 

fachadas dos edifícios.  

A consideração do atual enquadramento normativo, em especial as ações sísmicas, bem como 

alterações na distribuição dos carregamentos, obrigaram a detalhadas analises globais de que resultou 

a necessidade de intervenções mais significativas como introdução de novas paredes ou reforço de 

existentes, eliminação de juntas e reforço de fundações. 

A intervenção na estrutura existente teve por base um detalhado levantamento geométrico, a consulta 

de elementos originais de projecto obtidos nos arquivos do município e uma serie de ensaios de 

caracterização do estado da estrutura. Foi realizada ainda uma campanha de prospeção geológico 

geotécnica.  

A reformulação deste edifício constitui um enorme desafio de engenharia onde estruturas existentes 

se conjugam com novas estruturas, originado um edifício capaz de responder às elevadas exigências 

impostas e capaz de suportar as diversas funcionalidades do hotel. Além da complexidade inerente à 

adaptação de uma estrutura existente, tiveram-se ainda em consideração outras exigências 

ambientais e económicas que também influenciaram significativamente o projeto da estrutura. 

 

Figura 1. Fotografia Aérea do Hotel Existente 
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2 CONSTRUÇÃO EXISTENTE 

2.1 Descrição estrutural 

Os edifícios existentes apresentam uma construção do tipo túnel, solução amplamente utilizada na 

década de 70 dada a elevada rentabilidade que se conseguia obter na sua utilização. É um tipo de 

construção que apresenta uma boa capacidade resistente associada a um baixo custo de produção e 

por isso uma solução bastante difundida na época. 

 

Figura 2. Excerto da memória descritiva do edifício existente (1973)  

Neste tipo de construção a betonagem das lajes e paredes ocorre em simultâneo resultando numa 

estrutura em que todos os elementos funcionam monoliticamente e, portanto, com uma elevada 

rigidez (‘Fig. 3’). No entanto, a rigidez horizontal não é equivalente nas duas direções do edifício. A 

maioria deste tipo de edifícios apresenta uma rigidez horizontal muito inferior na direção 

perpendicular às paredes, o que influencia o comportamento global do edifício face às solicitações 

sísmicas, que à época não eram consideradas no cálculo estrutural, contrariamente ao enquadramento 

atual que é bastante mais exigente neste capítulo. É de notar ainda a reduzida espessura dos 

elementos, tendo as lajes 15 cm e as paredes entre 15 e 20 cm. 

 

Figura 3. Exemplo de construção tipo túnel atual 
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Para além das limitações que a solução apresenta, nos edifícios em estudo constata-se que este tipo 

de construção não foi mantido desde o nível da cobertura até às fundações, resultando numa solução 

com forte irregularidade do sistema estrutural. Isto traduz-se numa fragilização da estrutura em 

situações de risco, podendo ocorrer o colapso com a formação do mecanismo “soft story” (‘Fig. 4’). 

  

Figura 4. Ilustração do fenómeno “Soft Story” e esquema estrutural existente. 

O fenómeno “soft story” ocorre quando existe uma variação brusca em altura da rigidez, massa ou 

resistência dos elementos estruturais do edifício. A utilização de uma solução com pilares nos pisos 

inferiores e paredes nos pisos superiores é um dos exemplos que origina o mecanismo de “soft-story”.  

A solução estrutural do tipo túnel construída sobre pilares origina uma estrutura que se comporta 

como um pêndulo invertido, concentrando a maior parte do deslocamento nos pisos inferiores ao nível 

dos pilares, resultando numa resposta da estrutura com um drift elevado que pode originar uma 

situação de colapso.  

2.2 Ações de inspeção e diagnóstico 

As atividades de inspeção e diagnóstico que precederam as fases iniciais do projeto identificam a 

existência de diversas patologias como a carbonatação do betão, deterioração do recobrimento, 

redução das seções e pontualmente corrosão de armaduras. Foi possível também identificar e 

confirmar a localização e secção de armaduras bem com a reduzida classe de resistência do betão. 

Com esta informação foi posteriormente realizada a verificações de resistência nos elementos da 

estrutura existente. 

Para assistir na determinação das medidas de prolongamento da vida útil e avaliar a influência e 

profundidade da carbonatação no betão, realizaram-se diversos ensaios numa campanha mais extensa 

que veio complementar a inspeção inicial. 

 

Figura 5. Provetes resultantes dos ensaios de fenolftaleína 
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Nos edifícios existentes verifica-se que a profundidade de carbonatação se encontra próxima e por 

vezes acima da espessura de recobrimento dos elementos estruturais representando um risco elevado 

de corrosão das armaduras. Para mitigar os efeitos do processo de corrosão e aumentar a vida útil da 

estrutura, alem de intervenções de reparações pontuais do betão danificado propôs-se ainda a 

aplicação de um tratamento abrangente a todos os elementos que confere uma proteção adequada 

face à durabilidade desejada tendo por referência a norma NP EN 1504 “Produtos e sistemas para a 

proteção e reparação de estruturas de betão”.  

3 INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

3.1 Alterações nos edifícios existentes 

Para a conversão do antigo hotel irão existir demolições parciais e reabilitação de três edifícios 

existentes (´Fig. 6’), denominados edifício 2, edifício 3 e edifício 4, separados entre si por juntas de 

dilatação. Além da reabilitação integral dos edifícios, incluem-se ainda novas estruturas de forma a 

cumprir as ampliações previstas no programa.  

3.1.1 Edifícios 2 e 3 

O Edifício 2 consiste numa estrutura de betão armado com oito pisos e uma cave enterrada. A proposta 

de Arquitetura consiste na demolição dos dois pisos elevados e substituição por uma estrutura 

metálica para um novo restaurante e uma área técnica de AVAC. São introduzidas ampliações na cave 

e novas estruturas metálicas para escadas de emergência, elevador panorâmico e um novo espaço ao 

nível do piso 0. A ampliação das varandas da fachada Norte é concretizada através de uma estrutura 

metálica porticada. 

O Edifício 3 consiste numa estrutura de betão armado com nove pisos e uma cave. Este edifício é 

sujeito a uma grande reformulação imposta pelo novo layout da Arquitetura. Na fachada sul, além da 

inteira reformulação da fachada está prevista a demolição dos níveis superiores para instalar a 

principal área técnica de AVAC. Os corredores e cobertura do lobby serão demolidos na integra e 

reconstruídos com recurso a uma estrutura metálica que se prolonga até à cobertura. Existe ainda um 

conjunto de estruturas adicionais executadas em estrutura metálica como escadas de emergência 

(uma interior e outra exterior) e uma estrutura metálica para um novo restaurante. 

 

Figura 6. Perspetiva 3D dos edifícios 2 e 3, demolições (amarelo) e nova construção (vermelho). 
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3.1.2 Edifício 4 

O Edifício 4 trata-se de uma estrutura de betão armado com oito pisos e uma cave (‘Fig. 7’). As 

principais alterações consistem na demolição de aproximadamente metade do edifício, dos corredores 

de acesso aos quartos e da fachada norte. É proposta a construção de dois novos núcleos de escadas 

e elevadores e reconstrução dos corredores em betão armado. Prevê-se também a ampliação das 

varandas da fachada sul que se desenvolvem através de uma estrutura metálica porticada. 

 

Figura 7. Perspetiva 3D do edifício 4, demolições (amarelo) e nova construção (vermelho 

3.2 Intervenções Gerais 

3.2.1 Estabilidade Global e Juntas de dilatação 

Foram realizados modelos numéricos de todos os edifícios no sentido de avaliar todos os aspetos 

relevantes para as verificações de segurança. 

 

Figura 8. Modelo numérico da estrutura do edifício 3. 

Além da verificação das secções e determinação da necessidade de reforço, estes modelos serviram 

também para avaliação do comportamento global quer em termos de estabilidade quer no 

comportamento às ações horizontais, em especial a ação sísmica. Dado a localização do edifício numa 

zona de elevado risco sísmico e na proximidade da costa exposta a ventos marítimos, torna-se 

essencial o desenvolvimento de soluções estruturais que permitam melhorar o comportamento da 

estrutura face a este tipo de ações, nomeadamente soluções que permitam reduzir o drift entre pisos, 
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aproximar a resistência e rigidez nas duas direções e aumentar a resistência e rigidez à torção do 

edifício.  

No decorrer desta análise foi possível comprovar que a existência de juntas de dilatação no interior de 

cada um dos edifícios não permitia garantir a estabilidade global dos mesmos. Assim, propôs-se a 

eliminação das juntas de dilatação no interior dos edifícios e a manutenção das juntas de dilatação 

entre edifícios (‘Fig. 9’). 

 

Figura 9. Planta onde estão assinaladas as juntas de dilatação a eliminar nos edifícios existentes  

Foi ainda necessário a inclusão de novas paredes e núcleos ou o reforço dos existentes de modo a 

garantir a estabilidade global do edifício e o seu bom desempenho, entre outras intervenções. 

3.2.2 Fundações 

De acordo com a informação disponível no projeto de fundações da atual estrutura foi admitida uma 

tensão admissível do solo de 300 kPa. Este valor foi confirmado pelos estudos geotécnicos realizados 

atualmente. Com base nos modelos que refletem as alterações e novas estruturas propostas 

procedeu-se à verificação da tensão atuante, considerando as dimensões das fundações existentes. 

Verificou-se que a tensão admissível, de um modo geral, seria ultrapassada para o novo nível de 

carregamento, sendo necessário proceder ao reforço das fundações. Tendo em conta as limitações 

existentes propôs-se a utilização da solução de microestacas dadas as restrições impostas pela 

estrutura existente. Esta solução é executada recorrendo ao encamisamento de betão da sapata 

existente e introdução de microestacas (N80) com secção Ø88.9x7.5mm ou Ø127x16mm e 

comprimentos totais entre 6m e 10m (‘Fig. 10’). 

 

Figura 10. Reforço das fundações existentes com encamisamento e microestacas 

Algumas das vantagens das microestacas relativamente a outras soluções são: 
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 Fácil execução em espaços exíguos; 

 Diâmetro pequeno o que permite serem implementadas em vários ângulos; 

 Não é necessário proceder à escavação sobre fundações existentes; 

 Podem intersetar as fundações existentes; 

 Transmitem a carga da superestrutura diretamente a estratos de solos competentes. 

O reforço de fundações existentes com recurso a microestacas permite também um controlo mais 

rigoroso dos assentamentos diferenciais, provocados pelo aumento da carga do edifício com a 

introdução de novos pisos e funcionalidades.  Esta solução melhora significativamente a capacidade 

resistente à ação sísmica das estruturas existentes. 

3.3 Intervenções especiais no Edifício 3 

Em geral, e também no caso do edifício 3, a abordagem adotada para as novas estruturas introduzidas 

nos edifícios existentes foi recorrer a estruturas metálicas pela possibilidade de reduzir a massa, não 

agravando excessivamente as ações a que a estrutura já estava sujeita. Existem também vantagens 

construtivas dada a maior facilidade de montagem dos elementos e a capacidade de usar secções mais 

esbeltas favorecendo a concretização da imagem proposta pela arquitetura.  

3.3.1 Abertura fachada sul  

Uma das alterações mais complexas do edifício 3 localiza-se na fachada sul onde a arquitetura 

pretende uma imponente abertura para o lobby. A concretização deste requisito tem um impacto 

significativo na atual estrutura uma vez que se desenvolve desde o piso 0 até ao piso 4 onde é 

necessário a demolição parcial dos pisos e paredes de apoio, mas mantendo-se os pisos superiores 

(‘Fig. 11’). Por forma a viabilizar as alterações introduzidas, desenvolveu-se um esquema estrutural 

que garante a correta transmissão de cargas entre os elementos existentes e as novas fundações. A 

conceção desta solução teve em especial atenção a sequência construtiva da demolição e construção 

uma vez que a estrutura localizada acima do piso 4 se irá manter e terá por isso que se assegurar a 

transferência de cargas para a nova estrutura.  

   

Figura 11. Abertura na fachada sul para o Lobby central do edifício 3, demolição/nova construção 
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A solução estrutural desenvolvida consiste na introdução de vigas metálicas ao nível do piso 4, para 

suporte dos pisos superiores e transferência das cargas para duas novas paredes em betão armado. 

Estas paredes também contribuem para o aumento da rigidez às ações horizontais e concentram a 

transmissão das cargas da estrutura na fundação obrigando à realização de novas fundações 

constituída por maciços de microestacas. A definição de um faseamento construtivo é essencial, 

principalmente quando a complexidade da solução o exige e de forma a refletir os princípios adotados 

na conceção da solução (‘Fig. 12’) 

 

Figura 12.  Principais passos do faseamento construtivo da abertura na fachada sul  

3.3.2 Lobby e Cobertura  

Dando ainda cumprimento à proposta de arquitetura foi necessário a remodelação total do lobby (‘Fig. 

13’).  Face às novas exigências da arquitetura e infraestruturas concluiu-se que seria necessário 

aumentar o pé-direito dos corredores. Além da reconstrução dos corredores a proposta de arquitetura 

prevê ainda que o lobby central seja coberto à cota do piso 5. Desta forma, todos os corredores que 

se desenvolvem à volta do lobby central serão demolidos. De forma a reduzir a carga transmitida pelos 

corredores, considerou-se uma solução para os pavimentos constituída por uma laje alveolar com 

espessura total de 24 cm. O pavimento é suportado por uma nova estrutura metálica com vigas 

apoiadas no alinhamento das paredes existentes.  

 

Figura 13. Lobby central do edifício 3 e estrutura metálica para as áreas técnicas. 

Na cobertura e uma vez que o vão central apresenta uma dimensão considerável, aproximadamente 

15,0 metros, combinaram-se os dois sistemas estruturais, apoio dos corredores e cobertura do lobby, 

de modo que o peso da cobertura do piso 5 seja distribuído pelas vigas metálicas que apoiam os 

corredores de forma a minimizar o impacto no espaço do lobby com pilares adicionais.  
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Ao nível das coberturas são realizadas diversas estruturas metálicas que substituem coberturas 

existentes, mas reduzindo-se o número de apoios e aumentando o pé-direito. Dadas as exigências 

técnicas do edifício existe ainda no nível 5 da cobertura deste edifício uma estrutura com 3 pisos 

inteiramente dedicada à instalação de esquipamentos mecânicos de AVAC (‘Fig. 12’).   

4 CONCLUSÕES 

O projeto de reconversão do antigo hotel criou uma série de desafios que envolvem diversas 

demolições parciais e reabilitação estrutural. Verificou-se que o edifício existente apresentava diversas 

debilidades estruturais nomeadamente ao nível da resistência sísmica, agravada pela localização do 

edifício numa zona de sismicidade elevada e ainda pela regulamentação em vigor ser bastante mais 

exigente. Além do desenvolvimento conceptual de soluções que permitiram cumprir os requisitos de 

adequado desempenho estrutural, houve ainda necessidade de ter em consideração o faseamento 

construtivo de forma a tornar as soluções viáveis. 

As soluções adotadas tiveram necessariamente em consideração as cargas adicionais aplicadas à 

estrutura existente procurando-se a sua otimização pelo que soluções em estrutura metálica foram 

utilizadas de forma recorrente.  Também é extensa a necessidade de reforços metálicos para suporte 

das estruturas existentes após demolições parciais. O betão armado, em elementos novos ou reforços, 

foi utilizado principalmente em elementos rígidos cuja função principal é a de garantia da estabilidade 

global do edifício, tais como as paredes.  As fundações nas situações em que se revelou necessário 

foram reforçadas com recurso as soluções de encamisamento de betão e introdução de microestacas. 

  

Figura 14. Modelo BIM da estrutura final do edifício 3 

É de realçar ainda que a utilização da metodologia BIM revelou-se fundamental ao longo das diferentes 

fases de projeto. Por um lado, permitiu trabalhar com mais confiança tendo por base um levantamento 

rigoroso das estruturas existentes, onde foram introduzidas as correções necessárias e identificadas 

todas as demolições e impacto das mesmas. Foi ainda uma ferramenta fundamental na coordenação 

dos projetos das diferentes especialidades e arquitetura garantindo-se que as soluções são 

compatíveis e que antecipadamente foram resolvidos os conflitos mais significativos. 
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Summary 

The Eskişehir City Hospital is located east of Istanbul in a highly seismic zone with up to 0,6 g PGA. To 
ensure the highest safety and comfort level for users and to avoid any damages to the structure or 
fatalities and enable absolute continued functionality even after the maximum credible earthquake 
(MCE) event, it was decided to apply seismic isolation with pendulum isolators. This paper shows the 
design considerations to limit the base shear within the isolated building blocks for the MCE event 
down to less than 0,13 W on isolator top level and max. 0,2 W on the upper floor building levels and 
the realization with suitable seismic pendulum isolators. With the strict quality supervision during the 
production procedure, with third party prototype testing and with third party production testing, the 
reliability of the isolators to resist up to five or more MCE events without damages was proven. The 
approach for this project is unique in a way that absolute no damages to the structure, to the 
content and the seismic isolators have been acceptable.  

Keywords: Seismic isolation; base shear reduction; no damages; immediate operation; 
sustainability-based structural design. 
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1 INTRODUCTION 

Recently some changes in civil engineering can be observed. Designers are still asked about durable 
buildings, but there is also the question of comfort and safety of using the building. 

In a seismically threatened area, securing public spaces, especially hospitals, is crucial issue. 
Hospitals, as places where people fight for their health and life, must ensure the safety of users. 
During the earthquake, small vibrations may not damage the building, but may damage expensive 
medical equipment inside. This type of situation is unacceptable. 

To reduce the impact of an earthquake on a building and minimize danger to users, we proposed 
special isolation system for one of Turkish hospital. 

In Turkey several new hospitals have been built during the past years. One of these is the Eskişehir 
City Hospital as in Figure 1 with 1081 nos. beds in the Odunpazari District of Eskişehir 250 km south 
east of Istanbul. 

Figure 1. Eskişehir City Hospital issued by DOST Construction 

Due to the high seismicity of this region with up to 0.6 g PGA the published standard by Ministry of 
Health (MOT; The Ministry Of Health General Directorate of Health Investments 2014) required to 
apply seismic isolation for this structure with 977 nos. devices to reduce the base shear on the upper 
floor levels even down to less than 0.2 g (SismoLab 2016). For seismic isolation it was required to 
apply friction pendulum devices, lead rubber bearings or high damping rubber bearings. Finally the 
friction pendulum type of isolator was identified to be the only one fulfilling the requirement of 70 
years service life, technically the best with smooth isolation performance, maintenance-free and 
even the most economical solution considering the project requirements. For the isolator design it 
was allowed to apply ASCE 7-10, EN15129 or IBC 2012 upon approval by the MOT. 

The entire hospital consists of four single main blocks A, B, C and D as in Figure 2 with isolators on 
the second cellar level. 

2 DESIGN OF ISOLATION SYSTEM 

For the isolation system Sliding Isolation Pendulums with double sliding plate (SIP D), which 
represent one of the most developed type of friction pendulum systems, were applied as in Figure 2. 
For their proper design various input data had to be considered. 
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Figure 2. Design principle of SIP D device 

2.1 Seismic hazard analysis 

The Odunpazari District of Eskişehir is in 2nd degree seismic zone as in Figure 4 according to the 
Turkish Earthquake Code 2007 (Ministry of Public Works and Settlement Government of Republic of 
Turkey 2007). 

The seismic hazard analysis was carried out by SismoLab Engineering in Ankara. The required 
horizontal site spectra for the 475 and 2475 years return periods are shown in Figure 3. 

Figure 3. Horizontal specific spectra for 475 years (red) and 2475 years (blue) return period (5 % 
damping). 

2.2 Structural performance demand 
To achieve that absolutely no damages within the structure occur after the MCE earthquake, certain 
demands (SismoLab 2016) must be considered.  

1. Horizontal relative displacement between stores must be less than 0.5 % of height.
2. Maximum horizontal story acceleration on any floor must be less than 0.2 g.

3. Maximum vertically acting force onto the isolator will be obtained from the load case 1.2
Dead Load + Live Load + Earthquake Load. The minimum axial force results from 0.9 Dead Load - 
Earthquake Load. 
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4. Maximum displacement including reliabilities shall be less than 500 mm.

5. Stability and integrity of isolators must be granted.

The above requirements must be evaluated and confirmed within a nonlinear time-history seismic 
analysis of the structure with the applied SIP D devices. The suitable testing of the devices is verifying 
their stability and integrity even after several seismic events. 

2.3 Seismic analysis of structure 

To determine suitable isolator characteristics it was performed an equivalent linear analysis and a 
nonlinear time-history analysis. The property modification factors for the SIP D isolators representing 
the lower and upper bound performance levels were taken according to previous testing and design 
experience on similar devices for Isparta City Hospital and Erzurum Medical Campus: lmin = 1.0 and 
lmax = 1.6. 

2.3.1 Equivalent linear analysis 

Taking into account the response spectra in Figure 3 & 4 and the property modification factors, the 
equivalent damping ratio of the isolation system for the design and partly also for the maximum 
credible earthquake level exceeded 30 %. Thus it was required according to the code to go for the 
nonlinear time-history analysis.  

2.3.2 Nonlinear time-history analysis 

The project specification (SismoLab 2016) requires to apply the seismic records of the earthquakes of 
Imperial Valley (1979), Morgan Hill (1984), Chalfant Valley-02 (1986), Superstition Hill-02, Landers 
(1992), Kocaeli (1999) and Joshua Tree (1992) as in Figure 4 and 5. These had to be scaled to the 
required levels shown in Figure 3.  

Together with the designer´s FE model and the available soil data a nonlinear time-history analysis 
was carried out, while achieving 377 mm maximum displacement for MCE and 177 mm for DBE load 
case with lmin = 1.0. The max. MCE-base shear at the isolator for lmax = 1.6 is 12.7 % of the 
structural seismic weight, which was defined to be Dead Load + 0.3 Live Load (The Ministry Of Health 
General Directorate of Health Investments 2014). The DBE-base shear will then be limited to 7.6 % 
for lmax = 1.6. 

Within the structural 3D-FE model of the single blocks it could be shown that the 0.2 g max. lateral 
acceleration was not exceeded on the upper floor levels. Therefore it might be expected with this 
rather soft isolation system that no structural damages and no damages to the medical equipment 
will occur. The continued functionality was granted from the structural design point of view.  
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Figure 4. Horizontal pseudo acceleration spectrum (5 % damping) for DBE-level ground motion. 

Figure 5. Horizontal pseudo acceleration spectrum (5 % damping) for MCE-level ground motion. 

2.4 Design of isolators 

For the required loads between 2,500 kN and 25,100 kN in combination with 25 % MCE-damping 
with displacement +/-377 mm and 37 % DBE-damping with displacement +/-177 mm, the isolation 
system with lead rubber or even high damping rubber bearings turned out to be not feasible with 
respect to buckling stability and not economic. Therefore the friction pendulum type with two sliding 
plates was chosen as in Figure 3 and 8. The effective period was ultimately between 2.9 s for DBE and 
3.5 s for MCE. These values were requiring 5000 mm effective pendulum radius within the isolator 
and a nominal dynamic friction of 5 % considering Dead Load + 0.3 Live Load (The Ministry Of Health 
General Directorate of Health Investments 2014). 
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The applied sliding liner material is called MSM®, which is a patented, high-performance sliding 
material for structural bearings. It´s an ultra high molecular weight polyethylene modified with 
various additives, featuring enhanced sliding characteristics. Suitable sliding materials shall be able to 
guarantee the integrity of the isolators in high performance situations by means of: higher durability, 
higher allowable pressure which will result in smaller isolator dimensions as well as much greater 
wear resistance level and load capacity to withstand extremely high sliding velocities of more than 
1m/s without showing any wearing effects.  

Based on the above, the structural designer and owner can be sure that even after several MCE 
events none of these SIP D bearings need maintenance or must be exchanged during the life time of 
the Eskişehir City Hospital (MAURER SE 2016; MAURER SE 2015). The SIP D design and all applied 
materials together with the quality management system is conform to the European Technical 
Approval (ETA) for spherical structural bearings of MAURER SE (Deutsches Institut fuer Bautechnik 
2013). This ETA certifies to the owner in addition to the relevant standards that the durability and 
long term function will be achieved by all means. 

The displacement capability of 377 mm for the lower bound properties of the isolators was increased 
on demand of the designer by 15 % to 430 mm displacement. These 15 % reliability will cover 
structural uncertainties like not perfect re-centring. For dust protection a high efficient dust wiper 
system between the upper and the lower concave plate was applied.  

The lateral forces induced by the isolators´ inner friction and stiffness were anchored with 4-6 pcs. 
massive bolted concrete anchor dowels - up to 65 mm diameter and 390 mm length - into the 
concrete as in Figure 8. The styles for three levels of headings are specified. 

2.5 Testing of isolators 

For testing ASCE 7-10 or EN15129 or IBC 2012 was required. The chosen SIP D isolator design is 
based on the European Technical Approval (Deutsches Institut fuer Bautechnik 2013) for spherical 
bearings and therefore it was most reasonable to perform the testing to the relevant corresponding 
European standard EN15129 for Anti-Seismic Devices (CEN 2009).  

The participating Universities from Bochum, Munich and Pavia with their high commitment made it 
possible to test 12 nos. prototypes and 293 nos. production bearings within three months only. 

2.5.1 Prototype testing 

Two samples of each of the six isolator types – in total 12 nos. - had to be tested. The test matrix of 
Table 1 was applied. The EUCENTRE in Pavia, Italy was chosen for these type tests as in Figure 9 to 
fulfil the testing requirements of max. 500 mm/s velocity combined with max. 430 mm displacement 
amplitude. 
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Figure 6. Prototype testing at EUCENTRE in Pavia, Italy. 

Tabela 1. Test matrix for prototype testing for one certain bearing type 

After testing the isolators were opened to determine any degradation or damages to the liner or 
device itself as in Figure 7. No damages were found. There were no signs of wearing on surface or 
thickness decrease of liner material, extrusion or scratches in the liner and not on the stainless steel. 

The simulation of more than three MCE events on the same SIP D device within the required testing 
according to EN15129 (CEN 2009) showed that the performance characteristics did not change. 
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Figure 7. Opening and integrity check of isolator after testing. 

The test results have proven the durability and reliability of the isolators´ damping capability during 
several simulated MCE events. The isolators have got constant hysteretic loops as in Figure 8, while 
showing very low static friction values of 6.00 % to 6.25 %, i.e. these have no influence on locking 
effects for any frequently returning operational earthquake levels. 

Figure 8. Hysteretic loop of SIP D isolators under load of 9,712 kN, 430 mm displacement and 500 
mm/s velocity. 

Finally it can be concluded that the isolators will work properly during the entire life time of the 
structure, which for this building typology is 70-120 years. The testing criteria had been fulfilled. 

2.5.2 Production testing 

In total 292 nos. – corresponding to 30 % out of all 977 nos. devices – had to be tested within the 
specified production test framework. These tests were performed at Universitaet der Bundeswehr in 
Munich/Germany and Ruhruniversitaet Bochum/Germany to get the full amount of 292 nos. devices 
tested just in time. Per day 2 to 5 nos. devices, which were randomly chosen by the construction 
company, were tested. 

The testing was performed with the seismic load Dead Load + 0.3 Live Load with 50mm/s and for 
+/-185 mm displacement.  
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2.6 Installation of isolators 

Each isolator was supplied as one assembled unit as in Figure 9. Finally the concrete anchors had to 
be assembled on site to the isolator upper and lower sliding plate, as for transportation it was more 
economic to have these not already connected to the isolators. 

Figure 9. SIP D isolators with assembled upper and lower sliding plate ready for dispatch. 

The units with a single mass of 410 kg to 2,020 kg could be rather easily installed with a lifting crane 
and two workers as in Figure 10. 

Figure 10. Positioning of SIP D isolator on plinth in the cellar level below. 

When the isolator is adjusted horizontally in the final position a high strength grout joint of 30-50mm 
thickness provides under the device the full surface contact to the plinth as in Figure 11. 

Figure 11. SIP D isolator on plinth with upper structural slab and grout joint. 
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3 Discussion, Conclusions and Acknowledgements 

For the Eskişehir City Hospital an isolation system consisting of Sliding Isolation Pendulums (SIP D) 
was chosen, as it deemed to be best in terms of technical performance and economical savings. 

Within a structural time-history analysis the SIP D performance parameters – like damping and 
period - were evaluated to be most suitable to fulfil the challenging demand of max. 0.2 g 
acceleration limit on the upper floor levels. 

The isolator design according to the European Technical Approval (Deutsches Institut fuer Bautechnik 
2013) and EN15129 (CEN 2009) is ensuring the highest possible quality level. The devices were 
consequently adapted to the rather great loads of up to 25 MN and the demand for absolute 
integrity combined with extreme durability even after several MCE events. 

The third party testing under severe testing conditions at Universities in Bochum, Munich and Pavia 
confirmed the performance stability and reliability together with excellent durability.  

Based on the perfect isolator performance it could be ensured that maintenance will not be needed. 
Concluding from this, the service life time will be identical to the building life time or even longer. 

The SIP D device type is fulfilling together with its selected rather special performance the no-
damage-criteria even for the MCE earthquake for itself as a structural member. The Eskişehir City 
Hospital achieves continued functionality after any seismic event. 
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Resumo  

Este artigo apresenta os procedimentos adotados para a avaliação e recuperação das estruturas 

metálicas da Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior, localizada na rodovia PE-024, Pernambuco, 

Brasil. A obra executada pela Concessionária Rota dos Coqueiros (CRC), foi inaugurada em 2009 e 

teve o Projeto Estrutural Executivo elaborado pelo 1º autor deste texto.  

Trata-se de uma ponte com 290m de comprimento, com tabuleiro em concreto protendido 

executado pelo sistema de balanços sucessivos, vão central com 130m e dois vãos extremos com 

85m e 75m respectivamente. Sobre os apoios intermediários existem duas estruturas metálicas 

estaiadas, denominadas praças, que funcionam como mirantes para a contemplação da paisagem. 

 O local onde a ponte está implantada tem agressividade ambiental classificada pela norma brasileira 

NBR 6118: 2014, como muito forte e com elevado risco de deterioração estrutural. A inspeção 

especial realizada em 2018 recomendou, com base nos parâmetros estruturais, funcionais e de 

durabilidade previstos na Norma NBR 9452:2016, a recuperação imediata das estruturas das praças 

que se encontravam em um processo progressivo de corrosão e, também, algumas intervenções 

localizadas de recuperação da estrutura de concreto. Estas últimas não serão aqui abordadas por 

não se enquadrarem nas ações prioritárias definidas nesta etapa. O Projeto Executivo de 

recuperação das estruturas metálicas foi elaborado pelos 1º e 2º autores deste trabalho.  

O artigo descreve os procedimentos adotados para a recuperação dos elementos metálicos, como 

vigas, mãos francesas, chapas de fixação, parafusos e mastros dos estais, todos com corrosão 

variando de moderada a severa. Também foram recuperados e/ou substituídos, os tubos de 

envolvimento das cordoalhas dos estais, ancoragens e luvas de transição.  

Os procedimentos do projeto de recuperação estão devidamente ilustrados por especificações 

técnicas, detalhes executivos e fotografias dos elementos estruturais, antes e depois da recuperação. 

Também são feitas recomendações visando garantir uma adequada vida útil dos serviços de 

recuperação realizados. 

Palavras- chave: Corrosão; Estruturas Metálicas; Pontes; Recuperação 
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1. INTRODUÇÃO 

A Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior, também conhecida como Ponte do Paiva, está situada 

sobre o rio Jaboatão, na Rodovia Pe-024, no Km 001 + 100 no trecho entre as cidades de Jaboatão 

dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho. Tem 290m de extensão, largura total de 13,80m e foi 

construida em concreto protendido pelo método dos balanços sucessivos. Sobre os apoios 

intermediários existem duas estruturas metálicas estaiadas, denominadas praças, que são mirantes 

em forma de semicírculos fixados na estrutura da ponte e destinados aos pedestres para 

contemplação da bela paisagem do local. A superestrutura de cada praça é composta por um mastro 

com 14 estais, sendo 13 distribuídos ao longo do semcirculo e equilibrados por um tirante de 

retaguarda.  

A figura 1 mostra uma vista geral das estruturas metálicas dos dois mirantes estaiados posicionados 

sobre os apoios intermetiários da ponte. 

 

Figura 1. Vista da estrutura metálica das praças apoiada na estrutura de concreto da ponte. 

A ponte foi concluida em 2009 e é administrada pela CRC. Em outubro de 2018 passou por uma 

inspeção especial realizada pela empresa Beltrame Engenharia [1], cujo relatório final, emitido em 

09/01/2019, recomendou a necessidade de recuperação das estruturas metálicas das duas praças 

que se encontravam em um processo de corrosão variando de moderada a severa.  

 

2. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS IDENTIFICADAS NAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

As estruturas métálicas das duas praças apresentavam manifestações patológicas relacionadas à 

corrosão em quase todos os seus componentes. Tais problemas foram causados principalmente pela 

agressividade ambiental de região onde a ponte está localizada, classificada pela norma ABNT NBR 

8800:2008[2] que trata dos projetos de estruturas metálicas de edificios, como C5-M, que 

corresponde à categoria de corrosidade muito alta (marinha). A NBR 6118:2014[3] voltada para 

projetos de estruturas de concreto, também classifica a agressividade ambiental do local como 

muito forte e elevado risco de deterioração estrutural. 

A inspeção especial identificou os problemas que estão descritos a seguir e que foram confirmados 

pelos autores em inspeções de constatação realizadas antes da elaboração do projeto de 

recuperação. 
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De modo geral foram identificadas grande corrosões nas chapas e parafusos de fixação da base e do 

topo do mastro dos estais, alem de algumas ondulações/deformações nos tubos de PEAD que 

envolvem as cordoalhas que compõem os estais. Foram ainda observados grandes danos nas luvas 

de transições dos estais com os tubos antivandalismo. 

 Também foram observadas as condições precárias dos dispositivos das ancoragens superiores dos 

estais, que apresentavam corrosão na ligação com a extremidade superior do mastro.  

A fig.2 mostra o sistema estrutural das duas praças com as respectivas cargas nos tirantes; na fig. 3 

são mostrados os parafusos e arruelas de fixação de um dos mastros dos estais em processo de 

corrosão. Na fig. 4 pode ser vista a corrosão nos dispositivos de ancoragens no topo do mastro, 

classificada entre moderada e média. 

Um dos principais problemas identificados na estrutura estaiada foi a situação precária da grande 

maioria dos elementos de transição entre os estais e os tubos antivandalismo que estavam bastante 

danificados. Os tubos também apresentavam corrosão em estágio moderado. Essa situação pode ser 

vista na fig.5 que mostra um caso típico das condções em que se enontravam tais peças de transição. 

 

Figura 2. Esquema estrutural das duas praças metálicas estaiadas. 

 

 

Figura 3. Corrosão dos parafusos e arrualas da fixação da base dos mastros dos estais. 
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Figura 4. Corrosão dos dspositivos de fixação dos estais na extremidade superior do mastro. 

  

 

Figura 5. Danos na nos elementos de transição entre os estais e os tubos antivandalismo. 

Mereceu especial atenção, a situação da maioria das caixas metálicas das ancoragens inferiores dos 

estais que apresentavam corrosão moderada e cujas tampas de proteção estavam com os parafusos 

corroídos, alguns deles semi- destruídos. Isso chamou a atenção para a possibilidade de ter ocorrido 

infiltração de água para o interior das ancoragens, o que poderia ter ocasionado a corrosão das 

próprias cordoalhas nas extremidades inferiores dos cabos junto âs ancoragens, caraterizando uma 

condição de risco para o sistema de estais. A fig. 6 mostra uma situação típica da corrosão dos 

parafusos das tampas de proteção das ancoragens inferiores dos cabos. Também foram avaliadas as 

estruturas localizadas no nível de piso das praças, constituídas de vigas transversais, escoras, chapas 

e aneis, constatando-se que apresentavam corrosão entre moderada e média, conforme pode ser 

visto na fig.7 

1726 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



 

Figura 6. Situação típica das ancoragens iinferiores com os parafusos e tampa de proteção 

corroídos. 

 

Figura 7. Elementos da estrutura no nivel do piso das praças, com corrosão entre moderada e 

média. 

 

3. METODOLOGIA ADOTADA PARA A RECUPERAÇÃO 

O Projeto executivo de recuperação estrutural, (Santos e Vitório) [4] adotou como metodologia o 

planejamento de uma sequencia de execução que não interferisse no funcionamento da ponte e 

considerasse as etapas das intervenções com base na prioridade da realização de cada reparo, de 

modo que não houvesse interferência no tráfego sobre a ponte. Foi ainda considerada a necessidade 

da utilização de equipamentos especiais e a disponibilidade orçamentária da Concessionária para a 

execução de cada etapa. A partir de tais premissas, o Projeto as built da ponte (Santos) [5] foi 

utilizado para o mapeamento e localização de todas as manifestações patológicas na estrutura 
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metálica, incluíndo as avaliações dos respectivos níveis de gravidade modo a definir as prioridades 

dos serviços de recuperação que estão relacionadas a seguir.  

 Prioridade 1- Recuperação e/ou substituição imediata dos guarda-corpos metálicos, pelo fato de 

diversas barras apresentarem corrosão severa e substituição imediata dos dispositivos de transição 

dos estais com os tubos antivandalismo e dos parafusos das caixas de ancoragens, pelo avançado 

estado de deterioração e a impossibilidade de serem recuperados. Nesta etapa também foi prevista 

uma avaliação detelhada sobre o estado de conservação das ancoragens, das cordoalhas e das 

ondulações observadas em alguns estais. 

 Prioridade 2- Recuperação no prazo máximo de seis meses dos mastros dos estais, por causa dos 

pontos de corrosão média a severa dos parafusos e arruelas das bases e dos anéis metálicos de 

sustentação das luminárias. 

 Prioridade 3- Recuperação no prazo máximo de doze meses das estruturas metálicas no nível do 

piso, constando das vigas transversais, escoras, chapas, anéis e parafusos com corrosão moderada a 

média, mas sem apresentarem sinais de riscos à estabilidade estrutural.  

 A partir dessas definições o projeto de recuperação foi elaborado, sendo constituído por desenhos e 

memoriais descritivos em nível executivo, além de especificações técnicas e quantitativos dos 

procedimentos necessáros para a boa execução da obra de recuperação das estruturas metálicas.  

 

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO REALIZADOS 

 A obra de recuperação foi realizada obedecendo à sequencia de prioridades estabelecida pelo 

Projeto Executivo e conforme os procedimentos que estão resumidamente discriminados nos itens 

seguintes: 

4.1. Recuperação dos guarda - corpos  

 As barras dos guarda-corpos e corrimões metálicos que estavam com avançado grau de corrosão 

foram totalmente substituidas e as que estavam com corrosão moderadas foram recuperadas e 

repintadas conforme os procedimentos usualmente utilizados para esses tipos de componentes. 

4.2. Substituição dos dispositivos de transição e avaliação das ancoragens dos estais 

Diante da impossibilidade da rucuperação, os dispositios de transição entre os estais e os tubos 

antivandalismo foram totalmente substituidos por outros especialmente fabricados para essa obra. 

O mesmo aconteceu com os parafusos da tampa de proteção das ancoragens. Todos esses serviços 

foram realizados por técnicos da Empresa PROTENDE, que foi a responsável pela fabricação e 

montagem do sistema original de estaiamento das estruturas metálicas da ponte. Na ocasião, as 

ancoragens foram examinadas pelos profissionais da empresa fabricante, que atestaram o bom 

estado de conservação, sem a necessidade de qualquer intervenção ou substituição. Também foi 

feita uma análise sobre as ondulações observadas em alguns estais, tendo sido consideradas dentro 

dos padrões aceitáveis. Os detalhes dos novos dispositivos de transição estão ilustrados na fig.8. Na 

fig. 9 pode ser observado o bom estado das cordoalhas durante a análise realizada em cada caixa de 

ancorágem inferior dos estais. 
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Figura 8. Substituição de todos os dispositvos de transição entre estais e tubos antivandalismo. 

 

 

Figura 9. Análise das ancoragens e cordoalhas de todos os estais, comprovando as boas 

condições. 

 

4.3. Recuperação dos mastros dos estais 

O projeto exeutivo especificou para a recuperação dos mastros dos estais das duas praças quatro 

fases de procedimentos de acordo com a sequência abaixo:  

Fase 1-Tratamento por meio de jateamento abrasivo, pinturas de fundo, intermediária e de 

acabamento para os suportes das luminárias na extremidade superior, por apresentarem corrosão 

severa. 
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Fase 2 – Repintura do corpo do mastro, por apresentar pontos localizados de corrosão sem grandes 

desgastes. 

Fases 3 e 4- Tratamento com hidrojateamento e ferramentas mecânicas, seguido de pintura, dos 

trechos do topo e da base dos mastros, considerando as corrosões severas nos parafusos e porcas.  

A fig. 10 mostra o mastro dos estais de uma das praças após a recuperação. Também pode ser visto 

na mesma figura os guarda-corpos metálicos da ponte totalmente recuperados. 

 

Figura 10. Mastro totalmente recuperado, mostrando também a recuperação dos parafusos da 

base e a recuperação dos guarda-corpos metálicos. 

 

4.4.  Estrutura metálica no nível do piso das praças 

A sequência de prioridades para a realização dos serviços, definida no Projeto Executivo, estabeleceu 

para essa estrutura a prioridade 3 pelo fato de, mesmo apresentando sinais de corrosão na quase 

totalidade dos seus componentes, não mostrar indícios de risco estrutural. Os procedimentos 

adotados para a recuperação constaram do tratamento das superfícies, da retirada total da pintura 

existente e da aplicação do novo sistema de pintura. 

Para a remoção da pintura existente e tratamento da superfície foram utilizados hidrojateamento 

com jato de água de alta pressão, ferramentas manuais (lixas e esovamento) e ferramentas 

mecânicas (escovas rotativas e lixadeiras rotativas).  

Para a definição do novo sistema de pintura dos elementos a recuperar foram considerados todos os 

dados necessários para garantir a eficiência e a durabilidade da proteção como: ambiente, substrato, 

preparação da superfície, sequência de aplicação, número de demãos,espessura, tipo de aplicação e 

as condições de trabalho às quais a superfície está submetida. Também foi analisada a 

compatibilidade do novo sistema de pintura com o sistema originalmente utilizado na construção da 

ponte. Após todos os estudos e análises foi adotado o Sistema CBCA-17 (Gnecco et al) [6] que tem 

excelente resistência ao ambiente marinho, boa resistênciia à calcinação e expectativa de vida útil de 

7 a 11 anos. A Fig. 11 mostra uma visão da etapa final da recuperação das estruturas metálicas das 

praças. 
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Figura 11. Etapa final da recuperação das estruturas metálicas das praças estaiadas da ponte. 

 

5. CONCLUSÕES 

 Os procedimentos que foram apresentados neste artigo e utilizados para a recuperação das 

estruturas metálicas dos dois mirantes, denominados praças, da ponte Arquiteto Wilson Campos 

Júnior foram baseados na experiência profissional dos autores, que utilizaram os conceitos e 

diretrizes da literatura disponível sobre o tema, em nível nacional e internacional e, também, a 

pratica de projetos de recuperação e reforço realizados anteriormente. 

Este esclarecimento é importante porque o Brasil ainda não dispõe de normas para inspeção nem 

para recuperação e reforço de pontes metálicas. As duas normas nacionais disponíveis para inspeção 

de pontes existentes são a DNIT-010-PRO:2004 e a ABNT NBR9452:2016 que definem os 

procedimentos para inspeções em pontes e viadutos de concreto. Diante disso, o projeto objeto 

deste artigo utilizou normas brasileiras que se referem ao tratamento e pintura de estruturas 

metálicas, em especial as normas ABNT NBR 1487:2002 [7], ABNT NBR 7348:2017[8] e ABNT NBR 

15239:2005[9] que definem procedimentos para inspeção, tratamento de superfície e pinturas de 

estruturas metálicas em geral, considerando as condições de uso e a agressividade ambiental. 

Também foi utilizada a ABNT 8800:2008 que mesmo se tratando de uma norma voltada para o 

projeto de estruturas metálicas e mistas de edifícios, também define alguns proedimentos que 

podem ser adotados em projetos de pontes metálicas.  

A garantia do bom desempenho e da durabilidade dos serviços de recuperação que foram 

executados com base nos procedimentos definidos pelo projeto executivo, irá depender 

fundamentalmente da realização de inspeções rotineiras que devem ser realizadas a cada ano, para 

identificar e corrigir os problemas que possam surgir logo no início, antes que evoluam e a correção 

se torne mais trabalhosa e onerosa. As inspeções rotineiras deverão ser realizadas por empresas 

especializadas e com a participação de inspetores qualificados, que emitirão relatórios conclusivos 

sobre as condições da estrutura por ocasião de cada inspeção, para permitir a tomada de decisão por 

parte da Concessionária, quanto às intervenções de correção que se fizerem necessárias. Se durante 

uma inspeção rotineira for constatada a necessidade de inspeção especial, deverá ser feita por um 

especialista em estruturas e constar de um estudo de maior profundidade do problema observado, 
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incluindo a devida solução para a correção, tendo sempre como horizonte o alcance da vida util 

definida no projeto de recuperação .  
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Resumo 

Os estaleiros navais da base militar de Mers El Kebir, na Argélia, dispunham de um sistema de elevação 

de embarcações (synchrolift) com capacidade para navios até 3000 toneladas que, por problemas 

associados a falta de manutenção e a fenómenos de instabilidade nos muros cais, se encontrava 

inoperacional. Este facto levou a que a entidade que detém a concessão do estaleiro naval dessa base 

militar tenha promovido a empreitada de conceção construção destinada à reabilitação e reforço das 

infraestruturas existentes, dotando-as de uma capacidade compatível com o funcionamento 

operacional de um synchrolift para navios até 9000 toneladas. Além de implicar a reabilitação dos muros 

cais existentes, a intervenção envolveu a implementação de soluções de recalce e de reforço das 

fundações dessas infraestruturas, de modo a torna-las compatíveis com as regulamentações atuais, com 

o aumento substancial das cargas atuantes e com a realização de uma dragagem expressiva do fundo 

marinho, em cerca de 8m, da cota -10.00(ZH) para a cota -18.00(ZH). 

Apesar de se centrar nas soluções de reabilitação e reforço adotadas para os muros cais, esta 

comunicação aborda a conceção das novas estruturas implementadas que, em interação com as 

infraestruturas existentes, foram dimensionadas para suportar as cargas de elevação e de transferência 

de navios, até ao seu estacionamento, a seco, sobre plataformas de betão armado, fundadas 

indiretamente através de estacas moldadas, realizadas a partir do aterro portuário existente ou através 

de meios flutuantes. 

Serão apresentadas as principais condicionantes da intervenção, as hipóteses e as metodologias de 

cálculo que estiveram na origem do dimensionamento das soluções concebidas, acompanhadas pela 

descrição sumária dos trabalhos realizados. 

 

Palavras-chave: Reabilitação; Reforço; Recalce; Dragagem; Interação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A base naval de Mers El Kebir localiza-se no golfo de Oran, imediatamente a poente do porto da cidade 

de Oran, a segunda cidade argelina e sede da província com o mesmo nome, situada a cerca de 150 km 

da fronteira da Argélia com Marrocos.  

Constituindo o principal arsenal naval do país, a base de Mers El Kebir dispõe de sector de reparação 

naval, ocupando uma bacia interior de cerca de 16ha, localizado na zona sul de uma bacia portuária mais 

vasta, com uma área de aproximadamente 340ha de área líquida, que se encontra protegida por dois 

molhes, um enraizado a Oeste e outro a Este com comprimentos de 1700m e 1900m, respetivamente. 

Para reparação e manutenção da frota militar, esta base estava equipada com uma plataforma 
elevatória, designada em terminologia anglo-saxónica por synchrolift, com capacidade para operar 
navios até 3000 toneladas, através da sua transferência entre o mar e o terrapleno portuário (figura 1). 

 

Figura 1 - Imagens do Google Earth localizando a Base Naval de Mers-El-Kebir e o posicionamento do synchrolift 
existente (inoperacional) antes da intervenção 

Com o passar do tempo, as patologias observadas nos muros cais e nas zonas de parqueamento de 

navios, bem como a degradação dos componentes eletromecânicos da plataforma elevatória, 

motivaram a entidade responsável pelo estaleiro de reparação naval (ECRN) a promover um concurso 

público para a empreitada de conceção construção destinada à substituição do synchrolift existente por 

uma nova estrutura, compatível com as características atuais das embarcações da frota militar, em 

termos de capacidade e dimensões. 

O caderno de encargos dessa empreitada determinava a conceção e dimensionamento de uma solução 

adequada a embarcações de até 9000 toneladas. Além de prever estruturas de reação com capacidade 

resistente suficiente para as elevadas cargas resultantes do sistema de suspensão da plataforma 

elevatória, esta exigência impunha que o aterro portuário fosse dotado de uma capacidade de suporte 

adequada às cargas de circulação e estacionamento das embarcações, em terra, e o aprofundamento 

do fundo marinho em 8.00m, passando da cota -10.00ZH para a cota -18.00ZH, o que obrigava ao recalce 

dos muros cais existentes. 

Das exigências expressas o caderno de encargos, destacam-se: 

 Recalce dos muros cais existentes para uma dragagem de 8m ou de 3m de profundidade, a realizar 

nas zonas de implantação da plataforma elevatória e do cais de acostagem, respetivamente; 

 A conceção de estruturas de reação onshore e offshore, para suspensão de uma plataforma 

elevatória com 25m x 145m de área e capacidade para navios até 9000 toneladas de peso; 

 Prever uma zona de transferência com 145m de comprimento, compatível com a translação de 

navios entre a plataforma elevatória e as zonas de estacionamento de navios; 
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 Prever 5 zonas de estacionamento que, com comprimentos entre os 100m e os 150m, serão 

destinadas à construção e a intervenções de reparação e manutenção dos navios da frota militar; 

 Conceber um caminho de circulação para duas gruas rolantes com capacidade para elevação de 40 

toneladas a 50m de distância, numa extensão de aproximadamente 623m. 

A implementação das exigências do caderno de encargos, sintetizadas nos pontos anteriores, esteve na 

origem da planta apresentado na figura 2, que resume as áreas abrangidas pela intervenção. 

 

Figura 2 - Planta esquemática representativa das áreas desta intervenção  

2 ANÁLISE DA ESTABILIDADE DOS MUROS CAIS EXISTENTES  

Inicialmente, o estudo da solução passou pela avaliação da situação antes da intervenção, tendo-se 

constatado que o cais existente, fundado à cota -10.00ZH e com coroamento à cota +2.30ZH, 

apresentava problemas de instabilidade, fundamentalmente associados à falta de capacidade da sua 

fundação, que terão, inclusivamente, precipitado a realização de intervenções pontuais de reforço.  

Dessas intervenções destaca-se a empreitada de reforço da estrutura dos muros cais existentes, que foi 

realizada num troço de cerca de 60m de extensão. Este reforço foi imposto pela constatação de 

deformações horizontais muito significativas na frente de cais, resultantes de inclinações do paramento 

acostável dos muros no sentido “mar”. As deformações observadas eram reflexo do assentamento 

excessivo da fundação e antecipavam um cenário de rotura iminente. 

Perante os fenómenos de instabilidade descritos, procedeu-se à avaliação do equilíbrio da situação 

existente, no sentido de, por um lado, determinar o seu fator de segurança e, por outro lado, aferir as 

extrapolações dos parâmetros geomecânicos do solo, atribuídos a partir dos resultados de uma 

campanha de 25 sondagens geotécnicas, entretanto executadas no local: 

 C2-Aterros heterogéneos: Ø’ = 25º; c’ = 5 kN/m2;  = 19 kN/m3; 

 C3A-Argilas com intercalações gresosas (15 <NSPT <30):  Ø’ = 25º; c’ = 35 kN/m2;  = 20 kN/m3; 

 Z3B – Argilas margosas (30 < NSPT < 60): Ø’ = 25º; c’ = 50 kN/m2;  = 20 kN/m3; 

 Z4 – Margas compactas (NSPT >60): Ø’ = 30º; c’ = 50 kN/m2;  = 20 kN/m3. 

A avaliação da estabilidade dos muros cais foi feita através da determinação das deformações e dos 

fatores de segurança da situação existente. Esse cálculo foi realizado num modelo numérico que 

recorreu ao software de cálculo geotécnico “PLAXIS 2D”, onde o solo foi simulado através de elementos 

finitos não lineares, segundo o critério de rotura de Mohr-Colomb, e o muro cais através de elementos 

finitos de comportamento elástico. Tal como indiciavam as evidências das observações das patologias 

existentes, os resultados da análise da estabilidade do cais, representados na figura 3, revelaram-se 

pouco tranquilizadores, acusando deslocamentos da extremidade do cais de sensivelmente 5 cm e um 

coeficiente de segurança global da ordem de 1.1 (<1.5) e inferior a 1 para a ação sísmica (<1.2). 
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Figura 3 – Deformação e superfícies de rotura da situação existente (máx horiz.=5cm; F.S.  1.1) 

3 SOLUÇÃO PRECONIZADA 

Tal como descrito no capítulo da introdução, além de reabilitar e dotar a infraestrutura portuária de 

uma capacidade resistente compatível com as exigências regulamentares atuais, a intervenção implicou 

o reforço dos muros cais existentes e do aterro portuário para fazer face às cargas operacionais 

associadas à suspensão, transferência e estacionamento de navios de 9000 toneladas, bem como às 

caraterísticas do synchrolift a instalar. Adicionalmente, as imposições de calado das embarcações, as 

dimensões definidas para a plataforma elevatória e as características das vigas de transferência do novo 

sistema synchrolift impuseram a realização de uma dragagem do fundo marinho que atingiu 

profundidades de 3.0m e de 8.0m, respetivamente para as zonas dos cais de acostagem e para as zonas 

abrangidas pelas áreas de implantação da plataforma elevatória.  

Apesar das particularidades do funcionamento operacional sistema synchrolift imporem uma 

diversidade e especificidade de ações cuja descrição detalhada sairia fora do âmbito deste artigo, a 

figura 4 apresenta dois esquemas ilustrativos das cargas máximas transmitidas pela operação de cada 

um dos 38 guinchos (19 onshore e 19 offshore), de suspensão da plataforma elevatória.  

 

Figura 4 – Cargas resultantes da suspensão da plataforma elevatória nas estruturas de reação onshore e offshore 

É importante frisar que as enormes cargas associadas à transferência e ao estacionamento dos navios 

(de 9000 toneladas) impuseram a opção por um sistema em que a movimentação é realizada através de 

bogies que circulam sobre carris posicionados sobre vigas de betão armado, fundadas em estacas de 

betão armado.  

Nas zonas de estacionamento, o sistema prevê a remoção dos bogies e o apoio das  vigas berço fora dos 

alinhamentos das vigas de betão armado, obrigando à colocação de lajes de interligação entre as vigas 

de suporte do caminho de rolamentos, adequadamente dimensionadas para as ações decorrentes dessa 

situação. 
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Salienta-se que as soluções de reforço adotadas respeitaram as imposições, tolerâncias e exigências do 

sistema synchrolift, que determina a limitação dos assentamentos em operação a valores máximos de 

2cm, que não seriam compatíveis com as características geomecânicas do aterro portuário existente. 

Além das cargas resultantes do funcionamento do sistema synchrolift e das ações associadas aos 

impulsos de terras atuantes - correspondentes a um desnível simultaneamente aumentado pela subida 

da plataforma portuária para a cota +3.20 ZH e pela dragagem do fundo marinho à cota -18.00 ZH, 

equivalente a 21.2 m - é indispensável destacar a importância da ação sísmica, que se revelou como 

ação condicionante no dimensionamento da solução em Estados Limites Últimos. 

A verificação de todas as exigências referidas e os esforços impostos pela magnitude das acelerações 

associadas às combinações sísmicas regulamentares argelinas, determinaram a conceção de uma 

solução estrutural integrada, onde a plataforma de suporte das zonas de transferência e 

estacionamento fosse mobilizada como elemento resistente, em conjunto com a estrutura dos muros 

cais existentes e a sua cortina de recalce. Esta particularidade foi fundamental na materialização da 

solução adotada, onde o recalce dos muros cais é constituído por uma cortina de contenção (estacas 

moldadas de betão armado 1200mm//1.35m), realizada a cerca de 6m do alinhamento da 

extremidade dos muros cais existentes, funcionando em conjunto com a ação estabilizante concedida 

pelo enchimento em betão simples adotado para o intervalo existente entre estas duas estruturas de 

contenção, aplicado por betonagem submersa. 

Os carris, que concretizam os caminhos de circulação de navios na plataforma portuária, foram 

montados sobre vigas de betão armado (2.0mx1.8m), fundadas sobre estacas moldadas de betão 

armado de 1500mm de diâmetro. As estacas atingem profundidades compatíveis com penetrações 

adequadas no substrato margoso, ocorrente a partir dos 16m de profundidade.  

A malha de vigas é encimada por lajes de betão armado que constituem um diafragma horizontal que, 

em conjunto com a estrutura de recalce, permite a mobilização de impulso passivo no solo, capaz de 

contrariar os impulsos de terras atuantes. 

Contudo, esta conceção pressupõe a interligação entre os interfaces dos elementos estruturais, o que 

esteve na origem das medidas representadas na figura 5, que ilustram o sistema utilizado para conferir 

o monolitismo global de funcionamento. A conexão é assegurada por ferrolhos metálicos, ligados às 

estruturas existentes através de resinas epóxi e às estruturas de reforço por embebimento no betão em 

comprimentos de amarração adequados. 

Nas zonas correspondentes à implantação do cais existente, a impossibilidade do atravessamento da 

estrutura antiga para execução de fundações de grande diâmetro motivou a adoção de microestacas 

que funcionaram, simultaneamente, como elementos de reforço da fundação do cais e de fundação das 

vigas de betão armado. As microestacas, materializadas por tubos metálicos 177.8mm e 15mm de 

espessura selados ao substrato margoso através do sistema de injeção repetitiva e seletiva (IRS), foram 

executadas segundo espaçamentos compatíveis com o nível de esforços atuantes, que determinaram 

distâncias entre elementos de 2.33m e de 3.00m, adotadas respetivamente para as zonas de 

transferência de navios e para as zonas destinadas exclusivamente ao caminho de rolamento das gruas. 
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Figura 5 – Esquema dos ferrolhos de conexão implementados para assegurar o monolitismo da solução   

A figura 6, que constitui um corte tipo da solução adotada, ilustra as soluções descritas no parágrafos 

anteriores e elucida como as cargas de suspensão da plataforma, que antecedem a transferência dos 

navios até às zonas de estacionamento, são transmitidas diretamente às estacas fundação da estrutura 

offshore e às estacas da cortina de recalce onshore. 

 

Figura 6 – Corte tipo da solução descrita 
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4 MODELOS DE CÁLCULO UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO DAS SOLUÇÕES 

Em termos globais, o dimensionamento estrutural foi executado através de modelos bidimensionais e 

tridimensionais, utilizando softwares distintos e fazendo uma análise de sensibilidade crítica aos 

resultados obtidos. 

Os modelos bidimensionais foram desenvolvidos num programa de cálculo de elementos finitos de 

aplicação geotécnica (PLAXIS), onde o terreno foi simulado por elementos finitos, segundo o critério de 

rotura de Mohr-Colomb, e os elementos de aço, betão simples e betão armado (microestacas, cais, 

estacas, vigas e lajes) por elementos finitos ou elementos de barra, segundo uma análise elástica linear. 

Nestes modelos foi possível simular o faseamento construtivo, determinar os esforços atuantes, as 

deformações de cálculo e os fatores de segurança, para cada etapa da intervenção (figura 7). 

 

Figura 7 – Deformação de cálculo (máx horiz.=1.7cm) e superfícies de rotura global da solução preconizada (FS2.6) 

Nos modelos de cálculo tridimensional, desenvolvidos no programa SAP2000, a plastificação do terreno 

ao impulso passivo foi simulada através de elementos de mola de propriedades não lineares que, em 

regime elástico, apresentam um módulo de elasticidade equivalente ao módulo de winkler do solo e, 

em regime plástico, uma força de valor correspondente ao impulso passivo a essa profundidade. 

 

Figura 8 – Modelação tridimensional adotada no dimensionamento da solução – zona do cais de transferência 

Com os modelos de cálculo desenvolvidos, devidamente adaptados às características das diversas zonas 

e estruturas em análise, foi possível determinar os diagramas de esforços e deslocamentos para a 

envolvente de todas as combinações. 
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É importante referir que além dos modelos descritos, o dimensionamento envolveu a realização de 

inúmeras simulações numéricas destinadas a refletir e determinar os esforços correspondentes a 

situações particulares da sequência construtiva ou das ligações estruturais. Disso são exemplo os 

modelos de cálculo representados na figura 9, que simularam as operações de dragagem, concluídas 

antes da construção da laje que estabelece o diafragma de estabilização, ou as modelações destinadas 

a obter os esforços nos ferrolhos de ligação dispostos nos interfaces dos vários elementos estruturais. 

 

Figura 9 – Modelos de análise das operações de dragagem e de cálculo dos ferrolhos de ligação 

5 PRINCIPAIS MÉTODOS E FASEAMENTOS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS 

 A intervenção de recalce dos muros cais existentes iniciou-se pela execução das microestacas de reforço 

da sua fundação, acompanhada pelo posicionamento e vibrocravação sequencial da cortina de tubos 

metálicos, int1200mm e 12mm de espessura, garantindo um afastamento de 6m entre o seu eixo e o 

paramento vertical desta estrutura. 

Dotados de comprimentos de sensivelmente 16m (5m em cravação no terreno), estes tubos, de 

sensivelmente 1.20m de diâmetro, foram posicionados prevendo um afastamento entre eixos de 1.35m 

de forma a constituírem uma cortina com um desenvolvimento paralelo ao do cais, cobrindo a totalidade 

da extensão da área a dragar (figura 10). 

O facto de estes tubos estarem interligados por uma conexão tipo “macho-fêmea”, funcionando como 

elemento de união entre elementos e como componente complementar de cofragem, permite que a 

subsequente realização da betonagem submersa de enchimento entre a cortina e o cais existente, cuja 

execução é ilustrada na figura 12, ocorra sem fuga de material para o mar. 

2- Barras de ligação entre a
estrutura do cais existentes e o
enchimento em betão simples

3 25/0.50
3- Barras de ligação entre a

estrutura do cais existentes e a
laje de betão armado

5 25/0.50

1- Barras de ligação entre o
enchimento em betão simples
e a laje de betão armado

10 25/0.50

4- Barras de ligação entre as
estacas da cortina de recalce o
enchimento em betão simples

22 25/estaca

1740 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



  

Figura 10 – Esquemas e imagens da execução das microestacas e da de cravação dos tubos da cortina de recalce 

As operações de furação, colocação das armaduras e betonagem para execução das estacas moldadas 

de betão armado desta cortina, foram realizadas a partir de terra, pelo interior dos tubos metálicos, com 

recurso a furação por vara-kelly acoplada em “bate-estacas” ou por fly-drill suspenso em grua, tendo-se 

atingido profundidades compatíveis com a cota -26.00 ZH (figura 11). 

  

Figura 11 – Esquemas e fotografias das operações para execução das estacas moldadas da cortina de contenção 
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Respeitando a conceção estrutural descrita anteriormente, a sequência construtiva prosseguiu com o 

preenchimento do espaço compreendido entre a cortina de estacas e o muro-cais através de betão 

simples, aplicado de forma submersa, seguido da realização das colunas de jet-grouting que preenchem 

o intervalo de 15cm entre estacas adjacentes, localizado abaixo da base dos tubos (e dos elemento de 

conexão), exposto após realização das operações de dragagem do fundo marinho. 

Além de representar as operações descritas, a figura 12 ilustra a montagem dos elementos de conexão 

que garantem o monolitismo entre o alinhamento das estacas, o cais existente e o enchimento em 

betão; a ligação foi assegurada por varões de aço, aferrolhados ao paramento do cais existente através 

de resinas epoxi ou incorporados no interior das estacas e no enchimento em betão simples. 

 

Figura 12 – Execução das colunas de jet-grouting e betonagem do espaço entre a cortina e o muro cais existente 

Após conclusão da cortina de recalce, incluindo a camada de enchimento em betão simples, foi possível 

dar início às operações de dragagem para aprofundamento do fundo marinho em 8m, de modo a 

estabelecer o nível exigido pelo calado das embarcações e pelo sistema synchrolift (figura 13). 

 

Figura 13 – Operações de dragagem que atingiram profundidades máximas de 8.0m, até à cota -18.00 ZH 
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Em simultâneo com as operações descritas, procedeu-se à realização das 411 estacas (72 estacas 

1200mm e 339 1500mm) de fundação do caminho de rolamento das gruas e da estrutura das 

plataformas de transferência/estacionamento de navios, localizadas no aterro portuário. Tal como 

ilustrado na figura 14, foram executadas estacas moldadas de betão armado dimensionadas para resistir 

às cargas verticais e para conferir estabilidade horizontal a todo o conjunto, por mobilização do 

diafragma formado pelas vigas e lajes que as encimam. Garantindo uma penetração mínima de 3 nas 

formações margosas com NSPT>60 pancadas, as estacas têm comprimentos variáveis entre 21m e 25m. 

 

Figura 14 – Execução das estacas de fundação da plataforma de transferência e estacionamento de navios 

Além dos trabalhos descritos, esta intervenção inclui a execução de uma estrutura de reação, localizada 

offshore, a cerca de 25.5m do alinhamento da cortina de estacas de recalce do cais. Trata-se de uma 

estrutura composta por uma laje de betão armado de 1.6m de espessura, fundada sobre 42 estacas de 

betão armado, executadas por furação pelo interior de tubos metálicos (interior=1500mm e 14mm de 

espessura), previamente introduzidos no terreno por vibrocravação. A cravação dos tubos e a furação 

para execução das estacas seguiu procedimentos semelhantes aos descritos anteriormente, com a 

particularidade destes serem realizados por equipamentos a operar sobre meios flutuantes (figura 15).  

 

Figura 15 – Modelo de cálculo e execução das estacas da estrutura de reação offshore, através de meios flutuantes 
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À semelhança das estruturas onshore, esta plataforma de reação foi dimensionada para a envolvente 

das combinações de ações, destacando-se as combinações com as cargas transmitidas pelo sistema 

synchrolift, com as ações horizontais de acostagem e amarração de navios e as combinações sísmicas. 

6 CONCLUSÕES 

A imposição de novas exigências de exploração a estruturas marítimas antigas implica, de um modo 

geral, alterações estruturais complexas, dispendiosas e muito limitativas das operações portuárias. A 

implementação das intervenções de reabilitação, reforço e recalce necessárias implica a adoção de 

soluções multidisciplinares e metodologias construtivas adequadas, capazes de ultrapassar as diversas 

condicionantes existentes e atingir o comportamento estrutural requerido pelas novas condições de 

funcionamento. 

Nestes cenários, e sempre que a cravação de elementos por percussão ou vibração, como é o caso de 

estacas-prancha, se revelar incompatível com a obtenção das profundidades necessárias para as 

estruturas de recalce, a opção por estacas moldadas pode afigurar-se vantajosa. Esta metodologia, que 

utiliza a furação com extração de terreno, contorna limitações impostas pelas dificuldades de cravação, 

viabilizando a obtenção das profundidades de projeto através da execução de estacas de betão armado, 

com furação pelo interior dos tubos, obtendo profundidades bastante superiores às de cravação. 

As condicionantes extremas desta intervenção impuseram a necessidade de tirar partido do 

funcionamento conjunto de todos os elementos estruturais, existentes e de reforço, para verificação do 

equilíbrio global. Esta opção, que implicou um conhecimento profundo das características geomecânicas 

dos solos existentes, das propriedades reológicas dos materiais e do comportamento estrutural de todos 

os elementos, revelou-se determinante para o sucesso da empreitada. Considerando a interação entre 

a cortina de estacas de recalce, os muros cais existentes, o enchimento em betão simples, as colunas de 

jet-grouting, as microestacas e estacas de fundação das zonas de aterro, todos eles interligados no seu 

coroamento por um diafragma constituído pelas lajes e vigas de betão armado, e o emprego de 

elementos de conexão, foi possível obter uma capacidade resistente compatível com o aumento 

expressivo das ações e a realização de uma dragagem significativa, atingindo fatores de segurança 

bastante elevados. 

  

Figura 16 – Imagem da obra em julho de 2021 
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Resumo 

Considerando a necessidade de manter o nível de atualização e operacionalidade dos meios 

aeronáuticos, a sua renovação assume um papel primordial na gestão das missões realizadas pela 

Força Aérea Portuguesa. Com a aquisição das aeronaves Embraer KC-390 Millennium, é necessário 

criar infraestruturas para satisfazer as necessidades de operação, como os hangares, que são 

infraestruturas destinadas ao parqueamento, à manutenção, à inspeção e à reparação de aeronaves. 

Na presente dissertação é desenvolvido um projeto para as fundações do hangar a construir na Base 

Aérea N.º 6 localizada no Montijo. Neste projeto, são estudadas as características do terreno de 

fundação no local de implantação da infraestrutura, tendo em vista a construção da laje do pavimento 

recorrendo a uma solução de ensoleiramento geral combinado com pré-esforço e melhoramento do 

solo. O dimensionamento e análise são efetuados tendo em consideração a regulamentação em vigor 

em Portugal, nomeadamente, Eurocódigos e os anexos nacionais respetivos.  

Ao longo da dissertação descreve-se a metodologia de análise do solo, realizada a partir dos ensaios 

geotécnicos (SPT e DPSH) executados para a caracterização dos parâmetros que simulam o 

comportamento do terreno. Posteriormente, são descritos os princípios adotados para a escolha da 

solução estrutural, quantificando as ações e combinações consideradas no dimensionamento, 

necessárias nas verificações de segurança da estrutura aos Estados Limites Últimos e de Utilização. 

Para proceder à análise do comportamento da estrutura de fundação, constituída pelo solo e pela laje 

de ensoleiramento geral, foram desenvolvidos modelos recorrendo ao programa de cálculo 

automático SAP2000®, amplamente utilizado em análise de estruturas.  

Palavras-chave: Ensoleiramento; Fundações; Hangar; Pavimento; Pré-esforço  
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1 INTRODUÇÃO 

Desde 1709, quando Bartolomeu de Gusmão com a passarola, passou do sonho à realidade de voar, 

que a evolução na aviação se deu no sentido da motorização, efetivada no início do século XX. A partir 

de então, a evolução foi exponencial, utilizando diferentes materiais estruturais na construção de 

aeronaves maiores, mais pesadas e mais especializadas. Para acompanhar o crescimento das 

aeronaves é essencial que as infraestruturas que as servem, satisfaçam as suas necessidades de acordo 

com requisitos específicos. Uma das infraestruturas principais para este efeito é o hangar, que se 

destina ao parqueamento, à manutenção, à inspeção e à reparação de aeronaves. 

Com a recente aquisição, por parte da Força Aérea Portuguesa (FAP), da aeronave de transporte 

tático/logístico e reabastecimento em voo Embraer KC-390 Millennium (apresentada na Fig. 1), é 

necessário criar infraestruturas para poder operar estes mesmos meios. Com a reorganização do 

dispositivo da FAP, foi estudada a possibilidade de esta nova aeronave ser operada a partir da Base 

Aérea Nº6 (BA6) localizada no Montijo. Tendo em vista a versatilidade da estrutura serão tidas em 

conta as diferentes aeronaves utilizadas pela FAP que poderão utilizar o hangar, como o Lockheed C-

130H/H-30 Hercules e o helicóptero de transporte médio Agusta-Westland EH-101 Merlin. 

 

Figura 1. Embraer KC-390 Millennium [1] 

A BA6 está localizada numa zona onde o terreno é predominantemente aluvionar, e, portanto, de má 

qualidade para a implementação de infraestruturas com elevada envergadura. Neste sentido, as 

fundações desempenham um papel vital pois garantem a estabilidade global da estrutura que, neste 

caso específico, são um desafio [2]. A solução estudada contempla o dimensionamento de um 

ensoleiramento geral, considerando as cargas aplicadas, com maior relevo para as provenientes da 

aeronave, satisfazendo as condições regulamentares de segurança em vigor em Portugal. Para a 

análise estrutural será modelada a estrutura, utilizado o programa tridimensional de elementos finitos, 

SAP2000®. 
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2 SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA SUPERESTRUTURA 

A superestrutura do hangar foi previamente definida pela FAP para ser capaz de receber duas 

aeronaves KC-390 (Fig. 2, vista em alçado), considerada a aeronave de projeto, por ser aquela que 

reúne as características (Tabela 1) mais desfavoráveis no dimensionamento do pavimento [1]. 

Tabela 1. Características de dimensionamento da aeronave KC-390 Millennium 

Característica Embraer KC-390 Millennium 

Comprimento [m] 35,2 

Envergadura [m] 35,05 

Peso Vazio [kg] 51.000 

Espalho [m] 6,43 

Embasamento [m] 11,89 

Pressão dos pneus 
5,9 bar/85 PSI (Trem de nariz) 

7,2 bar/105 PSI (Trem principal) 

 

A solução proposta apresenta um comprimento total de 130 m, com uma largura de 61,5 m e 28 m de 

altura máxima. 

 

Figura 2. Vista em alçado do hangar 

As cargas provenientes da superestrutura, são apenas reações na base dos pilares, pois estes estarão 

rotulados na base, não havendo passagem de momentos fletores. Estas cargas estão aplicadas nas 

extremidades da laje do pavimento do hangar que suporta as ações das aeronaves, e apresenta um 

comprimento de 109,25 m e 48 m de largura. 

3 INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DO CÁLCULO DE FUNDAÇÕES 

Para aferir os parâmetros geotécnicos a adotar na modelação da estrutura com rigor foi necessário 

conhecer a história do local, compreendendo-se, assim, a origem dos materiais presentes na 

atualidade. A atual BA6, anteriormente Centro de Aviação Naval Sacadura Cabral, foi construída, em 

parte, por cima do rio, através de um aterro que regularizou até à cota de aproximadamente 2 m. 

3.1 Modelo Geológico-Geotécnico 

No final de 2019 e início de 2020 a empresa Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda 

realizou diversos ensaios SPT (Standard Penetration Test) e DPSH (Dynamic Probing Super Heavy) no 

local de implantação do hangar. Os ensaios foram dados como terminados quando se atinge a “nega” 

ou quando se verificou que não existia necessidade de continuar devido ao conhecimento prévio da 
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espessura das camadas aluvionares com espessuras na ordem de algumas dezenas de metro, para os 

SPT e aos 10 m para os DPSH. Assim, a profundidade atingida foi entre os 15 ou 30 m de profundidade. 

Estes ensaios servem para determinar as propriedades mecânicas dos solos [3][4]. Os ensaios SPT 

permitem a retirada de amostras dos solos intersetados pela furação, pelo que foi possível perceber a 

existência de diversas camadas como formações recentes, aluviões arenosos e argilosos, a existência 

de fósseis, e da Formação de Santa Marta. 

Para perceber a variação em profundidade das diferentes camadas, foram desenhados os cortes do 

terreno, no programa Autodesk AutoCAD®. Uma vez que os ensaios não foram muito além dos 30 m 

de profundidade, em muitos deles a camada rígida da Formação de Santa Marta não foi intersetada, 

porque, de acordo com Pais et al,(2006), foram efetuadas sondagens que indicam espessuras na ordem 

dos 60 metros para os aluviões e/ou aterros na zona da península de Setúbal, no leito do Rio Tejo [5]. 

Para esta camada a profundidade, nos ensaios em que não existe informação foi ponderada com base 

nas curvas de nível do leito do rio representadas na carta militar. 

Para a análise foram consideradas 5 camadas: Recente – Areia do Aterro (At), Aluviões Arenosos (A1), 

Aluviões Argilosos Superiores (A2
s), Aluviões Argilosos Inferiores (A2

i) e a Formação de Santa Marta – 

Areia (Psm). Deste modo, foi possível representar os diferentes cortes do terreno, que facilitaram a 

modelação tridimensional do terreno no programa de elementos finitos SAP2000®. 

3.2 Modelação do terreno e determinação da rigidez 

O módulo de elasticidade atribuído a cada camada, foi determinado tendo em conta o material 

constituinte e as correlações a partir dos valores médios de NSPT, obtidos nos ensaios de campo 

efetuados, com as devidas correções, para solos arenosos, como apresentado na Eq. (1) e argilosos [3]. 

(𝑁1)60 = (𝐸𝑅𝑟/60) × 𝜆 × 𝐶𝑛 × 𝑁60 (1) 

Em que, (ERr/60) é o fator relacionado com a energia de cravação, λ o fator de correção do 

comprimento das varas, CN o fator de correção relacionado com a tensão efetiva de recobrimento e 

N60 o número de pancadas obtidas no ensaio SPT. 

A partir da geometria e considerando todos os parâmetros definidos (Tabela 2), foi possível modelar o 

terreno no programa de elementos finitos, tendo sido aplicada uma carga uniformemente distribuída 

pela área e analisados os assentamentos verificados para essa carga. 

Tabela 2. Parâmetros geotécnicos para modelação do terreno  

Camada Peso Volúmico [kN/m3] Módulo de Elasticidade [kPa] Coeficiente de Poisson 

At 17,64 4.110 0,3 

A2
s 15,68 2.573 0,49 

A1 20,58 45.000 0,3 

A2
i 19,6 7.350 0,49 

 

Assim, através da força aplicada e do assentamento resultante (δ) é possível, através da lei de Hooke, 

apresentada na Eq. (2), obter a rigidez correspondente [6]. 

𝐹 = 𝑘 × 𝛿 (2) 
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Em que, F é a força exercida, k a constante elástica e δ a variação de comprimento. 

A rigidez equivalente do terreno foi então calculada e dividida pela respetiva área, obtendo-se, assim, 

uma rigidez a aplicar por m2. Na Fig. 3 está representada em planta as isolinhas de rigidez obtidas para 

a área do hangar. 

 

Figura 3. Isolinhas de rigidez distribuída em kN/m2 

4 CRITÉRIOS GERAIS DE DIMENSIONAMENTO 

Na análise e dimensionamento da estrutura adotaram-se os regulamentos em vigor em Portugal, os 

eurocódigos (EC0, EC1, EC2 e EC7) e os respetivos anexos nacionais. 

As cargas aplicadas são do tipo permanentes com o peso próprio da estrutura e variáveis com a 

sobrecarga de utilização do pavimento e a carga proveniente das aeronaves. A sobrecarga de utilização 

foi considerada da categoria E1 e a aeronave de categoria G, com os respetivos coeficientes de 

combinação presentes na Tabela 3.  

Tabela 3. Coeficientes de combinação considerados  

Categoria Valor adotado [kN/m2] Ψ0 Ψ1 Ψ2 

E1 7,5 1 0,9 0,8 

G - 0,7 0,5 0,3 

 

As combinações de ações consideradas no dimensionamento, preconizadas pelo EC0, são a 

combinação fundamental para os estados limites últimos, e as combinações frequente e característica 

para os estados limites de utilização [7]. De todas as variações consideradas, as que criam esforços 

mais acentuados são aquelas que consideram como ação variável de base a ação da aeronave, 

designadas por ELU2, ELS3 e ELS5. 

Tendo em conta as características dos materiais e as condições a que vão estar sujeitos, o 

recobrimento das armaduras e os materiais utilizados são definidos para satisfazer todos os requisitos 
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presentes no EC2 e Especificação LNEC E464. Assim, foi escolhido o betão da classe C30/37 com uma 

razão máxima de água/cimento de 0,55 e uma dosagem mínima de cimento de 320 kg/m3 [8],e o aço 

para as armaduras, A500 NR SD, com ductilidade da classe C. 

5 ANÁLISE ESTRUTURAL 

5.1 Modelação Estrutural 

Na modelação da estrutura adotou-se um modelo simplificado, com a laje de ensoleiramento a ser 

modelada com elementos de área de 3 e 4 nós (shell), que se baseia na teoria de Kirchhoff que não 

considera a deformabilidade por esforço transverso, aconselhável quando a relação vão/espessura 

seja maior que 10, o que é o caso [9]. Após a realização de vários testes, concluiu-se que nas zonas do 

pavimento onde se prevê maior concentração de esforços, a dimensão dos elementos finitos deve ser 

mais reduzida. 

De modo a estar mais perto da realidade, foi definida a área de contacto entre o trem de aterragem 

da aeronave e o pavimento através de uma área representativa de cada conjunto de pneus. Foi 

determinada a carga a aplicar nessa área atendendo a que a carga global aplicada no pavimento deve 

ser igual ao peso total da aeronave. A aeronave de projeto tem um trem de aterragem em triciclo com 

roda dupla no trem de nariz e duas rodas duplas (tandem) no trem principal. 

Para uma distribuição do peso de 95% pelo trem principal e 5% pelo trem de nariz [10], considerando 

que o trem de nariz tem uma área representativa de 1,04 m x 0,5 m e que cada conjunto do trem 

principal tem 1,19 m x 2,03 m, concluiu-se que a carga a dotar seria de 50kN/m2 para o trem de nariz 

e 100 kN/m2 para o trem principal. 

Foram realizados testes em modelos simples, variando apenas a dimensão dos elementos de área, 

para perceber qual a dimensão que otimiza a precisão dos resultados com um esforço computacional 

aceitável, tendo-se adotado uma malha uniforme com elementos de 1 m na globalidade da laje e 

elementos com 0,5 m nas zonas de aplicação de cargas localizadas. Para além da posição final da 

aeronave (1 da Fig. 4), no hangar foram, também, consideradas outras 2 posições possíveis, no 

percurso que a aeronave faz desde a entrada no hangar (2 e 3 da Fig. 4).  

 

Figura 4. Diferentes posições da aeronave, 3, 2 e 1 da esquerda para a direita, cima para baixo 

A interação entre o solo e a estrutura foi modelada recorrendo a molas elásticas com rigidez atribuída 

por área, aplicadas em cada nó da malha (modelo de Winckler). A rigidez apresentada na Fig. 3 foi 

calculada para uma carga globalmente distribuída, que não pode ser considerada para as cargas 

1 2 

3 
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localizadas como são as da aeronave. Para calcular esta rigidez, regressou-se ao modelo do terreno 3D 

e aplicou-se as cargas das aeronaves na área respetiva, e recorrendo ao mesmo método utilizado 

anteriormente obteve-se a rigidez para as cargas localizadas, que se verificou ser entre 9 a 10 vezes 

superior. 

Tendo em conta as diferentes cargas, foram produzidos 3 modelos para a análise da estrutura. Assim, 

diferenciou-se a resposta com a rigidez global do terreno, aplicando as cargas permanentes, e 

quantificando os esforços a longo prazo, com o módulo de elasticidade reduzido em 1/3 para ter em 

conta a fluência do betão. Num segundo modelo, foram aplicadas as sobrecargas, com o módulo de 

elasticidade do betão, associado ao seu comportamento instantâneo. No último modelo foram 

aplicadas as cargas da aeronave, que por ser uma carga localizada foi atribuída a rigidez local ao 

terreno. 

5.2 Efeito da retração no betão 

O betão é um material que apresenta retração, e quando uma parte do elemento tem as deformações 

restringidas, geram-se tensões internas que originam fissuras. O ensoleiramento, assente no terreno, 

ao retrair vai deslizar sobre a base gerando forças de atrito que produzem tensões de tração na laje 

em ambas as direções. A tensão de corte na base, atinge o seu máximo no centro do elemento, como 

representado na Fig. 5.  

 

Figura 5. Tensão gerada na base do ensoleiramento 

Para a direção de maior desenvolvimento, este esforço foi calculado em 148,17 kN/m, enquanto que 

na direção 2, este esforço máximo é de 65,1 kN/m. 

5.3 Verificação aos ELS 

Para controlar as deformações são definidos limites máximos para as flechas. Por se tratar de uma 

estrutura sensível, o valor máximo da flecha adotado foi de vão/750. Assim determinaram-se os 

assentamentos em vários pontos, para as combinações de utilização, e calculou-se a flecha entre 

pontos mais representativos comparando posteriormente com o valor admissível. Para a posição final 

da aeronave os pontos representativos para o cálculo das flechas estão representados na Fig. 6.  
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Figura 6. Pontos para a determinação de assentamentos 

Analisando as várias posições da aeronave, verificou-se que as deformações eram superiores às 

admissíveis. Assim, tomou-se a abordagem de perceber qual o grau de melhoria no terreno necessário 

para que as deformações fossem aceitáveis. Após várias iterações determinou-se que o terreno teria 

de ser melhorado em cerca de cinco vezes a sua rigidez para que as deformações verificadas fossem 

inferiores às admissíveis. 

O dimensionamento do pré-esforço a adotar na solução baseou-se no controlo da fendilhação. 

Segundo Appleton (1999) [11], a melhor solução consiste na utilização de pré-esforço não aderente 

que garanta que o betão não fendilhe para as ações da flexão e das trações devidas à retração do 

betão. Comparando o momento de fendilhação, isolado do efeito da retração, com o momento 

atuante obteve-se o nível de pré-esforço necessário. Assim, foi definida uma solução com cabos de 

0,6’’ com traçado reto e a meia altura da secção, com 5 cordões por metro, para a direção 1 e 2,92 

cordões por metro, para a direção 2, com uma força de pré-esforço útil por cordão de 150 kN. Na Fig. 

7 são representados os cortes da secção transversal para a solução da laje de ensoleiramento geral 

descrita.  

 

Figura 7. Cortes transversais da secção de ensoleiramento (para a direção 1 à esquerda e para a 

direção 2 à direita) 

Esta solução garante a não fendilhação para a combinação frequente e característica. Para esta carga 

também a limitação de tensões de compressão no betão é verificada. 

5.4 Verificação aos ELU 

Outra verificação necessária é aos Estados limites últimos, que garante o não colapso da estrutura. 

Nesta verificação a combinação de ações utilizada é a combinação fundamental. Para a flexão, 

analisou-se para os momentos máximos aplicados na laje de entre as três posições, que foram de 98,31 

kNm para a direção 1 respeitante à posição 2, e de 84,27 kNm para a direção 2 respeitante à posição 

1754 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



1. Para estes momentos de dimensionamento, as armaduras de betão armado a utilizar será uma 

malha superior e inferior com varões de Ø10 mm espaçados de 0,10 m que garantem a armadura 

mínima. 

Para o esforço transverso, foi aferida a necessidade de colação de armadura para este efeito, 

calculando o esforço transverso resistente do elemento sem a introdução de qualquer armadura para 

este efeito (VRd,c) [12]. Para as duas direções, verificou-se que VRd,c é superior ao esforço transverso 

máximo atuante na laje, não sendo por isso necessária a introdução de armadura. 

6 MEDIÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO 

Para um projeto ser competitivo, é importante que a forma de construção seja viável, mas o fator 

fundamental é o preço final da obra. Para tal, o custo associado à construção pode ser estimado 

através da quantidade de materiais/trabalhos e dos preços unitários médios de mercado. Neste 

projeto, os custos prendem-se essencialmente com o movimento de terras e quantidade de betão e 

de aço de armaduras de betão armado e de pré-esforço utilizados. Para a atribuição do preço médio 

de mercado foi utilizado o programa “Gerador de preços” da ©CYPE. Após ser aferida a quantidade 

necessária de cada material/trabalho e de atribuído o preço unitário, foi possível calcular o custo de 

cada trabalho e posteriormente o custo total da intervenção como apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4. Custo total global da intervenção 

Trabalho Custo [€] 

Escavação de terreno 20.539,26 

Reposição com ABGE 39.775,74 

Transporte para vazadouro 20.766,24 

Laje de pavimento C30/37 151.512,27 

Armaduras A500 135.245,91 

Armaduras de pré-esforço 181.081,61 

Custo Total 548.912,03 

 

Este valor representa um custo de aproximadamente 105 €/m2. Para se compreender a influência da 

utilização do pré-esforço na solução, foi estimado, para efeitos de comparação, o custo para o caso de 

a solução adotada ser um ensoleiramento geral com espessura corrente de 0,4 m sem pré-esforço. 

Para este caso, o custo total estimado é de 562 641,00€, o que significa uma diferença de 13 728,97€, 

ou seja cerca de 2,5%. Note-se que a este valor ainda teria de ser somado o custo associado à 

construção de juntas e material de preenchimento. 

7 CONCLUSÕES 

Com a análise do terreno, ficou patente que os maiores problemas associados ao dimensionamento 

da laje de ensoleiramento são relativos a deformações e esforços devido aos assentamentos 

diferenciais, por existir uma elevada diferença de rigidez do solo entre as extremidades do hangar. Esta 

rigidez foi aferida através da Lei de Hooke, aplicando uma força vertical no modelo 3D do terreno no 
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programa de elementos finitos SAP2000®, obtendo-se a deformação vertical do solo de fundação, 

calculando-se assim a rigidez equivalente. Para controlar melhor este efeito, teve de se reduzir as 

cargas permanentes aplicadas no terreno. Para primeira aproximação definiu-se uma solução de 

ensoleiramento maciço com espessura de 0,25 m.  

Para a modelação simplificada no programa de elementos finitos, com elementos de três e quatro nós 

e a rigidez do terreno simulada através de molas de Winckler, foram testadas várias opções de 

modelação. Concluiu-se que a solução que melhor representa a realidade, com resultados mais 

precisos, foi obtida com elementos de área de 0,5 m para as cargas localizadas e 1 m para as cargas 

globais. Onde existe uma variação brusca de rigidez, atribuída por m2, deve-se adotar faixas de cinco 

metros onde a rigidez varia sequencialmente. Analisados os resultados, concluiu-se que esta solução 

apresenta assentamentos e esforços na laje muito elevados, o que implica ter de melhorar o terreno 

de fundação. Com esta abordagem, a espessura ficou definida, sendo aferido o grau de melhoramento 

do terreno necessário para que a laje resista aos esforços e assentamentos a que está sujeita. Tendo-

se verificado que o melhoramento teria de ser, no mínimo, na ordem de cinco vezes a rigidez atual. 

Para contrariar as tensões de tração geradas no betão pela flexão e pelos efeitos da retração, foi 

aplicado o pré-esforço, que devido ao traçado simples e de fácil aplicação em obra, para além de 

controlar a fendilhação, permite a construção de uma solução mais “limpa”, sem juntas no pavimento 

e com espessura reduzida. Devido a ser um elemento pré-esforçado, verificou-se que a variação dos 

esforços nas secções fendilhada e não fendilhada, não é muito significativa. 

Verificou-se que esta solução é economicamente mais vantajosa, em cerca de 14.000€, do que uma 

solução tradicional de ensoleiramento, não requerendo a realização de juntas no pavimento para 

controlar a fendilhação e, por ser de reduzida espessura, reduz as cargas permanentes aplicadas no 

terreno, o que reduz o custo ao nível do melhoramento da capacidade resistente do terreno. 
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Resumo  

O trabalho aborda a aplicação da análise numérica não linear para a identificação de potenciais 

vulnerabilidades no projeto de estruturas de betão armado, recorrendo a modelos constitutivos 

simplificados, estabelecidos com curvas ideais-plásticas, para descrever o comportamento do betão e 

da armadura. Na metodologia de análise numérica expedita, considerada fidedigna na avaliação da 

carga de rotura expectável da estrutura, destaca-se a redução do tempo de cálculo e a reduzida 

intervenção dos utilizadores na convergência da análise não linear. Além disso, o modelo numérico 

tridimensional (elementos de volume para o betão e elementos de barra para o aço) é gerado 

automaticamente, com base na informação integrada no modelo BIM de estruturas.  

A implementação, o teste e a validação da análise numérica não linear simplificada foram efetuados 

no programa de análise estrutural DIANA (após modelação BIM em Revit, e uso de script de 

interoperabilidade desenvolvido no contexto deste trabalho). Inicialmente foi feita aplicação a vigas 

em betão armado, sujeitas a diferentes tipos de rotura: rotura por corte/flexão, rotura dúctil por flexão 

e rotura por flexão com esmagamento do betão. Posteriormente, a uma estrutura porticada para 

estudar possíveis fragilidades de dimensionamento e deficientes pormenorizações nas vigas. A análise 

numérica demonstrou-se competente na descrição do modo de rotura. 

 

Palavras-chave:  Projeto; Betão armado; Análise numérica não linear simplificada; Curva ideal-
plástica; Estrutura Porticada. 
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1 INTRODUÇÃO  

O projeto de estruturas de betão armado, tal como qualquer outro projeto de estruturas, encerra em 

si níveis importantes de responsabilidade inerente à sua autoria. O termo de responsabilidade 

materializa essa atribuição, sendo suposto que os projetistas sejam capazes de levar a cabo 

verificações do seu próprio trabalho que assegurem o cumprimento das disposições regulamentares 

aplicáveis e, em última análise, assegurem a adequada segurança da obra a construir. Há também 

importantes questões relacionadas com a qualidade das peças escritas e das peças desenhadas 

produzidas, bem como a sua correspondência com o cálculo e verificações que, de facto, foram 

efetuadas. Neste contexto, foram já encetadas várias formas possíveis de verificação da qualidade do 

trabalho efetuado num projeto de estruturas, envolvendo: (i) listas de verificação [1], (ii) auditorias 

por entidades/indivíduos; (iii) verificação direta de parâmetros de validade dos modelos de cálculo [2]. 

Embora seja impossível desenvolver ferramentas que eliminem completamente o erro humano [3], a 

introdução de metodologias de verificação/controlo durante as fases do ciclo de vida do projeto é 

essencial para a sua redução.  

Uma das potenciais ferramentas de verificação da qualidade de conceção, de cálculo e de 

pormenorização de projetos de estruturas de betão armado corresponde à análise não linear 

material/geométrica de modelos de elementos finitos tridimensionais, com recurso a elementos de 

volume e armaduras embebidas modeladas de forma explícita, mimetizando um ensaio de carga e sem 

simplificações geométricas relativamente à realidade. Contudo, o uso da análise não linear para avaliar 

estruturas de engenharia civil em fase de projeto tem-se revelado inviável e não se conhecem 

tentativas até à presente data por várias razões: (i) o custo de criação do modelo 3D com todas as 

armaduras seria proibitivo com os métodos tradicionais CAD; (ii) o poder computacional ainda não 

havia evoluído o suficiente para se poder considerar viável uma análise 3D completa de um edifício 

com elementos de volume; (iii) uma ferramenta deste tipo não poderia ser facilmente incorporada 

num gabinete de projeto corrente, em virtude da necessidade de conhecimentos específicos de 

modelação e interpretação de resultados decorrentes da análise não linear, com particular ênfase para 

a não-convergência de alguns passos de cálculo (processo difícil e inerentemente demorado). O 

presente artigo pretende viabilizar uma metodologia de verificação de capacidade de carga última de 

estruturas de betão armado (Estados Limite Últimos) com base na informação proveniente de modelo 

BIM, pelo recurso a modelos constitutivos simplificados. Desta forma, e considerando a atualidade 

(2021), os três fatores limitativos mencionados anteriormente são parcialmente superados: (i) pela 

crescente disponibilidade de modelos BIM dos edifícios, alguns já incluindo armaduras, anulando o 

custo de criação de um modelo 3D que foi concebido para outros efeitos; (ii) pelo contínuo aumento 

do poder computacional, com significativos aprimoramentos na gestão de informação e mais aptos 

aos desafios atuais (particularmente pelo processamento paralelo); (iii) pela metodologia proposta 

neste artigo que recorre a modelos constitutivos simplificados, de mais fácil compreensão, e que 

permitem convergência altamente facilitada. 

Tendo em consideração o enquadramento e os objetivos acima enumerados, o presente artigo 

descreve os trabalhos encetados no âmbito de dissertação de Mestrado conduzida na Universidade do 

Minho [4] para conceptualização, implementação e teste de uma metodologia para efetuar análises 

não lineares tridimensionais pelo método dos elementos finitos, com base em informação diretamente 

providenciada pelo modelo BIM, e fazendo uso de leis constitutivas simplificadas (análogo à análise 

plástica limite). Além da presente introdução, o artigo inclui uma segunda Secção destinada à descrição 
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da metodologia proposta e implementada, quer do ponto de vista dos modelos constitutivos e 

princípios de cálculo, quer do ponto de vista da interoperabilidade em contexto BIM. A terceira Secção 

dedica-se ao processo de afinação da ferramenta desenvolvida estabelecido pela validação da 

capacidade estrutural de vigas de betão armado ensaiadas em laboratório sujeitas a modos de rotura 

mais frequentes, nomeadamente rotura por corte/flexão, rotura dúctil por flexão e rotura por flexão 

com esmagamento do betão. Por último, na Secção 4, é efetuada a aplicação a um caso de estudo de 

um pequeno edifício piloto, composto por pilares, vigas e laje em betão armado, demonstrando-se a 

aplicação e tipologia de resultados obtidos, bem como análise dos efeitos de potenciais erros de 

projeto sobre as cargas de rotura. Na Secção 5, apresentam-se as principais conclusões do trabalho 

desenvolvido. 

2 METODOLOGIA DE ANÁLISE SIMPLIFICADA 

2.1 Pressupostos e modelos constitutivos 

A análise numérica desenvolvida neste estudo foi efetuada no programa de análise estrutural DIANA 

[5], que tem por base o Método dos Elementos Finitos (MEF). O MEF tem sido recorrentemente 

utilizado para simular o comportamento não linear de estruturas de betão armado, permitindo estudar 

diferentes modos de rotura associados à fendilhação, esmagamento e corte, bem como roturas 

relacionadas com o comportamento das armaduras. Seguidamente, apresentam-se os modelos 

materiais, de maior e menor complexidade numérica que foram utilizados neste estudo. 

O comportamento do betão foi simulado através do modelo de fendilhação distribuída de múltiplas 

fendas fixas e do modelo de fendilhação distribuída baseado nas extensões totais. No primeiro modelo 

de fendilhação, a extensão é decomposta em duas componentes, nomeadamente a extensão elástica 

e a extensão de fratura [6]. Este modelo de fendilhação permite considerar vários tipos de curvas de 

amolecimento em tração para simular a fratura – linear, exponencial, Hordjik, etc. [5]. O modelo de 

múltiplas fendas fixas com rigidez secante para a lei de carga e descarga pode ser combinado com 

diferentes modelos baseados na teoria da plasticidade, tais como os modelos de Mohr-Coulomb e de 

Drucker-Prager [5]. Este modelo material permite a simultânea ocorrência de várias fendas, no mesmo 

ponto de integração, caso o ângulo entre as primeiras fendas e o eixo da extensão principal de tração 

excedam um ângulo limite definido pelo utilizador. Após o início do dano, a rigidez de corte é atualizada 

através da aplicação de um fator de redução de rigidez de corte constante (β). Por sua vez, o modelo 

de fendilhação baseado nas extensões totais utiliza uma relação tensão-extensão para compressão e 

para tração, e as tensões são avaliadas nas direções das extensões principais [7]. Existem dois tipos 

principais de formulações para as fendas: (i) modelo de fendas fixas, em que a direção das fendas 

permanece constante após a tração atuante exceder a tensão resistente à tração do betão; (ii) fendas 

rotativas, em que as fendas alteram a sua direção ao longo da análise de acordo com as tensões 

atuantes nas direções principais.  Neste modelo material, podem ser utilizados vários tipos de curvas 

de amolecimento em compressão e em tração – ideal-plástico, frágil, linear, parabólico, exponencial, 

etc., com descarga para a origem (sem deformação permanente). Este tipo de comportamento 

material é, em geral, um modelo menos detalhado, sobretudo para o comportamento em compressão 

com deformações significativas, mas é também mais estável numericamente e requer menos esforço 

computacional. O comportamento ao corte pode ser simulado por diferentes abordagens através de 
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uma redução da rigidez ao corte após o início da fendilhação, tais como fator de redução de rigidez de 

corte constante, fator de redução de rigidez de corte baseado no dano, fator de redução de rigidez de 

corte baseado no modelo contacto de densidade de Maekawa, etc. [5]. Adicionalmente, utilizou-se 

ainda o modelo material de Maekawa-Fukuura [8], que está também associado ao conceito de 

extensão total. No entanto, não apresenta lei de descarga para a origem, simulando assim as 

deformações permanentes em tração e em compressão. Por último, as armaduras foram simuladas 

através de um diagrama ideal-plástico, até à tensão de cedência, com patamar de endurecimento e 

critério de cedência de Von Mises [5]. 

A análise não linear de estruturas requer o uso de várias ferramentas numéricas para a resolução do 

sistema de equações não lineares por passos de carga, nomeadamente métodos iterativos e 

ferramentas que facilitam o processo de convergência. O programa utilizado dispõe de vários métodos 

iterativos, tais como: (i) método convencional de Newton-Raphson; (ii) método Newton-Raphson 

modificado; (iii) método de Quasi-Newton. Os passos de carga são, em geral, especificados 

manualmente pelo utilizador. No entanto, pode-se optar por um algoritmo que adapta 

automaticamente o tamanho do passo de carga [6]. O processo iterativo requer ainda a adoção de um 

critério de convergência, que poderá ser baseado em força, deslocamento ou energia, e respetiva 

tolerância. Por último, destacam-se as seguintes ferramentas que melhoraram o processo de 

convergência da análise: (i) método do comprimento do arco [9]; (ii) algoritmo line search [5]. 

Na primeira fase deste estudo, utilizaram-se os modelos materiais mais detalhados e as ferramentas 

numéricas de maior precisão para simular o comportamento dos elementos de betão armado. Esta 

fase teve como principal objetivo a obtenção de uma resposta numérica que melhor se aproxima à 

resposta experimental, em termos de dano e curva de capacidade – denominada por análise avançada. 

Na fase seguinte, avaliaram-se as implicações da adoção de simplificações para o comportamento 

material do betão e para as ferramentas numéricas na resposta numérica – denominada por análise 

simplificada. No que se refere ao comportamento material do betão, destaca-se a adoção do modelo 

de fendilhação distribuída baseado na extensão total com diagrama ideal-plástico para tração e 

compressão do betão que facilita o processo de convergência. Nesta simplificação, avaliou-se o 

seguinte critério comum para definição dos diagramas simplificados à compressão e à tração do betão: 

a área total definida pelo diagrama da análise avançada igual à área definida pelo diagrama da análise 

simplificada - Eqs (1) e (2) da Figura 1. Note-se que o diagrama ideal-plástico simplificado não 

apresenta uma reta vertical no final, por forma a evitar uma variação abrupta de rigidez e, 

consequentemente, potenciais dificuldades no processo de convergência. No que se refere às 

ferramentas numéricas, avaliaram-se vários tipos de simplificações, tais como: (i) aumento da 

tolerância do critério de convergência; (ii) passos de carga aplicados automaticamente. As 

simplificações adotadas na análise simplificada têm como principal objetivo obter a resposta numérica 

com o menor esforço computacional possível, sem ações significativas por parte do utilizador para 

superar as dificuldades de convergência e com resultados aceitáveis para projeto, em termos de 

identificação do tipo de dano e capacidade máxima da estrutura em força.  
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2.2 Ferramenta de interoperabilidade e fluxo de trabalho 

A viabilização do processo de análise proposto baseou-se numa ferramenta de interoperabilidade 

entre a plataforma de modelação BIM (Autodesk Revit 2018) e o programa de cálculo estrutural (DIANA 

10.2). O princípio é relativamente simples: (i) modela-se a estrutura de betão armado em BIM, com 

recurso a classes de objetos nativas relativas a fundações, pilares, vigas e lajes, embebendo-se também 

armaduras (quer longitudinais, quer transversais) com as respetivas pormenorizações aplicáveis 

(particularmente no que diz respeito aos nós da estrutura). É também de assinalar a inclusão de 

informação sobre as condições de apoio (sob as sapatas de fundação, na atual versão) e sobre as 

condições de carregamento. Foi criada uma ferramenta de interoperabilidade com script na linguagem 

de programação Dynamo-Revit (incluindo trechos em Python), que permite o acesso à base de dados 

Revit (quer propriedades geométricas, quer propriedades não geométricas, como classe de resistência, 

por exemplo). Ao executar a ferramenta de interoperabilidade, é elaborado um ficheiro de dados para 

DIANA. O ficheiro de dados corresponde a uma sequência de instruções Python executadas 

diretamente no ambiente DIANA que permitem a criação do modelo de elementos finitos com 

elementos de volume prismáticos isoparamétricos de oito nós, baseados na interpolação linear de 

Gauss para o betão e elementos barra (reforço) para o aço. Em ambiente DIANA, não é requerida 

nenhuma intervenção ao nível da colocação de informação no modelo de cálculo, que é preparado de 

acordo com as disposições mencionadas na Secção 2.1, sendo apenas necessário despoletar o cálculo 

Figura 1. (a) Curva à compressão do betão descrita no Model Code 2010 e curva ideal-plástica à compressão 

do betão; (b) Curva à tração do betão com regime de amolecimento descrito por Hordjik e curva ideal-

plástica à tração do betão. 

(a) 

(b) 
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propriamente dito. A descrição detalhada de aspetos funcionais e operacionais da ferramenta de 

interoperabilidade desviaria o presente artigo do seu enfoque principal, pelo que para mais detalhes 

se recomenda a consulta da referência [4]. 

3 APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DA ANÁLISE NUMÉRICA SIMPLIFICADA A VIGAS DE BETÃO 

ARMADO  

A análise numérica simplificada foi validada através da simulação de diferentes tipologias de rotura 

em vigas de betão armado: rotura dúctil por flexão, rotura por corte/flexão e rotura por flexão com 

esmagamento do betão. Nesta validação, foram utilizados ensaios experimentais [10, 11], simulações 

numéricas e cálculos analíticos. Na simulação numérica foram utilizados diferentes modelos 

constitutivos: o modelo de fendas rotativas baseado nas extensões totais, o modelo de fendas fixas 

baseado nas extensões totais, o modelo de múltiplas fendas fixas e o modelo de Maekawa-Fukuura. 

Complementarmente, no âmbito da tese de mestrado que deu origem ao presente artigo, 

consideraram-se diferentes valores para os parâmetros de entrada que o DIANA disponibiliza para os 

referidos modelos constitutivos. Para efeitos de síntese, apresentam-se apenas as curvas de 

capacidade do modelo constitutivo que melhor simulou os três tipos de rotura.  

Na validação da análise numérica simplificada para a rotura dúctil por flexão, recorreu-se a um ensaio 

de flexão reportado por Sena et al. [10]. A viga possui secção transversal de 200 mm de largura por 

300 mm de altura e vão total de 2200 mm. O betão tem resistência média à compressão de 53,09 MPa 

e resistência média à tração de 2.9 MPa. A armadura longitudinal inferior é constituída por três varões 

de diâmetro de 10 mm, a armadura longitudinal superior por dois varões de diâmetro de 10 mm e a 

armadura transversal por varões de diâmetro de 6 mm com espaçamento de 100 mm.  

Na Figura 2 apresentam-se as curvas de 

capacidade da análise numérica avançada e 

simplificada com o modelo de fendas rotativas 

baseado nas extensões totais sem redução do 

coeficiente de Poisson, e a respetiva curva 

experimental. Apesar dos comportamentos 

iniciais em regime linear-elástico e de iniciação 

da fissuração não se aproximarem da resposta 

experimental (que não é do âmbito deste 

estudo), a análise simplificada simula 

corretamente a carga última e o respetivo modo 

de rotura, o que se encontra ainda de acordo 

análise plástica limite. 
Figura 2. Curvas de capacidade da análise numérica 

avançada e da análise numérica simplificada. 
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Para o estudo do mecanismo de rotura por corte 

foi utilizado o ensaio experimental realizado por 

Collins e Kuchma [11], no qual se verificou a 

propagação de uma fenda diagonal até ao banzo 

comprimido do betão. O ensaio consistiu na 

aplicação de duas cargas concentradas, de 

intensidades diferentes, numa viga sem 

armadura transversal. Na Figura 3 apresentam-se 

as curvas de capacidade obtidas através das 

análises avançada e simplificada com o modelo 

de fendas rotativas baseado nas extensões totais 

sem redução do coeficiente de Poisson. A análise 

simplificada apresentou uma rigidez inferior á da 

análise avançada (simulação da rigidez inicial não 

foi âmbito deste estudo) e carga última próxima 

da análise avançada.  

Adicionalmente, foi estudado um cenário de rotura por flexão com esmagamento do betão cujas 

simulações estão detalhadas em [4], com conclusões análogas.  

4 ANÁLISE NUMÉRICA DA ESTRUTURA PORTICADA  

Averiguada a capacidade da análise numérica simplificada em simular diferentes tipologias de rotura 

em vigas de betão armado, recorreu-se a uma estrutura porticada para estudar a sua aplicabilidade 

num cenário de estrutura completa à escala real.   A estrutura porticada contempla uma laje – 6,4 x 

5,7 m2 e espessura de 0,3 m -, duas vigas – 0,5 x 0,3 m2 e vão de 5,6 m -, quatro pilares – 0,4 x 0,3 m2 

e altura de 4,0 m - e quatro sapatas – 1,2 x 1,2 m2 e altura de 0,5 m,  com dimensionamento 

pretendendo causar a ocorrência da rotura da estrutura pelas vigas, tal como abordado na Secção 3. 

A pormenorização de armaduras pode ser consultada em [4].  No seu dimensionamento, de acordo 

com o Eurocódigo 2, foi considerado o peso próprio dos elementos estruturais, o peso dos 

revestimentos e enchimentos, perfazendo uma carga permanente de 2 kN/m2, e uma sobrecarga 

correspondente à categoria de utilização B (3 kN/m2).  

O betão é da classe C25/30 e a armadura é da classe A400NR. Complementarmente, assumiu-se que 

a cota de fundação corresponde a rocha sã, com rigidez muito elevada, e que a sua capacidade de 

carga nunca é alcançada durante o carregamento da estrutura. Na análise numérica, a simulação das 

ações foi efetuada com recurso a duas fases: na primeira fase aplicou-se o peso próprio dos elementos 

estruturais e na segunda fase adicionou-se uma carga uniformemente distribuída na face superior da 

laje, para simular o peso dos revestimentos e enchimentos, bem como a sobrecarga, que foi 

gradualmente incrementada até alcançar o colapso da estrutura. O comportamento do betão foi 

simulado segundo o modelo de fendas rotativas baseado nas extensões totais e o comportamento do 

aço segundo um diagrama ideal-plástico sem endurecimento (simplificação). 
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Figura 3. Curvas de capacidade da análise numérica 

avançada e da análise numérica simplificada. 
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Na Figura 4 apresenta-se o diagrama força-

deslocamento com base nos deslocamentos 

verticais de um nó localizado na face inferior da 

laje, a meio vão, das simulações numéricas 

avançada e simplificada, para um critério de 

convergência baseado em energia (1x10-3). Na 

análise numérica avançada, a estrutura exibiu 

comportamento linear-elástico na aplicação do 

peso próprio, até formação das fendas na face 

inferior da viga, a meio vão, para uma carga 

uniformemente distribuída de 10,56 kN/m2. O 

aumento da carga prolonga as fendas em direção 

aos pilares, verificando-se a primeira quebra de 

rigidez aos 11,88 kN/m2 e nos bordos da laje, a meio 

vão, desenvolvem-se fendas na face tracionada 

que, posteriormente, se desenvolvem para o 

interior da mesma. A segunda quebra de rigidez ocorreu para uma carga de 19,16 kN/m2 devido à 

formação de fendas de largura apreciável na face tracionada da laje. A plastificação das armaduras 

longitudinais das vigas, da laje e dos pilares ocorreram para uma carga distribuída de 32,08 kN/m2, 

37,28 kN/m2 e 50,45 kN/m2, respetivamente. A estrutura apresentou um modo de rotura dúctil, com 

redução constante da capacidade resistente para deformações crescentes.  

A curva de capacidade da análise simplificada demonstrou-se coerente e conservativa 

comparativamente com a da análise avançada, exibindo um comportamento menos rígido e iniciando 

esse contraste logo na fase inicial de fendilhação. Apesar da iniciação da plastificação da armadura 

longitudinal dos pilares ocorrer antecipadamente, obteve-se uma carga última de 49,20kN/m2 e um 

modo de rotura tipicamente dúctil. Com base na avaliação das concentrações de extensões principais 

de tração no betão, das extensões axiais nas armaduras, das curvas de capacidade e das deformações, 

os pilares pareceram ser os elementos mais vulneráveis. A região destacada a vermelho na Figura 4 

corresponde ao dano mais severo da estrutura. Após a plastificação da armadura longitudinal da laje, 

originaram-se fendas a meio vão da face inferior da viga. A estrutura estabelece um novo ponto de 

equilíbrio, após redistribuição de esforços, e sucede-se uma nova redução de rigidez devido à 

propagação das fendas na face inferior da laje em direção às vigas.  

Na Figura 5 estão representadas as extensões principais de tração do betão, E1, para as cargas últimas 

da análise avançada e da análise simplificada na vista de inferior da estrutura. Comparativamente com 

a análise avançada, apesar da significativa dispersão dos elementos de betão que excederam a 

extensão última à tração, evidencia-se uma coerência das regiões de dano mais severo, 

nomeadamente na quase totalidade da face inferior da laje, à exceção da zona de ligação laje-pilar, 

descrita por duas faixas verticais, e que se propagam em direção às vigas; na face inferior e nas faces 

laterais da viga, que se estendem desde o meio vão à proximidade da ligação viga-pilar; dano nas faces 

exteriores dos pilares; dano na face superior da laje, nomeadamente nos cantos de ligação laje-pilar. 

Figura 4. Curvas de capacidade da estrutura, 

baseadas no deslocamento vertical de um nó da 

face inferior da laje, a meio vão, das análises 

avançada e simplificada. 
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Neste estudo, foi ainda contabilizado o tempo de cálculo das análises avançada e simplificada aplicadas 

dos modelos constitutivos da extensão total. As análises foram realizadas num computador com 

processador Intel® Core™ i7-4770K CPU @ 3.50GHz e memória RAM 32,0 GB e segundo métodos 

iterativos, passos de carga e critérios de tolerância idênticos. Após otimizações e aplicação de passos 

de carga automáticos, a abordagem simplificada resultou numa duração total de análise de 0,44 dias, 

enquanto que a análise avançada necessitou de 3,45 dias. Além da redução do tempo de cálculo, o 

utilizador não necessitou de intervir no processo de convergência da análise simplificada, ao contrário 

da abordagem avançada.  

Definida a ferramenta de cálculo automático expedita, procedeu-se à sua avaliação na deteção de 

erros potencialmente plausíveis no cálculo/modelação da estrutura porticada. As configurações de 

anomalias/omissões de modelação compreenderam significativas reduções na área de armadura 

longitudinal nas vigas; omissão da armadura de momentos negativos nas vigas; insuficiência do 

comprimento de amarração na armadura longitudinal nas vigas. Constatou-se que os defeitos mais 

severos, tais como a redução da taxa de armadura longitudinal, introduziram alterações na carga 

última, embora o seu impacto não tenha sido muito significativo, comparativamente com cálculo 

analítico manual. A estrutura manifesta redistribuição de esforços que resultam em reduções menos 

graves do que o expectável para a carga última.  

5  CONCLUSÕES 

No presente artigo apresenta-se uma metodologia de verificação da capacidade de carga última de 

estruturas de betão amado, com recurso a análise não linear 3D (elementos de volume), e preparação 

dos modelos de simulação diretamente a partir de informação contida no modelo BIM da estrutura. 

Foi proposto um conjunto de simplificações ao nível das leis constitutivas, permitindo que sejam 

facilitados os processos de convergência no cálculo e, portanto, torne a ferramenta de mais simples 

utilização em contexto de projeto, sem que seja perdida acuidade significativa no que diz respeito à 

capacidade de previsão de cargas e modos de rotura. O artigo abordou a validação da ferramenta 

proposta através de um conjunto de ensaios laboratoriais de vigas em betão armado com modos de 

rotura distintos, demonstrando a viabilidade dos pressupostos e das metodologias.  

Seguidamente, a metodologia foi aplicada a um caso piloto de uma pequena estrutura, no qual foi 

possível evidenciar a sua capacidade de funcionamento e testar o efeito de várias anomalias induzidas 

no projeto. Acabou por se revelar um exemplo muito interessante, até pela forte capacidade de 

Figura 5. Extensões principais de tração (E1), na vista inferior, correspondente às cargas últimas da análise 

avançada (esquerda) e da análise simplificada (direita).  
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redistribuição de esforços revelada pela estrutura, que permitiu que a carga de rotura se mantivesse 

em níveis muito semelhantes, apesar da imposição de erros grosseiros na colocação da armadura.  

Numa ótica de adequada garantia de qualidade, considera-se que é recomendável, em 

desenvolvimentos futuros, a expansão das capacidades da ferramenta ao contexto do comportamento 

em serviço, no qual serão identificadas de forma mais direta e clara as deficiências de projeto.  
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Resumo 

A atividade sísmica recente evidencia a necessidade de melhorar a abordagem quanto à verificação de 

segurança sísmica nos projetos de novas estruturas e na avaliação das existentes, particularmente no 

caso de estruturas irregulares. É importante salientar que, apesar do nível de desenvolvimento dos 

atuais regulamentos, a observação do desempenho estrutural de edifícios em sismos recentes, 

demonstra que muitas estruturas com irregularidades pronunciadas exibem sistematicamente um 

comportamento inadequado, mesmo em situações em que estas foram dimensionadas de acordo com 

as normas e regulamentos aplicáveis à época.  

Assim, procurou-se estudar a temática das irregularidades estruturais em edifícios e as suas 

implicações no dimensionamento e no comportamento sísmico. Isto porque, por ação de múltiplos 

fatores intervenientes na conceção estrutural, um elevado número de estruturas de edifícios é 

classificada de irregular, e consequentemente, poderá conduzir a um aumento das deformações 

exigidas em alguns elementos estruturais e/ou a uma concentração dos danos aquando da ocorrência 

de um sismo. 

O objetivo deste trabalho foi, por um lado, analisar alguns códigos, normas e guidelines, atualmente 

em vigor, no que respeita aos aspetos relacionados com as irregularidades estruturais, 

designadamente os requisitos e os critérios de consideração destas irregularidades, assim como as 

suas implicações resultantes em termos da estratégia de modelação, dimensionamento e verificação 

de segurança. Para além disso, fez-se também um levantamento dos desafios e de algumas das 

dificuldades sentidas pelos projetistas na aplicação do Eurocódigo 8. 

Foi, também, analisado um conjunto selecionado de edifícios, para os quais foi feita a aplicação dos 

critérios de regularidade estrutural presentes na atual versão do Eurocódigo 8, bem como da futura 

versão do Eurocódigo 8 (está em fase de finalização), discutindo os resultados e implicações no projeto. 

De forma simplificada é ainda avaliada a influência das paredes de alvenaria de enchimento na 

classificação das irregularidades. 

Palavras-chave: Irregularidades Estruturais; Normas Sísmicas; Eurocódigo 8; Sistema Estrutural; 
Coeficiente de Comportamento  
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1 INTRODUÇÃO 

A irregularidade estrutural é, muitas vezes, influenciada por critérios arquitetónicos, económicos ou 

funcionais, impostos por cada uma das partes envolvidas na construção do edifício, sendo estas o dono 

da obra, o projetista de estruturas, o arquiteto e o construtor. O papel do engenheiro de estruturas é 

determinar uma solução que conjugue o bom funcionamento estrutural durante o tempo de vida 

esperado com as exigências feitas pelas outras partes envolvidas (custo, tempo de execução, 

dificuldade de execução, …) na construção da estrutura. A tomada de decisão sobre os vários aspetos 

do sistema estrutural torna-se um desafio maior quando a obra se localiza numa zona sísmica, onde o 

engenheiro tem de conjugar todos os fatores com as exigências especificas do comportamento 

desejado perante a complexa ação sísmica. Assim, torna-se fundamental compreender a resposta 

sísmica dos diferentes tipos e configurações de sistemas estruturais [1]. 

Analisando o atual estado de desenvolvimento dos métodos de dimensionamento sísmico, verifica-se 

ser de consenso geral que estes oferecem um grau de confiança suficiente quando aplicados a 

estruturas regulares ou em casos em que as distribuições da massa, da rigidez e da resistência 

obedecem a determinados critérios de regularidade. No entanto, para estruturas irregulares muitas 

questões ainda se levantam [2]. 

Avaliando os efeitos de sismos recentes, evidencia-se a importância da conceção estrutural no 

desempenho sísmico dos edifícios. Em particular, os sismos de L’Áquila, em Itália (2009), Lorca, em 

Espanha (2011) e Puebla, no México (2017) são exemplos onde as irregularidades estruturais tiveram 

um grande impacto no comportamento e desempenho sísmico das estruturas [3] [4]. 

Para além disso, em Portugal assiste-se hoje a uma fase transitória sendo gradualmente abandonada 

a antiga regulamentação, o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Betão Armado (RSA) 

[5] e o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP) [6], e adotados os 

Eurocódigos. A entrada em vigor da nova regulamentação constitui um desafio para a Engenharia em 

Portugal, pois é expectável o aumento da complexidade dos projetos, contribuindo decisivamente para 

esse facto a abordagem da ação sísmica prescrita pelo Eurocódigo 8 (EC8) [7]. 

2 IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS 

Para fins de dimensionamento sísmico, as estruturas são classificadas como regulares ou irregulares 

de acordo com a configuração estrutural em planta e em altura. O reconhecimento destas 

irregularidades e a sua consideração na modelação estrutural é preponderante para um 

comportamento estrutural adequado. 

As irregularidades estruturais podem ser provenientes das mais diversas fontes (Figura 1.a), sendo elas 

divididas na literatura em irregularidades em planta (Figura 1.b), irregularidades em altura (Figura 1.c) 

e edifícios torsionalmente flexíveis (Figura 1.d).  

De forma resumida, podem-se destacar as irregularidades em planta nos seguintes tipos: 

 Irregularidades de torção: quando o centro de rigidez de um piso apresenta uma 

excentricidade em relação ao centro de massa desse mesmo piso (Figura 1.b); 

 Irregularidades por descontinuidade: provocadas por descontinuidades ao nível dos pisos, 

devido à existência de aberturas, ou por uma abrupta mudança de rigidez; 
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 Irregularidades de forma: devidas à existência de reentrâncias em planta, originando 

concentrações de esforços de corte nesses cantos [8]. 

 

 

b)  

 

c)  

 

a)  d)  

Figura 1. Irregularidades estruturais: Geral (a); Em planta (b); Em altura (c); Edifício 

Torsionalmente Flexível (d), adaptado de [9] e [10]. 

As irregularidades em altura podem afetar diferentes características do sistema estrutural, como a 

rigidez, massa e capacidade resistente. Estas podem advir de diversas fontes, destacando-se: 

 Irregularidades de rigidez: verificadas quando existem variações de rigidez de uns pisos para 

os outros, resultando num piso fraco, podendo originar mecanismos como soft-storey [11]; 

 Irregularidades de massa: verificadas quando a massa de um piso é muito superior ou inferior 

à dos restantes. Um exemplo prático desta situação é a necessidade de existência de pisos 

técnicos com maquinaria pesada; 

 Irregularidades devido à existência de diferentes alturas das partes constituintes do edifício e 

diferentes alturas entre edifícios: ocorridas quando os edifícios contíguos apresentam alturas 

diferentes, originando restrições nos movimentos dos pisos inferiores [12]. 

 Irregularidades na capacidade resistente de um piso: devidas à diferente resistência dos 

elementos que suportam a ação sísmica numa dada direção num determinado piso, em 

relação ao piso seguinte; 
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 Irregularidades devidas a descontinuidades nos caminhos de carga: verificadas com a ausência 

de continuidade dos elementos resistentes de um piso para o seguinte [13]. 

Por último, nos edifícios é necessário rigidez e resistência adequadas à torção para reduzir os 

movimentos de torção que tendem a forçar os elementos estruturais de maneira não uniforme, 

podendo levar ao colapso da estrutura. Um exemplo de um sistema deste tipo é um sistema estrutural 

constituído por pórticos flexíveis associados a paredes concentradas no centro do edifício em planta 

(Figura 1.d). A concentração de paredes muito rígidas junto ao centro de massa faz com que a rigidez 

de torção perca peso em relação à rigidez de flexão. Nessas circunstâncias os modos de vibração 

associados à torção ganham um peso significativo devido à consideração de uma excentricidade 

acidental das massas na análise dinâmica [14].  

3 REGULAMENTAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS EM EDIFÍCIOS 

No presente trabalho analisou-se a matéria que diz respeito às irregularidades estruturais em normas 

de diversos países ou regiões, nomeadamente: Europa [7], Portugal [5], Itália [15], Turquia [16], México 

[17], India [18], Estados Unidos [19], Chile [20], Nova Zelândia [21], Canada [22] e Japão.  

Uma vez que as normas estão em constante processo de evolução, sofrendo melhorias e alterações 

após a ocorrência de novos sismos e consequentes casos de estudo, procurou-se identificar as 

principais diferenças e semelhanças entre os vários códigos, em vigor atualmente.  

Da análise comparativa aos critérios de regularidade em planta apresentada na tabela 1, realçar que 

se verifica uma grande discrepância nos critérios e abordagens. Certas normas apresentam critérios 

rigorosos e quantificáveis, enquanto outras apenas referem algumas indicações sem qualquer tipo de 

quantificação ou parametrização. 

Além disso, várias normas referem explicitamente recomendações quanto à distribuição de massa, 

distribuição de rigidez, de simetria do sistema estrutural e de rigidez dos diafragmas rígidos, mas não 

incluem alguma forma de quantificar esses critérios. 

A norma de Itália é muito similar à norma da Europa, excluindo apenas o critério da verificação da 

excentricidade estrutural com o raio de torção e raio de giração. No entanto, ambas as normas utilizam 

o mesmo procedimento para verificar se as estruturas são torsionalmente flexível. 

Em alguns regulamentos, a quantificação do coeficiente de torção prossupõe o conhecimento de 

alguns parâmetros de resposta estrutural, nomeadamente o drift em alguns pontos, o que obriga à 

modelação prévia da estrutura. 

Nas normas estudadas surgem 3 estratégias diferentes para controlar o efeito de torção no edifício: 

 Comparação da excentricidade estrutural com o raio de torção, e do raio de torção com o 

raio de giração – Europa 

 Quantificação do coeficiente de torção – Turquia, Índia, Estados Unidos, Nova Zelândia e 

Canada (o valor limite do coeficiente varia entre 1,2 e 1,7) 

 Verificação da relação entre a excentricidade e a dimensão em planta – México 

 A norma de Itália e do Chile não apresentam nenhum procedimento quantitativo para 

controlar a torção. 
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Tabela 1. Síntese dos critérios de regularidade em planta 

Critério 
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Distribuição da massa R R R - R R - - - - 

Rigidez lateral R R R - R R - - - - 

Simetria dos elementos resistentes R R R - R R - - - - 

Diafragmas rígidos Q R Q - Q Q - Q - - 

Configuração compacta Q - Q - - - - - - - 

Relação entre as dimensões em planta Q - Q - Q - - - - - 

Existência de aberturas nos pisos - - - Q Q Q Q - - - 

Verificações com excentricidade estrutural, raio de 

torção e raio de giração do piso 
Q - - - - - - - - - 

Relação entre excentricidade e dimensão em planta - - - - Q - - - - - 

Coeficiente de torção - - - Q - Q Q - Q Q 

Critérios de geometria - - - Q Q Q Q - Q - 

Paralelismo dos elementos estruturais aos eixos 

ortogonais 
- - - R - R R - - R 

Descontinuidade fora do plano - - - - - R R - - R 

Irregularidade lateral induzida pela gravidade - - - - - - - - - Q 

R - Referência ao aspeto estrutural específico, mas sem critério para quantificação; Q - Apresenta critério de quantificação; 

- – Sem referência.  

Na tabela 2 apresenta-se uma síntese dos critérios de regularidade em altura abordados pelas normas 

analisadas. Salientar que a importância dada à variação de massa e da rigidez em altura é notória, pois 

praticamente todas as normas contemplam este tipo de critérios. 

Nas normas analisadas, surgem diferentes procedimentos para verificação do critério da variação da 

rigidez em altura, sendo que algumas normas fazem esta verificação com base na rigidez dos 

elementos verticais em cada piso, e outras através da relação do drift entre pisos sucessivos. O EC8 e 

o RSA são os únicos que, embora refiram o critério, não o quantificam. 

Referir também que algumas normas dispensam a verificação de alguns critérios de regularidade em 

altura nos últimos pisos, nomeadamente os critérios relativos à variação da massa e da rigidez. 

Por fim, dizer que a norma do Chile não apresenta qualquer tipo de critério de regularidade em altura. 
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Tabela 2. Síntese dos critérios de regularidade em altura 

Critério 
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Continuidade dos elementos estruturais R - R R - R R - - R 

Variação da rigidez lateral R R Q Q Q Q Q - Q Q 

Existência de pisos fracos (soft-storey)  - - - Q - Q Q - - Q 

Variação da massa R R Q  Q Q Q  Q Q 

Relação entre resistência real e a requerida Q - Q - - - - - - - 

Critério de geometria Q - Q  Q Q Q - Q Q 

Variação da resistência (Weak-Storey) - - - Q Q Q Q - Q Q 

Variação da área piso - - - - Q - - - - - 

Relação entre altura e menor dimensão em planta - - - - Q - - - - - 

R- Referência ao aspeto estrutural específico, mas sem critério para quantificação; Q- Apresenta critério de quantificação; 

- – Sem referência.  

Tendo em conta as consequências da classificação da estrutura como irregular no dimensionamento 

sísmico, observa-se na tabela 3 que o coeficiente de comportamento é de todas as variáveis analisadas, 

aquele que apresenta maior discrepância em termos de afetação do seu valor. 

Tabela 3. Redução prevista para o coeficiente de comportamento devido às irregularidades 

País/Região Norma Coeficiente de comportamento 

Europa 
EC8  

(EN 1998-1) 

20 % de redução aquando da presença de irregularidades em altura 

Redução aquando presença de irregularidades em planta, 

dependendo do sistema estrutural e da classe de ductilidade, 

como explicado em 5.2.2.2 (6) desta norma. 

Portugal 
RSA 

(Decreto-Lei n.º 235/83) 
Não refere a percentagem de redução 

Itália 

NTC-2018 

(GU n.42 20/02/2018 

Suppl. Ord.) 

20% de redução aquando da presença de irregularidades em altura 

Redução aquando presença de irregularidades em planta, 

dependendo do sistema estrutural e da classe de ductilidade, tal 

como no EC8. 

Turquia TBDY-2018 
Até 25% de redução aquando da presença de irregularidades em 

altura 

México MOC-2015 Até 30% de redução para estruturas fortemente irregulares 

India IS 1893-1 Não depende das irregularidades estruturais 

Estados 

Unidos 
ASCE/SEI 7-16 Não faz referência 

Chile NCh433 Não depende das irregularidades estruturais 

Nova 

Zelândia 
NZS1170.5 Não depende das irregularidades estruturais 

Canada NBCC 2015 Não faz referência 
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O coeficiente de comportamento tende a ser mais afetado pela irregularidade em altura do que pela 

irregularidade em planta. Isto deve-se ao facto de a irregularidade em planta ser mais facilmente tida 

em conta através do modelo de cálculo. 

O EC8 e a norma NTC são as normas mais exigentes, pois basta não ser cumprido um dos critérios de 

regularidade para que o coeficiente de comportamento seja afetado. Em outras normas, a correção 

do coeficiente de comportamento depende do tipo de critério que é violado. 

Grande parte das normas analisadas adota a redução do coeficiente de comportamento em edifícios 

irregulares, variando entre 20% e 30%. 

A norma de Portugal REBAP, de 1983, entre as normas analisadas é a única que refere a redução do 

coeficiente de comportamento para estruturas irregulares sem indicar explicitamente o valor da 

redução. 

Em relação aos tipos de análise sísmica para análise de estruturas de edifícios, algumas das normas 

estudadas revelaram-se bastante ambíguas, pois não indicam explicitamente métodos de análise, nem 

avançam com restrições. No entanto, do estudo detalhado de cada norma foi possível deduzir a síntese 

das metodologias implicitamente abordadas em cada uma, em função da regularidade em planta e em 

altura das estruturas. Quando a estrutura é regular em planta e altura, todas as normas permitem que 

se realize uma análise sísmica pelo método das forças equivalentes. As diferenças surgem quando a 

estrutura é classificada como irregular, quer em planta ou em altura, ou ambas, em que 

predominantemente é sugerida uma análise dinâmica modal.  

Em exceção, na norma dos Estados Unidos, a metodologia de análise varia dependendo da categoria 

sísmica de projeto do edifício. 

Como seria expectável, nem todas apresentam o mesmo grau de desenvolvimento e abordagem do 

tema, no entanto, a primeira conclusão que se pode retirar da análise feita é que todas as normas 

sísmicas abordam a temática das irregularidades estruturais. No entanto, a norma do Chile é a única 

que não apresenta critérios bem estabelecidos para as irregularidades. Dizer também que, algumas 

normas tornam-se confusas, sendo difícil perceber o que afeta a existência de irregularidades. 

Além disso, existe um conjunto de critérios que se repetem em diferentes normas, no entanto, os 

limites permitidos nem sempre são os mesmos nas diferentes normas, uma vez que estes estão 

relacionados com a atividade sísmica a que o país poderá estar sujeito. 

4 DIFICULDADES DOS PROJETISTAS NA APLICAÇÃO DAS NORMAS DE 

DIMENSIONAMENTO SÍSMICO EM PORTUGAL 

Da análise dos resultados do questionário a um conjunto de projetistas de estruturas, com o objetivo 

de perceber de que forma as irregularidades estruturais são abordadas nos projetos correntes e quais 

as maiores dificuldades na sua aplicação, realçar que todos os projetistas concordam que as 

irregularidades estruturais são importantes e que condicionam o comportamento do edifício. No 

entanto, por vezes não é possível intervir neste sentido, uma vez que a arquitetura é quase sempre 

condicionante e não existem alternativas arquitetónicas viáveis. 

No EC8, a noção de ‘edifícios correntes’ do RSA é substituída pela classificação de ‘edifícios regulares’, 

mas de forma separada em planta e em altura, o que influencia o procedimento. Foi feito um esforço 
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no sentido de tornar mais objetiva e quantitativa a classificação, o que também é um aspeto positivo. 

Finalmente, é fornecida uma orientação quantitativa relativamente ao coeficiente de comportamento 

dos edifícios não regulares em altura, inexistente no RSA. 

Além disso, o carácter numérico de algumas regras do EC8, é notável, no entanto ainda há aspetos 

onde existe falta de modelos numéricos simplificados. 

Outro ponto importante é que o valor do coeficiente de comportamento não é consensual por todos 

os projetistas.  

5 IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS SEGUNDO A VERSÃO DRAFT EN 1998-1-2:2020 DO 

EUROCÓDIGO 8 

Começar por esclarecer que quando se refere versão draft, remeterá para versão de 30 de abril de 

2020 do documento “ Eurocode 8: — Design of structures for earthquake resistance — Part 1-2: Rules 

for new buildings” [23]. 

Nesta nova versão, os tipos de estrutura apresentados são iguais à versão atual e a forma de 

classificação sugerida continua a ser através de rácios de resistência.  

Para além da classificação do sistema estrutural, é imposto por ambas as versões a verificação da 

rigidez de torção mínima do edifício. Para essa verificação analítica, a versão atual impõe que, para 

cada direção e para cada piso, o raio de torção seja maior do que o raio de giração da massa do piso 

em planta. A versão draft acrescenta que um edifício deve ser considerado torsionalmente flexível, se 

a maior massa modal efetiva na direção horizontal correspondente não for a do primeiro ou segundo 

modo, algo que já era assumido na prática corrente de projeto.  

A maior diferença está na classificação do sistema estrutural, caso o critério de edifício torsionalmente 

flexível seja cumprido. Na versão atual, este deixava cair a classificação obtida pelo rácio de 

resistências dos elementos verticais e ficava com a designação de sistema torsionalmente flexível, 

onde lhe era atribuído um valor do coeficiente de comportamento em função da classe de ductilidade 

pretendida. Na nova versão, o sistema mantém a sua classificação estrutural e o facto de ser 

torsionalmente flexível irá reduzir o seu coeficiente de comportamento em 20%.  

Na versão draft, o coeficiente de comportamento é composto pelo produto de 3 coeficientes (q = 

qR×qS×qD), onde qS é sempre 1,5 para edifícios de betão armado. Os valores de qR e qD encontram-se 

tabelados na norma, em função do tipo de estrutura e da classe de ductilidade. 

As classes de ductilidade também sofrem alteração, onde na versão atual as classes de ductilidade 

estão divididas em baixa (DCL), média (DCM) e alta (DCH). Na draft encontram-se divididas em DC1, 

DC2 e DC3, onde DC1 corresponde aproximadamente à atual DCL, DC3 à DCM e aparece uma classe 

intermédia (DC2). Assim, cai a classe de ductilidade mais alta prevista na versão anterior do EC8 (DCH), 

devido à sua rara aplicação em projeto e às dificuldades de materialização na construção. 

Resumidamente, em relação aos critérios de regularidade em planta esta nova versão mantém os 

mesmos critérios, apenas alterando pequenos pormenores, nomeadamente no critério de esbelteza e 

no critério da configuração compacta, onde a área entre o contorno do piso e a linha poligonal convexa 

que o envolve não podia exceder 5% da área do piso, passando este limite a 15%.  
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A classificação da estrutura como irregular em planta pelo atual EC8 poderia levar a uma ligeira 

redução do coeficiente de comportamento, dependendo do sistema estrutural. Com a versão draft, o 

coeficiente de comportamento deixa de ser influenciado pela irregularidade em planta.  

Em relação à regularidade de paredes de enchimento em planta, a versão atual apenas recomenda 

que deve evitar-se disposições em planta muito irregulares, assimétricas ou não uniformes. A nova 

versão tornou este critério mais quantitativo, criando assim uma forma de verificação, que consiste 

em avaliar o comprimento de paredes e a sua posição à direita e à esquerda do centro de rigidez em 

cada direção. 

Agora em relação aos critérios de regularidade em altura, o critério da variação da rigidez lateral e da 

massa em altura é quantificado nesta nova versão, onde a redução não pode ser em mais de 20% em 

relação ao piso inferior e o último piso está dispensado. Também a relação entre a resistência real do 

piso e a resistência requerida pelo cálculo passa a estar limitada a uma variação de 30%. Além disso os 

critérios sobre recuos e avanços deixa de existir nesta versão.  

Em ambas as versões o coeficiente de comportamento é multiplicado por 0.8 na presença de 

irregularidades em altura.  

6 ANÁLISE DE CASOS DE ESTUDO 

Neste trabalho, procurou-se criar uma base de dados de edifícios de betão armado, de diferentes zonas 

do país, que se espera que seja alimentada em trabalhos futuros, uma vez que o tempo para a 

realização deste estudo era limitado.   

Assim, analisou-se um conjunto de 8 edifícios em betão armado (Figura 2), onde se fez a caracterização 

estrutural e verificação dos critérios de regularidade estrutural segundo a aplicação das duas versões 

diferentes do EC8, comparando-as.  

  

  

 

 
  

Figura 2. Casos de estudo 
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Além disso, numa tentativa de tentar quantificar alguns critérios que sejam ambíguos nesta temática, 

apresentaram-se algumas sugestões de quantificação através de métodos simplificados de análise.  

Em relação à classificação do sistema estrutural, todos os edifícios analisados são classificados pela sua 

tipologia estrutural como Sistema de Paredes em ambas as direções de análise. Efetivamente, esta 

classificação atualmente tende a ser recorrente em edifícios altos, onde surgem caixas de elevadores. 

Por questões arquitetónicas e funcionais, em muitas situações estas localizam-se numa zona central 

do edifício, surgindo a necessidade de incorporar outras paredes próximas das fachadas do edifício 

para contraventamento e melhoria do comportamento torsional. 

Além disso, 7 dos 8 edifícios analisados são classificados como torsionalmente flexíveis através do 

procedimento simplificado com base nas inércias dos elementos verticais. É de referir que em alguns 

edifícios a condição só não é verificada em 1 ou 2 pisos para uma das direções apenas. Mas, nas 

análises desenvolvidas, considerou-se o prescrito no EC8, onde se refere que a verificação do critério 

deve ser feita para todos os pisos e para ambas as direções. Reconhece-se que nos casos em que esta 

condição não seja cumprida nos últimos pisos, poder-se-ia manter a classificação como não 

torsionalmente flexível. Obviamente que o não cumprimento deste critério nos primeiros pisos, e 

particularmente no rés-do-chão, poderá condicionar o desempenho do edifício restringindo a 

capacidade de redistribuição dos esforços na estrutura. 

A estrutura de todos os edifícios analisados conduziu a uma classificação como edifícios irregulares em 

planta, para ambas as versões. O critério de excentricidade estrutural e raio de torção é o mais exigente 

para os edifícios analisados. Este critério é composto por 2 condições, sendo uma delas a mesma que 

se aplica para a verificação mínima de torção, logo, todos os edifícios que sejam torsionalmente 

flexíveis vão ser classificados como irregulares em planta. 

Embora se tenha estudado a influência das paredes de alvenaria de enchimento em apenas 3 edifícios, 

refira-se que estes são bastante diferentes, o que permitiu identificar e avaliar as dificuldades na 

aplicação do procedimento de verificação. Foram analisados casos em que as paredes de enchimento 

podem reduzir os efeitos de torção no edifício, apesar de que nos casos de estudo analisados essa 

redução é pouco significativa, uma vez que se trata de edifícios com poucas paredes. Nas análises 

desenvolvidas neste estudo fez-se uma quantificação simplificada da influência da presença das 

paredes de enchimento na regularidade em planta, comparando a excentricidade do sistema 

estrutural com e sem paredes.  

O novo procedimento incluído na versão draft propõe uma fórmula que tem em conta as paredes de 

enchimento à esquerda e à direita do centro de rigidez da estrutura do edifício. A filosofia por trás 

desse novo procedimento avalia a posição do centro de rigidez das paredes relativamente ao centro 

de rigidez da estrutura. Idealmente, dever-se-ia avaliar a alteração da posição do centro de rigidez 

devido às paredes. Desta forma, estar-se-ia a considerar também a influência do número de paredes 

e da sua rigidez relativa, comparativamente com a rigidez da estrutura. 

Por outro lado, as implicações que resultam da quantificação da posição relativa dos centros de rigidez 

da estrutura e das paredes em termos das exigências ao nível do modelo a considerar na análise, ou 

seja, a exigência de considerá-las, ou não, no modelo, também deveria refletir o peso relativo da rigidez 

das paredes. 
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Conclui-se também que apenas 25% dos edifícios analisados possuem sistemas resistentes às ações 

laterias contínuos desde a base até ao topo do edifício. Tratando-se de edifícios moderadamente altos, 

em muitas situações é difícil garantir esta continuidade por questões arquitetónicas. 

O critério que avalia a variação da rigidez em altura não foi cumprido em muitos dos edifícios, 

principalmente devido ao aumento de rigidez do piso 0 para o piso 1, promovido pela diferença do pé-

direito do piso térreo relativamente ao primeiro piso. O critério que avalia a variação da massa em 

altura é, de entre os critérios de regularidade em altura, aquele que mais facilmente se cumpre nos 

edifícios analisados. 

Relativamente ao critério que avalia os eventuais recuos e avanços, destaca-se que este critério não é 

cumprido em cerca de 63% dos edifícios analisados. Refira-se que apesar da preocupação com este 

fator potenciador da irregularidade, o regulamento não clarifica as dimensões mínimas para as quais 

este aspeto deverá ser considerado. E, portanto, uma pequena área de saliência ou reentrância na 

planta do edifício facilmente leva à qualificação do edifício como irregular. A nova versão do 

regulamento (draft) não atende a esta preocupação. 

A influência das paredes de alvenaria de enchimento no comportamento do edifício relativamente à 

irregularidade em altura, foi analisada apenas em 3 edifícios. Os resultados mostram que as alterações 

propostas na versão draft vem limitar o cumprimento deste critério. Embora os edifícios analisados 

tenham relativamente poucas paredes de alvenaria, a área de paredes de alvenaria do piso 0 e do piso 

1 variam em mais de 30% em 2 edifícios, fazendo com que assim não seja cumprido o critério. Este 

nível de variação é comum em edifícios destinados a comércio/serviços/garagens ao nível do rés-do-

chão, ou então em hotéis, por exemplo. O coeficiente de majoração dos esforços sísmicos proposto 

em ambas as versões do EC8, no caso de edifícios com poucas paredes, não se demonstrou ser 

condicionante. 

Da análise global da aplicação das duas versões do regulamento aos oito edifícios estudados, salienta-

se que embora haja critérios específicos que podem resultar em classificação não alinhada nas duas 

versões, a classificação final do edifício como regular ou irregular, quer em altura quer em planta, 

resulta consistente em todos os edifícios analisados. Ainda assim, a nova versão do Eurocódigo 8 tende 

a ser menos penalizadora em relação a versão atual. 

7 CONCLUSÕES 

Algumas das alterações propostas na versão draft, e apresentadas neste documento, vem ao encontro 

de parte das dificuldades e preocupações apontadas pelos projetistas, nomeadamente introduzindo 

para alguns critérios de regularidade a sua quantificação e limites de verificação de forma a minimizar 

os potencias erros associados a diferentes interpretações. Ainda assim, inevitavelmente, os resultados 

da aplicação de alguns dos critérios, bem como a sua interpretação, dependerão da sensibilidade do 

projetista para o problema, da sua experiência e do seu nível de conhecimento. 

Refira-se que alguns dos critérios contemplados no Eurocódigo 8, por não terem associados processos 

que quantifiquem a sua influência, podem ser excessivamente penalizadores na classificação final 

resultante para a regularidade em altura e em planta, e na redução do coeficiente de comportamento 

máximo admitido. 
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Resumo 

As emissões de CO2 resultantes da produção de cimento Portland, assim como os resíduos de 

construção e demolição (RCD) resultantes da construção/reabilitação do edificado, têm levado a 

comunidade científica internacional a procurar encontrar soluções alternativas que promovam a 

sustentabilidade ambiental e económica do setor da construção. Ao nível do material estrutural, 

duas das possíveis soluções consistem na adoção de betão com baixa dosagem de ligante (LBC – low 

binder concrete, na denominação anglo-saxónica) e no betão com baixa dosagem de cimento e com 

incorporação de agregados reciclados (LCRAC – low cement reclycled aggregates concrete). 

O presente trabalho pretende contribuir para o estudo da viabilidade da utilização estrutural dos LBC 

e LCRAC, em particular no que respeita à ligação varão-betão. Neste âmbito, o programa 

experimental inclui a realização de ensaios de arrancamento (pull-out tests) em regime monotónico 

que visam o estudo da influência da modificação das composições dos LBC e dos LCRAC na aderência 

varão de aço-betão, nomeadamente a influência da compacidade do betão {0,82; 0,84; 0,86}, da 

distribuição granulométrica (curva de Alfred e de Faury) e da incorporação dos agregados reciclados 

em volume {30%; 55%; 80%}. 

As principais conclusões são: (1) a compacidade dos LBC e LBRAC tem um impacto positivo na 

aderência, tanto para estados limite de utilização, como para estados limite últimos, e (2) a dimensão 

dos agregados reciclados deve ser superior ao afastamento entre as nervuras transversais dos 

varões, podendo, caso contrário, prejudicar a aderência varão-betão. 

Por último, tendo por base a expressão do Model Code 2010 e estudos anteriores, apresenta-se uma 

nova lei da relação da tensão de aderência-deslizamento, que contempla todas as variáveis 

estudadas. 

Palavras-chave: sustentabilidade; betões com baixa dosagem de ligante/cimento; elevada compacidade; 
agregados reciclados de RCD; aderência-deslizamento varão-betão 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção de cimento Portland, o principal constituinte do betão, ronda os 4,65 mil milhões de 

toneladas anuais e antevê-se um crescimento de 12 a 23% até 2050. No entanto, por cada tonelada 

de cimento Portland produzida, é emitida uma quantidade aproximada de 800 kg de CO2 para a 

atmosfera, representando cerca de 5% das emissões globais de gases com efeito de estufa [1, 2]. 

Com a crescente consciencialização dos problemas ambientais, têm surgido inúmeras estratégias 

para mitigar as emissões poluentes da produção do cimento Portland. Estas estratégias incluem a 

utilização de combustíveis alternativos com menor pegada ecológica, o aperfeiçoamento do processo 

de fabrico do cimento (nomeadamente, a redução da temperatura dos fornos, a captura do CO2 à 

saída das chaminés e adição de sub-produtos industriais) e a redução da dosagem de cimento 

Portland na formulação de betões. Os estudos recentes sobre os betões com baixa dosagem de 

ligante (LBCs), que reduzem em cerca de um terço a quantidade de cimento utilizada, revelam que os 

LBCs são uma excelente alternativa aos betões correntes [3, 4, 5]. 

O desenvolvimento de betões com reduzido teor de cimento é conseguido no presente trabalho 

através da redução do volume de cimento e da água da pasta, possibilitando maior aproximação das 

partículas, permitindo deste modo, juntamente com um arranjo otimizado da distribuição 

granulométrica, o aumento da compacidade e do desempenho do betão. A compacidade do betão é 

dada pelo quociente entre o volume dos constituintes sólidos e o volume total da mistura [5, 6]. 

Todavia, para além da problemática das emissões dos gases com efeito de estufa, o sector da 

construção debate-se com a crescente quantidade de resíduos de construção e demolição (RCD) 

gerados anualmente, que representam cerca de 25 a 30% do total de resíduos na União Europeia. 

Como tal, a União Europeia tem vindo a impor metas que pressionam os governos a tomar medidas 

que conduzam à reciclagem destes resíduos [2, 7]. Porém, um dos obstáculos a ultrapassar na 

reutilização dos RCD é a falta de confiança na qualidade dos mesmos. A sua composição é muito 

variada, consoante a origem dos resíduos, conduzindo ao desconhecimento das propriedades dos 

mesmos. No entanto, os trabalhos apresentados pela comunidade científica ao longo dos últimos 

anos comprovam as potencialidades dos RCD, como agregados a incorporar no betão, e mitigam a 

sua utilização deficiente, apesar de estar sujeita a determinadas metodologias [2, 8]. 

Perante todas as evidências estabelecidas nas novas estratégias para tornar o betão ambientalmente 

mais sustentável, o comportamento estrutural destes novos betões carece de ser devidamente 

estudado, sendo particularmente relevante neste contexto a aderência betão-varão e a influência 

que as novas formulações de betões têm neste comportamento. 

A aderência define-se como o mecanismo responsável pela transferência de tensões entre o betão e 

os varões, a qual influencia o comportamento das estruturas, tanto para os estados limite de 

utilização como ao nível do estados limite últimos. Nos estados limite de utilização, este mecanismo 

contribui para o controlo da abertura de fendas e define o espaçamento entre as mesmas e, por 

conseguinte, condiciona a quantidade de armadura mínima a colocar num determinado elemento de 

betão armado. Nos estados limite últimos, para além de condicionar o comprimento de amarração 

dos varões de aço ao betão e a transmissão de esforços nas emendas por sobreposição, 

estabelecendo o cálculo das mesmas, a aderência também influencia a capacidade de rotação das 

rótulas plásticas [9, 10]. 
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A influência dos agregados naturais na aderência betão-varão nervurado e a dedução da proposta 

para a lei de aderência não estão apresentados neste artigo e poderão ser encontrados nos artigos 

[11, 12]. 

2 CARACTERIZAÇÃO DOS BETÕES E VARÕES DE AÇO 

2.1 Betão em estado fresco e endurecido 

Os betões da tipologia LBC e LCRAC foram designados como betões com baixos teores de cimento e 

de ligante, uma vez que esses teores são inferiores à quantidade mínima de cimento de 260 kg/m3 

apresentada na NP EN 206-1:2017 [13]. As matrizes dos betões LBC e LCRAC tem ambas um teor de 

ligante de 250 kg/m3, composto por cimento e cinzas volantes, mas o segundo tem adição de fíler 

calcário para permitir melhor trabalhabilidade, tendo em conta a adição de agregados reciclados. 

O estudo de Freitas [4] foi utilizado como referência para as misturas de LBCs. Foram produzidos 

LBCs com três compacidades diferentes (0,82; 0,84; 0,86), mantendo a mesma curva de otimização 

granulométrica (curva de Alfred). Adicionalmente, foi betonado um quarto tipo de LBCs com 

compacidade de 0,86, utilizando a curva de Faury para otimizar a granulometria. Quanto aos LCRACs, 

foram utilizados como referência as misturas de Robalo [14], obtendo três taxas de incorporação de 

agregados reciclados distintas (30%, 55% e 80%). 

Os agregados reciclados (RA) são provenientes de resíduos de construção e demolição (RCD), que 

passaram por um processo de britagem. Posteriormente, foram peneirados obtendo-se as 

granulometrias 1/20 mm, 4/20 mm e 10/20 mm. Os resíduos constituintes dos RCD são 

maioritariamente de resíduos de betão e argamassa; também contêm, com menor expressão, 

elementos cerâmicos e pedras naturais. Quanto à forma, a areia fina, média e o areão são rolados 

que enquanto a brita e as diferentes frações de RCD têm uma superfície angular devido à britagem 

mecânica a que foram sujeitos na produção. 

Os provetes de LBC foram designados como LBC_Compacidade do betão_Curva de distribuição 

granulométrica. Os provetes de LCRAC foram denominados como LCRAC_Taxa de incorporação de 

agregados reciclados. 

Tabela 1. Resistência à compressão do betão, aos 28 dias e à data dos ensaios de arrancamento 

Provete j (dias) fcm,28 (MPa) fcm,j (MPa) 

LBC_0,86_Alfred 28 29,7 29,7 

LBC_0,84_Alfred 29 20,2 20,4 

LBC_0.82_Alfred 30 14,7 15,0 

LBC_0.86_Faury 33 26,9 28,2 

LCRAC_30 28 24,5 24,5 

LCRAC_55 31 19,3 19,6 

LCRAC_80 32 15,5 15,8 

2.2 Varões de aço 

Utilizaram-se varões de aço da classe A500NR SD, com 12 mm de diâmetro. As propriedades 

geométricas e mecânicas dos varões de aço foram validadas segundo a especificação LNEC E460 [15]. 

Os valores médios da área relativa das nervuras transversais e do afastamento entre nervuras 

transversais dos varões de aço foram de 0,073 e de 7,7 mm, respetivamente. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ADERÊNCIA BETÃO-VARÃO DE AÇO 

3.1 Ensaios e resultados experimentais 

A relação entre a tensão de aderência e o deslizamento do varão de aço nos quatro tipos de LBC e 

nos três tipos de LCRAC foi avaliada com recurso a ensaios de arrancamento (POT – pull-out test na 

denominação anglo-saxónica). Foram submetidos a ensaio de arrancamento 35 provetes cúbicos 

com 200 mm de lado, ou seja, 5 provetes por cada tipo de betão e com um varão parcialmente 

embebido 5 vezes o seu diâmetro (Fig. 1). 

Os ensaios foram conduzidos em regime monotónico, de acordo com a metodologia prescrita no 

Anexo D da EN 10080:2005 [16] (Fig. 1), salvo no que diz respeito à velocidade de aplicação da força 

de arrancamento e ao cálculo da tensão de aderência. Relativamente à velocidade, optou-se por 

realizar o ensaio com controlo de deslocamento, tendo a velocidade de aplicação da força de 

arrancamento sido de 0,03 mm/s, para assegurar a obtenção de valores de tensão de aderência 

conservativos [10, 17]. 

   

 
Figura 1. Provetes dos ensaios de arrancamento segundo a EN 10080:2005 [18] 

O Anexo D da EN 10080:2005 considera a dependência linear do fator da resistência à compressão 

do betão na tensão de aderência. Porém, o Model Code 2010 [18], que se baseia em estudos mais 

recentes, considera uma relação não linear. As forças de aderência obtidas no ensaio de 

arrancamento são convertidas em tensões de aderência de acordo com a equação do MC2010: 

τ b =
𝐹a

5 ∙ 𝜋 ∙ ∅2
∙ (
𝑓cm,28

𝑓cm,𝑗

)

1/2

 (1) 

 

onde, Fa é a força de arrancamento (em N), Ø é o diâmetro do varão (em mm) e fcm,28 e fcm,j são as 

resistências médias à compressão do betão aos 28 dias e à data do ensaio de arrancamento, 

respetivamente (em MPa). A tensão média de aderência foi calculada através da equação do 

Eurocódigo 2 [19], que é dada pela média das tensões de aderência correspondentes a 

deslizamentos de 0,01, 0,1 e 1,0 mm. 

1. Comprimento livre 
2. Comprimento aderente (5Ø) 
3. Comprimento não aderente 
4. Comprimento livre 
5. Varão de aço 
6. Betão 
7. Tubo PVC 
8. Garras da máquina hidráulica servo-control. 
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A relação entre a tensão de aderência e o deslizamento dos varões foi obtida nos ensaios de 

arrancamento (Figs 3 e 4), exceto a curva do 2ª POT (provete do tipo LBC_0,86_Alfred) que, devido a 

um erro de software, impediu a gravação da leitura dos deslocamentos do transdutor. No entanto, a 

sua tensão máxima foi registada e utilizada na análise e no desenvolvimento da equação da tensão 

máxima apresentada nas secções seguintes. As tensões máximas de aderência nos provetes 

LBC_0,86_Alfred, LBC_0,84_Alfred, LBC_0,82_Alfred e LBC_0,86_Faury foram de 26,1, 20,1 13,5 e 

23,9 MPa e nos provetes LCRAC_30, LCRAC_55 e LCRAC_80 foram de 23,5, 17,0 e 12,7. Tal como 

esperado, o modo de rotura em todos os ensaios foi por arrancamento do varão. 

a)  b)  

Figura 2. Ensaios de arrancamento em provetes do tipo LBC_0,86_Alfred(a) e LBC_0,82_Alfred(b) 

a)  b)  

Figura 3. Ensaios de arrancamento em provetes do tipo LCRAC_30 (a) e LCRAC_80 (b) 

A resistência à compressão varia entre os diferentes betões devido à variação da compacidade e da 

incorporação dos agregados reciclados. Para isolar as variáveis, normalizou-se o valor da resistência à 

compressão do betão aos 28 dias a 25 MPa, independentemente da resistência à compressão do 

betão, e recalcularam-se as tensões de aderência. 

3.2 Influência da compacidade nos betões da tipologia LBC 

A tensão máxima e média de aderência aumentou devido ao aumento da compacidade do betão. A 

tensão máxima e média de aderência nos provetes do tipo LBC_0,86_Alfred aumentou 79% e 37%, 

respetivamente, em relação aos provetes do tipo LBC_0,82_Alfred. As tensões de aderência 

aparentam depender linearmente da compacidade. No entanto, as tensões máximas de aderência 
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nos provetes do tipo LBC_0,84_Alfred levantam a possibilidade de uma dependência não linear. 

Numa segunda análise às tensões de aderência, cruzaram-se os resultados de Freitas [4] com os 

deste estudo (Fig. 4). Não obstante das diferenças nas misturas da tipologia LBC entre os dois 

estudos, a tensão máxima de aderência aumentou 38% com o aumento da compacidade de 0,05. 

Quanto aos deslizamentos, o aumento da compacidade de 0,04 provocou uma diminuição linear nos 

deslizamentos s1 de cerca 0,20 a 0,25 mm, que reflete o aumento da rigidez do tramo ascendente da 

curva da relação da tensão de aderência-deslizamento, isto é, melhorou o controlo da fendilhação do 

betão. Devido à elevada compacidade, pode-se afirmar que as partículas da mistura estão mais 

próximas, aumentando a superfície de contacto entre o betão e o varão de aço e, por conseguinte, 

aumentando a aderência química e de atrito. 

3.3 Influência dos agregados reciclados nos betões da tipologia LCRAC 

Numa primeira análise, as tensões de aderência pareciam diminuir significativamente devido à 

incorporação de agregados reciclados. Contudo, vários estudos, que avaliaram a influência dos 

agregados reciclados grossos na aderência betão-varão de aço nervurado [20, 21, 22] e a 

incorporação de agregados reciclados na aderência betão varão-liso [21, 23], obtiveram uma redução 

marginal das tensões de aderência devido à incorporação destes agregados. Neste sentido, foi 

identificada a possibilidade de as tensões de aderência diminuírem abruptamente, maioritariamente 

devido à incorporação de agregados reciclados de dimensão inferior ao afastamento entre nervuras 

transversais. Como estes agregados apresentam uma resistência mecânica inferior à dos agregados 

naturais, sofrem mais facilmente corte e esmagamento [2]. Então, abordou-se o tema analisando a 

influência dos agregados reciclados de dimensão inferior ao afastamento entre nervuras nas tensões 

de aderência (Fig. 4). 

  
Figura 4. Influência da compacidade (à esq) e da incorporação de agregados reciclados de 

dimensão inferior ao afastamento entre nervuras transversais (à dir) na tensão máx. de aderência 

A tensão média e máxima de aderência diminuíram cerca de 25 e 32%, respetivamente, sendo 

apontado como causa a incorporação de 34% de agregados reciclados de dimensão inferior ao 

afastamento entre nervuras nas tensões de aderência. 
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4 LEI DE ADERÊNCIA BETÃO-VARÃO DE AÇO 

4.1 Betão com baixa dosagem de ligante (LBC) 

A lei de aderência do MC2010 [18] e as propostas de Freitas [4] e de Louro [9] não representaram 

corretamente a relação entre a tensão de aderência e o deslizamento do varão de aço com aumento 

da compacidade do betão (Fig. 8). As tensões máximas da aderência nos betões com compacidade de 

0,86 foram aproximadamente 85% superiores aos valores do MC2010. Adicionalmente, o ramo 

ascendente da relação entre a tensão de aderência e o deslizamento apresentou uma maior rigidez 

em relação ao MC2010, refletindo-se na tensão média de aderência. As tensões médias foram cerca 

de 150% superiores aos valores do MC2010. 

Apesar da proposta de Freitas [4] ter aparentemente representado as tensões máximas de 

aderência, o fator da área relativa das nervuras transversais e a parcela da compacidade não 

retrataram a correta influência destas variáveis nas tensões de aderência. Para áreas relativas das 

nervuras transversais superiores a 0,064, o fator introduzido por Freitas [4] atribui à variável uma 

maior influência nas tensões de aderência do que aquela que se verificou experimentalmente no 

estudo levado a cabo por André e Pipa [24] (Fig. 5). Por conseguinte, como a parcela da compacidade 

da equação proposta por Freitas [4] foi ajustada com base no fator referente à área relativa das 

nervuras transversais, a parcela da compacidade também não quantifica corretamente a influência 

da compacidade. 

 

Figura 5. Comparação entre os resultados experimentais de André e Pipa [26] e o fator de Freitas 

[4] relativo à área relativa das nervuras transversais 

Com recurso aos resultados dos ensaios de arrancamento aos provetes de betão da tipologia LBC 

deste estudo e de outros três estudos (total de 98 ensaios) [4, 9, 24], obtiveram-se variáveis, que tem 

em conta a influência da área relativa das nervuras transversais, ηfR
, e da compacidade, ησ, na 

aderência betão-aço (Tabela 2 – Eqs 3 e 4). Adicionalmente, os deslizamentos s1 e s2 e o parâmetro α 

também foram ajustados perante a elevada compacidade destes betões (Tabela 2 – Eqs 6, 7 e 8). 
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a)  b)  

Figura 6. Relação tensão de aderência-deslizamento nos provetes do tipo LBC_0,86_Alfred (a) e 

LBC_0,82_Alfred (b) 

4.2 Betão com baixa dosagem de cimento e agregados reciclados (LCRAC) 

À semelhança das variáveis analisadas nos LBCs, nomeadamente a compacidade e a área relativa das 

nervuras transversais, o MC2010 não especifica a influência dos agregados reciclados no cálculo das 

tensões de aderência. O MC2010 e a proposta da secção anterior para a previsão da relação tensão 

de aderência-deslizamento não reproduzem adequadamente os resultados obtidos nos provetes do 

tipo LCRAC (Fig. 9). As tensões máximas e médias de aderência dos betões com compacidade de 0,84 

e com uma taxa de incorporação de agregados reciclados de 30% (LCRAC_30) foram cerca de 90% e 

140% superiores aos valores previstos pelo MC2010. Note-se que a mínima dimensão dos agregados 

reciclados incorporados nestes betões é superior ao afastamento entre nervuras transversais. 

Tal como referido anteriormente, a diminuição das tensões de aderência nos LCRAC não poderá não 

ter estado associada à incorporação de agregados reciclados, mas sim, à incorporação de agregados 

reciclados com dimensão inferior ao afastamento entre nervuras transversais. Neste sentido, optou-

se por introduzir um terceiro fator multiplicativo no cálculo das tensões máximas de aderência, que 

tem em consideração a incorporação de agregados reciclados com dimensão inferior ao afastamento 

entre nervuras transversais, ηRA<c (Tabela 2 – Eq. 5). 

a)  b)  

Figura 7. Relação tensão de aderência-deslizamento nos provetes do tipo LCRAC_30 (a) e 

LCRAC_80 (b) 
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5 CONCLUSÕES 

Foram retiradas as seguintes principais conclusões deste estudo: 

1. A compacidade influencia significativamente, não só as tensões máximas de aderência, como 

também o comportamento global da aderência betão-varão. A tensão máxima e média de 

aderência aumentaram linearmente cerca de 20% e 10%, respetivamente, devido ao aumento 

de 0.01 de compacidade. Este aumento das tensões máximas inclui os resultados de Freitas [4]. 

Adicionalmente, o deslizamento s1 diminuiu linearmente 0.05 a 0.06 mm, devido ao aumento de 

0.01 de compacidade. 

2. Estudos anteriores apontam para um efeito marginal dos agregados grossos reciclados na 

aderência. Contudo, este estudo indicia a possibilidade de agregados reciclados de dimensão 

inferior ao afastamento entre nervuras transversais reduzirem as tensões de aderência. A 

incorporação de 34% de agregados reciclados desta dimensão conduziu, alegadamente, a uma 

redução das tensões médias e máximas de aderência de cerca de 25% e 32%, respetivamente; 

3. A lei de aderência do MC2010 e das propostas de Freitas e Louro não representam corretamente 

a aderência LBC-varão. As tensões médias e máximas de aderência do provetes do tipo 

LB_0,86_Alfred foram cerca de 87% e 149% superiores aos valores do MC2010, respetivamente; 

4. A lei de aderência do MC2010 não reflete o comportamento da aderência LCRAC-varão, 

especialmente nos provetes do tipo LCRAC_30, em que não foram incorporados agregados 

reciclados com dimensão inferior ao afastamento entre nervuras transversais. As tensão médias 

e máximas de aderência nos provetes desta tipologia foram cerca de 90% e 143% superiores aos 

valores do MC2010, respetivamente. 

5. Apresentou-se uma proposta para a lei de aderência entre a tensão de aderência e o 

deslizamento do varão de aço, numa rotura por arrancamento e perante condições de “boa 

aderência”, aplicável a betões correntes e betões dos tipos LBC e LCRAC (Tabela 2). Esta 

proposta é complementar às equações que definem qualitativamente a relação tensão de 

aderência-deslizamento preconizada na secção 6.1.1 do MC2010.  

Tabela 2. Proposta para a previsão da relação tensão de aderência-deslizamento 

Parâmetro Proposta Previsão da Relação Tensão de Aderência-Deslizamento 

τd,máx (MPa) 2,5 ∙ 𝜂𝑓𝑅 ∙ 𝜂𝜎 ∙ 𝜂𝑅𝐴<𝑐 ∙ √𝑓𝑐𝑚,28 (2) 
    

ηfR
  (4757 ∙ 𝑓𝑅 + 878,5) ∙ 10−3 (3) 

ησ  (7927 ∙ 𝜎 − 5408) ∙ 10−3 (4) 

ηRA<c  (1000 − 972 ∙ 𝑅𝐴<𝑐) ∙ 10
−3 (5) 

    

s1 (mm) 
1,0 − 5 ∙ (𝜎 − 0,82) se 𝜎 ≥ 0,82 

(6) 
1,0 se 𝜎 < 0,82 

s2 (mm) 
2,0 − 5 ∙ (𝜎 − 0,82) se 𝜎 ≥ 0,82 

(7) 
2,0 se 𝜎 < 0,82 

s3 (mm) c  
    

α  
0,4 − 4 ∙ (𝜎 − 0,82) se 𝜎 ≥ 0,82 

(8) 
0,4 se 𝜎 < 0,82 

     

τd,atrito (MPa) 
0,30 ∙ 𝜏𝑑,𝑚á𝑥 Para LCRACs (9) 

0,40 ∙ 𝜏𝑑,𝑚á𝑥 Para LBCs e betões correntes (10) 
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Abstract 

A transfer structure (TS) is a structure that alters the load path of the gravity loads, shifting the line of 
thrust laterally to a different vertical alignment. Transfer structures are introduced in buildings that 
feature discontinuities in some columns or walls and where a direct load path to the foundations is not 
possible. They usually represent major elements of the structure and their impact on building cost and 
construction time can be substantial. This paper presents an overview of existing transfer systems and 
provides guidance on their design and construction. Extensive research on buildings with transfer 
structures all over the world was carried out (more than 100 examples were analyzed) with the aim of 
developing a rational typology of these structures. The results can be broken down into five main 
types: BEAM, TRUSS, INCLINED STRUT, PLATE, and ARCH & CABLE. In addition, the design of transfer 
structures is often outside the scope of normal code guidance and may require a degree of 
interpretation and engineering judgement. This paper also highlights the key aspects that are likely to 
determine the structural design of transfer structures (e.g. strength and serviceability requirements, 
deflection compatibility, robustness and disproportionate collapse), as well as typical construction 
methods and challenges. 
 

Keywords: transfer structure; girder; truss; plate; design; construction 
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1 INTRODUCTION 

Functional, aesthetic, or planning needs predicate changes and discontinuities in the vertical load-

bearing system of a building. These demands are often outside the boundaries of normal commercial 

development and create special and interesting engineering problems that are usually solved with 

some form of transfer structure. 

Transfer structures provide a means of redirecting gravity loadings when a vertical supporting member 

has to be interrupted and a direct load path to the foundations is not possible. There are several 

reasons for which discontinuities in the supporting system are desired. For example, mixed-use high-

rise buildings that provide for two or more types of occupancies require a different arrangement of 

the supporting structure for each functionality. In densely populated cities, large column-free spaces 

for lobbies or shopping areas are also required at the lower levels of tall buildings, and the construction 

almost invariably involves working within severe site constraints. Moreover, the unused spaces above 

existing activities and structures (air rights) have become attractive development sites in city centers 

and other areas where space is at a premium. 

The position of the transfer structure in a building’s elevation may be influenced by various factors 

such as architectural constraints, the location of the mechanical plants, and construction speed and 

economy. Low-level transfer structures simplify the construction process – they can be built using 

normal techniques and the superstructure is supported on the transfer structure right from the 

beginning. On the other hand, the construction of transfer structures at the top of the building or at 

intermediate levels usually requires significant temporary works. Transfer structures are usually 

composed of massive concrete or steel elements that occupy a lot of space and might not appropriately 

fit within a typical floor of a building. Therefore, it is usual to integrate these structures in the 

mechanical plant, making the least intrusion into usable spaces. Most modern tall buildings have 

sophisticated mechanical and electrical installations and, in general, the building is divided into several 

vertical zones, each served by its own mechanical plant. This means that the choice of the type and 

position of transfer structures throughout the building might not only be dictated by structural 

concerns but also has to be integrated with the building services. 

The choice between a single-storey transfer structure and a multitier transfer system also depends on 

factors usually unrelated with structural efficiency. The position and number of the mechanical plants, 

the construction method associated with each alternative and even architectural preferences are often 

important issues that the engineer must take into account when conceiving the transfer system. For 

example, in the case of a multitier transfer structure, benefits may arise from the simultaneous 

construction on more than one floor, as each vertical zone (that is, a stack of floors supported on each 

transfer level) is independent of the others. 

The possibilities for the configuration of the transfer structure are so wide that it may be positioned at 

a single level or, on the other hand, every floor can be part of the transfer system. Figure 1 illustrates 

this as (a) represents a building with a single-floor transfer structure at a low level, (b) shows the same 

building with two transfer floors, each transferring a set of storeys, and, in (c), the structural frame 

manages to gradually transfer the loads from all the floors to the supports. 

In general, transfer structures should not participate in the lateral load resisting system (as their 

function is to redirect gravity loads) but must maintain their load-carrying capacity through the full 

range of displacement that the building may be subjected to. Moreover, as transfer structures are very 

stiff elements of the structure, these will often attract considerable lateral loads and must be designed 
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accordingly. Sometimes, it might make sense to combine the lateral stability system with the transfer 

structure. Most tall buildings require more than their central core to provide lateral stability when they 

reach the 40 to 50 storey range [1]. In such cases, a perimeter stability system can be integrated with 

the transfer structure to form a vertical Vierendeel frame or a braced façade [2]. Figures 1d, 1e and 1f 

show examples of buildings where the braced façade - which has a major role in resisting lateral 

loadings - also manages to redirect the loads from the peripherical columns to the few supporting 

columns at ground level. 

      

2 TYPES OF TRANSFER STRUCTURES 

The majority of the transfer structures can be rationalized into five generic forms. These are the BEAM, 

TRUSS, INCLINED STRUT, PLATE, and ARCH & CABLE, which are illustrated in simplified form in Figure 2. 

In most of these groups, all the three main structural materials – reinforced concrete (RC), prestressed 

concrete and steel – may be considered, as well as composite schemes. The following sections 

introduce each type of transfer structure and describe its main features, as well as illustrate them 

through a set of representative examples. 

 

BEAM  TRUSS INCLINED STRUT PLATE    ARCH & CABLE 

Figure 2: Types of transfer structures - BEAM, TRUSS, INCLINED STRUT, PLATE, and ARCH & CABLE 

2.1 Beam 

For a wide variety of reasons, it is quite common that a column has to be interrupted at a certain level 

and cannot go all the way to the foundations. The load arising from that column must be transferred 

to nearby ones by means of a transfer element that may be a beam. The term beam is generally applied 

to structural members subjected primarily to bending stresses and also to shear stresses. The most 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Figure 1: (a) Single-storey TS; (b) Multi-tier TS; (c) Structural frame transfer system; (d) Bank of China Tower,  
Hong Kong, China; (e) Citigroup Centre,  Manhattan, New York, USA; (f)  Alcoa Building, San Francisco, USA 
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common structural forms exhibiting beam behavior that are employed as transfer structures in 

buildings are transfer girders and Vierendeel frames. 

Transfer girders have been widely used due to their simple design and construction. They are usually 

employed to deal with local discontinuities in the supporting system but can also deliver radical 

changes in the structural grid. The major difference between a transfer girder and a common beam is 

that the former resists much larger loads. Hence, the main characteristic of a transfer girder is its 

unusual depth (Figures 3a and 3b). Due to the very large depths and substantial reinforcement 

quantities required for a reinforced concrete transfer beam, post-tensioning is usually employed as it 

is a very effective way to reduce both the depth and the reinforcement content [3]. Therefore, transfer 

beam elements are usually used as post-tensioned girders. The high strength of the prestressing steel 

compared to passive steel grades allows for a significant reduction of the cross-sectional area of 

reinforcement needed for flexion design. This, in turn, makes it possible to improve the detailing of 

the transfer element which can sometimes be a matter of concern. Prestressing also has the advantage 

of better controlling the deflections of the beam as it imposes upwards deformations. 

The Vierendeel frame comprises horizontal top and bottom chords and vertical web members 

(Figures 3c and 3d). This design achieves stability through rigid connections between the members. 

Contrarily to the typical pin-connected truss, in which elements are only axially loaded, the members 

in a Vierendeel frame experience bending, shear and axial forces [4]. The system can be employed 

both in concrete and in structural steel. A Vierendeel beam is heavier than an equivalent truss equally 

loaded so its popularity is not attributed to structural efficiency but rather to the architectural and 

mechanical integration that the system provides. The absence of diagonals makes it suitable for storey-

height construction without significant obstruction to openings. 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figure 3: (a) São Paulo Museum of Art, São Paulo, Brazil; (b) National Bank House, Melbourne, Australia [5]; 

(c) Four Pancras Square, London, UK; (d) Commerzbank Tower, Frankfurt, Germany 

2.2 Truss 

Trusses are lighter in self-weight than concrete girders and can transfer loads over large spans. They 

are used in a broad range of structures and can also be found acting as transfer structures in buildings. 

As trusses are open web structures, this system provides a better integration with architecture and 

mechanical systems than an equivalent transfer girder. In fact, by increasing the truss depth to a 

certain number of floors, its members become so slim that they can be integrated into typical 

residential or office layouts. That is a major advantage of this type of transfer structure as the value of 

the net internal areas far outweighs the differences in cost of the structure. 

1796 Lisboa | LNEC | 3 a 5 de novembro de 2021



There are two main types of transfer system where the truss concept is applied: the transfer truss and 

the hanger. The first is a normal truss, usually spanning between RC walls or columns, and receiving 

load from the discontinued columns at node locations, as illustrated in Figure 4. The hanger transfer 

structure, on the other hand, is also composed of axially loaded members but it is a simplification of a 

normal truss, as it is only composed of an inclined member in tension and a bottom horizontal element 

in compression (Figure 5). The clear distinction between these two transfer structures was motivated 

by the differences in the complexity of the systems, the materials used, and the types of connections 

and design procedures involved. 

      

    

        

2.3 Inclined strut 

The inclined strut is a transfer system that gradually migrates vertical load from the application point 

to the supports. It can appear in the form of an inclined column, a walking column and a wall or a deep 

beam. Inclined columns may be made of structural steel, reinforced concrete or composite systems, 

whereas walking columns and deep beams are always concrete elements. 

Adopting inclined columns is a way of transferring vertical load from one column location above to a 

different support location below. The eccentricity of the transferred load causes an out of balance 

moment that cannot be neglected, and, therefore, in order for the system to be in static equilibrium, 

a set of horizontal forces are required. This system can be applied to attain a small adjustment in the 

column locations, stepping the column positions incrementally over a number of floors to achieve the 

overall desired offset, or to undertake major transfers (Figure 6), being a critical element of the whole 

building structure. In the first case, the lateral forces induced by the load eccentricity can often be 

(a) (b) (c) (d) 

Figure 4: (a) Transfer truss scheme; (b) The Standard Hotel, New York, USA; (c) Art’s Business & Hotel Centre, 

Lisbon, Portugal; (d) Gravity loads path through the transfer truss in the Art’s Business & Hotel Centre [6] 

(a) (b) (c) (d) 

Figure 5: (a) Hanger TS (two possible arrangements); (b) HSBC Main Building, Hong Kong, China; (c) FPM 41 

Building, Lisbon, Portugal; (d) Gravity loads path through the hanger transfer structure in FPM 41 Building [7] 
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resisted by tension and compression of the slabs at floor levels, and the system relies on the diaphragm 

action of the latter to distribute the lateral forces to the shear walls. In the second case, a specific 

structure to deal with the pull and push forces generated is usually required. 

       
(a) (b) (c) (d) (e) 

Figure 6: (a) Structural system of the Grosvenor Place, Sydney, Australia; (b) 160 East 22nd Street Building, 

Manhattan, New York, USA; (c) Inclined column view during construction of the 160 East 22nd Street 

Building ; (d) 150 North Riverside Plaza, Chicago, USA; (e) Inclined columns of the 150 North Riverside Plaza 

A walking column is a tied-back shear panel transfer system in which the vertical load is shifted laterally 

by means of a vertical concrete wall loaded essentially in shear (Figures 7a and 7b). A tie at the top of 

the panel and a compression strut at the bottom (or vice-versa), both connected to the building's main 

lateral load-resisting system, restrain the moment induced by the eccentricity of the gravity loads. This 

structural system is completely equivalent to that of an inclined column since the inclined strut, similar 

to the inclined column, is developed within the concrete wall. This design is widely applied to achieve 

small adjustments in column location, as shown in Figure 7c. 

Finally, a deep beam is characterized by having a relatively small span-to-depth ratio, generally below 

3 to 4 [8]. It has a shear dominant behavior instead of a flexural dominant one, characteristic of normal 

beams. Deep beams are widely used as local transfer structures to interrupt a single column, however, 

they may also be employed to redirect load from several columns, as illustrated in Figure 7d. Contrarily 

to the inclined column and walking column schemes, this system does not rely on external elements 

to achieve stability. 

      
(a) (b) (c) (d) 

Figure 7: (a) Beetham Tower, Manchester, UK; (b) Walking column system at the Beetham Tower; (c) Walking 

column at the 56 Leonard, Manhattan, New York, USA; (d) Deep beam in the Brunswick Building, Chicago, USA 
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2.4 Plate 

A transfer plate is a thick concrete slab that can redirect loads in more than one direction and, 

therefore, is particularly suitable when a radical change in 

the building grid is required. This solution provides great 

flexibility to the architect and the structural engineer to 

modify the supporting system and the vertical load path. 

In high-rise buildings, the transfer plate is usually placed 

between the tower and the podium, 20 m to 30 m above 

ground level. The upper structure often accommodates 

offices or residential units whereas the podium floors 

house other functional spaces such as a shopping mall or a 

lift lobby, which require large column-free areas. Buildings 

with a transfer plate are usually composed of a shear wall 

system in the upper structure, mega-columns below the 

transfer floor, and the only continuous vertical element is a central core. Therefore, the transfer plate 

admittedly participates in the lateral load resisting system, as some of the transferred members may 

attract significant lateral loads. 

As the transfer plate usually extends the entire building footprint and has a thickness of up to several 

meters, it is a massive concrete structure with a substantial self-weight and large amounts of 

reinforcement, as illustrated in Figure 8. Post-tensioning of the transfer plate is an effective way of 

reducing the reinforcement quantities and the plate thickness and improving the cracking and 

deflection behavior [9]. The reduction of the plate thickness, and thus of its self-weight, is also 

advantageous for the falsework system which has to support a lighter structure. 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figure 8: (a) The Pacific Place, Hong Kong, China; (b) Structural system of the Pacific Place; (c) Pacific place’s 

transfer place layout and detailing; (d) Langham Place's transfer plate, Hong Kong, China 
 

The transfer grid (Figure 9) is a variant of the transfer plate system. Instead of being a continuum 

concrete slab, it consists of an assembly of beams, usually in two orthogonal directions. While the 

transfer plate can redirect loads in virtually any direction, the grid system is not so versatile as it is 

restrained to beam directions [10]. However, the transfer grid has the following advantages over the 

transfer plate: it provides free space between the beams that often accommodates mechanical or 

electric installations; its structural behavior is clearer and easier to model; and it is a lighter structure, 

which has direct implications for the design of the falsework system. The beams are usually prestressed 

to reduce depth and reinforcement quantities. 

  
(a) (b) 

  Figure 9: (a) Saint Gabriel Tower in Lisbon, 

Portugal, and (b) Saint Gabriel Tower 

structural system 
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2.5 Arch & Cable 

The arch and cable structural systems are commonly used due to their efficiency, reduced self-weight, 

long-span capability, and ability to withstand lateral movement. This type of structure is usually 

required to span long distances and does not need to hold significant loads, unlike in general buildings. 

However, although it is not common to see arches and suspension systems in buildings, these elements 

can, in fact, be used as transfer structures. Figures 10a and 10b present two examples where the arch 

transfer system was employed, representing a defining feature of the buildings. Likewise, Figure 10c 

shows a building where the cable element was applied as a transfer structure, which may be referred 

to as a suspension system. 

Reactive forces will develop at the arch or cable ends, which have both vertical and horizontal 

components [11]. A basic design issue is whether to support the horizontal thrust involved directly 

through the foundations or to use a supplementary horizontal compression strut in the case of the 

cable or a tie-rod in the case of the arch. Designing the foundations to absorb both vertical and 

horizontal thrusts may not be practical due to the significant horizontal forces involved; hence, this 

solution is rarely used. In most cases, the horizontal thrusts are then resisted by compression struts or 

tie-rods. 

   
(a) (b) (c) 

Figure 10: (a) Broadgate Exchange House, London, UK; (b) Ludwig Erhard Haus, Berlin, Germany; (c) 

Marquette Plaza, Minneapolis, Minnesota, USA 

3 KEY CONSIDERATIONS ABOUT STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION OF TRANSFER 

STRUCTURES 

The design for deflection control is frequently the primary consideration when defining the dimensions 

of a transfer element, as transfer structures are usually prone to large deflections due to long spans 

and the high magnitude of the forces involved [12]. The great variability in vertical stiffness and 

mobilized mass makes some transfer structures extremely susceptible to vertical excitations. 

Therefore, the effects of human-induced vibrations must be controlled, and the vertical component of 

the seismic action gains additional importance, which is not common in building structures [13]. 

The conceptual design of buildings with global transfer structures in seismic regions must be carefully 

planned and ensure that the transfer structure does not jeopardize or impair the seismic design of the 

building. Regarding the seismic design of the transfer structure, code prescriptive design procedures 

may not be appropriate for complex structural systems. Non-linear time-history analyses as part of a 

Performance Based Design approach are recommended, which can demonstrate adequate behavior 

of the transfer structure by showing it remains elastic even under large seismic events [14]. As an 
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alternative, the capacity design philosophy may be applied to the design of the transfer structure to 

ensure elastic behavior under all seismic loadings. 

The sequence of construction greatly affects the total deflections and the final forces distributions and 

should be properly accounted for in the design stages through a construction-staged analysis. 

Considerations of robustness and disproportionate collapse may also be key for the design of transfer 

structures as these are often regarded as critical elements for the overall stability of the building [15]. 

Finally, connections design might be challenging in transfer structures due to very high forces and 

complex geometry involved, and the general seismic design principle of capacity based design should 

be followed. 

Transfer structures usually create logistical construction challenges related to sequencing and erection 

of heavy elements, as well as formwork complications. Therefore, temporary support systems play an 

important role in the construction process and may have a considerable influence on the overall 

benefit of a solution. Transfer structures should always utilize the highest strength of materials that 

are locally available in order for these elements to be the most effective and constructible - this 

includes using high-strength concrete (HSC), high-strength steel rebar (HSR), and high-strength 

structural steelwork (HSS). 

Regarding the construction of concrete transfer structures, the casting of large concrete elements, 

usually termed mass concrete, might be challenging as their thermal behavior is considerably different 

from ordinary concrete works, and high-temperature differentials between the core and the surface 

may originate early-age cracking. On the other hand, steel transfer structures usually require a high 

degree of dimensional control during fabrication and erection and the definition of a complex system 

of tolerances. 

4 CONCLUDING REMARKS 

Extensive research on buildings with transfer structures all over the world has been performed. Based 

on more than 100 examples that were analyzed [16], a rational typology of existing transfer structures 

was developed based on their structural system, and the following conclusions may be drawn. 

Regarding the materials employed, any type 

of transfer structure can be materialized 

with either concrete or steel, although there 

appears to be a preference for a certain 

material in each type, as demonstrated in 

Figure 11. For example, transfer structures 

within the BEAM, INCLINED STRUT and 

PLATE types are mostly made of concrete or 

prestressed concrete, whereas structural 

steel is more popular for the TRUSS and 

ARCH & CABLE types. 

This is related with the structural behavior of each transfer system, since concrete is clearly 

predominant in flexion or shear dominant structures (BEAM and PLATE), and steel is preferable for 

axially loaded elements (TRUSS and ARCH). It is interesting to note that, within the TRUSS and ARCH & 

 
     Figure 11: Materials employed in each type of TS 
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CABLE types, composite steel and concrete solutions are quite common, contrarily to the other types 

of transfer structures, in which one material seems to be dominant.   

The evolution of transfer structures over time is represented in Figure 12. From the analysis of this 

Figure, it is noteworthy that some types of transfer structures were more popular in past decades and 

others are currently more widely employed. For example, most of the buildings within the BEAM type 

were built in the 1960s and ‘70s and there is only one representative example from recent years. In 

contrast, buildings using the TRUSS system are increasingly more common, and the majority of the 

examples shown are subsequent to 1990. Examples of the ARCH & CABLE type are relatively scarce, 

but there is no recent application of this system, and the INCLINED STRUT and PLATE types do not 

appear to be more common in any specific time period. It is clear that the ARCH & CABLE schemes are 

particularly suitable to achieve long span transfers. Furthermore, the overall most common type of 

transfer structure is the TRUSS and, judging by the past two decades, it seems that this scheme is going 

to prevail over the other types of transfer structures in the near future, and reaching for bigger spans.  

 

 
Figure 12: Year of conclusion and main span for buildings with global transfer structures (note: for cantilevered 

TSs, the adopted span was twice the cantilever length for a better comparison with normal span TSs) 
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