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editorial
O número 14 da série III da Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas (rpee) inclui oito artigos científicos e uma nota
técnica.
Os oito artigos científicos incluem trabalhos de engenharia de estruturas relacionados com fiabilidade estrutural,
modelação numérica, novos materiais e relações constitutivas de ligações entre materiais, soluções construtivas e critérios
de dimensionamento, monitorização e vulnerabilidade de estruturas sob a ação de sismos. Estes trabalhos incidem sobre
pontes, centrais hidroelétricas, edifícios recentes e património edificado com valor cultural. Como exemplos, refere se a
Ponte 25 de Abril, o Palácio Nacional de Sintra e os edifícios pombalinos. São temas úteis para a avaliação do desempenho
no ciclo de vida e controlo da segurança de um conjunto muito diversificado de tipos estruturais.
A nota técnica, sobre métodos expeditos para avaliação sísmica de edifícios de alvenaria com pavimentos rígidos, enquadrase no apoio que o LNEC presta ao meio técnico nacional para a utilização dos Eurocódigos Estruturais, em parceria com
a SPES, universidades e projetistas de estruturas, na sequência do Decreto-Lei n.º 95/2019 e dos diplomas legais nele
mencionados, dando sequência aos trabalhos publicados nos números 10 e 12 desta série da rpee.
A administração da rpee renova aqui o seu reconhecimento às entidades que apoiam a edição da revista (ATIC - Associação
Técnica da Indústria do Cimento, Pretensa, AOF - Augusto Oliveira Ferreira, Hilti e APFAC - Associação Portuguesa dos
Fabricantes de Argamassas e ETICS), à coordenação da comissão científica (Prof. Humberto Varum e Eng.º Luís Oliveira
Santos) e a todos os revisores da série III que têm garantido a qualidade dos artigos científicos publicados.

A administração da rpee
José Manuel Catarino (LNEC)
João Almeida Fernandes (APEE)
Eduardo Júlio (GPBE)
João Azevedo (SPES)
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Structural Health Monitoring of a long-span
suspended bridge
Monitorização da Integridade Estrutural de uma ponte suspensa de grande vão
Catarina Miranda Oliveira
João Pedro Santos

Abstract

Resumo

The increased importance of critical structures, such as large bridges
or dams, as well as their growing age and actual demands has
motivated the wide application of Structural Health Monitoring
(SHM) to these type of structures. SHM can be defined as the
development and application of damage identification strategies
that should be run in real time to identify early damage before it
impairs structural performance and safety. It must therefore rely on
sensors permanently installed on site as well as on sensitive, robust
and efficient analysis methods.

A importância acrescida de estruturas críticas como grandes pontes
ou barragens, assim como a sua idade crescente e as exigências que
atualmente lhes são impostas motivam a aplicação da Monitorização
da Integridade Estrutural (MIE) neste tipo de estruturas. MIE pode
ser definida como o desenvolvimento e a aplicação de estratégias de
identificação de dano que, ao ser aplicada em tempo real, permite
identificar dano precoce antes que este possa afetar o desempenho
e a segurança estruturais. Para tal, a MIE baseia-se na instalação
permanente de sensores e em métodos de análise que sejam
eficientes, robustos e sensíveis.

The present paper illustrates the application of SHM to the 25 de
Abril Bridge, located in Lisbon, and describes not only the sensory
system installed on site but also the pattern recognition techniques
used to extract meaningful information from the data, process it and
analyse it in real-time to define safety boundaries against which the
data is compared to assess the existence of structural changes.

Keywords:

Suspended bridge / Structural Health Monitoring / Operational modal
analysis / Regression / Statistical analysis
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O presente artigo ilustra a aplicação da MIE na Ponte 25 de Abril,
localizada em Lisboa, e descreve não só o sistema de sensores
instalado mas também as técnicas de reconhecimentos de padrões
usadas na extração de informação dos dados adquiridos, no seu
processamento e análise em tempo real, de modo a definir limites
de segurança, com os quais são comparados os dados adquiridos
para determinar a existência de alterações estruturais.

Palavras-chave:

Ponte suspensa / Monitorização de Integridade Estrutural /
/ Análise modal operacional / Regressão / Análise estatística
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Research grantholder
National Laboratory for Civil Engineering, Structures Department
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The growing number of critical infrastructures exhibiting large socioeconomic importance and growing age has been motivating owners
to implement Structural Health Monitoring (SHM) systems and
strategies to ensure permanent safety and aid in management. SHM
can be defined as a discipline which aims at developing strategies
to identify abnormal behaviour or structural changes, using
measurements from sensors installed on a target structural system
[1],[2],[3], as a way to continuously evaluate the structural health of
critical infrastructures.

João Pedro Santos
Researcher
National Laboratory for Civil Engineering, Structures Department
Lisbon, Portugal
josantos@lnec.pt

Introduction

Detection of structural changes and abnormal behaviour has been
considered in research and applied in practice following wither
inverse or forward strategies. The latter consists of applying machine
learning methods to the data acquired on site and afterwards testing
new data based on the knowledge learned by these models [1], [4]. Its
computational simplicity, automation capacity and fast development
motivate its use in SHM applications in which permanent human
input is difficult to allocate and where a continuous and permanent
control of safety is needed [2], [5]. Contrarily, inverse methods, also
named model updating, consist of defining numerical models whose
responses fit those observed on site [6]. The fact that this type of
problems does not usually have determinate solutions associated
with their computational complexity makes them less adequate
candidates for continuous automatic SHM.
Forward SHM strategies are generally described with the following
four steps: (i) data acquisition, (ii) information extraction, (iii)
structural response modelling and (iv) detection of structural
changes [1], [7]. The first step is generally of an experimental nature
and can be more or less extensively addressed, depending on the
complexity of the structural system and of the behaviour to be
monitored. The second and third are generally of a statistical or
pattern recognition nature and are needed to remove disturbing
effects thus increasing sensitiveness of detection and reducing the
incidence of false detections. The fourth step is also of a statistical
nature and aims at providing clear unambiguous information
regarding the existence of changes monitored in the structural
behaviour of the target structural system.

Aviso legal
As opiniões manifestadas na Revista Portuguesa de Engenharia de
Estruturas são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
Legal notice
The views expressed in the Portuguese Journal of Structural Engineering
are the sole responsibility of the authors.

The present paper describes a generic SHM strategy that can be
applied to any structural system, since it is not based on parametric
or specific numerical models, and describes its application and
validation in the suspended 25 de Abril Bridge, located in Lisbon,
Portugal. After this brief introduction, section 2 describes the case
study concerning the structural system, the SHM monitoring system
and the data acquired in real-time. Sections 3 and 4 describe,
respectively, the information extraction and response modelling
procedures developed, while section 5 describes the automatic
strategy for detecting structural changes. Section 6 draws the
concluding remarks and achievements of the present work.

2
OLIVEIRA, C.M. [et al.] – Structural Health Monitoring of a

long-span suspended bridge. Revista Portuguesa de Engenharia
de Estruturas. Ed. LNEC. Série III. n.º 14. ISSN 2183-8488.
(novembro 2020) 5-18.
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2.1

The study case – 25 de Abril Bridge
Structural system

The case study used in the present paper is the suspended 25 de
Abril Bridge, located in the estuary of the Tejo River, and which
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connects the cities of Lisbon and Almada. This bridge has a total
length of 2277.5 m, with three suspended spans: a central suspended
span of 1012.9 m, two suspended lateral spans of 483.4 m each and
tree non-suspended lateral not longer than 100 m (Figure 1 (b)).
The North access is made through a prestressed concrete viaduct
comprising 13 spans while the south span is made by a railway
tunnel and road access.

Figure 1

All piers and pylons consist of steel trusses, being the single exception
the P7, which was built as a concrete hollow section. The pylons P3
and P4 are 180 m high and, as happens for all piers, support the
suspended truss at a height of 60 m, as it can be observed in Figure 4.
The pylons P3 and P4 are supported by concrete foundations
while P2, P5, P6 and P7, by piles. The abutment P1 and the cable’s
anchorage structures consist of concrete hollow elements, founded
directly on the rock.

The 25 de Abril Bridge: (a) Global view, from left side and
upstream. (b) Side view

The bridge deck is composed of a rigid beam, Figure 2, suspended by
1344 vertical hangers which, in turn, are suspended by 4 main cables,
supported at piers P2 and P5 and at pylons P3 and P4, Figure 1(b).
The cross-section of the deck’s stiffening truss, shown in Figure 2 and
Figure 3 (b), supports the road traffic at the upper chord level, with
6 roadway lanes, and the railway traffic on the lower chord, with 2
railway lines.

Figure 4

2.2

The 25 de Abril Bridge [8]. a) Lateral view of the pylons
P3 and P4. b) View of pylon

Structural monitoring system

The monitoring system installed in the 25 de Abril Bridge comprises
8 types of sensors and allows acquiring the structural behaviour
and the imposed actions, operational (traffic) and environmental
(temperature and wind). In Figure 5, the schematic representation
of the monitoring system is presented, including the sensors and the
acquisitions, communication and processing units. The key areas for
sensor locations are identified according to piers (P1 to P7), sections
of the deck (66 S to 66 N, where “S” and “N” represent South and
North respectively) and sections of the pylons.
The sensors are identified as “s.z”, where “s” stands for the sensor
identification and “z” for the key locations. All sensors can be
observed in Figures 6 and 7.

Figure 2

The 25 de Abril Bridge. Cross-section of the stiffening
truss

The data is acquired at 500 samples per sensor per second, after
which is filtered to a rate of 50 samples per second and decimated
to distinct sample rates according to measurement type, as shown
in Table 1.
Table 1
Measure
Reading
per
seconds

Figure 3

The 25 de Abril Bridge [8]. a) Road traffic view. b) Railway
traffic view
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Factors of data decimation
Acceleration /
Stress / Rotation Displacements
Railway load
100

10

5

Temperature

1

The data acquisition system (Figure 5) is composed of 13 data
concentrators which control 210 data loggers, all connected through
RS485 on fibre optic cabling. Each of these concentrators, located
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Figure 5

Schematic representation of monitoring system of the 25 de Abril bridge [8]

in the key areas of sensor location, are connected by an Ethernet
network built also on fibre optic with ring geometry for redundancy.
An industrial computer located also on site controls de acquisition
from the concentrator network and establish the permanent link to
LNEC’s server, to ensure real-time availability and data processing.

measurement, tilt-meters (identified as “cl”) are installed on the
top section (D), to allow for the indirect control of the cable’s
cell displacements, and accelerometers (“a”) are installed on the
foundations and the upper instrumented sections (C and D).

The sensors installed on the deck’s stiffening truss consist of
(Figure 6): thermo compensated strain gages installed on the
chord (identified as “e”), to measure the stress and overall force
distribution, accelerometers (identified as “a”), to measure the
natural frequencies and mode shapes, displacement transducers
(identified as “d”), to capture the displacements between the
bridges and the piers as well as those between road stringers and
the transversal suspended frames, thermometers (identified as “T”)
installed on the locations of the strain gages. On the section over the
abutment P1, four railway pads were installed under the rail, to allow
detecting trains travelling over the bridge, and on sections 0 and
22S two triaxle ultra-sound anemometers were installed to allow
estimating wind distribution applied on the bridge.
Concerning the sensors installed on the pylons (Figure 7), 6 sections
(three on each pylons leg) comprise strain gages (“e”) for stress

8

Figure 6

Identification and localization of the sensors [8]
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2.3

The data

The data acquired continuously on the 25 de Abril Bridge is divided,
for SHM purposes, into two subgroups: the imposed actions and the
structural responses.
On the first group, temperature, wind speed, railway traffic and
ground acceleration are continuously measured by thermometers,
railway pads and accelerometers, respectively. Road traffic is
indirectly estimated using the vibration levels captures by the
accelerometers installed on the bridge deck. Examples of these
quantities being monitored on the bridge are shown in Figure 8 for
one day, where the temperature slow variation and the wind speed
faster variability can be clearly identified in Figure 8 a, b, respectively,
whereas in Figure 8 c, d, the higher density of train passages during
the rush hours as well as the higher vibration levels during the day
can also be easily observed.

Figure 7

Identification and localization of the sensors in the
pylons P3 and P4 sections [8]

Figure 8

The second group consists of the ensemble of structural responses
characterizing the structural behaviour of the 25 de Abril Bridge, by
resorting to magnetostrictive displacement transducers, to captures
relative displacements on the deck and between the deck and piers/

Time series of one example of each imposed action: (a) temperature, (b) wind speed, (c) railway
traffic and (d) road vibration

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020
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Figure 9

Time series of one example of each structural response: (a) stress on deck’s chord, (b) displacement
between deck and pier P7 and (c) stress at the bottom section of pylon P3

abutments, servo-pendulum tilt-meters, to measure rotations of
the sections where cables are forced to change angles abruptly,
force-balance accelerometers, for measuring low-to-high frequency
vibrations and thermos-compensated strain gages for capturing
stresses. Examples of these quantities acquired during the same daily
period are shown in Figure 9, where the influence of temperature in
the stresses and displacements can be clearly observed as a variation
of trend while the effect of road and railway traffic can be observed
as an increase in the time-series variability.

3

Information extraction

As happens in bridges and dams being monitored worldwide, the
data continuously acquired on the 25 de Abril Bridge may, by itself,
be too voluminous to be analysed or not as informative as required
since it reflects numerous effects generated by simultaneous actions
being imposed to the structure. As a consequence, SHM works
generally report an important step which consists of information,
or feature, extraction [1]-[3], [9], which allows obtaining, from the
data acquired on site, vectors of compressed data (features) which
contain all relevant information but are free of surplus effects.
Following the present state-of-the-art in SHM of bridges [3],
[10]-[13], the information extraction strategy used for the SHM of
the 25 de Abril Bridge is based on obtaining, from the time-series
at certain predefined time-intervals: (i) statistical features that can
be directly and precisely correlated with the actions imposed to the

10

structure, and (ii) vibration information such as natural frequencies
and their corresponding damping ratios and mode shapes.
The statistical features were obtained from all quantities measured
on the bridge and consist of hourly maximum and minimum values,
hourly medians and hourly quartiles (25 % and 75 %). The median
values assume particular importance since they are expected to be
free of traffic and other fast effect, thus reflecting only slow effects
that can be analysed with higher precision, such as temperature.
Examples of these are shown in Figure 10 for a period of one year,
where the effect of annual temperature can be seamlessly observed
in the overall trend while the effect of the daily temperature wave
can also be observed in the important variability exhibited. The only
exception to this remark consists of the wind speed (Figure 10 d),
where some daily variability can be observed and where the annual
trend only reflects itself in a small reduction of speed during the
summer months.
Maximum and minimum hourly values are used to seamlessly
characterize and analyse the effects of road and railway traffic on
the 25 de Abril Bridge responses, based on the assumption that
the transient effect generated by traffic consists of the difference
between maximum/minimum and the median of the same hourly
period [1]. These features are also important to characterize actions
such as railway traffic, which is characterized using railway pads
whose value only differs from zero when the train’s bogies are on the
corresponding sleeper, and maximum wind gust speed. Maximum
and minimum stress values measured on one of the deck’s chords at

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020
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Figure 10 Examples of time median series of static-based information: (a) stress measured on the pylon, (b)
displacement between the deck and pier P7, (c) temperature measured on the deck, (d) wind speed
measured on the deck and (e) stress measured on the deck
mid span are shown to illustrate the hourly traffic effect, Figure 11,
while the time-series of maximum values acquired on one of the
railway pads during 4 months allows observing that the loads
imposed by the type of traffic did not changed during that period.
The vibration-based information is obtained hourly from the
time series of structural accelerations acquired on the 25 de Abril
Bridge. These quantities assume particular importance since their
changes are highly correlated with changes observed in the stiffness,
especially for high order natural modes, which exhibit lower mass
participation ratios. The procedure for obtaining vibration features
associated with natural modes is preceded by filtering and the
conversion, shown in Figure 13, from linear local accelerations to
section-equivalent rotation, vertical and horizontal accelerations,

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

and is detailed in [10], [11], [14], [15], for the 25 de Abril Bridge. It is
based on applying the Stochastic Subspace Identification [16], [17] in
its covariance version (SSI COV) method to the frequency domain
under analysis and in analysing this method’s output using a class
of machine learning algorithms named cluster analysis [1], [5], [11],
[18]. This method can be used to describe linear N-DOF (degree of
freedom) of time invariant systems under white noise excitation,
using the classical discrete state-space model:
xk+1 = Axk + wk

(1)

yk = Cxk + vk

(2)

where k identifies the instant, A the state matrix, C the output

11
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Figure 11 Time median, maximum and minimum series of e8.0

Figure 12 Examples of time maximum series of train weight-in-motion
matrix, xk the state vector and yk the measurements vector. The
variables wk and vk are independent zero mean stochastic processes
which represent unknown effects, noise, etc.
The SSI-COV relies on extracting singular values, S, from a Block
Toeplitz matrix built using the system’s output correlation matrix,
evaluated for positive time lags varying from 1.Δt to (2i – 1).Δt,
where i is the SSI model order chosen,
 S1 0 V1T 
T
(3)
T = U.S.V T = [U1 U2 ] 
  T  = U1 ⋅ S1 ⋅V1
 0 0 V2 
and on obtaining the observability, O, and controllability, Γ,
matrices, as follows,
Oi = U1 . S1½

(4)

Γi = S1½ . V1T

(5)

The state matrix A, is then obtained by solving a least-square
problem on the first n.(i – 1) lines of O, using the Moore-Penrose
pseudo-inverse,
A = Oit0■ . Oib0

(6)

where ■ represents the Moore-Penrose pseudo-inverse, Oit0 the
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matrix that contains the first n.(i – 1) lines of O and Oib0 the matrix
that contains the last n.(i – 1) lines of O.The modal frequencies, the
damping ratios and the mode shapes can be seamlessly extracted
from matrix A by first obtaining its eigenvalues, µk, and the poles of
the continuous-time model, λk ,

ln( µ k )
(7)
Δt
The frequencies, f, damping ratios, d, and mode shapes, Φk , are then
obtained as
λk =

fk =

Abs ( λ k )
2π

(8)

ξk =

Re ( λ k )
Abs ( λ k )

(9)
(10)

Φ k = Ci ⋅UiA
where Ui are the eigenvectors of A for model order i.
A

The results obtained from applying the SSI-COV method to one
hour of accelerations measured on the 25 de Abril Bridge are shown
in Figure 14, where the SSI poles and the first singular value spectra
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are represented. By comparing the SSI poles, shown in blue colour,
with the singular value spectra, shown in grey colour, it can be
observed that perfectly vertical alignments of poles, with frequency
values that repeat themselves throughout many SSI orders, are
coincident with spectral peaks, and thus with the presence of
natural mode shapes. Conversely, non-aligned sequences of poles,
observed along the vertical axis, may not consist of natural modes
but of spurious effects and have to be identified and not considered
as natural modes. This aspect, along with the high density of natural
modes observed in the domain 0 – 5 Hz, make automatic modal
identification challenging, when compared to smaller and stiffer
structural systems.

Figure 14 Poles estimated using the SSI-COV from the accelerations
acquired during an hour period: stabilization diagram
(frequency vs. order). a) Frequencies between 0 – 2.5 Hz.
b) Frequencies between 2.5 – 5 Hz.

Figure 13 Schematic representation of the accelerations [8]
The challenging character of the automatic modal identification in
the 25 de Abril Bridge has motivated the use of machine learning
algorithms. Choice was made to use clustering methods, which are
capable of classifying data objects belonging to a data set, without
any prior information and by analysing only their distribution
and density. The aim of a clustering algorithm is to minimize the
dissimilarity between data objects (poles) assigned to the same
subset (cluster) and, simultaneously, maximizing the dissimilarity
between poles allocated to different subsets. Considering a given
setup with K clusters, the overall within-subset dissimilarity W(PK),
to be minimized, is defined as

1 K
W ( Pk ) = ∑ ∑ ∑ d ij
2 k =1 c( i )=k c(j)=k

(11)

where, c(i) is a many-to-one allocation rule that assigns object i to
cluster k, based on a dissimilarity measure dij defined between each
pair of data objects i and j.
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The most well-known and used clustering algorithms are iterative
and based on greedy optimization [19]. These methods require
that the number of subsets be defined beforehand along with their
randomly located prototypes, taken herein as the centroids in the
clustering space. Following this definition, each iteration starts by
allocating the objects to the subsets according to the allocation
rules which were defined as the assignment of each data object to
the less dissimilar (closest) subset prototype. The second step of
each iteration consists of redefining the prototypes (centroids) of
the K clusters as their prototypes and assuming that each object
belongs to the cluster whose prototype is closest. Since no number
of clusters (or of natural modes) can be a priori, all possibilities
ranging from 1 to 100 were considered and the one chosen as the
best representative was that which allows obtaining the highest
silhouette width, according to the procedure described in [1], [2],
[5], [11].

Figure 15 Frequency vs. natural modes
When applying the ensemble of SSI-COV and clustering, a set of
natural modes is obtained, from which 76 (shown in Figure 15)
successively identified and were included on a baseline mode set,
upon which new identification are compared at each hour. Based on
this procedure, a set of 76 time-series of frequencies, and the same
number of damping ratios, is defined and analysed over time. One
example of these time-series is shown in Figure 16 for the frequency
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and the corresponding errors, which consist of information that is
independent, with the effects generated by the actions used as input
in the linear regression models. Due to their independency from the
actions, this time-series of errors exhibits a smaller variability and
is therefore the primary information analysed for real-time damage
detection and structural safety control [1], [7], [18]. To ensure that no
structural changes have occurred during the period under analysis,
these time-series must exhibit no trend or important variations in
time.

of the first vertical natural mode.

Figure 16 Time-series of the first vertical natural mode frequency

4

Structural response modelling

The analysis of the time-series of data acquired on site, shown in
section 2, as well as those of information extraction from these,
shown in section 3, allow observing, in an unambiguous manner, the
influence of the actions applied to the structure. The effects generated
by operational actions have been reported in the literature as having
magnitude variations of one or more orders of magnitude than those
generated by early damage [1], [13], [20]–[22] and therefore must be
taken into account when in SHM systems and techniques. In the 25
de Abril Bridge, it can be readily observed, in Figure 9 or in Figure 11,
that a single train crossing or a daily temperature cycle can generate
changes of up to 40 MPa in the stiffening truss chords or 100 mm
displacement in the bearing devices and joints.
To account for these variations in the damage detection and SHM
strategies used for controlling the safety of the 25 de Abril Bridge
choice was made to resort to linear and non-linear non-parametric
statistical regression. The linear model is solved analytically while
the non-linear model consists of a Multi-Layer Perceptron Neural
Network with one hidden layer, due to its simplicity and capability
of representing any continuous differentiable linear function [1], [7],
[23], [24].
The linear model used consists of classical multivariate linear
regression, as described and in [1]. This choice is based on the
hypothesis that each imposed action to the structure generate
one set of effects associated to one linear response due to the
fact that the structure exhibits a linear elastic behaviour. Equation
(12) describes the linear relationship between d actions measured
in situ, Xn,q, and each structural response, Yn, which is defined by a
set of regressive coefficients Uq, which are obtained by minimizing
the sum of the squared regression errors, a problem which exhibits
a single solution that can be obtained analytically [1]. A graphical
representation of this type of model is shown in Figure 17 a [1].
yi =

q =d +1

∑ x u + re ⇔ Y
ij

j

i

n

= Xn ,q Uq + REn

(12)

j =1

Using this model along with the 8 temperatures measured on
the stiffening truss in the central mid-span section of the bridge
(shown in Figure 6) as well as the wind speed in the three directions
measured at same location, all time-series of information obtained
according to the methods described in the previous section were
modelled. From each of these models, a time-series of estimates
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Figure 17 Graph representation of: (a) linear regression and (b)
MLP neural network [1]
To illustrate the modelling and analysis described herein, the
modelling errors of two time-series of stresses and displacements
measured on the 25 de Abril Bridge, and shown in Figure 10
(e2.P3mB and dj.P7), are shown in Figure 18. These errors were
obtained by training the linear regression models for a period of
one year, shown in green colour in the figure, and in estimating
subsequent periods, named as testing periods and shown in blue
colour as example. This procedure is conducted continuously over
time to assess if structural changes occur between the training and
testing periods defined successively over time. The observation of
the residuals errors obtained for the training and testing periods
allows concluding that stress and displacement variations generated
by effects other than temperature, wind and traffic (which were
either removed in the procedure described in section 3 or used as
input in the regression), exhibit standard deviation of 0.82 MPa and
7.8 mm. Any changes suffered by the structural system that may
generates changes larger than these can therefore be detected.

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

Structural Health Monitoring of a long-span suspended bridge
Catarina Miranda Oliveira, João Pedro Santos

Figure 18 Linear regression applied to the time series of e2.P3mB and dj.P7 and respective bridge localization

Figure 19 MPL neural networks applied to the time series of e2.P3mB and dj.P7 and respective bridge localization
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The non-linear model based on multi-layer perceptron (MLP) neural
networks [23] is applied as an alternative to the linear regression
modelling. The most important advantage of this method consists
of its non-parametric nature since it allows for nonlinear modelling
without the need to explicitly define the mathematical functions
between actions and responses [19]. The generic MLP model is shown
in Figure 17 b and is described in Equation (13), where ujk(II) and usv(III)
represent the regression coefficients, which, as for the linear model,
are obtained through the minimization of residual errors’ sum-ofsquares, h is a non-linear function chosen as the hyperbolic tangent
[23], ŷiv consist of the networks’ estimates and reiv the corresponding
residual errors (reiv = yiv – ŷiv).
m
 d

y iv = yˆ iv + reiv = ∑ h  ∑tij u(jkII )  u(svIII ) + reiv ;
i =1  j =1


i = 1, ,n; v = 1, ,p

(13)

In opposition to the definition of linear regression models, there
is no analytical solution for obtaining the weights that define
these neural networks and therefore iterative techniques must be
adopted. The MLP iterative weight definition is therefore based on
successive evaluations of the network in opposite directions: (i)
from the inputs to the outputs to obtain the estimates associated
with the set of weights present in the current iteration and (ii)
from the outputs to the inputs by back-propagating the errors
from the output layer to the first hidden layer. This iterative
procedure is named back-propagation and relies on gradient
descent for optimization, so as to converge faster to the global
minimum of the error function, or to local minima which are close
to the former. To avoid obtaining solutions corresponding to local
minima associated with high errors, the iterative process should be
repeated several times. Finally, when training neural networks for
structural response modelling, care must be taken so as to avoid
defining too complex and large networks [1], [23], [24] that may
memorize all relations needed to generate null or near-null error
sets, instead of learning the overall trends observed in the data. This
process is named overfitting and is avoided herein by restricting
the size of the network’s hidden-layer and by stopping the
network’s training when errors start increasing for a validation data
set, which is extracted from the training set. Concise descriptions
and explanations of MLP neural networks and their use for SHM
structural response modelling can be found in [1], [2], [7].
The procedure applied for linear regression modelling was
repeated for the neural networks and the example time-series of
corresponding errors are shown in Figure 19. Using this method,
the standard deviations of the modelling errors obtained were
significantly smaller than those obtained from linear modelling,
0.56 MP (0.82 MPa for linear modelling) and 6.67 mm (7.8 mm for
linear modelling), with negligible time consumption.

5

Automatic detection of structural changes

As shown in the previous section, the analysis of the errors’ timeseries allows, by itself, the identification of structural changes with
significant precision, especially bearing in mind the dimension
of the 25 de Abril Bridge, the number of sensors installed, the
margin of resistance of its materials and the magnitude of the
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actions imposed to this structural system. This identification can
be made by seamlessly analysing the trend, the expected value
and the variability of modelling errors. However, for the purpose of
continuous SHM and damage identification, an automatic analysis
procedure is needed.
In the present work, choice was made to use implement automatic
damage identification using statistical hypothesis tests on the
expected value of the modelling errors. This strategy allows
defining a safety boundary composed of an upper and a lower
confidence interval, defined herein with a confidence level of 99%
and assuming that the errors series and deviations are described by
Normal distribution. The confidence boundary’s expression is shown
in Equation (14),

E [ re − E [ re]]
E [ re − E [ re]] 
; E [ re] + N 99.5 ×
 E [ re] − N 0.5 ×
 (14)
n
n



where N0.5 and N99.5 are the percentiles 0.5 % and 99.5 % of a
Normal distribution with unit standard deviation and null average,
n is the number of error values contained in the sample, E[re] is the
expected value of the training errors, estimated using the average,
and E[re – E[re]] is their variability, estimated using the standard
deviation.
The automatic detection strategy described herein is applied daily
to the entire set of information time-series, extracted in from the
structural responses acquired on the 25 de Abril bridge, and allows
controlling the variations in the structural response which are not
explained by traffic, temperature and wind. This control is made by
analysing the number of estimated values lying outside the safety
boundary, per unit of time. This strategy is exemplified in Figure 18,
for linear regression, and in Figure 19, for neural network regression.
In these figures, the safety boundary is represented as dashed black
lines, which are obtained from the training errors shown in green
colour, for a training period of one year and an estimation/evaluation
period of one month. These boundaries are then compared against
the estimating errors, shown in blue colour, and those values
which surpass the confidence boundaries are counted and retain
for evaluation. Unusually high numbers of values surpassing the
boundaries trigger alerts and alarms.

6

Concluding remarks

The present paper describes the structural monitoring system
installed on the 25 de Abril Bridge and the SHM strategies applied
at LNEC for controlling the safety of this critical infrastructure. The
data acquired during one day on the bridge and the information
extracted from this data during one year are to provide examples of
the strategies and techniques use.
From the experience obtained in the monitoring of this large
infrastructure, it was concluded that, to allow controlling the safety
of the structure, global quantities representing the behaviour of the
structure and of its major elements (deck, pylons, piers, cable and
mechanical devices such as joints and bearings) should be measured,
either directly and indirectly.
Regarding damage identification based on the analysis of the data
acquired, it was concluded that real-time damage detection based
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on raw data can be highly prone to false detections due to the
effects observed in this data, which are generated by operational
and environmental actions such as traffic, wind and temperature.
As a consequence, SHM strategies developed were based on robust
information, filtered from fast effects and representing either the
hourly static response, obtained to characterize the effects of slow
actions such as temperatures and the maximum effects of traffic
and wind, or the dynamic modal response measured also during
1-hour periods.
While the automatic extraction of static-based data proved
straightforward based on statistics, the extraction of modal
information proved challenging and was the subject of important
research and development. It was concluded that time-domain
methods such as the Stochastic Subspace Identification (SSI)
performed better than those based on the frequency-domain since
their output is easy to analyse automatically. It was also concluded
that this automation can be effectively implemented using pattern
recognition methods, from which clustering methods appear to be
the most efficient and effective.
Regarding damage detection, it was concluded and exemplified
that sensitiveness to structural changes and robustness to false
detections can only be obtained through the modelling of the
structural responses based on the values assumed by the actions.
This modelling was made using linear regression and neural networks
and their comparison allowed concluding that the latter is more
effective and thus leads to more sensitive detection of structural
changes.
Regarding the automation of the damage detection, it was
concluded that considering the modelling errors as a Gaussian
population, following a Normal distribution, and testing the
location of their centre (expected value) with a confidence level
of 99 %, allows obtaining safety boundaries which adjust correctly
thus leading to sensitivity to monitored changes and robustness to
false detections.
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Design of a pre-stressed bridge deck with ultra-high
performance concrete (UHPC)
Dimensionamento de um tabuleiro de uma ponte pré-esforçado
em betão de ultra-elevado desempenho
Rui Valente
Gilberto Alves
Pedro Pacheco

Abstract

Resumo

Two different bridge deck solutions using Ultra-High Performance
Concrete (UHPC) are proposed. The existing design norms and
guidelines are reviewed and compared. The constructive process and
long-term effects were both considered in the numerical analysis. An
auxiliary numerical tool was implemented to aid the design of the
cross section. A bridge deck fully designed with UHPC (Case 1) and
a mixed deck solution designed with both UHPC and conventional
concrete (Case 2) are studied. Given the high strength grade of
UHPC, the design strategy consisted in the reduction of structural
elements thickness of the existing bridge deck. Both solutions
allowed reducing considerably the deck weight, the amount of
pre-stress and loads transmitted to the substructure. Case 2 showed
to be more economic than Case 1 but less than the existing bridge.
Further improvements in the economic assessment and possible
design strategies are discussed.

Neste trabalho são propostas duas soluções distintas para o tabuleiro
de uma ponte em Betão de Ultra-Elevado Desempenho (UHPC). As
normas e guias de dimensionamento são revistas e comparadas. O
processo construtivo e os efeitos diferidos são tidos em conta na
análise numérica. Uma ferramenta auxiliar foi implementada para
apoiar o processo de dimensionamento da secção do tabuleiro.
As duas soluções propostas consistem num tabuleiro unicamente
dimensionado com UHPC (Caso 1) e numa solução mista onde
betão convencional e UHPC são usados em conjunto (Caso 2). A
estratégia de dimensionamento passou por reduzir a espessura dos
elementos estruturais do tabuleiro da ponte existente. Ambas as
soluções permitiram reduzir o peso do tabuleiro, a quantidade de
pré esforço e a ação transmitida à subestrutura. O Caso 2 resultou
numa solução mais económica que o Caso 1 mas menos que a
solução existente. São discutidos aspetos adicionais a considerar na
avaliação económica e possíveis estratégias de dimensionamento.

Keywords:
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Ultra-high performance concrete / Box girder / Structural design
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Several experiments and studies were carried out in the past aiming
to increase concrete strength. Most developments occurred during
two decades between the 1970s and mid-1990s. Two major lines
of research were followed aimed to achieve high mechanical
performance with cementitious matrix materials. The first is
concerned with high-strength densified with small particles (DSPs)
concrete, including high superplasticizer, silica fume content and
ultra-hard aggregate [1]. Another approach was oriented towards
improving the strength of the paste, based on the concept of the
so-called Micro-defected-free (MDF) paste [2]. High-strength DSPs
concrete was developed further by scientific civision of Bouygues [3].
Steel straight fibers were added to the cementitious material matrix
(2-2.5% per volume) and compressive strength reached 170 MPa.
It was concluded that steel fibers enhanced ductile behaviour on
rupture. Lafarge corporation developed a new mix formulation and
labelled it as “Reactive Powder Concrete” (RCP) which continues to
exist in the commercial form of “Ductal” [4].
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Introduction

After UHPC had become commercially available in the United
States in 2000, it was applied in bridges in many ways, but the most
common practice was to use it in bridge joints [5]. In 2002, France
draw the first design recommendation on UHPC [6] and 2 years
later Japan also released a comprehensive guideline [7]. Since 2005,
large-scale research programs have been carried out in Germany [5]
and in South Korea [8]. Malaysia UHPC bridge production is already
taken seriously and 24 bridges made of UHPC were already been
built in 2014 [9].
The history of structural engineering has shown that structural form
is closely interrelated with the material of which it is made of. The
emergence of new materials leads to new structural geometries
so that the material properties can be fully exploited. Arches were
early built with stone, then steel brought trusses, suspension and
tied bridges. UHPC provides structural designers with distinct and
improved mechanical properties. Thus, new structural concepts
taking advantage of it are expected.
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With the increasing mobility and accessibility needs comes a
growing demand over infrastructures such as bridges. Consequently,
the search for economical solutions is indispensable. UHPC is
characterized by its compressive strength higher than 150MPa and
tensile strength enhanced by steel fibers around 10MPa. Thus, it
is required less material to resist the same loading. Consequently,
lighter structures are expected to be designed when compared with
those built with conventional concrete (CC). However, a major
hindrance related with material high cost arises. Therefore, to
evaluate whether UHPC application is economical or not, studies
should be carried out.
The objective of this design is to use ultra-high performance
concrete (UHPC) and assess if the common practice of reducing
structural elements size/thickness for higher concrete grades either
results or not in economic advantage. This work presents a possible
bridge deck design approach based on relatively recent material
with enhanced mechanical properties whose structural potential
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should be assessed. The existing applicable standards are identified,
compared, and used in the design process. When needed, existing
research studies on the material behavior is used as complement.

2
2.1

UHPC
Composition

UHPC mixtures are typically designed with ordinary Portland
cement. Fine quartz sand aggregate is frequently used and the most
common maximum particle size of sand used is limited to over 5
or 6 mm [10, 11]. Quartz powder may equally be used with particle
size distribution ranging from 0.1 to 100 µm and usually acts like
a filler [12]. Silica fume with a typical diameter of 0.2 µm helps
to occupy the space between the cement particles, to improve
rheological behaviour and the formation of secondary hydrates.
UHPC is distinguished by low water to bind ratio around 0.25 and
silica fume content of 20% of the cement weight [13]. In order to
reduce water content and to increase flowability, it is fundamental
to add superplasticizers. However, setting time and early strength
development is delayed by its presence [3]. Several types of steel
fibers can be integrated in UHPC mixture. In the current work, steel
fibers are assumed. Their geometry and content may vary from each
supplier. Nevertheless, the purpose of using fibers is to increase
ductility, strength and to reduce the cracking tendency [10].

2.3

2.4

Hardened State

The typical compressive strength of UHPC ranges between 150 and
250MPa. UHPC shows linear elastic behaviour until 70 or 80 % of its
ultimate compressive strength. The scatter of compressive strengths
tests results is usually low due to homogeneity of the material [13].
The strain at peak stress is approximately 4.4 %. Thanks to the fibers,
a pronounced descending branch towards rupture is developed
(Figure 1). Its configuration is influenced by several factors: fiber
content, orientation, geometry, stiffness and relation between fiber
length and maximum aggregate dimension [17].
Graybeal and Baby [18] characterized uniaxial tensile response
of UHPC specimen with strain hardening behaviour after a set of
direct tension tests (Fig.1). The response can be divided into four
phases. First, linear elastic domain (Phase I) is observed followed by
the formation of multiples tightly spaced cracks which are bridged
by steel fibers (Phase II). Cracks occur sequentially when the stress
overpass the matrix cracking strength. When crack saturation occurs,
individual cracks start to extend (Phase III). At certain moment,
some crack reaches its extension limit and the bridging fibers begin
to be pulled out from the matrix (Phase IV). This behaviour is known
as strain-hardening. If the post-cracking strength is lower than the
crack stress, the Phase IV comes right after the first cracking leading
to a strain-softening material.

Fresh state

Any CC mixer is capable of mixing UHPC but it demands more energy
than CC does, meaning that mixing time should be longer. This fact
combined with fine grain size and low water-binder ratio may lead to
undesirable overheat during mixing [14]. Placing operations occupy
a fundamental role on UHPC fibers orientation. Fiber reinforcement
tends to show alignment preference on UHPC flow direction during
casting and fibers close to walls tend to be oriented parallel to
the formwork surface. Therefore, UHPC ultimate tensile strength
and ductility are highly influenced by placement method [13] and
this phenomenon must be considered during the development of
casting sequence. The reduced water-binder ratio in a UHPC mix
requires particular attention to prevent water to escape prior to
hydration [14]. Additionally, the surface of constructive joints should
be systematically cured so that both surface drying and microcracking may be prevented. Heat (90ºC) and steam (RH = 95%)
treatment may be applied to UHPC to accelerate hydration process
and to enhance mechanical properties including durability. These
treatments are only feasible within a precast plant [15]. Hydration
reaction starts 26h after water addition, approximately. This period
is known by “dormant period” which is longer than that in CC
because of significant amount of superplasticizer [16]. Mechanical
properties start developing approximately 32h after water addition.
After 7 days, the UHPC compressive strength achieves 140MPa (81%
of final strength).
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Figure 1

Typical stress-strain-diagrams of UHPC in compression
(top) [17] and in tension (down) [18]
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3
3.1

Design principles and assumptions
Standards

A reliable design must be supported by proper guidelines or codes.
For that reason, a search for documents intended to support
designers is performed as well as their review. Australian and
Japanese documents are applicable in very limited cases. The former
is suited for pre-stressed beams made of RPC [19], whereas the
latter solely gives material properties to strict cure conditions and
material mix [20]. The Swiss norm approaches several issues, but
it is predominantly focused on pre-cast elements or reinforcement
of existing structures [21]. Finally, France counts with expertise
evidences in UHPC matters including regulation. In 2002, France
came up with a complete recommendation for that time and which
allowed engineers to design several bridges. Latter in 2013, it was
updated mainly because of conformity reasons with Eurocode 2
(EC2) [15]. In 2016, France provided engineers with a national annex
where every issue addressed in EC2 is also mentioned and reviewed
for UHPC applications [22]. All in all, NF P 18-710 proves to be the
most reliable and embracing UHPC design code. This document
follows the previous French recommendations which had produced
practical evidences of their application. That is why NF P 18-710
remain the primary reference during this case study.

3.2 Mechanical properties
The case study is carried out considering a field cast procedure, which
means, no thermal treatment nor steam treatment. According to
the NF P 18-710, this assumption has direct influence on shrinkage
and creep values. According to the French norm [22], for preliminary
or design studies, and in the absence of tests or an identity card
of the material, it is possible to use the provided indicative values
of UHPC properties at 28 days of age. Some of these values are
tabulated in form of ranges and, for those, the minimum values are
assumed. Higher strengths are usually attained under controlled
curing conditions and eventually with heat treatment as in precast
plants. However, the constructive method adopted presumes an
in-situ cast. Additionally, the intermediate value for the fiber length
was assumed (16 mm). The assumed properties are presented in
the Table 1. This material will be described as UHPC150 henceforth,
because of its characteristic compressive strength.
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Table 1

Mechanical properties assumed for UHPC during the
current study – UHPC150
Property

Symbol

Value

Elasticity Modulus

Ecm

45 GPa

Characteristic compressive strength

fck

150 MPa

Mean compressive strength

fcm

160 MPa

Characteristic limit of elasticity under
tension

fctk,el

7.0 MPa

Mean limit of elasticity under tension

fctm,el

8.0 MPa

Characteristic maximal post-cracking stress

fctfk

6.0 MPa

Mean maximal post-cracking stress

fctfm

7.0 MPa

Lf

16 mm

Global fiber orientation factor

Kglobal

1.25

Local fiber orientation factor

Klocal

1.75

Thermal expansion coefficient

αt

11 µm/m/ºC

Crack opening corresponding to local peak

wpic

0.3

Mean post-cracking stress corresponding to
a crack width of 0.01H

fctf1%

4.8 MPa

Crack width corresponding to the local peak
in the curve

wpic

0.3 mm

Crack width of 0.01H where H is the height
of the tested prism

w1%

2 mm

Fibers’ length
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3.3

Constitutive law for design

Table 2

The compressive constitutive law is simply modelled with a bilinear
diagram as depicted in the Figure 2. The derived parameters are
presented in the Table 2. The plastic behavior is possible because of
the post-cracking strength in the transverse direction which allows
uniaxial compressive deformation under constant stress.

Mechanical properties assumed for UHPC during the
current study – UHPC150
Compressive law

acc

0.85

2
Lc = h
3

16.7 cm

ϒc

1.5

fctfk,u = fctfk/(γcf K)

3.7 MPa

fcd = αcc fck/γc

85 MPa

fctf1%,u = 0,8 fctfk,u

3.0 MPa

εc0d = fcd/Ecm

0.189%

ε u,pic =

0.295%

ε u ,1% =



fctm



Kglobal fcm 

ε cud 1 + 14

Figure 2

NF P 18-710 Design stress-strain relationship in tension [6]
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w peak

+

Lc
w 1%
Lc

+

ε u, lim =

3.4

fctk,el
γ cf Ecm
fctk,el
γ cf Ecm

wf
4Lc

0.19%

1.21%

2.40%

Time dependent properties

The way material strength and stiffness evolve during time has
major importance during staged construction analysis. The results
achieved by Habel et al. [16] in determining the models of mechanical
properties development are used in this study. That paper is based in
a proprietary UHPC (CEMTECmultiscale®) and proposes a model for
the development of mechanical properties as function of degree of
reaction (r) which, in turn, is function of time (t) – equation (1). Thus,
any mechanical property “p” studied by Habel et al. can be modelled
by the generic equation (2).
r=

0.038( t − 26 )

1+ 0.038( t − 26 )

p (r ) =

Figure 3


 ε c0d

NF P 18-710 Design stress-strain relationship in
compression [6]

In the framework of NF P 18-710, all structural elements to be
designed in this work are classified as thick elements with strainsoftening behavior. The corresponding tensile constitutive law is
represented in the Figure 3. A safety factor (γcf = 1.3) is introduced
regarding manufacturing defects and it is applied to tensile strength
of UHPC. The post cracking constitutive law depends not exclusively
on the material but also cross-section geometry, namely the crosssection depth (h). It is used to estimate the characteristic length
(Lc) which relates the crack width to an equivalent deformation. It
is employed as a reduction factor related to scale effect on the postcracking strains. As an example, the values presented in the Table 2
are based on a cross-section depth of 25 cm. In order to take into
account fibers variability in space and orientation, an additional
reduction factor (K) is implemented. In a real design situation, and
before implementing the validation process, the designer is allowed
to use the recommended value of 1.25 for K factor. Next, suitability
tests should be carried out to validate those values.

Tensile law

( r − r0 )
1− r0

(1)

a

× p ( r = 1)

(2)

Where r0 is the degree of reaction at the beginning of the strength
development, and takes the value of 0.16. The parameter a values
0.8, 1.1, 2.5 if the mechanical property being determined is either
the elasticity modulus, compressive strength, limit of elasticity
under tension, respectively [16]. The French norm provides indicative
models for creep and shrinkage, and suggests intervals for the input
parameters. Intermediate values were assumed. For more details
on the models, refer to [22]. Finally, all time dependent data is
inputted on structural analysis software which performs step-bystep calculation as described by the general method mentioned in
EN1992-2 for the assessment of structural effects of time dependent
behavior [23].
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3.5

Bending calculation

A numerical tool following the strategy of Yoo and Yoon [24] was
implemented in a worksheet aiming to aid the sectional analysis
given the complexity of the post-cracking constitutive law. It is
based on the assumption of linear strain distribution (Figure 4). The
constitutive laws of UHPC and steel reinforcement are used to find
the stresses distribution. The stresses are numerically integrated
along the cross-section depth. The minimum required steel
reinforcement was found in each case by stablishing equilibrium
between internal and applied forces and iteratively changing the
position of neutral axis (c) and the curvature (Φ). To better illustrate
the method, the Annex I presents the results of particular design
example of a 0.25 m thick slab under pure bending moment of
260 kN.m/m.

Figure 4

3.6

Schematic explanation of stress and strain distributions
in cross-section [24]

VRd,f = Afv σRd,f cor θ

(3)

Where Afv is the cross-section area delimited by the lever arm of the
internal forces (z), and σRd,f is the mean value of the post-cracking
stress resistance along the shear crack. Both UHPC matrix and
shear reinforcement contribution to shear strength are determined
similarly to that is described on EC2. However, when determining
the compressed strut strength, no positive direct influence provided
by pre-stressing is considered, contrary to what is described in EC2.

4.1

Load cases

Each stage of constructive process was considered in the
numerical calculation. The equipment considered was the Movable
Scaffolding System M70-S developed by BERD – Bridge Engineering
Research & Design. The evolving superstructure scheme, self-weight,
construction equipment loads and pre-stressing action were applied
sequentially and according to the construction time schedule of
the existing bridge. The reduced loads imposed by constructive
equipments on the structure due to the deck mass reduction during
the design process is properly considered. The remaining permanent
loads, thermal loads and traffic loads were defined during service
stage. All load cases are defined according to European Norms.
Finally, by combining all load cases, it was possible to output internal
forces, stresses and deflections for ultimate and serviceability limit
state design and verifications.

4.3

Design

For simplicity, the cross-section geometry was kept constant along
the deck length. The depth of the cross-section was fixed to 2.5m.
This value leads to a slenderness of L/h = 28, which is between those
adopted for the box girders of the Batu 6 Bridge (25) and PS34
Bridge (30) [25, 26]. External pre-stressing solution was adopted in
order to remove constructive limitations to the reduction of web
thickness. Tendons’ layout (Figure 6) has two configurations. The
polygonal configuration is intended to balance vertical loads. The
straight tendons segments over the piers were required to reduce
high negative bending moments and deflections that arise during
the construction stage.

Case study: Río Cabriel Bridge
Existing bridge

The present bridge of the current case study was constructed in
2010. It is placed in Spain (Cofrentes, Valencia). It integrates the
national road N-330 and passes over the Cabriel river. It has 8 spans
which totals 520 m length. The common span has 70 m of length
and 11 m of width. The tallest pier is approximately 45 m high. The
superstructure is a concrete box girder with 2.5 m depth at mid-span
(Figure 5) whereas it reaches 3.47 m over the piers.
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4.2

Río Cabriel Bridge - Cross-section at mid span

Shear

NF P 18-710 allows the superposition of shear strength given
by matrix, shear reinforcement and fibers. The shear strength
component due to fibers bridging cracks is given by the equation (3).

4

Figure 5

Figure 6

External tendons lay-out [m]

In the Case 1, the superstructure is solely materialized with UHPC
along its length. The thickness of the webs and flanges were iteratively
reduced as long as the limit states are verified during the constructive
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and service phases. The amount of reinforcement was also limited in
order to meet constructive requirements concerning the minimum
bar spacing. The resulting cross-section is presented in the Fig. 6. The
concept of the Case 2 consists of placing the UHPC where the deck is
under more demanding bending and shear forces, i.e. near the piers.
The remaining deck is casted with CC. The reasoning is analogous
to the design of lightened slabs where a solid slab is placed near the
supports to resist high internal forces. However, in this case, it would
be the strength of the material changing instead of the cross-section
(Figure 7).

4.4 Comparative analysis
When compared to the existing bridge deck (Case 0), the axial
force transmitted to the piers under quasi-permanent combination
of loads was reduced on average by 24% for Case 1 and 18% for
Case 2. The Table 3 shows the percentage variation of the base
reactions for each seismic type in both longitudinal and transverse
directions of the bridge deck. The seism type 1 is the governing one.
Significant horizontal action reductions were only observed in the
transverse direction. The reductions observed also mean that shear
and bending moments transferred to the piers and foundations
decrease.
Table 3

Case

Percentage change of global base reactions when
compared with Case 0 [%]
Seismic type 1

Seismic type 2

ΔF long.

ΔF tansv.

ΔF long.

ΔF transv.

1

+ 0.9

– 14.6

– 26.9

– 14.4

2

– 0.9

– 8.0

– 19.8

– 7.7

Those reductions are justified by the decrease of the superstructure
mass of 36% for Case 1 and 26% for Case 2 (Table 4).
Table 4
Figure 7

Cross-section solution of Case 1 (top) and Cross-section
solution of Case 2 (down)

Since the structural elements became slenderer the need for
considering second-order effects was verified. Two buckling analysis
were performed. The first was performed during the construction
phase whereas the second was performed during the service phase.
For simplicity, a partial model of the deck was used for numerical
analysis and the geometric imperfections were disregarded. In both
situations, the main buckling mode occurs in the bottom flange close
to the pier (Figure 8). The minimum buckling factor of 13.4 which
lead to conclude that the second-order effects can be disregarded.

Figure 8

Amount of concrete and/or UHPC
Area

C 40/50

UHPC 150

Volume

Mass

Volume

Mass

[m ]

[m ]

[t]

[m ]

[t]

0

6.67

3441

8777

–

–

1

4.27 (– 36%)

–

–

2220

5663

1151

2934

1423

3627

Case

2

2

4.95 (– 26%)

3

3

Case 2 - Buckling mode during constructive process

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

25

Design of a pre-stressed bridge deck with ultra-high performance concrete (UHPC)
Rui Valente, Gilberto Alves, Pedro Pacheco

The amount of pre-stress tendons is also reduced by 36% and 32%
(Table 5), respectively. The amount steel reinforcement was not
accounted for due to the lack of information about the original
project.
Table 5

Amount of pre-stressing steel
Total length

Volume

Mass

[m]

[m3]

[t]

0

193440

27.08

212.6

1

123904 (– 36%)

17.35

136.2

2

131184 (– 32%)

18.47

145.0

Case

There is significant scatter on UHPC unit cost [27] when compared
with CC. For that reason, the study is carried on by considering
two limit unit costs: 500 (scenario 1) and 2000 €/m3 (scenario 2).
Additionally, the conventional concrete C40/50 was assumed
to costs 95€/m3 and the pre-stressing streel is assumed to cost
2800€/t. The Figure 9 illustrates stacked column charts where
partial and total costs are placed side by side for each case in each
scenario. The reduction of mass was not enough to outweigh the
high cost of UHPC. Therefore, both proposed solutions for the deck
did not present economic advantage.

the Case 1 and 2. The trend observed on the deck cost from case 1 to
case 2 suggests that further rationing of the UHPC should be carried
out so it can be allocated where it is most effective. The contribution
of the post-cracking tensile strength provided by UHPC is higher in
shear and flexural design of thin elements, e.g., the design of the top
slab in the transverse direction (Annex I). Due to scale-effect, the
steel fibers do not contribute as much in the design of thicker/tall
elements like the cross section of a bridge deck. Moreover, UHPC
high compressive strength can only be fully exploit in the highly
compressed bottom flanges close to the piers.
There are other aspects to be considered in future studies and that
might lead to different conclusions. The steel reinforcement was not
considered in the economical assessment. NF P18-710 states that all
minimum reinforcement quantities are no more applicable to UHPC
structures due to its improved ductility. There might be cases where
it is possible to design unreinforced elements leading to less costs
associated to rebar working and placement as well. Moreover, the
constructive equipment might be adjusted to bear less fresh concrete
and consequently the action of its self-weight on the superstructure
is expected to decrease as well. A multivariable optimization where
aspects such as cross-section configuration, structural scheme, span
length, pre-stressing solution and layout should be accounted for in
future similar studies. Lastly, a global economic study including the
substructure elements is suggested since they are less loaded.
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Annex
Variables

UHPC 150
xi

b(xi)

ε(xi)

σ(xi)

F(xi)

ϕ [m–1]

0.04469

[M]

[m]

(-)

[kPa]

[kN]

x [m]

0.0396

0.00125

1.00

– 0.00171

-77087

– 193

0.00375

1.00

– 0.0016

– 72058

– 180

0.00625

1.00

– 0.00149

– 67030

– 168

0.00875

1.00

– 0.00138

– 62001

– 155

0.01125

1.00

– 0.00127

– 56973

– 142

0.01375

1.00

– 0.00115

– 51944

– 130

0.01625

1.00

– 0.00104

– 46916

– 117

0.01875

1.00

– 0.00093

-41887

– 105

M = Σ(F(xi) xi) + Fs ds

260 kN.m

0.02125

1.00

-0.00082

-36859

– 92

N = ΣF(xi)

0 kN

0.02375

1.00

-0.00071

-31831

– 80

0.02625

1.00

-0.0006

– 26802

– 67

…

…

…

…

…

0.22875

1.00

0.00846

3219

8

0.23125

1.00

0.00857

3211

8

0.23375

1.00

0.00868

3203

8

0.23625

1.00

0.00879

3195

8

0.23875

1.00

0.0089

3187

8

0.24125

1.00

0.00901

3179

8

0.24375

1.00

0.00913

3171

8

0.24625

1.00

0.00924

3162

8

0.24875

1.00

0.00935

3154

8
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Reinforcement
As [m2]

1.96 E-03

ds [m]

0.21

σs [kPa]

434783

Fs [kN]

852
Internal Forces

The numerical tool can be also used to draw the Bending
moment-Curvature diagram:
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Calibration of partial safety factors using FORM
Calibração de coeficientes parciais recorrendo ao método FORM
Luciano Jacinto
Luís Oliveira Santos
Luís Canhoto Neves

Abstract

Resumo

Partial safety factors present in codes are defined for the design of
broad populations of structures. As a consequence, they do not always
reflect correctly the uncertainties for specific existing structures. The
possibility of adjusting them has therefore great interest when assessing
an existing structure. The concept of design point connected to FORM
offers a simple method to calibrate partial safety factors for individual
variables. This paper discusses the overall methodology and develops a
set of analytical expressions for the probabilistic models more common
in structural reliability.
As it will be seen the partial factor for a particular variable can be adjusted
once defined: (1) probabilistic model used to describe the uncertainty
in that variable; (2) coefficient of variation of the variable; (3) fractile
implicit on the characteristic value used to quantify the design value;
(4) importance of the variable in the limit state under consideration
(measured by the respective sensitivity factor), and (5) target reliability
index.
The choice of the probabilistic model influences significantly the partial
factors and this influence rises as the coefficient of variation increases.
As a consequence, more attention must be paid when choosing a
probabilistic model for a variable with high coefficient of variation.

Os coeficientes parciais de segurança especificados nos regulamentos
estão calibrados para o dimensionamento de populações de estruturas
relativamente vastas. Consequentemente, tais coeficientes nem sempre
refletem corretamente os níveis de incerteza envolvidos em estruturas
específicas existentes. A possibilidade de ajustá-los tem, por isso, grande
interesse na avaliação de estruturas existentes. O conceito de ponto
de dimensionamento FORM oferece um método simples para calibrar
coeficientes parciais de segurança relativos a variáveis individuais. Este
artigo discute o método geral e desenvolve um conjunto de expressões
analíticas para os modelos probabilísticos mais comuns em fiabilidade
estrutural.
Como veremos, o coeficiente parcial de segurança de uma variável
específica pode ser ajustado uma vez definidos: (1) modelo probabilístico
usado para descrever a incerteza nessa variável; (2) coeficiente de
variação da variável; (3) quantil implícito no valor característico utilizado
para quantificar o valor de dimensionamento; (4) importância da variável
no estado limite em consideração (medida pelo respetivo coeficiente de
sensibilidade) e (5) índice de fiabilidade alvo.
A escolha do modelo probabilístico influencia significativamente os
coeficientes parciais e essa influência é tanto mais significativa quanto
maior for o coeficiente de variação da variável. Consequentemente, mais
atenção deve ser dada ao escolher um modelo probabilístico para uma
variável com alto coeficiente de variação.
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Calibration of partial safety factors is of interest not only to code
writers but also to designers of structures and mainly those involved
in the assessment of existing structures. In fact, the partial factors
specified in codes for new structures are applied to vast populations
of structures and might not reflect correctly the level of uncertainty
for a particular existing structure [1]. If relevant statistical information
regarding a given basic variable is available during the assessment of
an existing structure, the possibility of adjusting the partial factor
of that particular variable is of great interest, for that information
can lead to a decrease of uncertainty and a possible reduction in the
partial factor.
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Introduction

The possibility of adjusting the partial factors when assessing an
existing structure can be regarded as an intermediate level between
the method of partial factors, with fixed values as specified in codes
for new structures, and a full probabilistic analysis, which requires
probabilistic information for all basic variables involved and is more
demanding from the practical point of view.
According to EN 1990 [2], the partial safety factors specified in
Eurocodes were calibrated mainly based on a long experience of
building tradition (clause C3 (2)). The same clause mentions that
partial factors might also be calibrated using probabilistic tools. A
general method to calibrate partial factors through probabilistic
tools is described in [3] and in ISO 2394 [4]. This method, however,
is of interest mainly to code writers since its use is not simple for
practical applications. A simpler approach, based on First Order
Reliability Method (FORM), has gained the attention of several
researchers due to its simplicity and has strong application in the
assessment of existing structures domain [5].
A recent recommendation published by fib [6] constitutes an
important step to bring this approach to the practising engineers.
The present paper gives a contribution on this subject, by
discussing the overall methodology and by developing formulas
for probabilistic models common in structural reliability but not
covered by the above fib recommendation, namely Fréchet and
Weibull distributions.

Aviso legal
As opiniões manifestadas na Revista Portuguesa de Engenharia de
Estruturas são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
Legal notice
The views expressed in the Portuguese Journal of Structural Engineering
are the sole responsibility of the authors.

2

Calibration of partial factors using FORM
– General formulation

Consider a limit state function M = g(X1, ..., Xn), whose safety margin
M depends on n basic variables, Xi. The function g is defined so that
M < 0 represents failed states, M = 0 limit states and M > 0 unfailed
states [4]. According to the partial factor format, the safety to that
limit state is considered acceptable if:
g ( X1d ,, Xnd ) ≥ 0

(1)

where each random basic variable Xi was substituted by its design
value, Xid. According to FORM, representing the cumulative
distribution function of Xi by FXi(x), the design value Xid is given by1:
JACINTO, L. [et al.] – Calibration of partial safety factors using FORM.
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The point (X1d,...,Xnd), called design point, is the point belonging to the surface
g = 0 with the highest probability density, being therefore the point where a
possible rupture is most likely to occur.
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Xid = FX−i 1 ( Φ ( −α iβ ) )

(2)

where Φ() is the standard Normal cumulative distribution, αi is the
FORM sensitivity factor of Xi for the limit state under consideration
and β is the reliability index for that limit state.
The sensitivity factor αi measures the contribution of the uncertainty
of the variable Xi to the reliability β [7]. For a given limit state
M = g(X1,...,Xn), composed by n basic variables, the α-factors have
the following properties:
−1 ≤ α i ≤ 1
n

∑ α2i = 1

(5)

For a basic variable X representing a resistance, the design value is
given by Xd = Xk /γm, where Xk is the characteristic value of X and γm
the partial factor of X. Thus, γm can be expressed by:
γm =

Xk
Xk
=
Xd FX−1 ( Φ ( −α×β ) )

(6)

The characteristic value Xk in Equations (5) and (6) corresponds in
general to a fractile p of the corresponding distribution functions
FX (e.g. p = 0.95 for actions and p = 0.05 for resistances). In this case,
Xk is given by:

Target values of reliability index as specified in [2]

Reliability
Class

Consequences

RC3

(4)

For a basic variable X representing an action, its design value is given
by Xd = γf Xk, where γf is the partial factor and Xk the characteristic
value. Thus, a general expression for γf is:
−1
Xd FX ( Φ ( −α×β ) )
=
Xk
Xk

Table 1

(3)

i=1

γf =

as the marginal cost of safety is greater for existing structures. This
subject, although pertinent, is outside the scope of this study, so it
will not be addressed here.

Reference period
1 year

50 years

High

5.2

4.3

RC2

Medium

4.7

3.8

RC1

Low

4.2

3.3

The key point of the methodology for calibrating partial factors
using FORM lies in the sensitivity factors. The sensitivity factor
α for a particular variable varies from limit state to limit state.
However, it is possible to identify certain common values of this
factor. The standard ISO 2394 [4] proposes the values shown in
Table 2, which were also adopted in Eurocode 0 [2]. It should be
noted that these values are generally conservative. For example,
for a limit state composed by only 2 basic variables, one action and
one resistance, the first is naturally the dominant action, and the
second is the dominant resistance. Using then the values proposed
by those standards, the sum of the squares of the α-factors for that
limit state is (− 0.7)2 + (0.8)2 = 1.13, which is greater than 1, showing
that the sensitivity factors of −0.7 and 0.8 are conservative when
used together. If there are more than two basic variables, the degree
of conservatism increase.
Table 2

Standardized α-values as specified in [4]
Basic variable

α

(7)

Dominating action.................................................................................

− 0.70

Note that γf and γm depend on the fractile p associated to the
characteristic value used to compute the design value. In the case
of actions, increasing p causes a decrease in γf, and in the case of
resistances, increasing p causes an increase in γm.

Remaining actions (accompanying actions)......0.40(− 0.70)......

− 0.28

Dominating resistance .........................................................................

0.80

Remaining resistances............................0.40(0.80)...........................

0.32

−1
X

Xk = F

( p)

The value of the reliability index β in Equations (5) and (6) can be
regarded as the target value βT, as specified in codes, which depends
on the consequences of failure and on the marginal cost of safety
[8]. Eurocode 0 [2] defines three Reliability Classes (RC1, RC2 and
RC3), corresponding to low, medium and high consequences.
The target values of the reliability for each Reliability Class
are reproduced in Table 1. As shown, the recommended target
reliability indexes are presented for two reference periods: 1 and
50 years, which correspond to the same level of reliability [9]. The
column “50 years” should be interpreted as the reliability for the
design working life (or residual working life, in the case of existing
structures), irrespective of its duration [10]. When the design
working life is 50 years, then the annual reliability has the value
indicated in column “1 year”.
The target reliabilities specified in Eurocode 0 [2] are intended
mainly for new structures. For existing structures, it has been
recognized that values lower than these are more appropriate [11],
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According to Clause C.7 (3) of [2], the values in Table 2 should be
used only if:
0.16 <

σE
< 7.6
σR

(8)

where σE is the standard deviation of the dominating load effect
and σR the standard deviation of the dominating resistance. If this
condition is not valid, α = ± 1.0 should be used for the variable with
the highest standard deviation and α = ± 0.4 for the remaining
variables. The “−” sign is to be used for variables that decrease
reliability (in general loads) and the “+” sign is to be used for variables
that increase reliability (in general resistances).
In the next sections, the standardized α-values and Equations (5)
and (6) will be used to derive expressions for partial factors of basic
variables with specific probabilistic models.
In the specific case of variable actions, Eq. (5) should be applied with
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care. The probability distribution of variable actions refers in general
to the maxima over a reference period. Obviously, the reference
period implicit in β in Eq. (5) must be the same. On the other hand,
the sensitivity factor α for a given variable action depends also
on the reference period, as it depends on the standard deviation
of the action, which, in turn, depends on the reference period. It
can be assumed that the standardized α-values recommended in
[2] applies to the design working life. Then, to obtain γf-factors for
variable actions using (5), the reference period implicit in β and in
the distribution of maxima should be the design working life.

Although such uncertainties are clearly of the epistemic type, they
should be modelled by means of random variables. These variables,
usually represented by the Greek letter θ, should be added to the
vector of the basic variables and are usually included in a model
Y = Y (X1,...,Xn) in one of the following formats: Y = θ · Y (X1,...,Xn) or
Y = θ + Y (X1,...,Xn) [13]. The first format is more common [14] and will
be used in the present study.

Note also that the partial factors obtained from Equations (5) and
(6) reflect only the uncertainty of the variable itself, as described by
the function FX(·), and therefore cannot be directly compared with
the partial factors specified in Eurocodes, since these also reflect
the uncertainty in models present in the limit state functions. Next
section deals with model uncertainties.

Let θE be the random variable accounting for the uncertainties in
both action models and structural models. If E(X1,...,Xn) represents
the load effect as given by those models, and E the true load effect,
the variable θE is defined so that:

3

Model uncertainties

A limit state function, symbolically represented by M = g (X1,...,Xn),
describes how the safety margin M is obtained from the basic
variables X1,...,Xn. These variables are called basic in the sense
that they are not obtained from others [12]. In the definition of g,
however, it is necessary to use variables other than the basic ones,
that is, variables that are functions of the basic ones. These functions,
or models, are basically of three types, as suggested in Figure 1:
•

Action models, Q = Q(X1,...,Xn), which transform basic variables
into loads.

•

Structural models, E = E(Q), which transform loads into load
effects.

•

Resistance models, R = R(X1,...,Xn), which transform basic
variables into resistances, expressed in the same domain as the
load effect E.

3.1

Uncertainty in action and in structural models

E = θE ⋅ E ( X1 , ,Xn )

(9)

Consequently, according to the partial factors method, the design
value of E is given by:
Ed = θEd ⋅ E ( X1d , ,Xnd )

(10)

where θEd represents the design value of the variable θE. On the other
hand, according to EN 1990 [2], Ed is given by:
Ed = γ Sd ⋅ E ( X1d , ,Xnd )

(11)

where γSd is the partial factor associated with the uncertainty of
the action and structural models. Comparing (11) to (10) it follows
that the partial factor γSd coincides with the design value θEd. Thus,
representing the CDF of θE by FθE(·), Eq. (2) yields:
γ Sd = Fθ−E1 ( Φ ( −α Eβ ) )

(12)

where αE is the FORM sensitivity factor of θE.
Like other basic variables, θE has its own mean and standard
deviation. Ideally, the mean µθE should be close to 1.0, but frequently
is lesser than 1.0, as the models employed to compute the load
effect E are often conservative. The mean µθE can be regarded as
a measure of the accuracy (bias) of those models, that is, their
ability to predict load effects with mean close to the real value. The
standard deviation σθE can be regarded as a measure of the precision
of the same models, that is, their ability to predict load effects with
little dispersion between each other. The lack of precision can be due
to variables neglected in the structural analysis. For example, there
may be environmental influences that may affect the response of
the structure but are not normally taken into account.
The variable θE is in general modelled by a Lognormal distribution
[13, 15].

3.2
Figure 1

Models present in a typical limit state function

These models do not translate reality perfectly, due to deliberate
simplifications or neglected effects, which originate new
uncertainties in addition to those included in the basic variables.
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Uncertainty in resistance models

Let θR be the random variable accounting for the uncertainties in
the resistance model underlying a given limit state. If R(X1,...,Xn)
represents the resistance predicted by that model, and R the true
resistance, the variable θR is defined so that:
R = θR ⋅ R( X1 , ,Xn )

(13)
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4.1.2 Actions with lognormal distribution

Consequently, the design value of R is given by:
Rd = θRd ⋅ R( X1d , ,Xnd )

(14)

where θRd represents the design value of the variable θR. According to
EN 1990 [2], Rd is given by:
Rd =

1
γ Rd

⋅ R( X1d , ,Xnd )

(15)

where γRd is the partial factor associated with the uncertainty of the
resistance model. Comparing (15) to (14) it follows that the partial
factor γRd coincides with the reciprocal of the design value θRd. In this
way, representing the CDF of θR by FθR(·), Eq. (2) gives:
γ Rd =

1
F ( Φ ( −α Rβ ) )
−1
θR

(16)

where αR is the FORM sensitivity factor of θR.
As for the variable θE, the mean of θR is a measure of the accuracy
of the resistance model and the standard deviation a measure of
its precision. If a resistance model is relatively accurate (small
systematic errors, or small bias), the mean of θR will be close to 1.00.
(Frequently, the mean is greater than 1.0 due to the usual degree of
conservatism in the resistance models.) If, in addition, the model is
relatively accurate (small random errors) the standard deviation of
θR will be small.
The variable θR is in general modelled by a Lognormal distribution
[13, 14].

4
4.1

Partial factors for actions
γf-factors

Let X be a basic variable representing an action, and assume that
X ∼ N(µ,σ). Considering the expression for the inverse of the Normal
distribution, Eq. (5) leads to:
µ ( 1− αβV )
Xk

(17)

where V = σ/µ is the coefficient of variation of the variable under
consideration, α is the FORM sensitivity factor of X and β is the
desired reliability index for the limit state under consideration. In
the case the characteristic value Xk refer to the fractile p, Eq. (17)
becomes:
γf =

1− αβV
1+ Φ −1 ( p )V

(18)

For permanent actions due to selfweight, g, its nominal value refers
frequently to the mean value (instead of a fractile). Hence, for this
specific case, the partial factor is:
γ g = 1− αβV
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µ
2
γ f = 1+ V

(19)

(

exp −αβ ln( 1+ V 2 )

)

(20)

Xk

If Xk refers to the fractile p, then Xk = FX−1 ( p ) and Eq. (20) becomes:
γ f = exp

(

ln( 1+ V 2 ) ( −αβ −Φ −1 ( p ) )

)

(21)

4.1.3 Actions with Gumbel distribution
Given an action with Gumbel distribution (also known as Extreme
Type I distribution of maxima) with mean µ and coefficient of
variation V , Eq. (5) yields the following expression:

µ 1− 0.78V ( 0.58 + ln( −lnΦ ( −αβ ) ) ) 
(22)
γf = 
Xk
The Gumbel distribution is frequently recommended in modelling
maxima of variable actions in a given reference period, as is the
case in Eurocodes for climatic actions. Recall that, assuming that α
applies to the design working life, β must also refers to the design
working life (or the remaining working life for an existing structure,
if defined). As a consequence, the reference period implicit in
parameters µ and V in Eq. (22) must be the design working life.
In general the characteristic value of variable actions refer to the
fractile p. In this case Eq. (22) becomes:
γf =

4.1.1 Actions with normal distribution

γf =

For an action with Lognormal distribution, with mean µ and
coefficient of variation V , Eq. (5) leads to:

1− 0.78V ( 0.58 + ln( −lnΦ ( −αβ ) ) )
1− 0.78V ( 0.58 + ln( −ln p ) )

(23)

The fractile p is the probability that the characteristic value is not
exceeded in the reference period, which, as mentioned, must be the
design working life. A typical value is p = 0.95 [16], but this is not
always the case in Eurocodes: for example, the characteristic values
of climatic actions refer to the fractile 0.98 of the annual maxima.
Thus, for a structure with a design working life of n years the fractile
for climatic actions to be used in Eq. (23) must be p = 0.98n.
As an example, consider a structure for which the wind is a
dominant action (α = − 0.7), and assume a coefficient of
variation of 0.13 regarding the annual maxima. Assume that the
structure belongs to the Reliability Class RC2 (β = 3.8) and that
the design working life is 50 years. The coefficient of variation
of 0.13 must be transformed in this period of time, as follows:
 π

+ 6 ln50  = 0.093 . Assuming that the characteristic
V =π 
V 1


value is quantified according to the Eurocodes, the γf-factor for the
wind action would be:
γf =

1− 0.78( 0.093) ( 0.58 − ln( − ln Φ ( 0.7 × 3.8 ) ) )
= 1.42
1− 0.78( 0.093) ( 0.58 + ln( − ln0.9850 ) )

33

Calibration of partial safety factors using FORM
Luciano Jacinto, Luís Oliveira Santos, Luís Canhoto Neves

4.1.4 Actions with Fréchet distribution

Table 4

The Fréchet distribution, also known as Extreme Type II distribution
of maxima, is also an important distribution in modelling maxima
of variable actions, namely those connected with extreme
meteorological phenomena [17]. Consider an action whose maxima
follows a Fréchet distribution with shape parameter k (see Annex A
for details on this distribution). The parameter k is directly related to
the coefficient of variation. Table 3 shows values of k corresponding
to some values of V.
Using once more Eq. (5) with Xk = FX−1(p), the following expression for
the partial factor of a variable with Fréchet distribution is obtained:

Consequences
Model

Normal

1

ln p

k
γf =

Φ
−αβ
ln
(
)



(24)

As before, for variable actions, the fractile p, the reliability index β
and the parameter k must refer to the design working life.
Table 3

Values of the parameter k corresponding to different
coefficients of variation – Fréchet distribution

Partial factors for actions, γf (α = − 0.7, p = 0.95)

Lognormal

V

Low
(b = 3.3)

Medium
(b = 3.8)

High
(b = 4.3)

0.05

1.03

1.05

1.06

0.10

1.06

1.09

1.12

0.15

1.08

1.12

1.16

0.20

1.10

1.15

1.21

0.25

1.12

1.18

1.24

0.30

1.13

1.20

1.27

0.05

1.03

1.05

1.07

0.10

1.07

1.11

1.15

0.15

1.10

1.16

1.23

0.20

1.14

1.22

1.31

V

k

0.25

1.18

1.28

1.40

0.05

26.41

0.30

1.22

1.35

1.49

0.10

13.62

0.05

1.06

1.09

1.13

0.15

9.37

0.10

1.10

1.17

1.24

0.20

7.26

0.15

1.14

1.23

1.34

0.25

6.01

0.20

1.18

1.29

1.42

0.30

5.18

0.25

1.21

1.34

1.49

0.30

1.24

1.39

1.55

0.05

1.06

1.10

1.15

0.10

1.12

1.21

1.31

0.15

1.18

1.32

1.48

0.20

1.24

1.43

1.66

0.25

1.30

1.53

1.84

0.30

1.36

1.64

2.03

Gumbel

4.1.5 Examples
Table 4 exemplifies values of γf-factors obtained using the expressions
presented above, considering different coefficients of variation and
different Reliability Classes. In all expressions the values α = −0.70
and p = 0.95 were considered.
As can be seen, the Fréchet model leads to the highest partial factors,
and the Normal model the lowest. This result was already expected
considering the weight of the upper tails of these models, which is
smaller in the Normal model and larger in the Fréchet model. It is
also seen that the higher the coefficient of variation, the greater the
difference in partial factors obtained in the different models. For low
coefficients of variation, the differences between the 4 models is
relatively small. It can thus be concluded that for high coefficients
of variation the choice of the probabilistic model is more important.

Fréchet

It is also interesting to observe the influence of the Reliability Classes
on the partial safety factors. For usual coefficients of variation
(values between 0.15 and 0.20), raising a Reliability Class results in
an increase of about 15% in the partial factor.
Figure 2 plots the results shown in Table 4 for the Reliability Class
RC2 (β = 3.8). As it is seen, for coefficients of variation larger than
0.38, the Lognormal model becomes more conservative (in the
sense that it leads to higher partial factors) than the Gumbel model.
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4.2.2 Examples
Table 6 exemplifies values of γSd obtained using Eq. (25) for different
pairs (µθE, VθE), considering the case α = − 0.28 (i.e. assuming that
the variable θE is non dominant, as indicated in Table 2). For models
with µθE < 1.00 and small VθE, the γSd -factor is less than 1.00, which
means that those models are globally conservative.
Table 6

Partial factors for model uncertainties of load effects,
γSd (α = − 0.28)
Consequences

µθE

Figure 2

γf-factors as a function for different probabilistic models.

0.90

γSd-factors

4.2

4.2.1 General expression
The variable θE is in general modelled by a Lognormal distribution
[13, 15]. Thus, using the expression for the inverse of Lognormal
model, Eq. (12) yields:
γ Sd =

µθ E
1+ Vθ2E

(

⋅ exp −α E β ln( 1+ Vθ2E )

)

1.00

(25)

where µθE and VθE are the mean and coefficient of variation of the
variable θE. If VθE ≤ 0.20, Eq. (25) can be approximated by:
γ Sd ≈ µ θE ⋅ exp( −α E β VθE )

1.10

(26)

VθE

Low
(β = 3.30)

Medium
(β = 3.80)

High
(β = 4.30)

0.05

0.94

0.95

0.95

0.10

0.98

1.00

1.01

0.15

1.02

1.04

1.07

0.20

1.06

1.09

1.12

0.05

1.05

1.05

1.06

0.10

1.09

1.11

1.12

0.15

1.14

1.16

1.18

0.20

1.18

1.21

1.25

0.05

1.15

1.16

1.17

0.10

1.20

1.22

1.23

0.15

1.25

1.28

1.30

0.20

1.30

1.33

1.37

The mean µθE and the coefficient of variation VθE reflect the accuracy
and precision of the models used and should therefore be chosen
carefully on a case-by-case basis.

In most cases, γSd-factors will be between 1.05 and 1.15, as
recommended in EN 1990 [2], Table A1.2 (B).

It is possible to find in literature recommendations concerning
statistical parameters of θE. Table 5 shows the JCSS recommendations
[13]. The Danish guide [18] recommends VθE = 0.04 for structural
models with good accuracy, VθE = 0.06 for models with normal
precision and VθE = 0.09 for models with low precision.

4.3

Table 5

Probabilistic models for the variable θE, as recommended
by JCSS [13]

Type of
structural
model
Frame models

Shell models

γF - factors

Once defined the factors γf and γSd, the design value Ed for a given
limit state can be evaluated according to Eurocode 0 [2], as follows
(see Eq. (11)):
Ed = γ Sd ⋅ E ( γ f 1 F1k ,γ f 2 F2 k ,)

where F1, F2,... represent actions and other basic variables relevant for
the load effect E. As an alternative, Ed can be computed by:

Response

Distribution

µθE

VθE

Ed = E ( γ F 1 F1k ,γ F 2 F2 k ,)

Moments

Lognormal

1.00

0.10

where the factors γFi are given by:

Axial forces

Lognormal

1.00

0.05

γ Fi = γ Sd γ fi

Shear forces

Lognormal

1.00

0.10

Moments

Lognormal

1.00

0.20

Forces

Lognormal

1.00

0.10
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(27)

(28)
(29)

Clearly, Equations (27) and (28) give the same result only if the
load effect E is a linear function of the basic variables Fi. However,
according to [2], both equations are acceptable.
In short, the factors γFi = γSd γfi intends to take into account all
uncertainties in the actions side and are comparable to the factors
for actions specified in Eurocodes.
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5

Partial factors for resistances

5.1.4 Examples

5.1

γm - factors

5.1.1

Resistances with normal distribution

Using Eq. (6) and the inverse of the Normal distribution, the partial
factor for resistances with Normal distribution and coefficient of
variation V is given by:
γm =

1+ Φ −1 ( p )V
1− αβ V

(30)

where p is the fractile used to quantify the characteristic value of the
resistance under consideration. For resistances, the 0.05 fractile is
frequently used. Thus, considering that Φ– 1(0.05) = − 1.645, for this
particular fractile the partial factor is:
1− 1.645 V
γm =
1− αβ V

(31)

Table 8 shows γm-factors obtained using the equations (31), (32)
and (33), considering in all cases α = 0.80 and p = 0.05. For the
Normal distribution, the partial factors were computed considering
a maximum coefficient of variation of 0.25. Above this value,
modelling resistances with Normal distribution is questionable,
since the probability of obtaining negative resistances becomes
non negligible. In effect, for a Normal variable X with coefficient
of variation V, P(X < 0) = Φ(−1/V ) and for V = 0.25, P(X < 0) =
= 3.2 × 10−5, which is of the order of magnitude of the usual failure
probabilities and consequently is not negligible.
Table 8

Consequences
Model

5.1.2 Resistances with lognormal distribution
Adopting a procedure similar to that used for actions with Lognormal
distribution, the following expression is derived:
γ m = exp

(

ln( 1+ V 2 ) ( αβ + Φ −1 ( p ) )

)

Normal

(32)

5.1.3 Resistances with Weibull distribution
Consider now a resistance variable with distribution Wb(∈,u,k), whose
domain is x ≥ ∈. The frequent case ∈ = 0 will be considered in
the following. Using the inverse of the Weibull distribution (see
Annex A), the Eq. (6) leads to the following partial factor:

Lognormal

1


k
ln( 1− p )
γm = 
 ln( 1− Φ ( −αβ ) ) 



(33)

The parameter k is a shape parameter which is directly related to the
coefficient of variation. For the case∈ = 0, k depends solely on the
coefficient of variation V. Table 7 shows values of k corresponding to
some values of V.
Table 7
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Values of the parameter k corresponding to different
coefficients of variation — Weibull distribution
V

k

0.05

24.95

0.10

12.15

0.15

7.91

0.20

5.80

0.25

4.54

0.30

3.71

Partial factors for resistances, γm (α = 0.80, p = 0.05)

Weibull

V

Low
(β = 3.3)

Medium
(β = 3.8)

High
(β = 4.3)

0.05

1.06

1.08

1.11

0.10

1.14

1.20

1.27

0.15

1.25

1.38

1.56

0.20

1.42

1.71

2.15

0.25

1.73

2.45

4.21

0.05

1.05

1.07

1.09

0.10

1.10

1.15

1.20

0.15

1.16

1.23

1.31

0.20

1.22

1.32

1.43

0.25

1.28

1.41

1.56

0.30

1.34

1.51

1.69

0.05

1.11

1.16

1.23

0.10

1.23

1.36

1.53

0.15

1.37

1.61

1.92

0.20

1.54

1.92

2.44

0.25

1.74

2.29

3.12

0.30

1.97

2.76

4.03

Observing Table 8, it is seen that the Weibull model is the most
conservative (in the sense that it leads to higher partial factors),
and the Lognormal is the least conservative. This result is a direct
consequence of the weight of the left tails, being heavier in the
Weibull model and lighter in the Lognormal model.
Moreover, the difference between models is more significant for high
coefficients of variation, similarly to what was observed regarding
partial factors for actions. As a result, when choosing a probabilistic
model for a resistance variable, more attention must be paid if a
variable has high coefficient of variation.
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Figure 3 plots the results shown in Table 8 for the Reliability Class
RC2 (β = 3.8). As it is seen, for coefficients of variation greater than
0.23, the Normal model is more conservative than the Weibull
model, which shows that above that coefficient of variation the
left tail of the Normal model becomes heavier comparatively with
the Weibull model. Nevertheless, as mentioned above, the Normal
model should not be used in modelling resistances with high
coefficients of variation.

the models shown in Table 10. The proposed statistical parameters
applies to concrete structures not affected by corrosion, designed
according to Eurocode 2 [20]. As observed, for members requiring
design shear reinforcement, the resistance model proposed in
[20], based on Mörsch truss without any correcting factor, is rather
conservative.
Probabilistic models for the variable θR, as recommended
by JCSS [13]

Table 9
Structural
material

Structural
steel

Resistance
type

Distribution

µθR

VθR

Bending capacity

Lognormal

1.00

0.05

Shear capacity

Lognormal

1.00

0.05

Welded connection capacity

Lognormal

1.15

0.15

Bolted connection capacity

Lognormal

1.25

0.15

Lognormal

1.20

0.15

Lognormal

1.40

0.25

Reinforced Bending capacity
concrete
Shear capacity

Table 10
Figure 3

Partial factors for resistances

Probabilistic models for θR for sound concrete structures
[19]
Distribution

µθR

VθR

Axial compression without effects
of buckling

Lognormal

1.00

0.05

5.2.1 General expression

Bending

Lognormal

1.075

0.075

The variable θR is in general modelled by a Lognormal distribution
[13, 14]. Thus, using the expression for the inverse of the Lognormal
model, Eq. (16) yields:

Shear in members without special shear
reinforcement

Lognormal

1.00

0.20

Shear in members with lightly shear
reinforcementa

Lognormal

1.825

0.25

Shear in members with moderately shear
reinforcementb

Lognormal

1.275

0.20

5.2

γ Rd =

Resistance type

γRd-factors

µ θR
1+ Vθ2R

(

1

⋅ exp −α R β ln( 1+ Vθ2R )

)

(34)

where µθR and VθR are the mean and coefficient of variation of θR. If
VθR ≤ 0.20, Eq. (34) can be approximated by:
γ Rd ≈

1
µ θR ⋅ exp( −α R β VθR )

(35)

The mean µθR and the coefficient of variation VθR should be chosen
carefully case-by-case, since they depend on the accuracy and
precision of the resistance model in use.
Table 9 shows the recommendations of JCSS [13] concerning the
variable θR. As shown, the recommended mean for θR is higher
than unity in all cases, which reflects the perception that resistance
models are generally conservative. The values in Table 9 should be
interpreted as mere indication and should be adjusted on a case-by-case basis, depending on the confidence in the resistance model
being used.
In a recent study [19], based on a survey involving several hundreds
of laboratory tests, the authors proposed for concrete structures
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a

rw fyw < 1 MPa

b

1 < rw fyw ≤ 2 MPa

5.2.2 Examples
Table 11 exemplifies values of γRd obtained using Eq. (34) for different
pairs (µθR, VθR). As observed, in many cases γRd is less than 1.00. In
those cases the random errors in the resistance model (as reflected
in VθR) were counterbalanced by the favourable systematic errors (as
reflected in µθR greater than 1.00).

5.3

γM-factors

Once γm and γRd-factors are defined, the design value Rd for a given
limit state can be evaluated according to Eurocode 0 [2], as follows
(see Eq. (15)):
Rd =

1  f1k f2 k

⋅R
,
,
γ Rd  γ m1 γ m2 

(36)
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where f1, f2,..., represent resistances and other basic variables relevant
for the resistance R. As an alternative, Rd can be computed by:
 f f

Rd = R 1k , 2 k , 
γ
γ
M
1
M
2



(37)

where the factors γMi are given by:
γ Mi = γ Rd γ mi

(38)

Clearly, Equations (36) and (37) give the same result only if the
resistance R is a linear function in the basic variables fi. However,
according to [2], both alternatives are acceptable. In short, the
factors γMi = γRd γmi intends to take into account all uncertainties in
the resistance side and are comparable to the factors for resistances
specified in Eurocodes.
Table11

Partial factors for uncertainties in resistance models,
γRd (α = 0.32)
Consequences

µθR

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40
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VθR

Low
(β = 3.30)

Medium
(β = 3.80)

High
(β = 4.3)

0.05

1.06

1.06

1.07

0.10

1.12

1.13

1.15

0.15

1.18

1.21

1.24

0.20

1.26

1.30

1.34

0.05

0.96

0.97

0.98

0.10

1.02

1.03

1.05

0.15

1.08

1.10

1.13

0.20

1.15

1.18

1.22

0.05

0.88

0.89

0.89

0.10

0.93

0.95

0.96

0.15

0.99

1.01

1.04

0.20

1.05

1.08

1.12

0.05

0.81

0.82

0.83

0.10

0.86

0.87

0.89

0.15

0.91

0.93

0.96

0.20

0.97

1.00

1.03

0.05

0.75

0.76

0.77

0.10

0.80

0.81

0.15

0.85

0.20

0.90

6

Conclusions

Expressions for the determination of partial factors based on the
concept of FORM design value were presented. Two groups of partial
factors were distinguished, namely, partial factors for basic variables
representing actions and material resistances (γf and γm), and partial
factors for variables representing model uncertainties (γSd and γRd).
Regarding the first ones, the expressions presented show that those
factors depend on:
•

probabilistic model used to describe uncertainty in the basic
variable;

•

coefficient of variation of the variable;

•

fractile implicit on the characteristic value used to compute the
design value;

•

importance of the variable in the limit state under consideration
(measured by the respective sensitivity factor);

•

target reliability index.

The choice of the type of probabilistic model influences significantly
the partial factors and this influence rises as the coefficient of
variation increases. This means that more attention must be
paid when choosing a probabilistic model for a variable with high
coefficient of variation.
The expressions presented were exemplified using the coefficients of
sensitivity recommended in [2] for dominant actions and dominant
resistances, respectively α = − 0.70 and α = 0.80. The cases for nondominant variables (α = −0.28 and α = 0.32) can lead to partial
factors γf or γm less than 1.0. In fact, the characteristic value of a
basic variable incorporates already some safety margin, because it is
a relatively small fractile (0.05 in the case of materials) or a relatively
large one (0.95 in the case of actions). Obtaining safety factors
less than 1.0 means that the safety incorporated in characteristic
values is far sufficient for the intended reliability. Note that this is
in agreement with the use of the ψ0 factor connected to the partial
factors method, in which ψ0 multiplied by the safety factor gives a
value frequently less than 1.0.
Regarding partial safety factors for model uncertainties (γSd and
γRd), they have a slightly different nature when compared to γf and
γm-factors, because they coincide with the design values of the
variables accounting for model uncertainties, θE and θR, that is, they
incorporate both characteristic values and safety factors.
Expressions presented for γSd and γRd show that these factors depend
essencialy on:
•

mean and coefficient of the corresponding variation of variable
θ;

•

0.82

importance of the variable θ in the limit state under consideration
(measured by the respective sensitivity factor);

•

target reliability index.

0.87

0.89

0.93

0.96

The mean and coefficient of variation of the variables accounting
for model uncertainties have a well defined meaning: the first one
constitutes a measure of the model accuracy, that is, its ability
to predict values with small systematic errors; the second one
constitutes a measure of the model precision, that is, its ability to
predict values with small random errors (low variability).
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Recent studies have dealt with the accuracy and precision of the
resistance models specified in Eurocode 2 [20] for reinforced
concrete members. Similar studies are desirable regarding action
models and structural models as well.
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Annex
Probabilistic models used in the article
Normal

X  N ( µ x ,σ x )

PDF

fX ( x |µ X ,σ X ) =

Moments

µX = µX

CDF

 x −µ X 
FX ( x ) = Φ 

 σX 

Inverse

FX−1 ( p ) = µ X + σ X Φ −1 ( p )

Lognormal

X  LN( a,b )

PDF

fx ( x | a, b ) =

Moments

µX = e

CDF

 ln x − a 
FX ( x ) = Φ 

 b 

Inverse

FX−1 ( p ) =

 1  x −µ X 2 
1
exp  − 
 
2πσ X
 2  σX  

σ2X = ( σ X )

2

 1  ln x − a 2 
1
exp  − 
 
2πbx
 2  b  

(

1
a+ b 2
2

)

2

σ2X = e b − 1 e2 a+b

µX
1+ V

2
X

(− ∞ < x < + ∞)

(0 < x < +∞ )

2

(

⋅ exp Φ −1 ( p ) ⋅ ln( 1+ VX2 )

)

VX =

σX
µX

For VX ≤ 0.20, the following approximation is admissible:

FX−1 ( p ) = µ X ⋅ exp( Φ −1 ( p ) ⋅VX )
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Gumbel

X  Gb ( u,α )

PDF

fX ( x | u,α ) = α exp −α ( x − u ) − exp −
 α ( x − u ) 

Moments

µX = u +

CDF

FX ( x ) = exp − exp −α
 ( x − u ) 

Inverse

FX−1 ( p ) = µ X − 0.78 0.58 + ln( − ln p ) σ
 X

}

{

γ
α

 π 
σ2X = 

 6α 

{

2

( −∞ < x < +∞ )

( γ ≈ 0.57722)

}
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Fréchet

X  Fr ( u,k )

PDF

k +1
  u k 
k u
fX ( x u,k ) =   exp  −   
u x 
  x  

Moments

 1
uX = uΓ  1− 
 k

CDF

  u k 
FX ( x u,k ) = exp  −   
  x  

  2
 1 
σ2x = u2 Γ  1−  −Γ 2  1−  
 k 
  k

( k > 2)

u

Inverse

FX−1 ( p ) =

Weibull

X  Wb (∈,u,k )

PDF

fX ( x ∈ ,u,k ) =

Moments

uX =∈+ ( u−∈) ⋅Γ ( 1+ 1 / k )

CDF

  x −∈  k 
FX ( x ∈ ,u,k ) = 1− exp  − 
 
  u−∈  

Inverse

k
FX−1 ( p ) =∈+ ( u−∈) −
 ln( 1− p ) 
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(0 < x < +∞ )

1

( − ln p ) k

k −1
  x −∈  k 
k  x −∈ 
−
exp



 
u−∈ u−∈ 
  u−∈  

(∈< x < +∞ )

2
2 
 1 
σ2x = ( u−∈) Γ  1+  − Γ 2  1+  
 k 
  k

1
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Proposta de lei de aderência entre varões
de aço e betões com baixa dosagem de ligante
com agregados naturais/reciclados
Bond-slip law proposal of reinforcing bars to low binder
natural/recycled aggregate concretes
Tiago Amândio Pereira
Ana Sofia Louro
Hugo Costa
Eduardo Júlio

Resumo

Abstract

O betão com baixa dosagem de ligante (LBC - low binder concrete
na denominação anglo-saxónica) e o betão com baixa dosagem de
cimento com agregados reciclados (LCRAC - low cement recycled
aggregate concrete) são alterativas eco-eficientes ao betão de
cimento Portland com agregados naturais por apresentarem
um menor impacto ambiental. Para contribuir para o estudo da
viabilidade de aplicação estrutural do LBC e do LCRAC, apresentamse neste artigo os resultados obtidos numa campanha experimental
de ensaios de arrancamento (pull-out tests), realçando o
desempenho obtido ao nível da relação entre a tensão de aderência
e o deslizamento do varão de aço. Os resultados experimentais
foram comparados com as propostas de previsão existentes e
apresenta-se uma primeira proposta de lei para descrever a relação
tensão de aderência-deslizamento, considerando a compacidade, os
agregados reciclados, o diâmetro do varão e a respetiva área relativa
das nervuras transversais. A influência positiva da compacidade na
aderência foi validada através da comparação dos resultados obtidos
com os resultados decorrentes da proposta existente no Model Code
2010.

Low binder concrete (LBC) and low cement recycled aggregate
concrete (LCRAC) are eco-efficient alternatives for Portlandcement concrete with natural aggregates because of their reduced
environmental impact. In this context, a study on the structural
viability of LBC and LCRAC is herein presented. This paper summarises
the experimental campaign of pull-out tests and highlights the
prediction of test results, in terms of bond-slip relationship. The
comparison between experimental results and proposals to predict
the bond-slip relationship was carried out. An initial proposal
to predict the bond-slip relationship is presented, including the
following variables: packing density, recycled aggregates, diameter
of reinforcing bars and its relative ribs area. The positive influence of
packing density on bond behaviour was confirmed by the comparison
between experimental results and Model Code 2010’s values.

Palavras-chave:

Keywords:

Sustentabilidade / LBC / LCRAC / Elevada compacidade /
/ Aderência varão-betão / Relação tensão de aderênciadeslizamento
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As Nações Unidas prevêem que, até 2050, 68% da população
mundial viverá em áreas urbanas, sendo necessário assegurar
habitação bem como infraestruturas básicas, redes de transportes
e energia. No entanto, os problemas de amanhã começam hoje,
com cerca de um terço da população mundial a residir em cidades
com pelo menos meio milhão de habitantes, em que em cada 3 a 5
destas cidades estão rotuladas como de elevado risco de desastre
natural. Portanto, é urgente intervir no sentido de aumentar e
melhorar a oferta nas áreas urbanas, reabilitando o edificado
existente e complementando-o com novas construções. Contudo,
com a imposição de metas sustentáveis cada vez mais exigentes,
o sector da engenharia e construção civil tem que se adaptar
rapidamente [1].
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Introdução

Atualmente, o betão é o material estrutural mais usado a nível
mundial na construção, devido ao seu preço competitivo,
conhecimento global da tecnologia e excelente desempenho
estrutural. 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; recentemente, alguns
trabalhos de investigação provaram que a elevada compacidade
dos betões, relacionada com a reduzida dosagem de cimento e a
respetiva relação água/ligante têm um papel determinante no
desempenho mecânico, diferido e de durabilidade deste tipo de
betões. A compacidade do betão é dada pelo quociente entre o
volume dos constituintes sólidos e o volume total da mistura [6, 7,
8].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, 9]. Porém, um dos obstáculos a
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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 [10, 11, 12].
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 betãovarão 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
influencia a capacidade de rotação das rótulas plásticas [13, 14].
Este artigo realça a previsão da relação da tensão de aderênciadeslizamento entre varões de aço e os betões com formulações
modificadas, que promovem a sustentabilidade ambiental e
económica do sector da construção. A campanha experimental é
sumariamente apresentada com o objetivo de enquadrar a matéria
em foco do artigo. A descrição detalhada da campanha experimental,
assim como a apresentação, a análise e a discussão dos resultados
experimentais, referentes à caracterização dos betões, dos varões de
aço e da aderência, pode ser encontrada em [15].

2

Estado da arte

O Model Code 2010 (MC2010) [16] define a relação entre a tensão
de aderência, τb, e o deslizamento, s, para carregamentos em regime
monotónico através das Equações (1) a (4):
s 
τb ,i = τb,máx ⋅  i 
 s1 

α

τb,i = τb,máx
τb,i = τb,máx − ( τb,máx − τb,atrito ) ⋅

si − s2
s3 − s2

τb,i = τb,atrito

se 0 ≤ si ≤ s1

(1)

se s1 ≤ si ≤ s2

(2)

se s2 ≤ si ≤ s3

(3)

se si > s3

(4)

Perante condições de “boa aderência”, recobrimentos iguais ou
superiores a 5 vezes o diâmetro do varão de aço e modos de
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rotura por arrancamento, a Tabela 1, preconizada no MC2010 [16],
apresenta os parâmetros das Equações (1) a (4). Para obter resultados
conservativos, estes parâmetros foram ajustados para áreas relativas
mínimas de nervuras transversais especificadas no Eurocódigo 2 [17]
e para varões de 25 mm de diâmetro [16, 18].
O MC2010 considera apenas a dependência da resistência à
compressão na tensão de aderência. No entanto, os estudos de André
e Pipa [19], de Louro [13] e de Freitas [4] e a campanha experimental
que deu origem a este artigo, evidenciaram a dependência não só
da resistência à compressão como da área relativa das nervuras
transversais dos varões de aço, fR, da compacidade do betão, σ, e da
dimensão dos agregados.
Sustentados numa robusta campanha experimental de ensaios de
arrancamento, cujo modo de rotura foi por arrancamento, com
provetes de betão com resistência à compressão de 25 MPa e
varões de aço com diferentes diâmetros e áreas relativas de nervuras
transversais, André e Pipa [19] verificaram uma tendência linear
crescente da área relativa das nervuras transversais em relação à
tensão máxima de aderência, dada por:
τb,máx = 62,66 · fR + 11,572

(5)

Em termos da previsão da relação entre a tensão de aderência
e o deslizamento, para contemplar a área relativa das nervuras
transversais, Louro [13] propôs que a tensão máxima de aderência
variasse entre 2,35 e 2,65 vezes a raiz quadrada da resistência
à compressão do betão em provetes cúbicos, dependendo da
área relativa das nervuras transversais ser diminuta ou elevada,
respetivamente, (Equação 8). Por outro lado, Freitas [4] propôs que
à raiz quadrada da resistência à compressão do betão em provetes
cúbicos se acrescentasse um fator multiplicativo, kf , definido pelo
R
quociente entre a área relativa das nervuras transversais e a área
relativa mínima das nervuras transversais especificada no Eurocódigo
2 [17] (Equações 9 e 10).
Para contemplar a compacidade do betão, Freitas [4] sugeriu que,
para além da contribuição da área relativa das nervuras transversais,
se somasse uma parcela, kσ, que consiste na diferença percentual
entre a compacidade do betão e uma compacidade de referência de
0,81 (Equações 9 e 11). Note-se que esta parcela da compacidade
tem valores adimensionais e soma-se à parcela da resistência à
compressão do betão e da área relativa das nervuras transversais,
que devolve tensão em MPa.
No que diz respeito ao deslizamento, Louro [13] sugeriu que os
deslizamentos s1 e s2, correspondentes ao patamar da lei tensão de
aderência-deslizamento, tomassem os valores de 0,5 mm e 1,5 mm,
respetivamente, para varões em que a área relativa das nervuras
transversais é elevada.
Posto isto, a Tabela 1 apresenta as equações e os valores preconizados
para a definição da lei tensão de aderência-deslizamento. Saliente se
que os varões utilizados na campanha experimental deste estudo
enquadram-se no lote de varões de aço de Louro [13], com áreas
relativas de nervuras transversais mais próximas dos valores mínimos
preconizados pelo Eurocódigo 2.
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Tabela 1

Parâmetros que definem a relação tensão de aderência-deslizamento do MC2010 [16], da proposta de Louro [13] e de Freitas [4]

Parâmetro

MC2010

Proposta de Louro

Proposta de Freitas

τb,máx

(MPa)

2 ,5 ⋅ fcm,28

s1

(mm)

1,0

1,0

1,0

s2

(mm)

2,0

2,0

2,0

s3

(mm)

c

c

c

0,4

0,4

0,4

α
τb,f

(MPa)

0,40 · τb,máx

(6)

(7)

2 ,35 ⋅ fcm,cubo,28

0,40 · τb,máx

(9)

(7)

0,40 · τb,máx

fR

kf

R

kσ

3
3.1

fR,min

100 · (σ – 0,81)

Campanha experimental
Betões

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 [20]. 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.

(7)
(10)
(11)

materiais diversos (vidro, madeira, metais, polímeros, entre outros).
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. As curvas granulométricas dos agregados naturais e
reciclados utilizados estão apresentadas na Figura 1.
Na Tabela 2 também está indicado um parâmetro relevante para
a análise da aderência, nomeadamente, a taxa de incorporação
de agregados reciclados inferiores ao afastamento entre nervuras
transversais. Esta abordagem é explicada de seguida.

Os provetes de caracterização do betão assim como os provetes de
caracterização da aderência seguem a mesma tipologia de acrónimo
que a seguir se indica. 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.
O estudo de Freitas apontou a compacidade como fator determinante
no aumento das tensões de aderência [4]. Neste sentido, para
determinar a relação entre a compacidade e a aderência, 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 betonados
betões com três taxas de incorporação de agregados reciclados
distintas (30%, 55% e 80%) (Tabela 2).
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. A título de
exemplo, refere-se a percentagem dos resíduos constituintes do
RCD 1/20 mm: i) 42,8% de resíduos de betão e argamassa; ii) 19,4%
de elementos cerâmicos; iii) 17,0% de pedras naturais; iv) 20,8% de
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Figura 1

Curva granulométrica dos agregados reciclados

A resistência à compressão, aos 28 dias e à data dos ensaios de
arrancamento (j dias), apresenta-se na Tabela 3. Tendo em conta que
a compacidade é uma das principais variáveis, esta foi confirmada
através da validação da massa volúmica, do teor de ar e do volume de
betão compactado. A massa volúmica prevista e a massa volúmica
medida, tanto em estado fresco como em estado endurecido, não
tiveram diferenças assinaláveis, concluindo-se que a compacidade
inicialmente admitida se verificava nos provetes produzidos.
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Tabela 2

Composição dos betões
Materiais

LBC_0,86_
Alfred

LBC_0,84_
Alfred

LBC_0,82_
Alfred

LBC_0,86_
Faury

LCRAC_30

LCRAC_55

LCRAC_80

CEM I 52,5R

(kg/m3)

125,0

125,0

125,0

125,0

175,0

175,0

175,0

Filer calcário

(kg/m )

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Cinzas volantes

(kg/m3)

125,0

125,0

125,0

125,0

75,0

75,0

75,0

MasterGlenium SKY 526

(kg/m3)

2,8

1,5

0,3

2,8

2,1

2,9

2,6

Areia siltosa fina 0/1

(kg/m )

20,9

20,3

19,8

271,7

161,0

169,0

376,0

Areia média 0/4

(kg/m3)

1049,6

1022,2

994,8

722,4

645,0

675,0

0,0

Areão 4/8

(kg/m3)

276,1

268,9

261,7

79,3

188,0

0,0

0,0

Brita calcária 6/14

(kg/m3)

675,5

657,9

640,3

951,9

325,7

0,0

0,0

RCD 1/20

(kg/m )

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1343,5

RCD 4/20

(kg/m3)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

926,0

0,0

RCD 10/20

(kg/m3)

0,0

0,0

0,0

0,0

476,0

0,0

0,0

Água de absorção

(kg/m3)

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

46,0

67,0

Água efetiva

(kg/m )

117,4

138,6

159,8

117,4

138,0

137,0

138,0

Água/cimento

0,94

1,11

1,28

0,94

0,79

0,78

0,79

Água/ligante

0,47

0,55

0,64

0,47

0,39

0,39

0,39

Compacidade

0,86

0,84

0,82

0,86

0,84

0,84

0,84

3

3

3

3

Taxa de incorporação de RA

(%)

0

0

0

0

30

55

80

Taxa de incorporação
de RA inferiores a c

(%)

_

_

_

_

0

15

34

Tabela 3

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

3.2

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 [21].
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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.

3.3

Aderência

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 no valor de 5 vezes o seu diâmetro (Figura 2).
Os ensaios foram conduzidos em regime monotónico, de acordo
com a metodologia prescrita no Anexo D da EN 10080:2005 [22]
(Figura 2), 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 [13, 23].
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1. Comprimento livre para medição
do deslizamento
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-controlada

Figura 2

Provetes dos ensaios de arrancamento segundo a EN 10080:2005 [22]

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 MC2010, que se baseia em estudos mais recentes, considera
uma relação não linear entre ambos. Por conseguinte, as forças de
aderência obtidas no ensaio de arrancamento são convertidas em
tensões de aderência de acordo com a equação do MC2010:
τb =

f

Fa
⋅  cm,28 
5⋅π⋅∅2  fcm,j 

1/2

(12)

onde, Fa é a força de arrancamento (em N), ∅ 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, que é dada pela média das tensões de
aderência correspondentes a deslizamentos de 0,01, 0,1 e 1,0 mm.
A relação entre a tensão de aderência e o deslizamento dos varões,
obtida nos ensaios de arrancamento, está apresentada nas Figuras
3 e 4, exceto a curva do segundo ensaio (provete 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
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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 resistência à compressão varia inevitavelmente 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.
Os gráficos da Figura 5 mostram a influência da compacidade e da
presença de agregados reciclados na tensão máxima de aderência.
A análise da influência da compacidade foi feita em conjunto com
os resultados experimentais, da aderência LBC-varão, do estudo
desenvolvido por Freitas [4]. Na análise da influência dos agregados
reciclados 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.
Esta dedução foi possível visto que a literatura técnica aponta para a
influência pouco significativa da incorporação de agregados grossos
reciclados na aderência betão-varão de aço nervurado [24, 25, 26] e
da incorporação de agregados reciclados na aderência betão-varão
de aço liso [25, 27].
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Figura 3

a)

b)

c)

d)

Ensaios de arrancamento em provetes do tipo LBC_0,86_Alfred a), LBC_0,84_Alfred b),
LBC_0,82_Alfred c) e LBC_0,86_Faury d)

a)

b)

c)

Figura 4

Ensaios de arrancamento em provetes do tipo LCRAC_30 a), LCRAC_55 b) e LCRAC_80 c)
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[19], com o declive do fator multiplicativo de Freitas [4]. Esta análise
revelou que, 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 [19]. 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 6

Figura 5

4
4.1

Influência da compacidade (em cima) e da
incorporação de agregados reciclados de dimensão
inferior ao afastamento entre nervuras transversais
(em baixo) na tensão máxima de aderência

Aderência LBC-varão de aço
Códigos vigentes e propostas existentes para
previsão da relação tensão de aderência –
deslizamento

4.2

Comparação entre os resultados experimentais de André
e Pipa [19] e o fator de Freitas [4] relativo à área relativa
das nervuras transversais

Tensão máxima de aderência

A base da proposta deste artigo para a previsão da relação entre a
tensão de aderência e o deslizamento, foi a seguinte Equação (6) do
MC2010:
τb,máx = 2 ,5⋅ fcm,28

(6)

e a seguinte Equação (5) do estudo de André e Pipa [19] foi utilizada
para estabelecer um fator, ηfR, que considera a influência da área
relativa das nervuras transversais:
τb,máx = 62 ,66 ⋅ fR + 11,572

(5)

A previsão do MC2010 [16] e as propostas de Freitas [4] e de Louro
[13] não representaram corretamente a relação entre a tensão
de aderência e o deslizamento do varão de aço com aumento da
compacidade do betão (Figura 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.

Para a resistência à compressão aos 28 dias de 25 MPa, igualou-se
a Equação (6) com o fator ηfR à Equação (5), obtendo-se a seguinte
equação:

Apesar da proposta de Freitas [4] ter aparentemente representado
adequadamente a tensão máxima 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. A Figura 6 compara o declive da reta que representa a
relação entre a tensão máxima de aderência e a área relativa das
nervuras transversais, obtida experimentalmente por André e Pipa

τb,máx = 134 ,9 ⋅σ + 92 ,02
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η fR = ( 5013⋅ fR + 925 ,8 ) ⋅ 10−3

(13)

Quanto ao parâmetro da compacidade, recorreu-se à equação
linear obtida na análise conjunta dos resultados experimentais da
campanha experimental com os de Freitas [4]. Igualou-se a Equação
(6) com o fator ηfR e com o fator referente à compacidade, ησ, à
seguinte Equação (14) apresentada na Figura 2 (gráfico da esquerda):
(14)

obtendo-se:
ησ = ( 8353⋅σ − 5699 ) ⋅ 10−3

(15)

Para se afirmar a generalidade da proposta, cruzaram-se os
resultados experimentais de quatro estudos distintos, incluindo
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os da campanha experimental sumariamente descrita na secção
anterior [4, 13, 19] e relativamente aos quais foi possível o acesso
aos resultados experimentais detalhados, num total de 98 ensaios
de arrancamento em regime monotónico, envolvendo:
•

três diâmetros diferentes, nomeadamente, Φ12, Φ16 e Φ25;

•

doze áreas relativas de nervuras transversais diferentes entre
0,066 e 0,101;

•

dez composições de betões distintas, nas quais sete são LBC e
três são betões de referência;

•

seis compacidades diferentes entre 0,78 a 0,86;

•

modos de rotura idênticos, nomeadamente, por arrancamento.

A análise conjunta de todos os resultados experimentais permitiu
identificar a tendência de redução das tensões de aderência com
o aumento do diâmetro do varão de aço. As tensões máximas de
aderência obtidas nos ensaios com varões de 25 mm de diâmetro
foram 15 a 20% inferiores às tensões máximas de aderência obtidas
nos ensaios com varões de 12 mm de diâmetro (Figura 7). Posto
isto, analogamente à metodologia do MC2010, ajustaram-se os
fatores ηfR e ησ para as tensões de aderência correspondentes aos
ensaios com varões de 25 mm de diâmetro. Este ajuste permite que
a proposta deste artigo seja mais abrangente, devolvendo tensões
de aderência conservativas para varões com diâmetros inferiores a
25 mm.

4.3

Rigidez do ramo ascendente-deslocamento s1
e tensão média

A rigidez do ramo ascendente da relação tensão de aderênciadeslizamento reflete os deslocamentos em estádios iniciais de
carga e, por conseguinte, as tensões médias de aderência. Esta
dependência dos deslizamentos provoca, inevitavelmente, uma
maior variabilidade dos resultados, em especial nas tensões
de aderência a 0,01 mm de deslizamento, seja associado ao
comportamento intrinsecamente volátil da ligação entre os dois
materiais para pequenos deslizamentos, seja associado a erros na
leitura ou na fixação do transdutor de deslocamento. Devido à
disparidade dos resultados experimentais obtidos por Freitas [4],
ao nível das tensões de aderência correspondentes a pequenos
deslocamentos, comparativamente aos obtidos na campanha
experimental descrita, não se utilizaram os referidos resultados para
a definição do ramo ascendente da curva proposta.
Visto que os deslizamentos s1 diminuíram e as tensões médias de
aderência aumentaram com o incremento da compacidade, a rigidez
do ramo ascendente aumentou. Por conseguinte, corrigiram-se por
via gráfica e, tendo em conta o erro percentual, o deslizamento s1 e o
parâmetro α preconizados no MC2010 para que variem em função
da compacidade, tendo sido obtidas as seguintes equações:
s1 = 1,0 − 5⋅ ( σ − 0 ,82)

se σ ≥ 0,82

(19)

se σ ≥ 0,82

(20)

e,
α = 0 ,4 − 4 ⋅ ( σ − 0 ,82)

4.4

Rigidez do ramo descendente – deslocamentos
s2 e s3 e tensão de atrito

Analogamente à correção do deslizamento s1, o deslizamento s2 é
dado por:
s2 = 2 ,0 − 5⋅ ( σ − 0 ,82)
Figura 7

Influência do diâmetro nas tensões de aderência

Desta forma, a proposta para previsão das tensões máximas de
aderência na rotura por arrancamento, perante condições de “boa
aderência”, (Figura 8 e Tabela 4) pode ser obtida através da Equação:
τb,máx = 2 ,5⋅η fR ⋅ησ ⋅ fcm,28

(16)

em que:
η fR = ( 4757 ⋅ fR + 878 ,5) ⋅ 10−3

se σ ≥ 0,82

(21)

O deslizamento s3 toma o valor do afastamento entre as nervuras
transversais, c, sendo este o valor preconizado pelo MC2010. Para
deslizamentos superiores ao afastamento entre nervuras transversais,
a ligação betão-varão encontra-se completamente destruída,
passando a tensão de aderência a depender exclusivamente do
atrito. Para a generalidade dos ensaios o valor da tensão de aderência
residual é da ordem dos 30% da tensão máxima de aderência.

(17)

e,
ησ = ( 7927 ⋅σ − 5408 ) ⋅ 10−3
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Figura 8

5
5.1

a)

b)

c)

d)

Relação tensão de aderência-deslizamento nos provetes do tipo LBC_0,86_Alfred a),
LBC_0,84_Alfred b), LBC_0,82_Alfred (c) e LBC_0,86_Faury d)

Aderência LCRAC-varão de aço
Códigos vigentes e propostas existentes para
previsão da relação tensão de aderênciadeslizamento

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 do capítulo anterior
para a previsão da relação tensão de aderência-deslizamento não
reproduzem adequadamente os resultados obtidos nos ensaios com
os LCRAC (Figura 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% 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.
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5.2

Relação tensão de aderência-deslizamento

Tal como referido anteriormente, a diminuição das tensões de
aderência nos LCRAC não esteve necessariamente 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
na Equação (15) um terceiro fator multiplicativo referente à
incorporação de agregados reciclados com dimensão inferior ao
afastamento entre nervuras transversais, ηRA<c. Igualou-se a Equação
(15) com este fator à equação da figura 2 (gráfico da direita),
obtendo-se a equação:
ηRA < c = ( 1000 − 972 ⋅ RA< c ) ⋅ 10−3

(22)

onde, RA<c representa a taxa de incorporação de agregados
reciclados com dimensão inferior ao afastamento entre nervuras
transversais (Figura 9 e Tabela 4). Na Equação (22) RA<c não entra
em percentagem e é adimensional.
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Tabela 4 Comparação entre as tensões máximas de aderência dos ensaios e a Equação (23) da proposta final

Ø

Referência

Pereira
[15]

τb,máx
fcm,28
experimental experimental
(MPa)
(MPa)

Equação
(22)
(MPa)

Erro
percentual
(*)

26,1

23,5

– 11%

20,2

20,1

17,2

– 17%

–

14,7

13,5

12,8

– 5%

0,86

–

26,9

23,9

22,4

– 7%

0,073

0,84

0

24,5

23,5

19,0

– 24%

LCRAC_55

0,073

0,84

14

19,3

17,0

15,5

– 10%

LCRAC_80

0,073

0,84

34

15,5

12,7

10,9

– 17%

C250

0,082

0,81

–

31,5

21,0

18,0

– 17%

LBC125

0,082

0,86

–

26,2

24,7

22,9

– 8%

LBC75

0,082

0,86

–

17,1

22,3

18,5

– 21%

fR <

0,073

0,79

–

25

16,2

13,6

– 19%

fR >

0,090

0,79

–

25

17,2

14,5

– 19%

C250

0,066

0,81

–

31,5

19,2

16,9

– 13%

LBC125

0,066

0,86

–

26,2

22,6

21,5

– 5%

LBC75

0,066

0,86

–

17,1

18,9

17,4

– 9%

A_C1_16

0,081

0,79

–

38

15,8

15,9

0%

B_C1_16

0,099

0,79

–

38

18,0

17,8

– 1%

A_C2_16

0,081

0,78

–

58

22,1

19,4

– 14%

B_C2_16

0,099

0,78

–

58

22,2

20,7

– 7%

fR <

0,073

0,79

–

25

16,2

13,6

–1 9%

fR >

0,093

0,79

–

25

17,4

14,6

– 19%

A_C1_25

0,096

0,79

–

38

17,3

16,8

– 3%

B_C1_25

0,101

0,79

–

38

16,1

17,1

+ 6%

A_C2_25

0,096

0,78

–

58

18,0

19,7

+ 9%

B_C2_25

0,101

0,78

–

58

17,9

20,0

+ 10%

fR <

0,070

0,79

–

25

16,0

13,4

–19%

fR >

0,085

0,79

–

25

16,9

14,2

– 19%

Provetes POT

fR

σ

RA<c

LBC_0,86_Alfred

0,073

0,86

–

29,7

LBC_0,84_Alfred

0,073

0,84

–

LBC_0,82_Alfred

0,073

0,82

LBC_0,86_Faury

0,073

LCRAC_30

(%)

12

Freitas
[4]

André e Pipa [19]

Freitas
[4]

16

Louro
[13]

André e Pipa [19]

Louro
[13]
25

André e Pipa [19]

(*) O sinal (–) representa um valor conservativo da Equação (23) em relação ao valor experimental e o sinal (+) representa um valor da Equação (23) superior ao valor experimental.
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a)

b)

c)

Figura 9

6

Relação tensão de aderência-deslizamento nos provetes do tipo LCRAC_30 a), LCRAC_55
b) e LCRAC_80 c).

Conclusões

O estudo experimental sumariamente apresentado permitiu analisar
a influência de diferentes parâmetros no desempenho da ligação
entre os LBCs e os LCRACs e os varões de aço, tendo-se confirmado
que o aumento da compacidade é determinante para o aumento
das tensões de aderência.
Neste sentido, este estudo aponta para a possibilidade de se
otimizar a lei de aderência-deslizamento, tendo em conta os
parâmetros condicionantes no comportamento da aderência
aço-betão. Desta forma, apresenta-se uma primeira proposta para
previsão da relação entre a tensão de aderência e o deslizamento
do varão de aço. Esta proposta tem em consideração a influência
dos parâmetros determinantes para o aumento das tensões de
aderência, nomeadamente a compacidade e a área relativa das
nervuras transversais, mas também o diâmetro do varão, a taxa
de incorporação de agregados reciclados e as restantes variáveis já
incluídas nos códigos vigentes.
A necessidade de uma nova proposta para a previsão da relação
entre a tensão de aderência e o deslizamento do varão de aço foi
realçada ao verificar que o MC2010 e as propostas de Freitas [4] e
Louro [13] não representaram quantitativamente a relação tensão
de aderência-deslizamento, apesar da representação qualitativa ser
idêntica ao verificado nos ensaios experimentais.
A influência da compacidade na aderência destacou-se novamente
ao comparar as tensões de aderência com os valores preconizados
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pelo MC2010. As tensões máximas e médias de aderência nos
LBCs de 0,86 de compacidade aumentaram entre 85 e 150%
e as tensões máximas de aderência dos betões com 0,84 de
compacidade e uma taxa de incorporação de 30% de agregados
reciclados aumentaram entre 90 e 140%, em relação ao MC2010.
Note-se que a máxima dimensão dos agregados reciclados
incorporados nesta tipologia de LCRAC foi superior ao afastamento
entre nervuras transversais.
Como as tensões de aderência diminuíram 15 a 20% utilizando
varões de 25 mm de diâmetro relativamente às tensões de aderência
utilizando varões de 12 mm de diâmetro, não sendo a variável do
diâmetro do varão de aço incluída nas equações da proposta, a
generalidade da proposta estaria dependente desta variável. Optou-se por ajustar a proposta para tensões de aderência obtidas com
varões de 25 mm, devolvendo assim a referida proposta valores
conservativos para diâmetros inferiores.
Na Tabela 5 apresenta-se, em articulação com a relação entre a
tensão de aderência, τb, e o deslizamento, s, para carregamentos em
regime monotónico proposta pelo MC2010 [16] (Equações (1) a (4)),
uma proposta para a previsão da relação 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.
A inovação do trabalho realizado consiste: (i) no desenvolvimento
de betões de baixo teor de cimento, logo, com menor impacte
ambiental, (ii) na quantificação da influência da maior compacidade
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destes betões na aderência varão-betão e; (iii) na proposta de uma
expressão de cálculo, modificada a partir da expressão do MC2010.
Tabela 5

Proposta para a previsão da relação tensão de aderênciadeslizamento
Proposta Previsão da Relação Tensão
de Aderência-Deslizamento

Parâmetro
τd,máx

2 ,5 ⋅η fR ⋅ησ ⋅ηRA<c ⋅ fcm,28

(23)

ηfR

(4757 · fR – 878,5) · 10– 3

(17)

ησ

(7927 · σ – 5408)·10– 3

(18)

(1000-972 · RA< c) · 10

(22)

(MPa)

ηRA<c

–3

se σ ≥ 0,82

1,0 – 5 · (σ – 0,82)
s1

(mm)

s2

(mm)

s3

1,0

se σ ≤ 0,82

2,0 – 5 · (σ – 0,82)

se σ ≥ 0,82

doi: 10.3390/ma13163583
Robalo et al. – “Betões eco eficientes com baixo teor de cimento e
com agregados reciclados provenientes de resíduos de construção e
demolição”, Encontro Nacional do Betão Estrutural, 2018, Lisboa.

[9]

Bilsen et al. – Development and implementation of initiatives fostering
investment and innovation in construction and demolition waste
recycling infrastructure. Publications Office of the European Union,
2018. doi: 10.2873/11837
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Dhir, R.; Paine K. – “Suitability and practicality of using coarse RCA
in normal and high-strength concrete”, 1st International Conference on
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[11]

Bravo, M. et al. – “Mechanical performance of concrete made with
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J. Clean. Prod., 2015, Vol. 99, p. 59-74.

[12]
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[16]

FIB – fib Model Code for Concrete Structures 2010. Ernst & Sohn, 2013.

[17]

NP EN 1992-1-1:2010 – Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão.
Parte 1-1: Regras gerais e regras para edifícios. Instituto Português da
Qualidade, 2010.

[18]
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(21)
se σ ≤ 0,82

2,0
(mm)

c
0,4 – 4 · (σ – 0,82)

se σ ≥ 0,82
(20)

(MPa)

0,4

se σ ≤ 0,82

0,30 · tb,máx

se σ ≥ 0,82

(24)

0,40 · tb,máx

se σ ≤ 0,82

(25)

Robalo, K. et al. – “Durability and Time-Dependent Properties of LowCement Concrete”, Materials, MDPI, 2020, Vol. 13.

[8]

(19)

α

τd,atrito

[7]

Referências
[1]

International Energy Agency – Technology Roadmap: Low-Carbon
Transition in the Cement Industry. Word Business Council for Sustainable
Development, 2019.

[19]

[2]

Dhir et al. – Sustainable Construction Materials. Elsevier, 2019. doi:
10.1016/C2015-0-00466-X

[20] NP EN 206-1 – Betão – Especificação, desempenho, produção e
conformidade. Instituto Português da Qualidade, 2017.

[3]

Alves, H. – Formulação e caracterização mecânica de betões com baixa
dosagem de cimento. Dissertação de mestrado. Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra, 2016.

[21]

[4]

Freitas, E. et al. – “Bond behaviour between steel / stainless-steel
reinforcing bars and low binder concrete (LBC)”, Engineering Structures,
Elsevier, 2020, Vol. 221. doi: 10.1016/j.engstruct.2020.111072

[22] EN 10080:2005 – Aços para armaduras de betão armado. Aços
soldáveis para betão armado. Generalidades. European Committee for
Standardization, 2005.

[5]

Fennis, S.; Walraven, J. – “Defined-performance design of ecological
concrete”, Materials and Structures, RILEM, 2013, Vol. 46, p. 639–50.
doi: 10.1617/s11527-012-9922-2

[6]

Robalo, K. et al. – “Efficiency of cement content and of compactness
on mechanical performance of low cement concrete designed with
packing optimization”, Construction and Building Materials, Elsevier,
2020, accepted and in print.

[23] Eligehausen et al. – Local Bond Stress-Slip Relationship of Deformed
Bars under Generalized Excitations. Report No UCB/EERC-83/23.
Earthquake Engineering Research Center, University of California,
1983.

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

Especificação LNEC E460-2017 – Armaduras ordinárias em estruturas
de betão armado e pré-esforçado. Laboratório Nacional de Engenharia
Civil, 2017.

[24] Kim, S.; Yun, H. – “Influence of recycled coarse aggregates on the
bond behavior of deformed bars in concrete”, Engineering Structures,
Elsevier, 2013. doi: 10.1016/j.engstruct.2012.10.009

55

Proposta de Lei de Aderência entre varões de aço e betões com baixa dosagem de ligante com agregados naturais/reciclados
Tiago Amândio Pereira, Ana Sofia Louro, Hugo Costa, Eduardo Júlio

[25] Xiao, J. – Recycled Aggregate Concrete Structures. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 2018. doi: 10.1007/978-3-662-53987-3
[26] Guerra, R. – Aderência de varões de aço a betões com incorporação
de agregados grossos reciclados de betão. Dissertação de mestrado.
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 2013.
[27]

56

Bai, G. et al. – “Investigation of Bond-Slip Behavior between Recycled
Concrete and Steel Bars under Pull-out Test”, 2nd International
Conference on Waste Engineering and Management, RILEM, 2010,
p. 628-37.0

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

a

Dimensionamento estrutural de betão armado de
envolvimento de caixa espiral em centrais hidroelétricas
Structural design of reinforced concrete encasing spiral
case of a hydroelectrical powerhouse
João Pedro Nunes Rosado
Rui Vaz Rodrigues

Resumo

Abstract

A caixa espiral constitui um elemento importante associado ao
funcionamento e geração de energia em centrais hidroelétricas. Para
o dimensionamento estrutural do betão armado do envolvimento
da blindagem da caixa espiral são muito relevantes as ações de
natureza hidráulica associadas à pressão interna, com carácter
dinâmico, que induzem solicitações importantes nas estruturas
envolventes. Em particular para o dimensionamento, é importante
obter a repartição de esforços entre as blindagens e o betão armado
envolvente, em função da rigidez das estruturas. Outro aspeto a ter
em conta é a geometria complexa, o que obriga a cuidados especiais
na modelação numérica do seu comportamento. No âmbito do
presente trabalho, efetua-se um estudo dos diferentes métodos
de dimensionamento estrutural do betão armado envolvente
da caixa espiral, bem como se apresenta uma pormenorização
exemplificativa das armaduras tendo por base sua geometria.

The spiral case is a fundamental piece in the operation and energy
generation of hydropower powerhouses. For the structural design
of the reinforced concrete encasing steel spiral case, the most
relevant actions are hydraulic actions that create internal pressures,
with dynamic characteristics, inducing important stresses in the
surrounding structures. Particularly important for the design, is to
obtain the distribution of tensile forces between the steel spiral case
and the encasing reinforced concrete according to the structural
stiffness of parts. Another aspect that needs to be considered is the
complex geometry, which requires special care while implementing
the numerical model. The scope of this current work is to elaborate
a comparative study of the different methods of structural design of
the reinforced concrete encasing the steel spiral case, as well as to
present the correspondent reinforcement detailing.
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Em traços gerais, uma central hidroelétrica consiste num edifício que
alberga os equipamentos eletromecânicos necessários à produção
de energia elétrica [1]. O principal equipamento consiste no par
gerador-turbina que converte a energia potencial inerente ao fluxo
de água em energia elétrica. A caixa espiral constitui um elemento
importante associado ao funcionamento e geração de energia
em centrais hidroelétricas [7]. No âmbito do presente trabalho
efetua-se um estudo dos diferentes métodos de dimensionamento
estrutural do betão armado envolvente da caixa espiral (Figura 2),
nomeadamente utilizando métodos simplificados para a modelação
bidimensional, recorrendo a formulações de cálculo manual e
cálculo de secção transversal ao fluxo com elementos planos, e
por fim a modelação tridimensional, recorrendo-se a um programa
de cálculo automático de análise estrutural [11]. Posteriormente,
efetua-se a comparação e análise de resultados obtidos pelas
diferentes metodologias.

Rui Vaz Rodrigues
Eng.º Civil, PhD
Instituto Superior Técnico – Universidade Técnica de Lisboa
COBA – Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A.
Lisboa, Portugal
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Introdução

Tendo por base os esforços obtidos, apresenta-se ainda a respetiva
pormenorização de armaduras, considerando a definição geométrica
inicial da estrutura (Figura 1).

Aviso legal
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Figura 1

Corte transversal pelo eixo do grupo e identificação dos
elementos a analisar(adaptado a partir de [3])

Figura 2

Colocação das armaduras envolventes à caixa espiral
para posterior betonagem [8]
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2

Geometria da caixa espiral

A metodologia geral de definição da geometria da caixa espiral
é apresentada em [2]. No presente caso de estudo adotou-se a
geometria corresponde à caixa espiral de uma turbina do tipo Francis
de eixo vertical, conforme adotado em [3]. Interessa igualmente
dispor-se das definições da geometria do difusor e do troço inicial
do poço do gerador, uma vez que estes elementos estão conectados
à caixa espiral, logo igualmente envolvidos pelo betão circundante
à caixa espiral.
A geometria analisada para efeitos do modelo de cálculo
desenvolvido neste estudo corresponde a uma simplificação da
realidade, uma vez que os esforços decorrentes das forças aplicadas
na caixa espiral são suportados pela totalidade do bloco estrutural
da central hidroelétrica. Isto é, não é apenas no betão de 2.ª fase
que se concentram todos os esforços, mas no conjunto betão de
1.ª fase + betão de 2.ª fase. Assim sendo, a modelação cingiu-se a
definir simplificadamente o volume relevante de betão envolvente
da caixa espiral resultante da consideração de um paralelepípedo de
betão, ao qual se subtraíram os volumes de vazios pertinentes (caixa
espiral, poço do gerador, cone do difusor). A Figura 3 apresenta
diferentes perspetivas e secções do volume final de betão analisado.

3

Materiais estruturais, ações e
combinações de ações

3.1

Materiais Estruturais

Em geral, para o betão envolvente da caixa espiral adota-se a mesma
classe de resistência que o betão de primeira fase, uma vez que em
fase de operação da central o betão funciona como um todo. Estas
duas fases de betonagem podem ser observadas na Figura 1.
A principal diferença deste betão de 2.ª fase é ser composto por
agregados finos, habitualmente auto-compactável, de modo a
envolver com maior eficácia as armaduras ordinárias.
É importante referir que o processo de envolvimento da caixa espiral
não pode ser feito demasiado depressa para controlar as forças de
impulsão sobre a caixa espiral, porém não deverá ser demasiado
longo para evitar a formação de juntas frias. Consequentemente, a
prática recente é proceder a uma betonagem contínua por camadas
(habitualmente com 0,30 m a 0,60 m de espessura), esperando que
o betão ganhe presa para iniciar a betonagem da camada seguinte.
Para o caso em estudo, os materiais considerados seguiram o
prescrito para a restante estrutura da central hidroeléctrica. Logo,
a classe de betão considerada foi C30/37 e para as armaduras
ordinárias do betão envolvente da caixa espiral A500NR.

3.2

Ações

No âmbito do presente estudo, são consideradas as seguintes ações:
•

Peso próprio
Betão ϒc = 24 kN/m3;

Figura 3

Diferentes perspetivas do modelo tridimensional do
betão envolvente da caixa espiral

De modo a permitir a comparação de resultados entre os diferentes
métodos de cálculo definiram-se neste estudo um conjunto de
secções críticas, as quais se apresentam na Figura 4.
Estas secções correspondem às secções planas verticais transversais
ao fluxo no interior da caixa espiral e uma secção horizontal plana
segundo o eixo da caixa espiral.

Aço da caixa espiral com placas de 30 mm de espessura
ϒc = 78 kN/m3;
•

Restantes cargas permanentes
Peso total do gerador, Rotor + Estator, igual a 400 t, considerado
como uma carga equivalente uniformemente distribuída de
valor, FRCP,equiv = FRCP,gerador / Acoroa circular) ≅ 45 kN/m2, conforme
ilustrado na Figura 5;

•

Sobrecargas de utilização
Peso próprio dos equipamentos eletromecânicos que existem
no piso acima da caixa espiral, e sobrecarga de utilização.
SC = 15 KN/m2;

•

Pressões hidrostáticas
Nível de Pleno Armazenamento (NPA) = Nível de Máxima Cheia
(NMC) = 130,0 m; zeixo da turbina (cota altimétrica) = 7,24 m, a
pressão hidrostática resultante é Pw,s = 1228 kN/m2;

•

Pressões hidrodinâmicas
Condições normais de operação (NOC), Pw,d,NOC = 1183 kN/m2
Fecho instantâneo do circuito durante rejeição de carga (Golpe
de ariete), Pw,d,Ariete = 1775 kN/m2.

Figura 4

Secções críticas para a comparação de resultados
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(SLS) passa por garantir a sua integridade e capacidade de absorção
destas vibrações. Em alternativa às prescrições propostas na EN 1990
§6.5.1 (1), seguiu-se o manual USACE EM 1110-2-2104 (3.7) ([9]) o
qual define (tendo por referencia a classe de aço ASTM grade 60,
com tensão de cedência de 420 MPa), para estruturas hidráulicas,
um fator hidráulico, Hf, como forma indireta de controlar a abertura
de fendas. Esta metodologia encontra-se ainda apresentada noutros
regulamentos específicos [10].
Este fator multiplicativo (Hf) aplica-se diretamente à pressão
hidrostática na combinação de ELU, ou indiretamente como fator
de redução da tensão de cedência do aço das armaduras. Para os
casos de flexão pura é indicado o valor de Hf = 1,3 e para os casos de
tração pura o valor de Hf = 1,65.
De acordo com esta metodologia e conforme os resultados de
cálculo as forças de tração são preponderantes, logo optou-se por
aplicar, conservativamente, Hf = 1,65.
Tendo em consideração o cenário de dimensionamento definido, a
combinação de ações para ELU resultante, e igualmente utilizada
para SLS, é indicada no Quadro 1.
Quadro 1 Combinação condicionante para o cálculo das armaduras
Combinação Cenário

Figura 5

3.3

Cenários de dimensionamento e verificação
da segurança

Das ações consideradas, a pressão hidrodinâmica correspondente
ao golpe de ariete é o valor mais elevado que atua na caixa espiral,
tendo sido considerado como um cenário normal de operação, é
condicionante para efetuar a verificação da segurança.
Para o cenário de dimensionamento, os valores de cálculo dos
efeitos das ações foram determinados, combinando os valores das
ações que podem ocorrer simultaneamente, conforme indicado na
EN 1990 [5].
A verificação da Segurança aos Estados Limites Últimos (ULS) de
resistência (STR) foi efetuada conforme prescrito na EN 1990 § 6.4.2
(3), utilizando coeficientes parciais de segurança tendo em conta se
a ação é favorável ou desfavorável. De acordo com as ações acima
definidas, foram definidos os coeficientes parciais de segurança
adaptados a partir do indicado na EN 1990, Anexo A1. No entanto,
por se tratar de uma estrutura especial, os valores definidos para
edifícios foram ajustados à especificidade da estrutura em causa.
Uma vez que a pressão decorrente do golpe de ariete corresponde
já à máxima pressão possível no interior da caixa espiral, é muito
conservativo considerar o valor de 1,50 para o correspondente
coeficiente parcial de segurança. Em alternativa, adotou-se o valor
de 1,20 de acordo com a norma SIA 261 § 4.4.3.4 Tabela 1 [6].
Uma vez que o betão envolvente da caixa espiral está sujeito a
vibrações, o critério de verificação aos Estados Limites de Utilização
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ELU

Carga equivalente correspondente às RCP provenientes
do gerador

4

CCAriete

Ação
PPBetão PPAço Estrutural FRCP,equiv
1,00

1,00

1,00

SC

Pw,d,Ariete

–

1,20

Metodologias para a repartição de esforços
entre as blindagens e o betão armado
envolvente

Previamente à modelação do betão envolvente à caixa espiral, é
necessário definir a metodologia de cálculo para a interação entre
a blindagem em aço da caixa espiral e o betão envolvente. Este
problema coloca-se de modo a lidar com as elevadas pressões
hidrostáticas aplicadas no interior da caixa espiral e com a
necessidade de implementação de soluções economicamente mais
adequadas.
Tomando por base a bibliografia existente [4], são de seguida
identificadas quatro metodologias principais de interação.
Metodologia 1 – aplicação de revestimento compressível
Esta metodologia baseia-se na aplicação de um revestimento
compressível, habitualmente uma manta de elastómero ou similar,
a envolver principalmente a parte superior da caixa espiral, de modo
a impedir o contacto da caixa espiral com o betão envolvente e
consequente quase nenhuma carga é absorvida pelo betão. Esta
metodologia apresenta algumas dificuldades construtivas na
sua aplicação em obra o que pode pôr em causa a sua eficácia.
Adicionalmente, esta solução apresenta habitualmente custos de
implementação elevados.
Metodologia 2 – caixa espiral com (Pressão interior = Pressão
atmosférica durante a betonagem do betão envolvente)
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Esta metodologia baseia-se simplesmente em efetuar a betonagem
do betão envolvente deixando a caixa espiral à pressão atmosférica,
funcionando esta apenas com uma simples cofragem. Este
procedimento faz com que não haja qualquer folga entre a caixa
espiral e o betão envolvente, logo, conceptualmente, qualquer
pressão interior superior à pressão atmosférica é imediatamente
transferida por contacto ao betão envolvente. Este método não é
viável para casos de altas pressões hidrostáticas interiores uma vez que
os elevados esforços no betão obrigariam a excessivas quantidades
de armadura, o que se torna inexequível e economicamente inviável.
Metodologia 3 – caixa espiral com (Pressão interior = Pressão
Hidrostática máxima durante a betonagem do betão envolvente)
Esta metodologia baseia-se em efetuar a betonagem do betão
envolvente mantendo a caixa espiral à pressão hidrostática máxima
de modo a que a blindagem sofra a máxima expansão de projeto.
Consequentemente, assim que a pressão interior for inferior à
pressão máxima imediatamente a blindagem descola do betão
criando uma folga. Esta retração vai originar a folga máxima entre a
caixa espiral e o betão envolvente. Desta forma o betão envolvente
deixa de estar sujeito a qualquer pressão proveniente da caixa
espiral, ficando a blindagem de aço por si só a suportar a totalidade
dos esforços. Esta metodologia acaba por permitir obter resultados
similares aos obtidos pela metodologia 1. O aspeto negativo desta
solução é obrigar a que as elevadas cargas verticais do gerador sejam
diretamente transmitidas através do anel distribuidor no interior da
caixa espiral.
Outro aspeto negativo é a complexidade e custo de garantir a
estabilidade da aplicação da pressão máxima no interior da caixa
espiral durante a fase de betonagem do betão envolvente, uma vez
que se trata de uma operação de duração elevada face à quantidade
m3 de betão em causa.
Metodologia 4 – caixa espiral com (Pressão interior = Percentagem
da Pressão Hidrostática de normal funcionamento durante a
betonagem do betão envolvente)
Esta metodologia é muito semelhante à metodologia 3 e baseiase em efetuar a betonagem do betão envolvente mantendo a caixa
espiral a uma percentagem, habitualmente em redor dos 50% a 70%,
da pressão hidrostática de normal funcionamento, PNOC, de modo
a que a blindagem sofra alguma expansão. Consequentemente,
assim que a pressão interior for inferior a esta pressão % PNOC
imediatamente a blindagem descola do betão criando uma folga.
Este método permite repartir pressões acima de % PNOC entre
a blindagem de aço e o betão envolvente, reduzindo as cargas
transmitidas ao betão envolvente durante o normal funcionamento
da turbina e eventos de golpe de ariete (interrupção repentina do
funcionamento da turbina).

•

Garante que a blindagem está em contacto com o betão
envolvente durante o normal funcionamento da turbina. Este
contacto é altamente recomendado pois permite amortecer as
vibrações da caixa espiral e por permitir uma melhor distribuição
das cargas provenientes da estrutura do gerador.

Desta forma, a carga teórica máxima que a blindagem transfere para
o betão envolvente é dada por:
∆Pw,d,Ariete = Pw,d,Ariete – % × PNOC

(1)

No entanto, a determinação do nível de repartição da carga, acima
de % × PNOC, entre a caixa espiral e o betão envolvente é um processo
complexo no qual a geometria da caixa espiral, a espessura do betão
envolvente e a rigidez dos materiais têm um papel fundamental.
Consequentemente, há várias formulações que, com maior ou
menor grau de complexidade, proporcionam uma aproximação ao
problema real. Para dar seguimento à modelação da interação entre
a blindagem da caixa espiral e o betão envolvente, adotou-se para
o caso em análise que a pressão no interior da caixa espiral durante
a betonagem do volume envolvente da caixa espiral é 70% da PNOC,
logo carga teórica máxima que a blindagem transfere para o betão é
∆Pw,d,Ariete = 947 kN/m2.

5

Modelação Bidimensional

A modelação bidimensional do betão envolvente da caixa espiral
pode ser feita quer recorrendo ao cálculo simplificado aplicando
formulações teóricas, quer recorrendo ao cálculo automático pela
consideração de secções planas com elementos finitos.
As formulações teóricas permitem compreender melhor o
mecanismo de distribuição das cargas entre os materiais, mas
não são diretamente aplicáveis à geometria do betão envolvente,
requerendo um elevado grau de simplificação da geometria de
análise.
Por outro lado, o recurso a elementos finitos planos permite
reproduzir com grande fiabilidade a geometria real do betão,
no entanto pode produzir resultados ambíguos e inesperados
caso as condições de fronteira sejam incorretamente definidas.
Consequentemente, a experiência do projetista é fundamental para
calibrar o modelo de cálculo por elementos finitos.
A conjugação das duas abordagens é habitualmente utilizada
permitindo obter um maior grau de fiabilidade dos resultados.

5.1

Cálculo manual com recurso a formulações
teóricas

Conclusões

Na bibliografia existente, existem diversas formas de conceptualizar
o problema, tendo-se optado por apresentar neste estudo duas
dessas formulações.

A metodologia 4 é referenciada como sendo a mais utilizada na
prática corrente uma vez que:

Formulação 1 – a pressão hidrostática acima da % PNOC é totalmente
transferida para o betão envolvente – anel de armadura

•

Tira partido da capacidade da blindagem de aço da caixa espiral
para resistir à máxima pressão hidrostática de projeto;

•

Reduz a carga transmitida pela blindagem ao betão envolvente,
o que permite reduzir a quantidade de armadura;

Esta formulação adota uma postura conservativa assumindo que a
caixa espiral deixa de resistir para pressões hidrostáticas acima de %
PNOC transferindo a pressão adicional ao betão envolvente.
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dimensiona a caixa espiral para resistir à máxima pressão
hidrostática, logo o adicional de pressão acaba por se repartir entre
a caixa espiral e o betão envolvente.
Relativamente ao betão envolvente, a formulação assume que
este se encontra fendilhado, logo a resistência do anel de betão
envolvente é apenas conferida pela armadura transversal, sendo a
influência da armadura longitudinal desprezada.
Tal é compreensível se se planificar a superfície tridimensional da
caixa espiral. Nesta visão planificada, é notório que o “vão” na
direção vertical (perpendicular à direção do fluxo no interior da caixa
espiral) é notoriamente mais curto que o “vão” horizontal (paralelo
à direção do fluxo no interior da caixa espiral), funcionando a “laje”
numa só direção.

jogo as diferenças de magnitude dos módulos de elasticidade entre
o aço e o betão.
Para calcular a distribuição de forças entre o aço e o betão, recorre-se, por simplificação, às equações de Lamé aplicadas à teoria de
tubos de paredes espessas, para cilindros de secção mista.
Numa primeira etapa, é necessário determinar o valor da pressão na
superfície de contacto entre a blindagem de aço e o betão, pc, tendo
em consideração a rigidez entre a blindagem e o betão armado
envolvente através da relação entre os módulos de elasticidade do
aço e do betão.

Consequentemente, considerar que todos os esforços são suportados
pela armadura circunferencial, As,cir, é uma simplificação plausível
que garante o equilíbrio. Assim as armaduras do betão envolvente
da caixa espiral são obtidas da seguinte forma:
F = ∆Pint × rs,int
As ,cir =

F
f yd

(2)
(3)

a) Caracterização das pressões nas várias superfícies

Figura 6

Força de tração na armadura circunferencial do betão
armado envolvente

Formulação 2 – a pressão hidrostática acima da % PNOC é repartida
entre a caixa espiral e o betão envolvente – teoria de tubos de
paredes espessas – equações de Lamé
Uma vez que a blindagem de aço da caixa espiral é dimensionada
para resistir à pressão hidrostática máxima, esta tem capacidade
para contrariar a expansão sob a ação do adicional de pressão
hidrostática, logo transferindo menos carga ao betão envolvente
que a Formulação 1. Por outro lado, ao querer expandir, a caixa
espiral encontra oposição dada pelo betão envolvente, entrando em
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b) Diagrama de tensões ao longo da secção transversal do anel
de betão envolvente

Figura 7
Pc = pi

Modelo para o cálculo da repartição de esforços

n × k's
n ( k + bs ) + ( kc' + 2 − bc )
'
s

(4)

Onde:
pi =∆Pint;
E
n = c , em que Ec é o módulo de Elasticidade do betão envolvente e
Es
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Es é o módulo de Elasticidade do aço da blindagem;
bs = 1 – υs, em que υs é o coeficiente de Poisson do aço da blindagem;
bc = 1 – υs, em que υs é o coeficiente de Poisson do betão envolvente;
K's =

2
2× ks + ks2

(5)

ks =

1
( rs ,ext − rs ,int )
rs ,int

(6)

kc' =

2
2× kc + kc2

(7)

kc =

1
( rc ,ext − rc ,int )
rc ,int

(8)

secção plana horizontal pelo eixo da caixa espiral, de modo a obter
uma estimativa da armadura longitudinal. É primordial, definir
corretamente as condições de fronteira a considerar no modelo
de cálculo de modo a replicar as restrições impostas pelas outras
partes da estrutura da central, como por exemplo restrição dos
deslocamentos na direção transversal, conferida pelo confinamento
proporcionado pelos blocos adjacentes e pelas paredes da
escavação. As figuras 8a) e 8b) e as figuras 9a) e 9b) exemplificam
estas particularidades da definição das condições de fronteira.

Conhecendo o valor da pressão pc aplicada ao betão, então é
possível analisar o “anel” de betão usando as equações de Lamé para
determinar as tenções tangenciais nas faces interna e externa.
Considerando que o betão não resiste a tensões de tração, então
o diagrama de tensões ao longo da secção transversal do anel é
integrado de modo a obter as forças de tração equivalentes que
serão utilizadas para calcular as áreas de armaduras.
σt ,int = ( pc − pext ) × ( 1+ kc' ) − pext
σt ,ext = ( pc − pext ) × kc' − pext

se pext = 0 ⇒ σt ,int = pc × ( 1+ kc' ) (9)

se pext = 0 ⇒ σt ,ext = pc × kc'

h
rcm = rc ,int +
2
 r2
σt ,cm = ( pc − pext ) ×  2 c ,ext 2
 rc ,ext − rc ,int

(10)

a) Secção b-b

(11)
2
  rcm
+ rc2,int
×
2
  rcm


 − pc se pext = 0 ⇒


(12)

 r2
  r2 + r2 
⇒ σt ,cm = pc ×  2 c ,ext 2  ×  cm 2 c ,int  − pc
 rc ,ext − rc ,int   rcm 
Cálculo das armaduras
rcm

ASint = ∫

rc ,int

ASext = ∫

rc ,ext

rcm

5.2

σt
σt

(13)
(14)

Cálculo automático com recurso a elementos
finitos planos

O recurso ao cálculo automático permite analisar várias secções
planas verticais, transversais ao fluxo no interior da caixa espiral, de
modo a obter as armaduras circunferenciais que conferem a rigidez
anelar, mas também analisar as zonas onde a geometria peculiar, por
exemplo junto ao anel de distribuição, cria concentração de tensões.
Por outro lado, o cálculo automático permite também analisar a
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b) Secção h-h

Figura 8

Modelo de cálculo plano – secções

Ao contrário das formulações simplificadas, os modelos de
elementos finitos planos permitem considerar todas as cargas
atuantes em simultâneo, nomeadamente: peso próprio, cargas
provenientes do gerador e mesmo ter em consideração a variação da
pressão interna em função da geometria da caixa espiral. As figuras
seguintes exemplificam as particularidades das cargas aplicadas.
Na Figura 10 e Figura 11 apresenta-se sumariamente a informação
obtida para o cálculo aos ELU para as secções críticas definidas.
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a) Secção a-a
a) Secção b-b, RCP [kN/m2] (Fz, eixo global)

b) Secção h-h, W [kN/m2] (F2, eixo local)

Figura 9

Carregamentos aplicados para as restantes cargas
permanentes e pressão interna – Modelos planos

b) Secção b-b

Figura 10 Tensões principais de tração, smax, [kN/m2]

Figura 11 Secção h-h, Tensões principais de tração, smax, [kN/m2]
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6

Modelação tridimensional

O recurso ao cálculo automático com elementos finitos
tridimensionais permite analisar de forma completa a geometria
complexa do betão envolvente da caixa espiral sujeita as pressões
hidrostáticas no seu interior.

Foi ainda modelada a ligação rígida conferida pelo anel distribuidor
em aço estrutural, conforme indicado na Figura 13b). Esta ligação é
fundamental para o cálculo de modo a garantir o fecho das tensões
circunferenciais de tração na blindagem.

Por este processo é possível averiguar a interferência da variação da
redução da secção da caixa espiral e melhor compreender a forma
como é feita a repartição da resultante das ações entre as tensões
principais.
Este método pode apresentar dificuldades no processo de
modelação da geometria, consoante o programa de cálculo de
elementos finitos disponível. No presente estudo, recorreu-se ao
programa DIANA [11].
É de referir que a modelação em sólidos da blindagem em aço da
caixa espiral (espessura de apenas 30 mm) não foi efetuada, uma
vez que foi dada prioridade à criação de um modelo com uma malha
não demasiado refinada.

a) Modelo de cálculo, condições de fronteira

Para a apresentação de resultados e posterior comparação com os
anteriores métodos de cálculo, produziram-se as mesmas secções
planas verticais, transversais ao fluxo no interior da caixa espiral.
Posteriormente aplicaram-se os mesmos métodos de cálculo para a
obtenção das armaduras circunferenciais e da armadura longitudinal.

6.1

Modelo de cálculo

O programa de calculo DIANA apresentou grandes vantagens uma
vez que permitiu importar a geometria dos volumes previamente
definidos no programa de desenho CAD e de seguida criar
automaticamente a malha de elementos finitos. Definiu-se para
esta malha que o elemento finito base tivesse 0,50 m para a máxima
dimensão e fosse do tipo brick (20 pontos de integração) uma vez
que estes permitem obter melhores resultados quando comparados
com os elementos do tipo tetrahedron (4 pontos de integração).
Apresenta-se na Figura 12 algumas vistas da malha de elementos
finitos gerada no modelo de cálculo.

Figura 12 Modelo de cálculo, malha de elementos finitos
As condições de fronteira foram definidas, em conformidade com
a geometria da central hidroelétrica considerando as restrições
impostas pelas outras partes da estrutura, nomeadamente
restrição dos deslocamentos na direção transversal, conferida
pelo confinamento proporcionado pelos blocos adjacentes e pelas
paredes da escavação, modelo de cálculo, condições de fronteira.
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b) Modelo de cálculo, anel distribuidor

Figura 13 Modelo de cálculo do betão armado envolvente à caixa
espiral

6.2

Resultados

As figuras Figura 14 a) e b) apresentam sumariamente os resultados
obtidos para a tensão de tração, tangencial à blindagem da caixa
espiral, no volume do betão envolvente para a combinação ELU.

a) Modelo completo

b) Metade superior

Figura 14 Resultados, tensão principal de tração S1 (eixo principal),
ELU [kN/m2]
As figuras Figura 15 a) e b) apresentam sumariamente os resultados
obtidos para as seções críticas definidas. Para a análise dos resultados
e comparação com as outras metodologias definiram-se as seções
locais, conforme indicado.

65

Dimensionamento estrutural de betão armado de envolvimento de caixa espiral em centrais hidroelétricas
João Pedro Nunes Rosado, Rui Vaz Rodrigues

Quadro 2 Resumo dos resultados para a secção a-a

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 1-1
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
3495,2
2325,0
– 280,0
0,0
2645,7
5158,0
6955,0
67,7
27,5
24,6
11,6
0,0
23,9
36,6
42,3
67,7
51,4
61,3
53,8

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 2-2
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
3495,2
4055,0
4580,0
0,0
2645,7
970,0
– 10,0
67,7
27,5
42,4
70,2
0,0
23,9
21,7
10,6
67,7
51,4
64,1
80,8

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 3-3
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
3495,2
1697,0
2750,0
0,0
2645,7
1585,0
1380,0
67,7
27,5
28,7
40,7
0,0
23,9
27,7
28,3
67,7
51,4
56,4
68,9

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 4-4
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
3495,2
1301,0
700,0
0,0
2645,7
0,0
– 80,0
67,7
27,5
28,4
15,8
0,0
23,9
7,4
3,2
67,7
51,4
35,8
18,9

a) Secção a-a
σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

b) Secção b-b

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

Tendo em conta os valores apresentados e a distribuição de tensões
principais de tração cálculo por elementos finitos 2D e cálculo por
elementos finitos 3D, verifica-se que:
c) Secção h-h

•

As secções locais 1-1 e 2-2 apresentam resultados semelhantes
ao de uma viga bi-encastrada sujeita a carregamento uniforme,
uma vez que na secção local 1-1 a tensão máxima de tração
é na face exterior (resultado correspondente ao 1/2 vão) e
na secção local 2-2 a tensão máxima de tração é na face
interior (resultado correspondente ao apoio encastrado). Este
comportamento resulta do facto de a espessura de betão
envolvente da caixa espiral entre as seções locais 1-1 e 2-2 variar
consideravelmente, o que se traduz em variação acentuada de
rigidez de flexão. Consequentemente, os resultados obtidos
divergem consideravelmente dos resultados que as formulações
teóricas proporcionam;

•

Os resultados obtidos pelo cálculo automático para a secção
local 3-3 aproximam-se do comportamento previsto pelas
equações de Lamé, embora o modelo 3D requeira mais
armadura na face interior;

Figura 15 Diagramas de distribuição das tensões de tração [kN/m2]

7

Comparação e análise de resultados

Para a comparação de resultados entre as quatro metodologias
diferentes de cálculo das armaduras do betão envolvente da caixa
espiral (método simplificado anel de tração, método simplificado
equações de Lamé, cálculo automático por elementos finitos
planos e cálculo automático por elementos finitos tridimensionais),
compilaram-se as tabelas para cada secção crítica (a-a, b-b e h-h)
e para cada secção local de integração. Apresenta-se no Quadro 2,
o resumo dos resultados obtidos, as secções locais definidas para
a secção critica a-a (tensões positivas são de tração, em kPa, e
armaduras resultantes em cm2/m).
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•

Já para a secção local 4-4, os resultados obtidos pelo cálculo
automático divergem bastante do comportamento previsto
pelas formulações teóricas, revelando que restrições na
fundação do bloco de betão permitem uma melhor distribuição
de tensões de tração.

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

Apresenta-se no Quadro 3 o resumo dos resultados obtidos para as
secções locais definidas para a secção crítica b-b.
Quadro 3 Resumo dos resultados para a secção b-b

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 1-1
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2456,6
3087,0
1800,0
0,0
1543,7
0,0
275,0
63,4
29,1
57,3
40,8
0,0
23,0
5,4
15,1
63,4
52,1
62,7
55,9

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 2-2
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2456,6
1006,0
570,0
0,0
1543,7
2422,0
4350,0
63,4
29,1
16,0
14,6
0,0
23,0
25,6
40,1
63,4
52,1
41,6
54,7

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 3-3
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2456,6
1738,0
2000,0
0,0
1543,7
0,0
– 260,0
63,4
29,1
48,8
57,6
0,0
23,0
6,2
2,2
63,4
52,1
55,0
59,9

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 4-4
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2456,6
1411,0
1110,0
0,0
1543,7
87,0
0,0
63,4
29,1
31,8
24,2
0,0
23,0
9,0
5,1
63,4
52,1
40,8
29,3

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 5-5
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2456,6
4836,0
0,0
0,0
1543,7
7252,0
3680,0
63,4
29,1
25,3
5,7
0,0
23,0
33,0
17,4
63,4
52,1
58,3
23,1
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σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 6-6
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2456,6
4338,0
9500,0
0,0
1543,7
11320,0
7000,0
63,4
29,1
14,0
25,2
0,0
23,0
23,0
21,9
63,4
52,1
37,2
47,1

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 7-7
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2456,6
2993,0
2750,0
0,0
1543,7
– 11,0
300,0
63,4
29,1
59,6
67,3
0,0
23,0
5,1
22,9
63,4
52,1
62,7
90,2

Tendo em conta os valores apresentados no Quadro 3 e a distribuição
de tensões principais de tração cálculo por elementos finitos 2D e
cálculo por elementos finitos 3D, verifica-se que:
•

As secções locais 1-1, 2-2 e 7-7 apresentam resultados
semelhantes ao de uma viga bi-encastrada sujeita a carregamento
uniforme, uma vez que na secção local 2-2 a tensão máxima de
tração é na face exterior (resultado correspondente ao 1/2 vão)
e nas seções locais 1-1 e 7-7 a tensão máxima de tração é na
face interior (resultado correspondente ao apoio encastrado).
Este comportamento resulta do facto de a espessura de betão
envolvente da caixa espiral entre as seções locais 1-1 e 7-7 variar
consideravelmente, o que se traduz em variação acentuada de
rigidez de flexão. Consequentemente, os resultados obtidos
divergem consideravelmente dos resultados que as formulações
teóricas proporcionam;

•

Os resultados obtidos pelo cálculo automático para a secção
local 3-3 aproximam-se do comportamento previsto pela
formulação de anel de armadura, ao contrário do sucedido
para a secção a-a. Isto revela que para espessuras maiores as
equações de Lamé deixam de modelar o comportamento real,
uma vez que a tensões de tração são dissipadas numa faixa de
influência;

•

Já para a secção local 4-4, os resultados obtidos pelo cálculo
automático divergem bastante do comportamento previsto
pelas formulações teóricas, revelando que restrições na
fundação do bloco de betão permitem uma melhor distribuição
de tensões de tração;

•

As secções 5-5 e 6-6 evidenciam claramente o comportamento
de anel de tração paralelo à blindagem de aço, sendo a força de
tração claramente superior ao momento fletor.

Apresenta-se no Quadro 4 o resumo dos resultados obtidos para as
secções locais definidas para a secção crítica h-h.
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Quadro 4 Resumo dos resultados para a secção h-h

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal
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[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 1-1
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2167,3
2900,0
550,0
0,0
1092,7
1070,0
0,0
208,1
119,1
125,8
23,4
0,0
83,4
64,7
5,0
208,1
202,6
190,5
28,4

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 2-2
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2167,3
– 625,0
490,0
0,0
1092,7
2044,0
0,0
205,9
110,8
– 0,4
15,0
0,0
85,2
64,3
3,2
205,9
196,0
164,0
18,2

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 3-3
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2167,3
3094,0
700,0
0,0
1092,7
1109,0
0,0
198,1
105,8
95,8
20,3
0,0
81,9
50,6
4,3
198,1
187,7
146,4
24,6

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 4-4
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2167,3
3044,0
580,0
0,0
1092,7
1415,0
0,0
172,4
88,0
67,5
11,5
0,0
71,3
41,0
2,1
172,4
159,3
108,5
13,6

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 5-5
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2167,3
2068,0
950,0
0,0
1092,7
– 78,0
420,0
182,9
79,8
16,1
9,5
0,0
73,6
1,8
5,9
182,9
153,4
17,8
15,4

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 6-6
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
–
–
– 1402,0
1450,0
– 818,0
920,0
–
–
0,0
24,9
–
–
0,0
19,6
–
–
0,0
44,5
–
–

σct,int
σct,ext
ASint
ASext
AStotal

[KPa]
[KPa]
[cm2/m]
[cm2/m]
[cm2/m]

Secção local 7-7
Cálculo manual
Cálculo FE
Anel
Lamé
2D
3D
0,0
2167,3
1680,0
1870,0
1012,0
340,0
0,0
1092,7
17,1
21,6
213,2
97,7
11,1
7,7
0,0
88,9
28,2
29,3
213,2
186,7

Tendo em conta os valores apresentados na Quadro 4 e a distribuição
de tensões principais de tração cálculo por elementos finitos 2D e
cálculo por elementos finitos 3D, verifica-se que:
•

Os resultados para o modelo 3D são significativamente
inferiores aos obtidos pelos outros métodos de cálculo. No
entanto considera-se que este é o que produz os resultados mais
plausíveis, uma vez que:
Quer os modelos simplificados, quer o cálculo por elementos
finitos 2D, partem do princípio de que a totalidade da pressão
interna é absorvida apenas pela direção paralela ao eixo da caixa
espiral. Este comportamento não traduz o comportamento
estrutural real, conduzindo a uma sobrestimação das tensões
de tração.

•

8

Os métodos 2D apenas analisam a secção horizontal
posicionada ao eixo da caixa espiral e estudam os resultados
tendo por base análises bidimensionais. Na realidade, devido à
geometria circular da secção transversal da blindagem a rigidez
da secção de betão aumenta rapidamente, o que provoca uma
repartição tridimensional das tensões.

Verificação dos estados limites
e pormenorização

A verificação da segurança aos ELS para controlo de abertura
de fendas é feita de forma indireta através da consideração do
fator hidráulico Hf. No âmbito do presente estudo para efeitos
comparativos das diferentes metodologias considerou-se a seguinte
tensão de cálculo, tendo por base a metodologia exposta em [9], de
forma simplificada:
f yd ,ELU =

f yd 435
=
= 263 MPa
H f 1,65

(15)

Para o dimensionamento das armaduras, tendo em consideração
a limitação da tensão de cedência do aço das armaduras, foram
utilizados os resultados do modelo tridimensional, uma vez que este
modela de forma mais precisa a geometria do betão envolvente da
caixa espiral.
Apresenta-se na Figura 16, o esquema respetivo das armaduras
resultante do dimensionamento da secção crítica b-b:
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presa do betão envolvente, os efeitos diferidos do betão (fluência e
retração) e a fendilhação no betão envolvente não foram abordados
no âmbito do estudo comparativo, sendo alguns destes aspetos
abordados em [1].
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No entanto, verificou-se que a escolha do programa/ferramentas
de cálculo tridimensional é crucial entre ter ou não sucesso em
modelar de forma expedita a geometria; gerar malhas automáticas
de elementos finitos; visualizar/analisar resultados. Salienta-se que o
refinamento da malha dos elementos é algo igualmente importante,
pois se o refinamento for elevado, corre-se o risco de o não ter
capacidade de processamento suficiente, mas por outro lado uma
malha muita grossa não acompanha devidamente a variação da
geometria.
Igualmente importante é considerar corretamente as condições de
apoio nos modelos de cálculo, pois a diferença entre os resultados
que se obtêm é notória, nomeadamente considerar a restrição
conferida pelo anel de distribuição no interior da caixa espiral e a
restrição, de deslocamentos horizontais, para forças de compressão
conferida pelos blocos adjacentes.
A influência dos efeitos do aumento da temperatura durante a
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Resumo

Abstract

Este documento dá a conhecer a pesquisa realizada em torno
das paredes de tabique do património edificado da cidade de
Viseu. Aproveitando uma campanha de inspeção que envolveu
10 edifícios do seu centro histórico, foram criadas bases de dados
com as características dos elementos constituintes destas paredes
tradicionais e analisados pormenores construtivos que se revelaram
da maior importância para a compreensão do comportamento
global destes elementos. A recolha de amostras de elementos
de madeira, de argamassa e de ligadores metálicos permitiu
ainda realizar ensaios laboratoriais para determinação das suas
propriedades físicas e mecânicas. O artigo constitui, por isso, um
importante elemento de consulta para quem pretende conhecer
as características das paredes de tabique e intervir em ações de
reabilitação/conservação de edifícios que utilizam estes elementos
construtivos, bastante comuns nas construções antigas em Portugal.

This document presents the research done on the tabique walls of
the built heritage of the city of Viseu, Portugal, which included an
inspection campaign on 10 buildings located at the historic centre of
this city. It allowed creating databases with the constituent elements
and construction details of these traditional timber walls, which gave
guidance to understand the overall behaviour of these elements.
The collection of timber, mortar and metal connectors’ samples
allowed carrying out laboratory tests to determine their physical
and mechanical properties. Therefore, this article constitutes an
important element of consultation for those who want to know the
characteristics of the tabique walls and intervene in buildings that
use these construction elements, which are quite common in the
Portuguese old buildings.

Palavras-chave:

Keywords:

Paredes de tabique / Pormenores construtivos / Madeira /
/ Argamassa / Ligadores metálicos / Caracterização material
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É uma ideia comummente aceite, mesmo por alguns especialistas
ligados à indústria da construção, que as paredes de tabique (PT),
constituídas por um esqueleto de tábuas e prumos de madeira sobre
o qual é pregado um ripado horizontal (também de madeira) que
recebe a argamassa de enchimento e acabamento, funcionam como
paredes secundárias, sem qualquer função estrutural, ou capacidade
portante significativa. Embora surjam em fachadas, estas paredes,
que existem na maioria dos edifícios antigos em Portugal,
encontram-se preferencialmente no interior das construções,
funcionando como paredes divisórias.
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Introdução

Tomando como ponto de partida a investigação realizada em 10
edifícios situados no centro histórico de Viseu (Figura 1), e que se
consideram representativos da arquitetura vernácula desta região,
constatou-se que as PT faziam parte da sua estrutura resistente,
assumindo um papel relevante no seu comportamento estrutural.
Esta investigação permitiu ainda efetuar a caracterização
detalhada dos diferentes elementos construtivos por, à data da sua
realização, estes edifícios estarem a ser sujeitos a obras profundas
de reabilitação que, em alguns casos, envolveram a sua demolição
total ou parcial.

Professor Associado
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Porto, Portugal
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Localização dos edifícios estudados

O objetivo deste documento é apresentar a informação e os
resultados da análise efetuada nesta investigação relacionada
com as PT, e que incluem dados como: a localização no edifício,
a geometria, os materiais empregues e algumas das suas
propriedades mecânicas, bem como detalhes construtivos que
ajudam a compreender a importância e o papel destas paredes
no comportamento estrutural global destes edifícios. Conhecer
bem os materiais e os processos construtivos utilizados na sua
construção é a melhor forma de evitar intervenções de reabilitação
desadequadas e/ou desproporcionadas [1].
A investigação existente sobre as PT ainda é relativamente limitada.
No entanto, dentro dos objetivos deste artigo, destaca-se o trabalho
realizado na UTAD (Vila Real, Portugal), focado na caracterização
geométrica e material de edifícios localizados no Nordeste de
Portugal ([2], [3], [4] e [5], e no Instituto Politécnico de Viseu,
que, aos aspetos anteriormente citados, acrescentou o estudo dos
pormenores construtivos do património edificado na região de Viseu
([6], [7] e [8]).
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2

Caracterização das paredes de tabique

A construção da PT envolvia a utilização de materiais distintos, com
diferente comportamento mecânico, durabilidade, etc.: (i) madeira
maciça em tábuas, prumos e ripas, (ii) argamassa no enchimento e
acabamento das paredes e (iii) ligadores metálicos. Em regra, estes
materiais eram obtidos na região, o que tornava este processo muito
dependente dos recursos naturais locais e do nível de conhecimento
dos construtores, entre outros fatores (Figura 2). As PT podem ser
classificadas como paredes de tabuado simples ou duplo, em função
do número de camadas de tábuas justapostas: verticais, ou verticais
e diagonais.

finais do século XIX, embora existam exemplos desta tipologia
em construções do século XX edificadas com menores recursos
financeiros. As tipologias mais recentes (T3S e T4D) correspondem
a construções realizadas entre o final do século XIX e o século XX.

A investigação que suportou este trabalho mostrou que o sistema
construtivo das PT sofreu evoluções ao longo do tempo que
abrangeram os três materiais anteriormente referidos. Este facto
permite, por exemplo, situar as construções dos edifícios em épocas
distintas. O Quadro 1 evidencia as principais diferenças evolutivas
detetadas, enquadradas em dois sistemas construtivos designados
como “mais antigo” e “mais recente”.
A partir de levantamentos efetuados, identificaram-se diferentes
tipologias construtivas de PT. No Quadro 2 apresentam-se as quatro
tipologias mais comuns observadas nos edifícios investigados,
acompanhadas por uma breve descrição e uma fotografia de
referência. Na campanha de inspeção foi possível proceder à
medição dos elementos de madeira em mais de 1100 locais distintos
das PT.

Figura 2

No Quadro 3 apresentam-se os valores médios das dimensões
dos elementos de madeira estudados, em função das tipologias
construtivas indicadas no Quadro 1. Utiliza-se a nomenclatura
apresentada na Figura 3. A tipologia mais antiga (T1S) abarca
as construções edificadas até metade do século XIX. A tipologia
T2S (evolução da T1S) compreende construções entre meados e

Nas PT simples , observa-se uma clara diferença entre a tipologia
T1S (de construção mais antiga) e as restantes. Na T1S, as tábuas
verticais são de secção aproximadamente quadrada e apresentam
um grande espaçamento; as ripas são mais largas e encontram-se
mais espaçadas. Entre as tipologias T2S e T3S não há diferenças

Fatores que influenciam a tipologia e a construção de PT,
adaptado de [9]

Quadro 1 Diferenças entre sistemas construtivos (as designações maior e menor, referem-se à comparação dos dois sistemas apontados)
Sistema construtivo mais antigo

Sistema construtivo mais recente
Elementos de madeira

• As tábuas verticais têm menor largura e disposição idêntica aos

montantes das paredes de frontal Apresentam um espaçamento maior.
• As ripas apresentam uma largura maior e um maior espaçamento. Têm
secção retangular.

• As tábuas verticais têm uma largura bastante superior à sua espessura.
Apresentam um espaçamento menor.
• As ripas têm uma largura menor e um espaçamento menor. Têm secção
retangular ou trapezoidal (a mais usual).

Nota: as PT mais recentes apresentam uma escolha mais cuidada dos elementos utilizados (secções mais homogéneas, sobretudo nas PT de melhor construção).

Argamassas
• Argamassas terrosas com partículas (pedras, restos de construção, etc.)
de maior dimensão.
• Utilização de elementos de origem vegetal, como a palha, para melhoria
da coesão.

• Argamassas terrosas mais homogéneas.
• Utilização de cal como elemento de melhoria da coesão.

Ligadores metálicos
• Utilização de ligadores em aço forjado, fabricados em pequenas oficinas
locais.

• Utilização de ligadores em aço com baixa percentagem de carbono,
fabricados industrialmente.

• Ligadores com secção variável.

• Ligadores com secção constante.

Nota: Entende-se por ligador metálico todo e qualquer elemento metálico (prego, cavilha, chapa, etc.) utilizado na ligação entre os elementos de madeira constituintes de
uma PT, entre PT distintas e entre PT e as paredes de alvenaria ou elementos da estrutura do pavimento e/ou da cobertura. Neste contexto, entende-se por cavilha um prego
de maior dimensão.
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Quadro 2 Classificação das PT segundo a sua tipologia construtiva
T1S

T2S
PT simples constituída por
tábuas (principalmente
costaneiras) verticais
de secção transversal
bastante irregular. É uma
evolução da tipologia
T1S (os prumos passam
a tábuas que apresentam
menor afastamento),
mas de construção pouco
cuidada. As ripas têm secção
transversal retangular.

PT simples, associada a
uma época de construção
mais antiga. Os elementos
de madeira principais
são prumos posicionados
verticalmente. As ripas
têm secção transversal
aproximadamente
retangular. Prumos e ripas
são aplicados com grande
afastamento.
T3S

T4D
PT duplo, associada a uma
época de construção mais
recente. É constituída por
uma camada de tábuas
verticais justaposta e
pregada a uma camada
de tábuas dispostas na
diagonal; a secção das
tábuas é retangular e das
ripas trapezoidal.

PT simples, típica de uma
construção mais recente.
É constituída por tábuas
verticais e por ripas
previamente aparelhadas;
a secção transversal das
tábuas é tipicamente
retangular e das ripas
trapezoidal.

Quadro 3 Dimensão das tábuas de madeira, por tipologia construtiva (ver Figura 3)
Tipologia
construtiva

Comparação por tipologia construtiva
Tábuas verticais (cm)
A1

A2

B1

B2

C1

Ripas (cm)
C2

α (º)

D

E

F

Paredes de Tabique Simples
T1S

8,3

–

6,8

–

24,0

–

–

5,7

1,2

6,4

T2S

14,8

–

4,8

–

4,7

–

–

3,3

1,1

4,5

T3S

15,0

–

5,4

–

3,4

–

–

3,8

1,2

4,6

2,5

31,21

3,4

1,4

3,8

Paredes de Tabique Duplo
T4D

18,0

21,3

5,7

3,4

2,6

tão significativas. Tendencialmente, as tábuas verticais da T3S têm
maior espessura e encontram-se ligeiramente mais espaçadas do
que as da tipologia T2S. As PT duplo, quando comparadas com as
simples, apresentam tábuas verticais de maior largura e uma das
tábuas é tendencialmente mais espessa que a outra. Verifica-se que
o espaçamento, quer das tábuas verticais, quer das ripas, é menor do
que nas PT simples.

Legenda:
Ai Largura das tábuas da camada i;
Bi Espessura das tábuas da camada i;
Ci Folga entre as tábuas da camada i;
D Largura da face exterior da ripa;
E Espessura da ripa;
F Espaçamento entre ripas;
α Ângulo das tábuas com o plano vertical.

O Quadro 4 apresenta a época de construção, o n.º pisos acima do
solo, bem como o tipo de informação recolhida em cada um dos 10
edifícios analisados.
Figura 3
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Nomenclatura utilizada na medição das tábuas de
madeira das PT no Quadro 3

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

As paredes de tabique em Viseu – Detalhes construtivos e caracterização material
José Padrão, João Miranda Guedes, Jorge Pinto, António Arêde

Quadro 4 Dados sobre os edifícios inspecionados
Edifícios

Período estimado
de construção (*)

Edifício 1 (a)

Início Século XX

Edifício 2

N.º pisos acima
do solo

Tipologia
das PT (**)

Informação recolhida

3 + sótão acessível T2S, T3S e T4D

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos.

Século XVI

2 + sótão acessível

T1S e T2S

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos.

Edifício 3

Século XIX

4

T2S e T3S

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos;
– Recolha de amostras para caracterização
experimental das suas propriedades;
– Recolha de tramos de PT para ensaios laboratoriais.

Edifício 4

Século XIX

3

T2S e T3S

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos;
– Recolha de amostras para caracterização
experimental das suas propriedades.

Edifício 5 (a)

Início Século XX

2

T3S

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos.

Edifício 6

Século XIX

3

T2S, T3S e T4D

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos.

Edifício 7 (a)

Século XVIII

2

T1S, T2S e T3S

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos.

Edifício 8

Século XIX

4

T2S, T3S e T4D

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos;
– Recolha de amostras para caracterização
experimental das suas propriedades.

Edifício 9 (a)

Século XV

3

T1S e T2S

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos.

Edifício 10

Século XIX
e início século XX

3 + sótão acessível

T2S e T3S

– Levantamento geométrico;
– Pormenores construtivos;
– Recolha de amostras para caracterização
experimental das suas propriedades.

* Informação estimada com base em dados fornecidos pelo proprietário
**) Ver Quadro 2
(a)
Edifício de grande área de implantação (e.g. palácio, edifício público) e pé-direito elevado (>3,40m)
( )
(

Outra característica singular do sistema construtivo das PT simples
da região de Viseu é a inclusão de tábuas diagonais no plano da
camada de tábuas verticais. O levantamento realizado mostrou que
33% das PT interiores (em 97 exemplares analisados) e 40 % das
PT exteriores (em 30 exemplares analisados) apresentavam essas
tábuas diagonais que intercetam as tábuas verticais e interrompem
a sua continuidade em altura.
A análise destas PT simples apontou para que a utilização das
tábuas diagonais fosse uma alternativa construtiva à ausência de
ligação destas paredes a outros elementos estruturais principais dos
edifícios (como por exemplo as paredes de alvenaria de granito).
Tinham como finalidade aumentar a estabilidade da construção
para impulsos ou movimentos horizontais. Foram encontradas
diferentes disposições construtivas organizadas em 4 grupos
principais: diagonais simples, diagonais duplas, diagonais em
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tesoura e, nos casos em que existiam combinações das situações
anteriores, diagonais compostas, que se ilustram nas Figura 4a a 4d.
A configuração mais comum correspondeu à colocação da tábua
diagonal a partir da base da parede junto a uma das extremidades
(em cerca de 80% das paredes inspecionadas, a tábua diagonal tem
início no primeiro metro de desenvolvimento da parede), inclinada,
em média, de um ângulo de 24º com a direção vertical, sendo
ligada no topo aos frechais. As tábuas verticais eram colocadas
posteriormente, sendo interrompidas pela passagem da diagonal, e
ligavam-se a esta através de ligadores metálicos (pregos).
Note-se que no caso das PT duplo (T4D), as diagonais constituem
uma camada de tábuas autónoma, justaposta e pregada à camada de
tábuas verticais, dotando estas paredes de maior rigidez horizontal
no seu plano, quando comparada com a das PT simples, mesmo
quando contêm tábuas diagonais.
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a) Exemplo de diagonais simples

b) Exemplo de diagonais duplas

c) Exemplo de diagonais em tesoura

Figura 4

3

Disposições construtivas das tábuas diagonais

Detalhes construtivos

As ligações entre os diversos elementos de madeira que integram
as PT, bem como entre as PT e os restantes elementos estruturais
do edifício, assumem um papel fundamental no comportamento
estrutural global da construção. A boa compreensão do existente
é fundamental para a construção de modelos de análise fiáveis a
utilizar em eventuais verificações do comportamento estrutural.
É por isso importante olhar com atenção para os elementos que
efetivam essas ligações. Assim, na ligação entre as tábuas verticais e
as ripas, entre as tábuas e os frechais (superior e inferior, ao nível dos
pisos), entre os elementos da PT e os elementos secundários (como
os rodapés, as ombreiras, etc.) e entre PT distintas eram utilizados
ligadores metálicos sob a forma de pregos e cavilhas. Na ligação
entre as PT e as paredes de alvenaria de pedra (no caso de Viseu,
granito) utilizavam-se ligadores sob a forma de chapas metálicas,
que eram chumbadas na alvenaria e pregadas nas PT.
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d) Exemplo de diagonais compostas

3.1

Ligação através de pregos e cavilhas

A análise dos pregos e cavilhas utilizados nas paredes de tabique
mostra ter existido uma evolução no tipo de ligadores metálicos
utilizados, tanto na forma como no seu fabrico. Nos edifícios de
construção mais antiga, os pregos tinham secção retangular variável
e eram fabricados por forjadores locais (Figura 5a). Os de construção
mais recente tinham secção retangular ou circular constante e eram
produzidos em fábrica (Figura 5b).
Através de uma campanha de inspeção em 3 edifícios do centro
histórico de Viseu, foram recolhidas 149 amostras de ligadores
metálicos. O Quadro 5 associa a tipologia e dimensão dos pregos
e cavilhas à sua função. Os ligadores foram divididos entre aqueles
que eram forjados (secção variável) e os que eram manufaturados
(secção constante).
O reconhecimento do papel das PT como elementos fundamentais,
integrantes da estrutura resistente dos edifícios antigos pode ser
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Quadro 5 Dimensão dos ligadores metálicos (pregos / cavilhas)

Manufaturados com secção constante (MSC)

Forjados com secção variável (FSV)
Dimensões – Valores médios (mm)

Tipo de ligação

Edifício

N.º de
Amostras

Tipologia

Comprimento
(L)

L1

Ed 3

14

MSC

24,2

2,2

1,0

L2

Ed 3

9

FSV

88,3

12,2

4,8*

Ed 3

28

MSC

45,8

5,6

2,3

L3

Ed 8

11

MSC

59,6

7,1

3,8

Ed 9

11

MSC

46,6

5,2

2,4

L4

Ed 9

10

MSC

89,6

7,1

3,6

L5

Ed 9

9

MSC

66,6

6,7

3,0

L6

Ed 9

9

MSC

81,4

6,7

3,3

Ed 3

9

FSV

86,9

6,2

4,2*

Ed 8

18

FSV

96,7

11,9

6,4*

Ed 9

9

MSC

109,1

7,8

4,1

L8

Ed 9

3

MSC

152,2

10,4

5,4

L9

Ed 8

4

FSV

72,9

18,6

5,9*

L10

Ed 3

5

FSV

171,8

16,8

8,7*

L7

Cabeça Ligador
Secção
(C)
transversal (D)

* secção média
Ligação L1
Ligação L2
Ligação L3
Ligação L4
Ligação L5
Ligação L6
Ligação L7
Ligação L8
Ligação L9
Ligação L10

Nas tábuas das PT para melhorar a adesão com a argamassa de revestimento
Nas tábuas das PT exteriores para fixação de elementos cerâmicos de revestimento
Entre as tábuas verticais e as ripas
Entre as tábuas verticais e elementos secundários (rodapés, etc.) de maior espessura
Entre as tábuas verticais e elementos secundários (rodapés, etc.) de menor espessura
Entre as tábuas verticais e as ombreiras
Entre as tábuas verticais e os frechais
Entre PT perpendiculares entre si
Na fixação das chapas metálicas às tábuas verticais, na ligação entre PT e parede alvenaria
Entre vigas de pavimento e os frechais

avaliado nos pormenores construtivos observados nos edifícios
investigados, nomeadamente na ligação entre as tábuas verticais
e entre estas tábuas e os frechais situados no topo e que efetuam
a transição entre a estrutura do pavimento superior e as PT. Os
frechais apresentam várias formas, como se observa na Figura 6, e as
ligações são efetivadas através de ligadores metálicos, pregos, como
se indica no Quadro 5 (Ligação L7).
A tipologia mais comum é a que apresenta um frechal com um sulco
contínuo, central, ao longo de toda a parede (Figura 6a). Também
foram encontrados casos em que o sulco é pontual, ou seja,
existe apenas no alinhamento das tábuas verticais (Figura 6b). Por
norma, estes sulcos apresentam uma largura ligeiramente superior
à espessura das tábuas verticais. Habitualmente, a ligação era
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a)

Figura 5

b)

Evolução dos pregos/cavilhas, utilizados: a) em PT
antigas e b) em PT mais recentes
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Figura 6

a)

b)

c)

d)

Ligação entre as tábuas verticais e os frechais (topo superior): a) com sulco contínuo; b) com sulco pontual; c) de secção retangular
e d) com sulco lateral

a)

Figura 7
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b)

Ligação entre a estrutura resistente de um pavimento e os frechais: com vigas a) acopladas ao frechal ou b) totalmente apoiadas
sobre o frechal
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reforçada com a colocação de pregos na perpendicular à direção das
tábuas. Também foram encontradas situações em que os frechais
não apresentavam rasgos centrais: a sua secção era retangular
sem rasgos (Figura 6c), ou tinham um sulco lateral (Figura 6d). No
primeiro caso a pregagem era realizada na diagonal e no segundo na
perpendicular à direção das tábuas verticais. Por regra, em todas as
tipologias utilizavam-se 1 a 2 pregos por tábua vertical, em função
da sua largura e qualidade de execução.

efetuada através da pregagem de conetores na perpendicular às
tábuas verticais. Observou-se a existência de 1 ou 2 chapas por
ligação. Quando existia apenas um ligador metálico, em regra
estava colocado a uma distância compreendida entre 35% a 50%
do pé direito do edifício em relação à base. Quando existiam
dois ligadores, localizavam-se aos terços do pé direito. Nos casos
analisados, todos os conetores metálicos eram em aço forjado.

Também se verificou existir alguma diversidade de soluções
construtivas na ligação entre a estrutura do pavimento e os
elementos verticais resistentes. Na Figura 7a) observa-se uma
situação em que as vigas principais do pavimento foram adaptadas
por forma a garantir o encaixe na viga de frechal, que neste caso
não apresenta uma secção retangular. No segundo caso (Figura 7b),
as vigas de pavimento estão apoiadas sobre a viga de frechal; neste
caso, algumas vigas eram contínuas e outras interrompiam em cima
da PT, mostrando claramente o papel estrutural destas paredes.

a)

Nas ligações entre PT ortogonais também foram observadas
situações muito diversas. Em alguns casos (estima-se que em
paredes de importância secundária) não existia qualquer ligação
entre as tábuas verticais; em contraponto, observaram-se situações
em que existiam cavilhas de grande dimensão (ver Quadro 5 –
Ligação L8), sendo usados 3 ou 4 ligadores metálicos distribuídos
pela altura total da parede (com espaçamentos iguais, entre 0,5 e
1,0 m).

3.2

b)

Figura 8

Ligação entre PT e paredes de alvenaria: a) chapa
metálica; b) pormenor construtivo

Nalgumas ligações entre PT ortogonais observou-se o uso de chapas
(retangulares ou em forma de cantoneira) com orifícios (3 ou 4 por
chapa) para permitir a sua fixação às tábuas através de pregos.

Ligação através de chapas metálicas

Na ligação entre as PT interiores e as paredes em alvenaria de
granito também foram encontradas duas tipologias alternativas:
ou não existia qualquer ligação física, ou essa ligação era efetivada
através de chapas metálicas retangulares (Figura 8b) que eram
colocadas em ambas as faces das PT (em construções de pior
qualidade era colocada apenas uma). Do lado da parede de
alvenaria a chapa era fixada com chumbo (observe-se os sulcos
na chapa que entrava na parede para permitir uma melhor adesão
(Figura 8a)). O comprimento da entrega da chapa na parede de
alvenaria corresponde a cerca de 30% do seu comprimento total.
Do lado das PT as chapas tinham 2 ou 3 orifícios e a ligação era

O Quadro 6 apresenta as dimensões médias das chapas metálicas de
ligação de 12 PT às paredes de alvenaria, do edifício 6. Em três destas
paredes existiam duas chapas e nas restantes apenas uma, tendo-se analisado no total 15 chapas metálicas. A tipologia apresentada
no Quadro 6 é a mais comum encontrada no total dos 10 edifícios
inspecionados.
Constatou-se que as PT que possuíam este tipo de ligação às paredes
de alvenaria exteriores não continham tábuas diagonais, crendose que o uso destas tábuas poderia constituir uma alternativa à
utilização de ligadores metálicos.

Quadro 6 Dimensão média das chapas metálicas de ligação entre PT e paredes de alvenaria

Dimensões - Valores médios (mm)
Tipo de ligação

N.º de Amostras

Chapas de ligação

15
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Comprimento (L)

Largura (B)

Espessura da
chapa

Distância entre
furos (x1i)

Distância entre
furos e bordo
(x2i)

163

37

6

52

21
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4

Caracterização experimental
das propriedades dos materiais

Após a caracterização geométrica e construtiva das PT, procedeuse à recolha de amostras dos seus materiais constituintes: madeira,
argamassa e ligadores metálicos, com o objetivo de caracterizar
algumas das suas principais propriedades mecânicas.

4.1

Elementos de madeira

Os elementos de madeira presentes nas PT constituem o seu
"esqueleto" sendo determinantes para o seu comportamento
estrutural.
Deste modo, o primeiro dado a obter foi a espécie de madeira
utilizada na construção das PT estudadas. Após a observação macro
e microscópica dos cortes histológicos realizados, constatou-se que
a espécie mais comum era o pinho bravo (Pinus pinaster Aiton.),
embora, pontualmente, se tenham encontrado alguns elementos
de madeira de castanho (Castanea sativa Mill.). Trata-se de duas
espécies de árvores muito comuns da região.
Em seguida foi realizada uma campanha de ensaios mecânicos
no Laboratório de Mecânica da Madeira, da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) para conhecer as propriedades
físicas e mecânicas da madeira, nomeadamente ensaios: à flexão
estática (Figura 9a), à dureza (pelo método de Chalais-Meudon) e à
compressão axial (direção paralela às fibras) (Figura 9b). As amostras
foram preparadas de acordo com as normas de referência ([10],
[11] e [12]). Foram ensaiados 55 provetes à flexão estática, 104 à
compressão axial (direção paralela às fibras) e 36 à dureza superficial.
O Quadro 7 apresenta os valores obtidos nos ensaios laboratoriais.
Os resultados são apresentados para as duas espécies de madeira
encontradas: Pinus pinaster Aiton. (P) e Castanea sativa Mill. (C).

a)

Figura 9

4.2

b)

Ensaio laboratorial em elementos de madeira: a) flexão
estática; b) compressão axial

Argamassas de enchimento e revestimento

Nas PT, a argamassa é considerada um elemento secundário, com
funções de enchimento e de revestimento. No entanto, não se deve
menosprezar o seu papel, uma vez que, para além de servir como
material base de acabamento, protege a estrutura de madeira.
Com o intuito de caracterizar este material, foram realizados no
Laboratório de Materiais de Construção da ESTGV os seguintes
ensaios: análise granulométrica, plasticidade, composição química e
mineralógica elementar (método da calcinação e ensaio do ácido) e
SEM/EDS (microscopia eletrónica de varrimento e análise química),
todos de acordo com as normas em vigor ([13] e [14]).
A Figura 10 apresenta as curvas granulométricas de argamassas
provenientes de dois edifícios situados no centro urbano de Viseu:
o edifício 3 e o edifício 4. Constata-se que ambas as curvas são
extensas (as dimensões das partículas estão compreendidas entre
0,001 e 10 mm) e bastante semelhantes, o que pode significar que

Quadro 7 Valores experimentais obtidos nos ensaios aos elementos de madeira
Tipo de ensaio

Flexão estática
Compressão axial
(paralela às fibras)
Dureza (C.M.)

Grandeza

Valores médios

Desvio padrão

Coeficiente de variação
(%)

P

C

P

C

P

C

Tensão de rotura (N/mm²)

95,2

122,6

14,3

18,0

15,1

14,7

Deslocamento (mm)

15,7

13,2

4,3

2,9

27,4

21,8

Tensão de rotura (N/mm²)

40,0

46,1

3,6

5,9

8,9

12,8

Deslocamento (mm)

6,7

3,6

2,0

0,6

29,2

16,5

Profundidade (mm)

1,1

1,29

0,1

0,2

10,6

12,8

44,5

24,5

11,8

7,8

26,4

31,8

Dureza (N)

P Pinho bravo (Pinus pinaster Aiton.)
C Castanho (Castanea sativa Mill.)
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a origem geográfica do material utilizado na sua composição (terra)
seja a mesma.

a)

a)

b)

b)

Figura 10 Curvas granulométricas das amostras de argamassa
pertencentes ao a) edifício 3 e b) edifício 4

Figura 11 Espectros tipo obtidos através da análise SEM/EDS em
amostras de argamassa a) sem cálcio e b) com cálcio

4.3

Ligadores metálicos

A análise SEM/EDS foi realizada na Unidade de Microscopia
Eletrónica e de Varrimento da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, em 6 amostras de argamassa, provenientes dos mesmos
edifícios. Revelou-se fundamental na definição da composição
química elementar do material ensaiado. A Figura 11 apresenta os
resultados em duas das amostras analisadas. Como se pode observar,
a composição química elementar do material ensaiado é diferente,
sobretudo no que se refere à presença de cálcio (Ca). A amostra da
Figura 11a), com uma percentagem de cálcio menor, na ordem dos
4%, é característica de um material terroso, normalmente associado
aos edifícios de construção mais antiga. O material desfaz-se muito
facilmente e a coesão era melhorada com a inclusão de elementos
vegetais, como a palha seca.

Como já foi descrito no ponto 3, os ligadores metálicos são
essenciais, uma vez que são responsáveis pela conexão entre os
diversos elementos das PT e entre estas e os outros elementos
resistentes dos edifícios.

Pelo contrário, a amostra da Figura 11b) apresenta uma percentagem
de cálcio de 32%. Isto significa que ao material terroso foi adicionado
um ligante hidráulico (por exemplo a cal apagada). A designação
adotada nesta situação é argamassa terrosa bastarda. Nestes casos,
o material de enchimento é mais duro e torna-se difícil desfazê-lo
com a pressão dos dedos. É característico de argamassas de edifícios
de construção mais recente.

Para a realização dos ensaios (de acordo com [15]) foram
selecionadas amostras de maior dimensão (cavilhas e chapas
metálicas), por se adequarem melhor à execução dos ensaios. De
facto, a amarração das amostras para evitar o escorregamento
nas amarras (especialmente das cavilhas que, pela sua dimensão
e geometria, eram difíceis de maquinar) foi o maior desafio na
realização desta campanha de ensaios.

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

Aproveitando a recolha de diversas amostras, foram realizados dois
ensaios mecânicos: tração e microdureza de Vickers, e procedeu-se
à sua análise metalográfica.
As amostras foram retiradas cuidadosamente das PT com o
objetivo de não serem submetidas a tensões de flexão. Em geral,
apresentavam uma ligeira corrosão superficial, sem perda de secção
efetiva. Os ensaios decorreram no Laboratório de Resistência dos
Materiais da ESTGV.
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No Quadro 8 apresenta-se os resultados obtidos no ensaio à tração
para os ligadores metálicos, em que: A é a área da secção ensaiada,
Fmax é o valor da força máxima obtida, Umax e o deslocamento e a
extensão correspondentes a Fmax, respetivamente, e fmax é a máxima
tensão de tração obtida.
Quadro 8 Resultados obtidos no ensaio à tração dos ligadores
metálicos tipo FSV
Edifício / Amostra

A
(mm²)

Fmax

Umax

(kN)

(mm)

fmax
ε
(mm/mm) (N/mm²)

Chapas metálicas
Edifícios 3 e 8
1

67,2

25,73

13,96

0,20

382,90

2

61,5

23,05

3,77

0,08

374,86

3

73,7

24,46

11,40

0,25

331,75

4

59,4

19,14

8,96

0,21

322,23

5

171,0

79,92

12,40

0,30

467,35

6

86,4

33,96

8,00

0,15

393,05

7

98,0

51,54

9,56

0,19

526,18

8

52,0

18,71

3,66

0,07

359,72

9

93,2

41,72

12,76

0,22

447,81

10

62,8

24,07

11,71

0,17

383,53

Valor médio
COV (%)

398,94
15,92%

Pregos / Cavilhas
Edifício 3
1

23,8

8,69

1,90

0,04

365,85

2

46,9

16,46

4,06

0,09

351,18

3

25,6

8,53

9,43

0,47

333,47

4

29,2

11,37

9,50

0,16

389,78

5

39,7

14,37

8,26

0,29

362,23

6

29,6

9,98

7,03

0,20

348,80

7

27,0

9,43

5,66

0,12

348,67

1

27,5

8,63

0,31

0,01

313,85

2

41,0

15,87

10,86

0,13

387,57

3

25,5

8,61

6,56

0,12

337,57

4

68,1

23,07

15,80

0,41

339,02

5

16,0

5,68

11,96

0,22

354,86

6

60,8

28,24

10,63

0,29

464,50

7

37,8

12,67

1,29

0,04

335,42

O ensaio de microdureza de Vickers foi realizado de acordo com os
procedimentos preconizados em [16]. As amostras foram obtidas a
partir de pregos/cavilhas retirados do edifício 3. Todas as amostras
eram de ligadores fabricados por um processo de forja. Em cada
amostra foram realizadas 10 indentações: 5 em zonas sem inclusões
e 5 com inclusões, segundo a secção transversal do ligador. Os
resultados obtidos estão indicados no Quadro 9 e resultam da
média dos valores obtidos.
Quadro 9 Resultados obtidos no ensaio de microdureza de Vickers
(HV 10)
HV 10

Amostras (valores médios)
1

2

3

4

5

6

7

Média

Desvio COV
Padrão (%)

Sem
161 160 145 124 169 131 158
inclusões

150

16

10,43

Com
168 175 132 137 179 139 169
inclusões

157

18

11,75

A presença de inclusões nas amostras poderá explicar algumas
diferenças pontuais nos resultados. A este facto não deverá ser
alheia a circunstância do material ensaiado apresentar, quer neste
ensaio, quer no ensaio à tração, uma grande heterogeneidade,
visível pela presença de zonas mais escuras (inclusões), como se
pode verificar na Figura 12b). Em relação à análise micro estrutural,
cujas amostras foram preparadas de acordo com [17] (Figura 12a),
foi possível observar que apresentam um tamanho de grão idêntico.
Também foi observada a presença das duas fases do processo de
fabrico, a ferrite e a perlite, o que permite concluir que estamos na
presença de aço forjado.

a)

b)

Figura 12 Análise micro estrutural: a) preparação das amostras e
b) superfície da amostra

Edifício 8

Valor médio
COV (%)
COV Coeficiente de variação

82

359,48
10,16%

5

Considerações finais

Portugal possui um vasto património edificado com paredes de
tabique (PT). A partir de meados do século XX, com a industrialização
da construção e o aparecimento do betão armado como o
principal material utilizado em elementos estruturais, as PT foram
progressivamente desaparecendo.
Através de uma campanha de inspeção em 10 edifícios que
se consideram representativos dos sistemas construtivos
característicos da região de Viseu, foi possível criar tipologias
de PT e associar-lhes grandezas, nomeadamente dimensões e
espaçamentos médios dos elementos de madeira e características
particulares, como a existência de elementos de madeira diagonais.
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A análise dos resultados obtidos permitiu ainda apontar diversos
fatores que se interrelacionam e podem justificar as diferentes
características encontradas nas PT e aos quais se associa uma
maior ou menor qualidade construtiva destes elementos: o acesso
e qualidade dos materiais de construção, a época de construção, o
conhecimento empírico do construtor e a capacidade financeira do
dono de obra. Por outro lado, essa mesma análise permitiu concluir
que as PT existentes nos edifícios situados em Viseu fazem parte da
estrutura resistente dos edifícios, funcionando, por exemplo, como
elementos de suporte dos pavimentos (Figura 7). Para além disso, a
forma como se interligam entre si e com os restantes elementos da
estrutura (pavimentos e coberturas em madeira maciça e paredes
de alvenaria resistente), promove o comportamento em caixa destas
construções (“box behaviour”) necessário para garantir o adequado
comportamento estrutural destes edifícios.
A análise dos elementos e materiais constituintes das PT e os ensaios
de caracterização experimental realizados a cada um dos materiais (a
partir de uma amostragem significativa de exemplares) permitiram
obter informação relevante sobre estes elementos construtivos. Os
elementos de madeira que formam a estrutura resistente principal
das PT são, fundamentalmente, de madeira de pinho bravo (Pinus
pinaster Aiton.). Nas situações em que os edifícios sofreram obras
de manutenção regulares, ou que foi evitada a entrada de água no
interior dos edifícios, a madeira conservou quase na integra as suas
características físicas e mecânicas; destaca-se neste ponto o papel
primordial do material de enchimento e revestimento (argamassa)
como camada de proteção da estrutura de madeira das PT.
Relativamente à argamassa, os ensaios mostram que apresenta uma
curva granulométrica extensa e é geralmente constituída por um
material terroso. Foram encontrados na sua composição resíduos
de compostos de cálcio e de matéria orgânica, com diferentes
percentagens, permitindo diferenciar épocas de construção,
nomeadamente identificar argamassas mais recentes pela maior
percentagem de cal presente na mistura. Por outro lado, os ligadores
metálicos apresentam uma grande variabilidade geométrica,
relacionada com o local onde se encontravam aplicados. Os ensaios
laboratoriais permitiram caracterizar o material como sendo uma
liga metálica de aço forjado. O ensaio de tração e de Vickers mostrou
existir uma grande variabilidade nos resultados, a que não é alheio o
seu processo de fabrico.
Finalmente, acredita-se que os dados geométricos, os pormenores
construtivos e os resultados experimentais relacionados com
as PT que se apresentam neste artigo constituem informação
importante para os investigadores e os profissionais na área da
intervenção/reabilitação de edifícios antigos, contribuindo para
a melhoria do conhecimento sobre este sistema construtivo tão
presente na grande maioria das construções mais antigas (anteriores
à massificação do uso de betão armado) em Portugal.
A investigação sobre PT prossegue, nomeadamente com a
realização de novas campanhas de ensaio in situ e em laboratório
que permitem melhorar o conhecimento existente sobre o
comportamento estrutural global destes elementos [18], [19] e [20].
Só assim se poderá promover a reabilitação eficiente, e de forma
economicamente viável, das PT através de intervenções adequadas,
mitigando o risco de se perderem estes elementos integrantes e
fundamentais do património edificado antigo em Portugal.
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Análise sísmica de edifícios Pombalinos afetados
por assentamentos do terreno
Seismic assessment of Pombalino buildings affected
by ground settlements
Rita Couto
Rita Bento
Rui Carrilho Gomes

Resumo

Abstract

A construção de estruturas subterrâneas no centro histórico da
cidade de Lisboa afetou o regime hidrogeológico da zona, gerando
assentamentos do terreno à superfície. Estes assentamentos
induziram danos nas edificações existentes, maioritariamente
edifícios Pombalinos. Este estudo procura avaliar a capacidade
e desempenho sísmico deste tipo de edifício quando afetados
por movimentos do terreno de fundação, tendo em conta o
comportamento das paredes de alvenaria no seu plano. A partir da
monitorização de movimentos do solo na Baixa de Lisboa ao longo
de sete anos, obtiveram-se dois perfis e duas taxas de assentamentos.
Estes perfis de assentamento foram impostos ao edifício em estudo,
modelado numericamente através do software Tremuri, de forma
a identificar o seu impacto na capacidade resistente sísmica da
estrutura e no seu comportamento sísmico. Através da elaboração
de análises estáticas não lineares, observou-se que os danos
provocados por assentamentos reduzem o desempenho sísmico
destes edifícios. O nível de dano na estrutura foi avaliado a um nível
local, através do deslocamento relativo normalizado (drift), e a um
nível global, através da curva de capacidade resistente.

The construction of underground structures on Lisbon’s city center
affected the hydrogeologic flow, generating ground settlements.
These settlements induced damages in the surrounding buildings,
mainly Pombalino buildings. The goal of this paper is to assess the
seismic capacity and performance of this typology of buildings when
subjected to settlements. Based on the settlement measures of
Lisbon’s downtown over seven years, two settlements’ profiles and
two settlements’ rate were identified. These settlements’ profiles
were applied to a building, numerically modelled through Tremuri
software, in order to identify their impact on the structure’s seismic
capacity and behaviour. The performance of non-linear static
analyses has shown that the damaged induced by settlements can
reduce the global seismic performance of the building significantly.
The structure’s level of damage was investigated at a local level,
through the parameter drift, and at global level, through the
pushover curve.

Palavras-chave:

Keywords:

Edifícios Pombalinos / Assentamentos / Drift / Análises estáticas
não lineares / Análise sísmica
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Globalmente, as avaliações pós-sismos demonstraram que edifícios
antigos apresentam danos superiores ao esperado [1,2]. É necessário
compreender de que forma os danos prévios que um edifício
apresente interferem na sua capacidade e desempenho sísmico, e
de que modo estes devem ser considerados na verificação da sua
segurança.
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Introdução

O caso de estudo apresentado situa-se no centro histórico de
Lisboa, região de sismicidade moderada, onde foi registado um
sismo de grande magnitude em 1755 que obrigou à reconstrução do
edificado. A grande inovação nesta reconstrução foi a introdução de
um sistema de reforço sísmico, designado como gaiola pombalina,
sistema característico de edifícios Pombalinos. Estes edifícios, que
foram construídos após o sismo de 1755, constituem a maioria dos
edifícios encontrados no centro de Lisboa [3].
Nas últimas décadas a baixa da cidade foi alvo de intensa construção
de infraestruturas, como caves, parques de estacionamento
subterrâneos e túneis para a rede de metro, que contribuem para
o movimento do solo e que geram danos nos edifícios, quer por
rebaixamento do nível freático, quer por perda de confinamento do
terreno gerado por escavação.
Nesta análise é considerado um edifício Pombalino
cuja
configuração estrutural não sofreu modificações ao longo do tempo
[4], com edifícios adjacentes e sujeito a diferentes configurações
de assentamento. A modelação do edifico é realizada através do
software 3Muri [5] e a avaliação do seu comportamento não linear a
partir da versão cientifica Tremuri [6]. Este estudo permite comparar
a capacidade resistente sísmica e o nível de danos entre a situação
inicial do edifício sem assentamento e sujeito a quatro configurações
distintas de assentamento, provenientes de uma análise realizada a
medições reais do movimento do solo da Baixa Pombalina. O estudo
desenvolvido apenas considera o comportamento das paredes no
seu plano.
Os resultados demonstram que a consideração de danos prévios nos
edifícios sujeitos a sismos é bastante importante uma vez que têm
um impacto significativo no comportamento sísmico dos mesmos.

Aviso legal
As opiniões manifestadas na Revista Portuguesa de Engenharia de
Estruturas são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.

2

Legal notice

No intervalo de 7 anos (entre 2004 e 2010), o movimento vertical
do solo na Baixa Pombalina foi monitorizado através da instalação
de piezómetros, marcas de superfície e réguas de nivelamento
[7]. A partir deste estudo foi preparado um mapa de isolinhas de
deformação acumulada correspondente ao período em estudo para
esta zona de Lisboa (Figura 1 a) onde se detetaram duas zonas com
padrões de assentamento singulares (correspondentes à marca M53
e M41). Estas zonas correspondem a parques de estacionamento
subterrâneos (PE1 – Parque da Praça dos Restauradores e PE3 –
Parque da Praça da Figueira). Para cada uma destas zonas, dois tipos
de assentamento foram identificados e normalizados pelo valor
máximo (14 mm de assentamento e 161,58 m de distância para a
curva PE1-A1 e 106,57 m de distância para a curva PE1-A2 e 11 mm
de assentamento e 172 m para a curva PE3-A1 e 210 m para a curva
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PE3-A2), tendo-se identificado dois tipos de perfil: curvos e lineares
(Figura 1 b).

pavimento dos pisos superiores é composto por tábuas de soalho
assentes em vigas de madeira apoiadas nas fachadas principais.

Simultaneamente, com base na análise aos valores recolhidos
pelas marcas de superfície e pelas réguas de nivelamento [8]
foram identificados dois comportamentos referentes à taxa de
assentamento da Baixa Pombalina: um com comportamento
estável em que a média de assentamento é quase nula e um
comportamento com tendência crescente, com uma média crescente
de assentamento [9]. A partir do último tipo de comportamento,
obteve-se uma taxa de assentamento que permitiu interpolar o
valor de deslocamento para um dado ano.

a)

Figura 2

a)

b)

Figura 1

3

a) Mapa de isolinhas de assentamento e b) Perfis de
assentamento normalizado

Modelo numérico do edifício obtido no 3Muri: a) piso
térreo e b) pisos superiores

As propriedades mecânicas destes materiais apresentam-se no
Quadro 1. Os valores das propriedades da alvenaria de pedra
aparelhada são valores médios provenientes da regulamentação
italiana [10], enquanto que os valores das propriedades da alvenaria
de pedra ordinária e de tijolo foram retirados do estudo realizado
por Simões et al. [11]. De acordo com o EC8 (CEN, 2004), o módulo
de elasticidade e o módulo de distorção da alvenaria de pedra
aparelhada foram reduzidos em 50% de modo a ter em conta
o efeito da fendilhação. Uma vez que os valores das restantes
alvenarias foram retirados de ensaios laboratoriais, esta redução não
foi necessária. Esta redução é necessária, apesar de se estar a realizar
análises não lineares, porque as relações constitutivas definidas no
3Muri/Tremuri para os nembos e lintéis (macro-elementos),
consideram comportamento elástico não linear até o elemento
estrutural entrar efetivamente em regime não linear. Para as
paredes de frontal foi desenvolvido um macro-elemento que
foi implementado no Tremuri [6] de forma a representar o
comportamento não linear do conjunto dos materiais existentes
nas paredes frontais (madeira e alvenaria). As propriedades deste
material foram retiradas do estudo realizado por Meireles [6].
Esta estrutura foi modelada com edifícios adjacentes por ser a
situação mais representativa na Baixa de Lisboa. No entanto, apenas
a resposta do edifício em estudo (localizado no meio dos outros dois
edifícios) é analisada.
Quadro 1 Propriedades mecânicas dos materiais
Alvenaria
de pedra
aparelhada

Caso de estudo: Modelo estrutural

O modelo considerado como caso de estudo é um edifício de
alvenaria, representativo dos edifícios Pombalinos, constituído por
4 pisos, com uma altura total de 15 m e uma área de implantação
de 17,3 × 11 m2. No piso térreo, as fachadas principal e de tardoz
são constituídas por blocos retangulares de alvenaria de pedra
e as paredes interiores são constituídas por alvenaria de tijolo
(Figura 2 a). Nos pisos superiores, as fachadas principal e de tardoz
são constituídas por alvenaria de pedra com argamassa de cal
aérea e as paredes interiores são paredes de frontal (Figura 2 b). O

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

b)

Alvenaria Alvenaria
de pedra de tijolo
ordinária
maciço

Parede
de
frontal

Módulo de Elasticidade E [GPa]

2,8*

0,5

0,855

1,5

Módulo de Distorção G [GPa]

0,88*

0,167

0,285

0,5

Tensão de Tração ft [MPa]

0,105

0,039

0,115

0,114

Tensão de Compressão fc [MPa]

7,0

0,84

1,07

7,15

Peso Volúmico w [kN/m3]

22

18,35

18

5,6

* Os valores apresentados foram reduzidos a 50% para ter em conta a fendilhação.
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3.1

Modelo numérico

A modelação deste edifício foi realizada no programa 3Muri [5] e as
análises estáticas não lineares foram realizadas na versão científica
do programa, Tremuri [6]. A modelação neste programa é realizada
através do método do pórtico equivalente (equivalent frame
method), que discretiza uma parede de alvenaria com aberturas
num conjunto de macro-elementos – nembos (elementos verticais)
e lintéis (elementos horizontais) – ligados por nós rígidos [6,12]. A
Figura 3 representa a distribuição destes macro-elementos (nembos
a vermelho, lintéis a verde e nós rígidos a azul) na fachada principal,
de tardoz e nas paredes de empena no modelo analisado.

a)

Figura 3

3.2

b)

c)

d)

Representação dos macro-elementos na: a) fachada
principal, b) fachada de tardoz e c), d) empenas

Configurações de Assentamento

Duas configurações de assentamento foram impostas ao modelo
em estudo: longitudinal (L), em que o assentamento ocorre ao
longo das fachadas do edifício (Figura 4 a), e transversal (T), em
que o assentamento ocorre paralelamente às paredes de empena
(Figura 4 b).

a)

Figura 4

b)

Representação das configurações de assentamento
impostas ao modelo: a) Longitudinal e b) Transversal

De acordo com a Figura 1 b), e de forma a observar a diferença
no comportamento de uma estrutura quando sujeita a uma
configuração de assentamento com um perfil linear e com
um perfil curvo selecionaram-se os perfis PE1-A1 (curvo) e
PE1-A2A2 (linear) para prosseguir o estudo. Estes perfis foram
escolhidos por se apresentarem como o limite superior e inferior,
respetivamente, dos perfis de assentamento. Os dois perfis de
assentamento representados na Figura 4 foram considerados em
ambas as configurações, tendo-se obtido quatro configurações de
assentamento:
i) L_curvo – configuração longitudinal com perfil curvo;
ii) L_linear – configuração longitudinal com perfil linear;
iii) T_curvo – configuração transversal com perfil curvo;
iv) T_linear – configuração transversal com perfil linear.
De modo a comparar o nível de dano provocado pelas diferentes
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configurações de assentamento, utilizou-se o mesmo valor de
distorção angular, parâmetro definido através do assentamento
diferencial entre dois pontos, dividido pela distância entre eles. A
partir da análise realizada à taxa de assentamento, determinou-se
que a distorção angular do assentamento imposto no modelo seria
igual 1/1235 (= 14/17300) em 2010, último ano correspondente
à analise do movimento da Baixa Pombalina. Admitiu-se que o
edifício está situado em cima da bacia de assentamento. Conforme
representado na Figura 4 a) e b), a forma da curva normalizada foi
imposta à base do edifício em análise, quer na direção transversal
quer na direção longitudinal. Estas curvas foram escaladas, em
que o valor máximo adotado foi relacionado com a evolução do
assentamento na marca M53.
A distorção angular na direção longitudinal, corresponde à razão
entre o assentamento máximo imposto à fundação do edifício e o
comprimento do edifício na direção longitudinal. Após a imposição
deste valor ao modelo verificou-se que o nível de dano do edifício
era bastante ligeiro. Este valor de distorção angular encontra-se de
acordo com o indicado no Eurocódigo7 [13] para o estado limite
de serviço. Desta forma, avaliou-se a evolução do assentamento
da marca M53 interpolando os valores registados e aplicou-se uma
distorção angular igual a 1/507 (= 34/17300), proveniente do valor
médio de assentamento da marca M53 para o ano de 2020. Todas as
análises realizadas neste estudo consideram uma distorção angular
igual a 1/507.

3.3

Metodologia de avaliação de danos

Três métodos são analisados para avaliar o nível de dano em edifícios
Pombalinos sujeitos previamente a assentamento e posteriormente
a um sismo: LTSM (Limiting Tensile Strain Method), abordagem global
e abordagem local.
O método LTSM é bastante utilizado na previsão de danos em
edifícios devido a assentamentos causados por escavações
adjacentes ([14,15]). Este método modela simplificadamente a
estrutura do edifício como uma viga elástica isotrópica retangular
de comprimento L e altura H, e assume que os deslocamentos
horizontais e verticais do solo nas fundações da estrutura são
totalmente transferidos para o edifício, independentemente da
interação solo-estrutura. Apresenta seis níveis de dano (Di) com
a finalidade de estabelecer uma relação entre o nível de dano e a
facilidade de reparação do edifício (relacionado com o tipo de fendas
e consequentemente com o nível de extensão de tração). Os níveis
de danos 0 a 2 correspondem a danos arquitetónicos, os níveis de
danos 3 e 4 a danos funcionais e o nível de dano 5 a danos estruturais.
A divisão entre o nível de dano 2 e 3 é extremamente importante
pois traduz o aumento de dificuldade em reparar a estrutura [16].
No entanto, o programa 3Muri/Tremuri não permite determinar
a abertura de fendas e extensões em elementos estruturais de
forma direta e fiável. Uma vez que a modelação através de macroelementos caracteriza o comportamento global da estrutura através
de curvas de capacidade e o comportamento local através da
deformação nos elementos estruturais, é proposto pelos autores
uma avaliação de dano global e local, com equivalência ao método
LTSM.
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Desta forma, a avaliação do nível de dano na estrutura, o seu
desempenho sísmico e a verificação da segurança são realizados
a dois níveis distintos: global e local. A nível global, a definição
dos diferentes níveis de dano é realizada recorrendo à curva força
(F normalizada à força máxima Fmax) versus deslocamento resistente
da estrutura, obtida através de uma análise estática não linear, e que
permite caracterizar a resposta sísmica da estrutura. Cinco limites de
deslocamento (di) foram definidos nesta curva (Figura 5) de modo a
estabelecer diferentes níveis de dano global (DGi) que se relacionem
com o método LTSM. No Quadro 2 estão identificados os cinco
níveis de dano global com os respetivos limites de deslocamento
e relação com o método LTSM. Os níveis de dano sugeridos nas
classificações propostas (global e local) baseiam-se no nível de dano
esperado para cada um dos níveis da classificação LTSM.

parâmetro foram definidos cinco níveis de dano. Os valores utilizados
para definir os valores limites de cada nível de dano provêm dos
valores recomendados pela Parte 3 do Eurocódigo 8 (EC8-3) [17] e
por dois estudos realizados [12,18]. No Quadro 3 estão identificados
os cinco níveis de dano local, com os respetivos limites de drift, e a
relação com o método LTSM.
O edifício em estudo é uma estrutura existente de alvenaria com
fins residenciais e, de acordo com o EC8-3, a sua verificação de
segurança estrutural deve ser realizada para o estado limite de
danos severos (DS). Dois critérios foram implementados neste
estudo de forma a definir o deslocamento último da estrutura (du). O
Critério 1 é baseado na abordagem global e corresponde ao método
proposto no EC8-3. Neste critério o deslocamento último é obtido
diretamente através da curva pushover da estrutura e corresponde
ao deslocamento onde a força basal diminui 20%. O deslocamento
para o estado limite de danos severos pode ser obtido multiplicando
por ¾ o valor do deslocamento último. O Critério 2 é baseado na
abordagem local e assume que o deslocamento último da estrutura
corresponde ao momento em que o primeiro elemento estrutural
vertical atinge o valor de drift último (δu) [19,20]. Para o estado
limite de danos severos, a segurança dos elementos estruturais é
verificada quando o drift não ultrapassa o valor limite (δDS).
Quadro 3 Relação proposta para o nível de danos locais (DPi) e
respetivos valores de drift

Figura 5

Representação dos níveis de deslocamento na curva de
capacidade resistente

Quadro 2 Relação proposta para o nível de danos globais (DGi)
e respetivos valores de deslocamento
DGi

di

Definição

Limites

LTSM

DG1

df

Drift para o início
da fendilhação

0,5 dy

D0, D1

DG2

dy

Drift na cedência

Definido através da
bilinearização da
curva de capacidade

D2, D3, D4

DG3

dDS

Drift para o EL de
danos severos

3/4 du

D5

DG4

du

Drift para o EL de
colapso iminente

Definido através
do ponto onde Fmax
diminui 20%

D5

DG5

dc

Drift para o colapso

Definido através
do ponto onde Fmax
diminui 50%

D5

δi

Definição

Limites

LTSM

DP1

dcr

Drift para o início
da fendilhação

5,5%

D0, D1

DP2

dy

Drift na cedência

Corte: 1,4∙δu
Flexão:1/6,5∙δu

D2, D3, D4

DP3

dDS

Drift para o EL de
danos severos

3/4∙δu

D5

DP4

du

Drift para o EL de
colapso iminente

Corte: 0,6%
Flexão: 1,15%

D5

DP5

du

Drift para o colapso

1,15∙δu

D5

4

A nível local, a definição dos diferentes níveis de dano tem em conta
os danos ocorridos nos diferentes elementos estruturais (paredes,
nembos e lintéis) e é realizada através do parâmetro drift (δi) destes
elementos, que corresponde ao deslocamento relativo normalizado
entre extremidades de elementos estruturais. Para a análise deste
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DPi

4.1

Discussão dos resultados
Avaliação de danos devido ao assentamento

Como definido anteriormente, quatro configurações de
assentamento foram impostas à estrutura. De forma a analisar a
influência de cada configuração, realizou-se uma análise local aos
elementos estruturais do edifício. Esta avaliação foi realizada através
da observação da evolução do drift dos elementos estruturais
ao longo da imposição do assentamento para a configuração
longitudinal (Figura 6) e transversal (Figura 7).
Para a configuração longitudinal observou-se que os lintéis da fachada
principal e de tardoz são mais danificados para a configuração L_
curvo do que para a configuração L_linear (ultrapassando mesmo
o valor do drift para o EL de danos severos, δSD). Esta situação
ocorre devido ao maior assentamento diferencial entre elementos
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adjacentes provocado pelo perfil linear. Em contrapartida, o dano
observado nos nembos, para ambos os perfis, é bastante semelhante.
Para a configuração transversal, as paredes de empena apresentam-se mais danificadas, em coerência com a configuração transversal,
mas atingem aproximadamente o mesmo valor de drift máximo
para ambos os perfis. No entanto, observou-se que o nembo do
piso térreo apresenta um comportamento distinto dos restantes
nembos e apresenta danos prematuramente na configuração
T_linear. Apesar dos elementos estruturais apresentarem danos,
verificou-se que nenhuma das configurações de assentamento
provocou o colapso da estrutura, uma vez que nenhum elemento
vertical ultrapassou o drift para o estado limite de danos severos. Os
resultados completos podem ser encontrados em [9]. Em conclusão,
apenas as configurações L_curvo e T_linear serão consideradas de
seguida, uma vez que demonstraram ser as mais condicionantes.

Figura 6

Evolução do drift dos lintéis da fachada de tardoz para os
dois perfis de assentamento longitudinal

acoplar o comportamento dinâmico de diferentes paredes. Como
consequência, apenas algumas paredes estariam envolvidas na
análise de pushover, enquanto que com a distribuição de carga
pseudo-triangular todas as massas são consideradas na resposta
do edifício [22]. No total, oito análises pushover foram realizadas,
tendo-se obtido oito curvas pushover para cada situação estudada
(situação inicial, L_curvo e T_linear). No Quadro 4 estão resumidas
as simulações efetuadas onde X e Y correspondem à direção
paralela às fachadas e paralela às empenas, respetivamente, (+) e
(–) correspondem, respetivamente, ao sentido positivo e negativo
para cada uma das direções, e U e T correspondem ao carregamento
lateral uniforme e pseudo-triangular respetivamente.
As curvas obtidas para a direção X e Y estão apresentadas na Figura 8
e Figura 9, respetivamente. As curvas na direção X apresentam
maior rigidez inicial (definida como o rácio entre o ponto onde a
força de corte é 70% da força de corte máxima e o deslocamento
correspondente). Esta situação é justificada pela presença de
edifícios adjacentes nesta direção, que aumentam a sua rigidez e
proporcionam uma melhor distribuição do comportamento não
linear. Nesta direção as curvas de capacidade são caracterizadas por
um aumento brusco da força de corte, atingido rapidamente a força
de corte máxima, seguida de uma diminuição progressiva da força
de corte que evidencia a capacidade de redistribuição de esforços
da estrutura. Em contraste, na direção Y observa-se uma diminuição
brusca na força de corte após atingido o valor máximo, o que sugere
um comportamento frágil associado a um colapso abrupto das
empenas.
Quadro 4 Simulações realizadas para as análises
Uniforme
X

Figura 7

4.2

Evolução do drift dos nembos da empena mais
condicionante para os dois perfis de assentamento
transversal

Y
X,U,–

Y,U,+

X
Y,U,–

X,T,+

Y
X,T,–

Y,T,+

Y,T,–

Avaliação da capacidade resistente sísmica
do edifício

De forma a avaliar a capacidade resistente sísmica da estrutura e
a influência dos assentamentos na estrutura, análises estáticas não
lineares foram realizadas e curvas pushover foram obtidas para o
edifício sem assentamento e para as configurações de assentamento
mais condicionantes determinadas previamente (L_curvo e T_linear).
Dois tipos de carregamento lateral foram aplicados à estrutura:
uniforme (forças proporcionais à massa do edifico) e triangular
(forças proporcionais ao produto entre a massa de cada nó e a
respetiva distância na vertical até à base do edifico). Este último é
considerado como uma alternativa a uma distribuição estritamente
proporcional ao primeiro modo de vibração na direção em análise,
conforme recomendado na Parte 1 do Eurocodigo 8 (EC8-1) [21]
devido à baixa massa de participação modal envolvida nos primeiros
modos de vibração do edifício. Isso é uma consequência do
comportamento flexível dos pisos de madeira, que não conseguem
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X,U,+

Pseudo-triangular

Figura 8

Curvas pushover na direção X para todos os casos
considerados

Figura 9

Curvas pushover na direção Y para todos os casos
considerados
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Analisando as diferentes situações estudadas observa-se que, para a
direção X, as curvas correspondentes à situação inicial da estrutura
atingem, na maior parte dos casos, valores máximos de força basal
e rigidez na fase inicial mais elevados que as restantes situações. Em
oposição, também apresentam valores inferiores de deslocamento
último (obtido segundo o critério 1) devido à súbita redução da força
basal máxima. Para as análises correspondentes ao edifício sujeito
às configurações de assentamento, os valores de força basal máxima
são inferiores e apresentam uma redução desta força mais subtil,
resultando em valores mais elevados de deslocamento último (du)
(obtido de acordo com o critério 1). Para a direção Y, e à semelhança
da direção X, as curvas correspondentes à situação inicial
apresentam maior capacidade resistente e rigidez na fase inicial,
mas deslocamentos últimos inferiores (du) (obtido de acordo com
o critério 1). Em ambas as direções, a influência das configurações
de assentamento é notória. Na direção X, a configuração L_curvo
apresenta uma diminuição significativa na capacidade resistente da
estrutura, uma vez que as paredes resistentes nesta direção (fachada
principal e de tardoz) estão sujeitas a um assentamento diferencial.
Na direção Y, a configuração mais condicionante é a T_linear, uma
vez que as paredes de empena estão sujeitas a um assentamento
diferencial nesta direção.

três situações em estudo (Quadro 5). Analisando este quadro,
observa-se novamente que a configuração L_curvo e T_linear são,
respetivamente, mais condicionantes para a direção X e Y, uma vez
que atingem o estado limite de danos severos, e consequentemente
o nível de dano global DG4, para um valor de deslocamento (dSD)
inferior às restantes situações e, consequentemente, para valores
inferiores de força de corte basal. Para as situações onde não se
verificou uma redução de 50% da força de corte basal máxima, o
valor correspondente ao nível DG5 (dc) não é apresentado. Para a
direção Y e para a configuração T_linear não são apresentados os
valores de deslocamento correspondentes ao nível DG1 (dcr) e DG2
(dy) uma vez que o colapso da estrutura ocorre na fase elástica global.

Por fim, verificou-se que as análises realizadas no sentido negativo
da direção X com a distribuição de forcas laterais pseudo-triangular
(X,T,–) e realizadas no sentido positivo da direção Y com a mesma
distribuição de forças laterais (Y,T,+) são as mais condicionantes
para as situações em estudo. Desta forma, os resultados posteriores
apenas serão demonstrados para estas análises.

Quadro 5 Deslocamentos [m] correspondentes ao limite de cada
nível de dano global para as três situações em estudo

Uma vez selecionadas as análises mais condicionantes determinaramse os deslocamentos correspondentes a cada nível de dano global.
Inicialmente, determinou-se o deslocamento último de acordo
com o Critério 1 e 2 proposto. Para as direções mais condicionante
de cada configuração de assentamento, direção X para L_curvo e
direção Y para T_linear, aplicou-se o Critério 2 para definir o valor
do deslocamento último, uma vez que um elemento vertical
atingiu o drift último (δu) antes de ser atingido o deslocamento
correspondente a uma diminuição de 20% da força máxima. Para as
restantes situações, o Critério 1 foi adotado. A Figura 10 apresenta
a comparação entre o valor do deslocamento último obtido com o
Critério 1 e considerando ambos os critérios.

Figura 10 Comparação entre o deslocamento último obtido de
acordo com o Critério 1 e 2
De seguida determinaram-se os restantes deslocamentos
correspondentes ao limite de cada nível de dano global para as
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Por fim observou-se a evolução do drift dos elementos constituintes
da fachada de tardoz (Figura 11) e das paredes de empena (Figura
12) para as configurações mais condicionantes: L_curvo e T_linear.
O programa TREMURI realiza as análises sequencialmente passo
a passo. O eixo horizontal destas figuras corresponde aos passos
realizados pelo software durante a análise. A imposição das cargas
gravíticas decorre no passo 1, a imposição de assentamento decorre
de seguida até ao passo 90 e por último decorre a análise pushover
até ao último passo, que varia entre as várias análises realizadas.

X,T,–

Y,T,+

Situação
inicial

L_curvo

T_linear

Situação
inicial

L_curvo

T_linear

dcr

0,007

0,010

0,010

0,005

0,004

–

dy

0,015

0,020

0,019

0,011

0,009

–

dSD

0,038

0,028

0,045

0,013

0,022

0,010

du

0,051

0,037

0,060

0,017

0,029

0,013

dc

–

–

–

–

0,032

0,033

Comparando o dano ocorrido em ambas as configurações
de assentamento no final da imposição de assentamento
(passo 90), os nembos da fachada de tardoz da configuração L_curvo
e T_linear apresentam um nível de dano bastante ligeiro (DL1).
No entanto, os nembos das paredes de empena da configuração
T_linear, apresentam um nível de dano superior (DL2), evidenciado
o impacto deste assentamento nestas paredes. Em contraste,
para a configuração L_curvo, danos severos (DL4) são observados
nos lintéis da fachada de tardoz, ao passo que para a configuração
T_linear apenas danos ligeiros (DL2), são observados para estes
elementos, evidenciando a influencia da configuração L_curvo nas
fachadas.
Conclui-se assim que a configuração L_curvo é a mais condicionante
para a estrutura uma vez que até ao último nível de dano global (DG5)
apresenta maiores danos locais que as restantes configurações, para
o mesmo nível de dano global
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As Figura 13 e 14 apresentam o padrão de danos observado para o
limite de cada nível, para cada uma das situações analisadas e para
(a) fachada de tardoz quando sujeita a uma distribuição de força
lateral (X,T,–) e (b) empenas quando sujeitas a uma distribuição de
força lateral (Y,T,+).

a)

Na direção X, a fachada de tardoz encontra-se mais danificada
que a fachada principal, uma vez que apresenta menos e menores
aberturas, tornando-se mais rígida e resistente e sujeita a maiores
forças de inércia na ocorrência de um sismo. Nesta direção, e para
a situação inicial e configuração L_curvo, o colapso da estrutura
ocorre devido ao colapso por flexão dos lintéis. A configuração
L_curvo apresenta maior dano para todos os limites dos níveis
de dano global, o que evidencia a influência do assentamento
diferencial nas fachadas. Em contraste, a estrutura sujeita à
configuração T_linear apresenta maior resistência na direção X em
comparação com os restantes casos. Para a configuração L_curvo,
o início do dano nos lintéis das fachadas ocorre na zona do edifício
com maior valor de assentamento diferencial, enquanto que para a
configuração T_linear este verifica-se nos pisos superiores.

b)

Na direção Y, o colapso da estrutura ocorre devido a um
mecanismo de soft storey no piso térreo das paredes de empena,
independentemente da existência de assentamentos no edifício.
Para o edifício sem assentamento e com a configuração L_curvo,
os danos nas paredes de empena são principalmente devido a
mecanismos de corte, uma vez que os pisos de madeira descarregam
nas fachadas, reduzindo a compressão nas paredes de empena
e, portanto, diminuindo sua resistência ao corte [23]. Para as
configurações de assentamento (L_curvo e T_linear), os nembos
apresentam valores elevados de drift.

Figura 11 Evolução do drift dos elementos da fachada de tardoz
sujeitos a uma distribuição de forças laterais (X,T,–) para
a) configuração L_curvo e b) configuração T_linear

4.3

a)

b)

Figura 12 Evolução do drift dos elementos das empenas sujeitos
a uma distribuição de forças laterais (Y,T,+) para a)
configuração _curvo e b) configuração T_linear
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Avaliação do desempenho sísmico do edifício

A avaliação sísmica do edifício foi realizada através do método N2.
Este método, proposto no EC8-1, permite obter o deslocamento
objetivo da estrutura através da interseção da curva de capacidade
de um grau de liberdade da estrutura com o espectro de resposta da
ação sísmica no formato aceleração-deslocamento. O rácio entre
o deslocamento último e o deslocamento objetivo da estrutura
permite avaliar se a segurança da estrutura é verificada. Se o valor
do deslocamento último for superior ao valor do deslocamento
objetivo, a estrutura verifica a segurança. Uma vez que se pretende
verificar a segurança para o estado limite de danos severos, o
deslocamento correspondente a este estado limite (dDS) foi utilizado
ao invés do deslocamento último (du). O deslocamento objetivo foi
obtido para o sismo tipo 1, uma vez que é mais condicionante para a
estrutura que o sismo tipo 2. A Figura 15 a) apresenta a razão entre
o deslocamento para o estado limite de dano significativo (dDS),
e o deslocamento objetivo (dt). A Figura 15 b) apresenta a razão
entre a aceleração máxima admissível no solo (ag,max) e a aceleração
de referência no solo (agR). Para a ação sísmica 1.3, este último
parâmetro é igual a 1,5 m/s2. No entanto, de acordo com o EC8-3, e
uma vez que o edifício em estudo é uma estrutura existente, a ação
sísmica deve ser verificada para um período de retorno inferior ao de
uma estrutura nova. Desta forma, este valor deve ser multiplicado
por 0,75 obtendo-se agR = 1,125 m/s2. Para este método, verifica-se a
segurança da estrutura quando o rácio ag,max/agR é superior a 1.
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Figura 13 Padrão de danos da fachada de tardoz para uma distribuição de forças laterais (X,T,–) e para a)
situação inicial, b) L_curvo e c) T_linear

Figura 14 Padrão de danos das paredes de empena para uma distribuição de forças laterais (Y,T,+) e para a)
situação inicial, b) L_curvo e (c) T_linear
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presentes no Quadro 6 correspondem às configurações de
assentamento mais condicionantes: configuração L_curvo com
uma distribuição de forças laterais (X,T,–) e T_linear com uma
distribuição de forças laterais (Y,T,+). De acordo com estes valores,
a aceleração do solo necessária para atingir o colapso da estrutura
é aproximadamente metade para a configuração L_curvo e quase
1/5 para a configuração T_linear, quando comparada ao edifício sem
assentamentos.
Por fim, o nível de dano global é definido para as três situações
estudadas (Quadro 7), onde o nível de dano final indicado é o mais
elevado dos níveis atingidos em cada direção. Este nível de dano
corresponde ao intervalo de valores em que se insere o deslocamento
objetivo (dt) para cada uma das situações.
Quadro 7 Classificação de dano global
Direção
a)

Apesar das conclusões obtidas pela avaliação da capacidade
resistente sísmica e dos níveis de dano da estrutura terem mostrado
que a imposição de assentamento na estrutura conduz a uma
diminuição da rigidez e da capacidade resistente máxima e provoca
maiores danos na estrutura, a Figura 15 a) fornece conclusões
contrárias. De acordo com o rácio dsd/dt, e utilizando apenas o
Critério 1, verifica-se que a estrutura sem assentamento está mais
longe de verificar a segurança. Apenas se forem considerados ambos
os critérios, obtêm-se resultados adequados onde as configurações
de assentamento mais condicionantes para cada direção (direção
X para L_curvo e direção Y para T_linear) apresentam a pior
capacidade sísmica. Em contrapartida, os resultados do rácio
ag,max/agR apresentados na Figura 15 b) são coerentes com os
resultados obtidos pela avaliação da capacidade resistente sísmica,
uma vez que este método têm em conta outros parâmetros,
como a força de cedência (Fy) que é inferior para os casos mais
condicionantes. Analisando ambos os métodos é possível concluir
que a estrutura não verifica a segurança para o estado limite de
danos severos, com ênfase na direção Y, onde se verificam os rácios
mais baixos.
Quadro 6 Valores de aceleração máxima de solo [m/s ]
2

Situação

X

Y

Situação inicial

1,61

0,53

L_curvo

0,77

–

T_linear

–

0,10

Para complementar o método das acelerações determinaram-se
os valores de aceleração máxima (PGA) que provocam o colapso
da estrutura para o estado limite de danos severos. Os resultados

L_curvo

T_linear

X

Y

X

Y

X

Y

Desl. último dDS [m]

0,038

0,013

0,028

0,022

0,045

0,010

Desl. objetivo dt [m]

0,044

0,051

0,048

0,053

0,045

0,090

Limites

dSD e du

> dc

> dc

> dc

dSD e du

> dc

DGi

GD4

GD5

GD5

GD5

GD4

GD5

b)

Figura 15 Avaliação do desempenho sísmico através de dois
critérios: a) Rácio dSD/dt e b) Rácio ag,max/agR
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Situação inicial

5

DGi final

GD5

GD5

GD5

LTSM

D5

D5

D5

Conclusões

Através da monotorização do movimento vertical do terreno na Baixa
Pombalina durante um período de 7 anos, foi possível extrapolar
um valor de assentamento para o ano de 2020 equivalente a uma
distorção angular de 1/500, que posteriormente foi aplicado à
estrutura. A mesma monitorização, permitiu construir um mapa de
isolinhas de deformação acumulada da Baixa Pombalina a partir do
qual foram identificados dois perfis tipo de assentamento: curvo e
linear.
Assim, estudou-se o comportamento de um edifício Pombalino
representativo dos edifícios existentes, tendo em conta o efeito
dos edifícios adjacentes e sujeito a diferentes configurações de
assentamento diferencial. Começou-se por analisar o efeito de
diferentes tipos de configuração de assentamentos (longitudinais e
transversais) e de diferentes tipos de perfis (lineares e curvos), tendose observado que nenhuma das configurações de assentamento
provoca o colapso da estrutura. Verificou-se que o perfil curvo é
mais condicionante para a configuração longitudinal, enquanto que
o perfil linear é mais condicionante para a configuração transversal.
Neste estudo foram consideradas duas metodologias a fim de
realizar uma avaliação de danos ao edifício sujeito a assentamentos.
A primeira metodologia (LTSM, Limiting Tensile Strain Method)
relaciona o nível de danos do edifício com a abertura de fendas e
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com a extensão dos elementos, apresentando seis níveis de dano
distintos. A segunda metodologia, correspondente a uma proposta
definida no âmbito deste estudo, pretende complementar esta
lacuna, realizando a avaliação do nível de danos na estrutura e do
seu desempenho sísmico a dois níveis distintos. Numa primeira
abordagem, a nível global, foram estabelecidos cinco limites (DG1
a DG5) limitados por diferentes valores de deslocamento de topo
do edifício. Numa segunda abordagem, avaliaram-se os danos ao
nível dos elementos estruturais. Para tal recorreu-se ao parâmetro
drift que foi dividido em cinco limites. A partir dos resultados
obtidos através da aplicação destas duas abordagens, procedeu-se
à correspondência dos danos com a tabela LTSM.
Através de análises estáticas não lineares, obtiveram-se as curvas
de capacidade para a situação inicial e para o edifíco sujeito às
configurações de assentamento mais condicionantes. As análises
realizadas segundo a direção das fachadas (direção X) atingiram
maiores valores de rigidez e de resistência em relação às análises
realizadas segundo a direção das paredes de empena (direção Y) que
apresentaram um comportamento frágil, confirmada pelo rápido
declínio de força de corte basal após ser atingida a força de corte
basal máxima. A estrutura sujeita a assentamento apresentou uma
ligeira diminuição da sua capacidade resistente quando comparada
com a sua situação inicial. Este resultado destaca a importância de
se considerar os possíveis danos prévios da estrutura antes de ser
realizada uma análise sísmica.
A partir da avaliação de danos resultante da imposição de
assentamentos e da análise pushover, observou-se que a imposição
do assentamento na estrutura produz mais danos nos elementos
estruturais quando comparada com a situação sem assentamento.
A configuração L_curvo apresenta-se como a configuração de
assentamento mais condicionante, uma vez que até ao último
nível de dano global (DGi) apresenta maiores danos locais (DLi) nos
elementos estruturais que as restantes situações.
Através do método N2, avaliou-se o desempenho sísmico do edifício
e avaliou-se a segurança para o estado limite de danos severos para
as três situações estudadas, a partir do rácio entre o deslocamento
último e o deslocamento objetivo da estrutura. A identificação do
deslocamento último da estrutura foi definida, como proposto
neste estudo, como o valor mais baixo obtido com origem em
dois critérios. No Critério 1 o deslocamento último coincide com
o definido da análise global da estrutura, a partir da sua curva de
capacidade; no Critério 2 o deslocamento último é determinado
pelo deslocamento em que o primeiro elemento vertical crítico
atinge o drift limite (análise local). A consideração de apenas o
Critério 1 levou a resultados incorretos, onde o desempenho sísmico
da estrutura aumentou com a imposição de assentamentos, quando
comparado com a situação sem assentamentos. Considerando
ambos os critérios, verificou-se que as configurações L_curvo e
T_linear apresentam o pior desempenho sísmico para as análises
realizadas na direção X e Y respetivamente, demonstrando a
influência dos assentamentos diferenciais no desempenho sísmico
do edifício. Estes resultados demonstram também que somente
a utilização do Critério 1 para a determinação do deslocamento
último da estrutura não é fiável em edifícios com pisos de madeira
flexíveis como os edifícios Pombalinos.
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A verificação de segurança também foi avaliada através da
determinação da aceleração máxima de solo que leva o edifício ao
colapso. Concluiu-se que a intensidade da ação sísmica necessária
para atingir o colapso da estrutura é aproximadamente metade
para a configuração L_curvo e quase 1/5 para configuração T_linear,
quando comparada ao edifício sem assentamentos diferenciais.
É importante enfatizar que durante a ocorrência de um sismo, a
amplitude dos assentamentos avaliada na Baixa Pombalina pode
ser agravada devido às condições das fundações dos edifícios,
o que pode diminuir ainda mais a capacidade e desempenho
sísmico destes edifícios. É ainda importante referir que o programa
3Muri/Tremuri não permite considerar a interação real solo-estrutura, fenómeno muito difícil de modelar adequadamente,
sendo uma limitação do programa e das análises desenvolvidas.
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Uma abordagem multidisciplinar para a avaliação sísmica
do Edifício dos Brasões, Palácio Nacional de Sintra
A multi-disciplinary approach to the seismic assessment
of the Brasões Building, National Palace of Sintra
Ana Silva
Rita Bento

Resumo

Abstract

O Palácio Nacional de Sintra, uma estrutura complexa composta
por diferentes edifícios de alvenaria, é um dos palácios mais
antigos de Portugal. Para a avaliação sísmica do Palácio recorreu-se a uma abordagem multidisciplinar integrada. Uma vez que o
Palácio é composto por várias unidades estruturais de interação
mútua, a avaliação do seu desempenho sísmico foi desenvolvida
para as diferentes unidades construtivas, considerando o efeito
das estruturas adjacentes. Neste artigo é apresentado o estudo
desenvolvido para o Edifício dos Brasões. Primeiro, começa-se por
apresentar os resultados da investigação histórica desenvolvida.
De seguida descreve-se o procedimento por varrimento laser,
usado para a caracterização geométrica do edifício, e os testes de
vibração ambiental desenvolvidos para a caracterização dinâmica
do Edifício dos Brasões. Para a avaliação sísmica e a verificação da
segurança estrutural do edifício adotaram-se diferentes abordagens
para atender ao comportamento das paredes no plano e fora do
plano. Os procedimentos utilizados para a avaliação estrutural são
descritos e os modelos desenvolvidos são apresentados, assim como
alguns dos resultados obtidos. Por razões de confidencialidade, os
resultados finais do estudo não são apresentados.

The National Palace of Sintra, a complex structure composed of
different unreinforced masonry buildings, is one of the most ancient
palaces in Portugal. In order to perform a complete and adequate
seismic assessment of the Palace, a multi-disciplinary expertise
collaboration was applied. Since the Palace is a complex structure
composed of mutually interacting structural units, the seismic
performance is developed for the different building units, considering
the effect of the adjacent ones. In this paper the study developed
for the Brasões Building is presented. First, an historical approach
and a laser scanning campaign were conducted, before proceeding
to ambient vibration tests for the dynamic characterization of
the building. For the seismic assessment and the verification of
the structural safety of the Brasões Building, different approaches
were adopted to consider the in- and out-of-plane responses. The
procedures used for the structural evaluation are described and
the models developed presented, as well as some of the results
obtained. For reasons of confidentiality, the final results of the study
are not presented.

Palavras-chave:

Keywords:

Abordagem multidisciplinar / Avaliação sísmica / Monumentos /
/ Testes de caracterização dinâmica
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SILVA, A. [et al.] – Uma abordagem multidisciplinar para a avaliação

Introdução

A análise estrutural e a avaliação sísmica de edifícios históricos e
monumentais em alvenaria é, na grande maioria das situações,
uma tarefa complexa que desafia o conhecimento técnico e
científico em diferentes áreas do conhecimento e em particular na
área da engenharia sísmica estrutural. A avaliação sísmica requer
uma abordagem multidisciplinar integrada e exigente para lidar
eficientemente com todas as etapas envolvidas: o conhecimento e a
caraterização da estrutura, a análise estrutural subsequente (Figura
1) [1], e o potencial projeto de intervenção. Este foi o procedimento
adotado para a avaliação da segurança sísmica do Palácio Nacional
de Sintra (PNS) no estudo desenvolvido no âmbito do protocolo
estabelecido entre o Instituto Superior Técnico (IST) e a empresa
Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) [2, 3, 4, 5].

Figura 1

Abordagem multidisciplinar – etapas para a avaliação
sísmica do Palácio Nacional de Sintra [1]

Neste artigo apresenta-se o estudo desenvolvido num dos edifícios
do PNS: o edifício que contém a Sala dos Brasões [2, 6]. O artigo
está organizado da seguinte forma: primeiramente, efetua-se uma
breve descrição histórica do edifício; posteriormente aborda-se
o procedimento efetuado para a caracterização geométrica e
mecânica dos materiais (visitas in situ e trabalho experimental);
segue-se a descrição dos procedimentos utilizados para a avaliação
estrutural; por fim, apresentam-se os modelos desenvolvidos e
alguns dos resultados obtidos, assim como, algumas considerações
e recomendações importantes relacionadas com a modelação
numérica e a avaliação sísmica. Por razões de confidencialidade, os
resultados finais do estudo [2] não são apresentados.

sísmica do Edifício dos Brasões, Palácio Nacional de Sintra. Revista
Portuguesa de Engenharia de Estruturas. Ed. LNEC. Série III.
n.º 14. ISSN 2183-8488. (novembro 2020) 97-110.
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2

Enquadramento histórico

O Palácio Nacional de Sintra é constituído por alvenaria de pedra
e encontra-se localizado no centro histórico da vila de Sintra, uma
zona suscetível à perigosidade sísmica local. Sabe-se atualmente
que a grande maioria dos edifícios de alvenaria de pedra em Portugal
não estão preparados para responder adequadamente a ações
sísmicas. Deste modo, é importante a avaliação da segurança do
PCC existente e assegurar a sua conservação.
A história do Palácio Nacional de Sintra, um dos palácios mais
antigos de Portugal e o único sobrevivente íntegro entre os paços
reais medievais, é feita de “camadas” [7], uma vez que foi alvo de
vários acrescentos e modificações ao longo dos vários séculos
(Figura 2), tendo adquirido um valor histórico inegável. Sabe-se
que foi D. João I e os seus sucessores até D. Manuel I, inclusive, que
maior uso deram ao Palácio e que, durante os seus reinados, mais
contribuíram para a aparência característica que ainda hoje ostenta.
O Palácio da Vila, assim conhecido por quem o visita, possui
uma estruturação arquitetónica verdadeiramente original que
transparece as diferentes épocas construtivas a que foi sujeito
(Figura 2). A longevidade do Palácio, palco de alguns acontecimentos
importantes da história de Portugal, faz dele uma testemunha viva
dessa mesma história [8].
Localizada no ponto mais elevado do Palácio Nacional de Sintra,
a Sala dos Brasões (caso de estudo) é o expoente máximo da
intervenção manuelina no edifício (Figura 2) e a mais importante
sala heráldica de toda a Europa, representando quase um templo
da nobreza.

Figura 3

Figura 2

Planta do Palácio Nacional de Sintra com identificação
das várias fases construtivas do mesmo e as respetivas
salas que o caracterizam. Adaptado de [2, 3, 4]

A Sala dos Brasões (Figura 3) transpira o patriotismo do século XVI,
quando os descobrimentos atingiram o auge da expansão portuguesa
pelo mundo [7]. A decoração da sala surgiu da preocupação heráldica
e genealógica de D. Manuel I, que expressa o jogo entre a intimidade
e a representação do poder [8].
A Sala dos Brasões demonstra ser a maior contribuição que o rei
D. Manuel I fez para o Palácio da Vila, um verdadeiro trono às
conquistas portuguesas pelo mundo, onde homenageia todas as

Vistas da Sala dos Brasões do Palácio Nacional de Sintra
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famílias que contribuíram para a prosperidade de Portugal. As formas
geométricas adotadas (Figura 3), como o octógono, sinónimo de
perfeição e beleza ideal, a orientação rigorosa da sala segundo os
pontos cardeais e a decoração heráldica, corporizam a centralização
do poder e o absolutismo do Estado [8].

3

Levantamento em campo – Caracterização
geométrica

A criação de um modelo numérico, inerente à avaliação estrutural
do PNS, exige a caracterização geométrica da construção existente
o mais próximo da realidade possível. Deste modo, foi muito
importante contemplar um conjunto de inspeções de avaliação
estrutural e a caraterização tipológica dos elementos estruturais
existentes. Efetuou-se o levantamento de dados em campo, uma
fase decisiva para a caracterização construtiva e estrutural do PNS
em geral e do Edifício dos Brasões em particular. O levantamento em
campo iniciou-se com inúmeras visitas ao PNS, onde se procedeu ao
levantamento manual de medidas e, sempre que necessário, a um
levantamento topográfico [2] [4]. Posteriormente, o levantamento
geométrico foi realizado a partir de um laser scanner Faro FocusS 70
(Figura 4) e de um drone Topcon Falcon 8+. Para o levantamento
por Laser recorreu-se a uma resolução máxima de 1 mm a 70 m,
que cobre um campo de visão de 360º × 300º [5]. No edifício com
a Sala dos Brasões (caso de estudo) foram utilizadas 333 estações
de varrimento, distribuídas nos diferentes espaços (salas, jardins
externos) e locais do ambiente circundante. As digitalizações deste
caso de estudo incluem fotografia colorida já que contemplava
salas visitáveis internas, salas com pormenores de interesse e
áreas externas. As imagens em cores permitem detetar facilmente
pormenores (por exemplo, fendas nas paredes). O parâmetro
de qualidade do varrimento, que é simplesmente o número de
repetições de medição para cada ponto, foi definido como três ou
quatro, dependendo do tamanho da sala capturada em cada estação
de varrimento.

O levantamento por varrimento laser é uma técnica recente de
levantamentos 3D de alta precisão. O produto gerado é uma
nuvem de pontos com coordenadas tridimensionais referenciadas
ao centro de fase do sensor, que, após processamento, gera
uma nuvem de pontos georreferenciada que dependendo das
características do equipamento pode ser enriquecida a cores
[1]. Para o caso em estudo, a nuvem de pontos gerada (Figura
5) permitiu identificar perfeitamente a geometria do edifício,
salientando-se a sua forma quadrangular e a altíssima cúpula
característica da Sala dos Brasões.

Figura 5

Figura 4

100

Equipamento de levantamento geométrico (varrimento
laser) com o Edifício dos Brasões ao fundo

Nuvem de pontos do Edifício dos Brasões obtida por
levantamento geométrico com varrimento laser. Em
cima, vista global do edifício com a Sala dos Brasões e em
baixo, um corte estrutural no edifício com apresentação
de algumas medidas estruturais

Este tipo de levantamento, pelo exterior e pelo interior das
estruturas, permite a obtenção de um grande conjunto de
dados, num curto período de tempo e com precisão elevada. Por
exemplo, na imagem da direita da Figura 5 indicam-se os valores
definidos para a altura dos diferentes pisos, espessura das colunas,
determinados a partir da nuvem de pontos final, obtida a partir do
levantamento pelo exterior e pelo interior do edifício. A nuvem de
pontos final permite assim a reconstrução tridimensional completa
e densa dos elementos levantados, o que possibilita a rápida
criação de modelos arquitetónicos e estruturais. Permite obter o
melhor levantamento possível em termos de precisão, integridade
e confiabilidade, facilitando a aplicação de metodologias BIM
(Building Information Model). Num contexto de reabilitação, a
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utilização de metodologias BIM apresenta um amplo leque de
oportunidades, onde se destaca o desenvolvimento de um arquivo
digital para gestão de informação e apoio a projetos e obras de
manutenção de património construído [1].
A metodologia adotada para o levantamento geométrico (por
varrimento laser) permitiu a definição mais precisa da geometria
de modelos numéricos 3D, reproduzindo, tanto quanto possível, as
irregularidades geométricas e a complexidade do PNS.

4
4.1

meio de cabos de transmissão de sinal tipo Belden, a um sistema
central de aquisição de dados, modelo Granite da Kinemetrics Inc.
de 36 canais. O sistema constituído pelos acelerómetros e sistema
de aquisição foi controlado, em campo, através do programa
Rockhound [16] instalado num computador portátil. Todo o
equipamento utilizado nestes testes de vibração ambiental pertence
à empresa Teixeira Duarte, S.A.

Campanha experimental
Introdução

O desempenho estrutural dos edifícios de alvenaria está muito
dependente das características da secção das paredes (simples ou
compostas, grau de imbricamento, etc.) e dos materiais (qualidade
da argamassa, dimensões das unidades, percentagem de vazios,
estado de degradação, etc.). Apenas com a contribuição de um
levantamento em campo da estrutura e da realização de diferentes
ensaios experimentais foi possível obter a caracterização das
propriedades mecânicas dos materiais do PNS. Todos os parâmetros
definidos para a caracterização mecânica dos materiais são
posteriormente utilizados na avaliação de segurança das estruturas
e no eventual estudo do seu reforço.
No estudo do PNS, realizaram-se diferentes testes experimentais
in situ [2] [4] que permitiram a caracterização estrutural dos seus
elementos: os ensaios semi-destrutivos de recolha de amostras e
de macacos planos simples e duplos e os ensaios não destrutivos
de deteção geotécnica por georadar (GPR – Ground-Penetrating
Radar) e de identificação dinâmica (ensaios de vibração ambiental).
Os testes foram realizados nas paredes estruturais principais, que
caraterizam os períodos de construção do Palácio, e tendo em
conta as várias condicionantes existentes nos edifícios, tais como
a existência de pinturas e/ou azulejos nas paredes [2] [4]. Para o
caso em estudo, o edifício que contém a Sala dos Brasões, apenas se
realizaram os testes de identificação dinâmica (ensaios de vibração
ambiental), que se descrevem de seguida.

4.2

Testes de identificação dinâmica

O modelo numérico do edifício que contém a Sala dos Brasões
foi inicialmente desenvolvido no programa SAP2000 (Figura 6)
[2, 6]; este modelo permitiu definir as posições dos sensores e
o número de setups a realizar nos ensaios de vibração ambiental.
Recorreram-se às configurações modais obtidas a partir do modelo
numérico preliminar e identificaram-se nos primeiros modos de
vibração fundamentais, os pontos com maior deslocamento e,
consequentemente onde se sente maiores vibrações. Estes pontos
correspondem aos locais apropriados para a localização dos
acelerómetros (sensores).
A resposta do edifício às vibrações ambientais foi medida com
acelerómetros de grande sensibilidade (80 V/g) do tipo force-balance
com resposta dinâmica entre DC e 200 Hz. Mais especificamente,
utilizaram-se, seis acelerómetros modelo EpiSensor ES-U2 (sensor
uniaxial) e um acelerómetro modelo EpiSensor ES-T (sensor triaxial)
da Kinemetrics Inc. [15, 16]. Os acelerómetros foram ligados por
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Figura 6

Modelo numérico do corpo da Sala dos Brasões
desenvolvido no programa SAP2000

Deste modo, nos quatro cantos da Sala dos Brasões dispuseram-se
sensores uniaxiais nas duas direções principais (X e Y), no interior
da sala e na sua cobertura (Figura 7). Devido ao modo de vibração
para fora do plano, inseriram-se na cobertura sensores nos pontos
médios das paredes, apenas na direção principal para fora do plano.
Quanto ao sensor triaxial, por ser o sensor de referência, manteve-se
sempre na mesma posição em todas as fases dos testes, orientado
segundo as direções X, Y e Z, no canto da cobertura (Figura 7, a
verde). É importante que se mantenha um sensor fixo entre leituras
uma vez que é com base na posição deste sensor que o programa
ARTeMIS [17] sincroniza os diferentes setups.
A distribuição dos acelerómetros foi condicionada pelo seu
número, comprimento dos cabos ao sistema central de aquisição
e constrangimentos físicos do edifício, nomeadamente na ligação
entre pisos e no acesso ao interior das partes/pisos do edifício.
No corpo da Sala dos Brasões, por apenas se ter disponível cinco
sensores uniaxiais, foi necessário alterar a posição dos mesmos
durante várias fases, perfazendo um total de quatro campanhas de
ensaios (setups) (Figura 7). Tendo em conta o caracter turístico do
edifício, este esteve aberto ao público durante os ensaios de vibração
ambiental. Assim sendo, optou-se por, em cada setup se realizar três
leituras de dez minutos cada. Deste modo, a amostra de resultados
é maior e a escolha posterior de setup, no pós-processamento, mais
fidedigna e segura.
A introdução dos registos obtidos com este ensaio, num
modelo geométrico no software ARTeMIS permite obter, após
processamento, as características dinâmicas principais do edifício.
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Figura 7

Sensores colocados no corpo da Sala dos Brasões: Alçado Norte (esquerda); piso da
Sala dos Brasões (direita, em cima); cobertura da Sala dos Brasões (direita, em baixo).

A modelação no programa ARTeMIS iniciou-se com a definição
da geometria da estrutura através de nós, elementos de barra
e elementos de superfície. Foi necessário inserir-se um nó em
cada ponto onde se realizaram as leituras de acelerações, pois
introduziram-se os resultados das medições nas respetivas posições
da estrutura segundo a direção e sentido do sensor correspondente.
A associação dos registos de acelerações aos nós é ilustrada no
modelo final da estrutura através de um vetor no referido nó
(Figura 8).

do método de decomposição no domínio da frequência (FDD –
Frequency Domain Decomposition). Posteriormente, melhoraramse os resultados utilizando-se o método EFDD – Enhanced
Frequency Domain Decomposition. Salienta-se que ambos os
procedimentos, implementados no programa ARTeMIS, são
igualmente denominados por métodos de seleção de picos, uma vez
que permite a identificação das frequências naturais de vibração do
sistema através dos picos de amplitude das funções de densidade
espectral de resposta do sistema [18].
Deste modo, determinaram-se os três modos de vibração
fundamentais do corpo da Sala dos Brasões (Figura 11),
apresentando--se na Tabela 1 os respetivos valores de frequências
e períodos.
Tabela 1

Valores de frequências e períodos dos primeiros modos
de vibração obtidos através do ARTeMIS

Modo de
vibração

Modelo do corpo da Sala dos Brasões no programa
ARTeMIS com registos dos testes vibratórios

Procedeu-se a fase de processamento dos sinais que se registaram
e, por fim, efetuou-se a identificação modal através da aplicação
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Período (s)

FDD

EFDD

FDD

EFDD

1.º Modo Y

3,80

3,80

0,263

0,264

1.º Modo X

4,07

4,02

0,246

0,249

Torção

5,74

5,74

0,174

0,174

5
Figura 8

Frequência (Hz)

5.1

Avaliação sísmica
Procedimento

A realização de uma avaliação sísmica completa e adequada do
corpo com a Sala dos Brasões, assim como de todo o Palácio, implica
a adoção de um estudo multidisciplinar, envolvendo as áreas de
estruturas, construção e materiais, topografia, arquitetura e história,
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como indicado nas recomendações de [9, 10] e nas diferentes etapas
da abordagem interdisciplinar (ver Figura 1).
A segurança estrutural do edifício engloba diferentes abordagens de
modo a atender ao comportamento das paredes no plano e fora
do plano. Em ambas as abordagens utilizou-se o programa 3MURI
[11]. A avaliação do desempenho global foi realizada com recurso
a análises estáticas não lineares, seguindo o que está preconizado
na Parte 1 do Eurocódigo 8 (EC8-1) [12] e na Parte 3 do Eurocódigo
8 (EC8-3) [13]. As análises fora do plano realizaram-se sempre que
foram identificadas situações onde seria provável a ocorrência de
mecanismos parciais associados ao comportamento das paredes
para fora do plano. A escolha adequada dos mecanismos de
colapso apresenta complexidade, requerendo experiência, formação
específica e uma inspeção rigorosa in situ.

5.1.1

Avaliação global

Considerando o tamanho e a complexidade do Palácio, a modelação
por macro-elementos (modelo de pórticos equivalentes) é a
ferramenta adequada para a avaliação sísmica do monumento,
tendo em conta o comportamento das paredes no seu plano. Assim,
o comportamento sísmico do PNS foi avaliado através da realização
de análises estáticas não lineares com recurso, na grande maioria dos
corpos, ao programa 3MURI. No modelo de pórticos equivalentes
cada parede de alvenaria é discretizada por um conjunto de painéis
(pilares - nembos e vigas - lintéis), nos quais a resposta não linear
é concentrada, ligados por uma área rígida (nós) onde o dano não
ocorre.
Os elementos constituintes de um pórtico equivalente no 3MURI
são elementos tipo viga não-lineares (Figura 9), para os quais se
destacam as seguintes características:
1)

Rigidez inicial dada pelas propriedades elásticas;

2)

Comportamento bilinear com valores máximos de corte e
momento fletor calculados no estado limite último;

3)

Colapso do elemento ao atingir o deslocamento relativo
normalizado (drift) último δu baseado do mecanismo de rotura
da Norma Italiana [14] e da Parte 3 do Eurocódigo 8 (EC8-3)
[13] – equação (1).

tendo sempre em conta o efeito dos diferentes edifícios adjacentes.
Antes de se realizar as análises não-lineares, o modelo numérico foi
calibrado com base nos resultados experimentais. Assim, a primeira
parte do processo de modelação numérica foi realizada calibrando o
modelo tendo sempre como referência as características dinâmicas
identificadas com recurso a ensaios de vibração ambiental.
Neste caso de estudo adotaram-se dois tipos de distribuição de forças
horizontais para a realização das análises estáticas não lineares:
uniforme e pseudo-triangular (produto da massa pela altura). A
distribuição uniforme é proporcional à massa dos pisos do edifício,
enquanto que a distribuição pseudo-triangular é proporcional ao
produto entre a massa e a altura de cada piso.
O desempenho sísmico global da estrutura foi avaliado através do
deslocamento objetivo (dt*), ou seja, o deslocamento da estrutura
quando sujeita a uma ação sísmica, que é comparado posteriormente
com o deslocamento último da estrutura. De acordo com o Anexo
Nacional do EC8-3, os Estados Limites (EL) a considerar para este
tipo de estruturas (classe de importância III) são: (i) de Colapso
Iminente (NC); (ii) de Danos Severos (SD); e (iii) de Limitação de
Dano (DL). Para que o edifício esteja em conformidade com o nível
de desempenho associado a estes Estados Limites, o deslocamento
objetivo (dt*) não pode ser superior ao deslocamento último da
estrutura (dt*), ou seja, o deslocamento imposto pelo sismo não
poderá ultrapassar a capacidade da estrutura (i.e du*/dt* > 1).

5.1.2 Avaliação local
O comportamento local dos mecanismos de colapso para fora do
plano foi avaliado através de análises cinemáticas não-lineares de
acordo com a abordagem de modelação por macro-bloco. Cada
mecanismo foi definido tendo em conta: (i) o conhecimento do
comportamento sísmico de estruturas análogas já danificadas
em sismos; (ii) qualidade das ligações entre paredes de alvenaria
e outras condições de apoio; (iii) a presença de tirantes; e (iv) as
interações com outros elementos da construção ou dos edifícios
adjacentes. Considerando que alguns dos mecanismos em estudo
estão localizados nos níveis superiores dos edifícios, a ação sísmica
foi definida através de um espectro de resposta ao nível do piso que
tem em conta o efeito dinâmico dos edifícios.
Efetuou-se a verificação da segurança dos diferentes mecanismos
comparando os valores de aceleração sísmica espectral de ativação
do mecanismo (a*0) com a aceleração espectral do espectro de
resposta avaliada para período T zero, (T = 0, a*0–min), adequadamente
amplificada de modo a considerar a altura relativa da porção da
estrutura envolvida no mecanismo, de acordo com o preconizado
em [14].

Figura 9

5.2

Comportamento não linear dos elementos viga [11]

0 ,005 − Corte
δu = 
0 ,01− Compressão e flexão

(1)

É importante realçar que a avaliação sísmica do corpo com a Sala dos
Brasões do PNS, como de todos os outros corpos [2, 4], foi realizada
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Modelação numérica

Como referido anteriormente, o edifício que contém a Sala dos
Brasões foi inicialmente desenvolvido no programa SAP2000
(Figura 6). Posteriormente, para a avaliação do desempenho sísmico
a partir de análises não lineares, foi desenvolvido o modelo numérico
apresentado na Figura 10, com recurso ao programa 3MURI.
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no estudo elaborado em edifícios constituídos por alvenaria de pedra
na cidade de Lisboa [22]. A definição dos valores finais (Tabela 2) foi
realizada calibrando os modelos numéricos desenvolvidos tendo em
conta os resultados que se obtiveram nos testes de caracterização
dinâmica. É importante referir que o processo de calibração dos
modelos numéricos foi moroso, começando-se por ter em conta
os efeitos dos edifícios adjacentes, a definição muito cuidada da
geometria do edifício a partir do levantamento por varrimento laser
e, finalmente, o ajuste das propriedades mecânicas dos materiais
(principalmente o módulo de elasticidade (E) da alvenaria de pedra
ordinária).
Tabela 2

Material

Figura 10 Diferentes vistas do modelo não linear do edifício que
contém a Sala dos Brasões elaborado no programa
3MURI
A modelação numérica do edifício que contém a Sala dos Brasões
implica a definição da geometria dos elementos estruturais (já
definidos na secção 3), as propriedades dos materiais que os
caracterizam e as cargas que atuam na estrutura.
Os pavimentos do Edifício dos Brasões são em madeira, com
diferentes tipos de revestimento, com acabamentos de madeira ou
tijoleira. As paredes são constituídas por alvenaria de pedra ordinária
com cal aérea e a estrutura da cobertura é em madeira, caracterizada
por um conjunto de asnas.
A massa dos elementos que caracterizam o modelo numérico
constitui uma característica importante para a caracterização
dinâmica do edifício. A massa dos elementos estruturais foi calculada
automaticamente pelo programa através do peso volúmico e
dimensões dos diferentes elementos. Adicionalmente, aplicaram-se
cargas (e consequentemente massas) referentes ao peso próprio,
restantes cargas permanentes, sobrecarga do piso (sala de exposição
– Sala dos Brasões) e da cobertura do corpo da Sala dos Brasões, de
acordo com a Parte 1 do Eurocódigo 1 [19], as Tabelas Técnicas [20]
e um estudo realizado na Capela do Palácio Nacional de Sintra [21].
Os valores finais das propriedades mecânicas dos materiais dos
elementos estruturais (valores médios) que caracterizam o edifício
que contém a Sala dos Brasões estão definidos na Tabela 2. Os valores
adotados começaram por ser definidos tendo por base os valores
propostos no regulamento italiano [14] e, para a alvenaria de tijolo,
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Valores de frequências e períodos dos primeiros modos
de vibração obtidos através do ARTeMIS
Módulo
Resistência
Módulo
Resistência
de
à
de
Peso
elasticidade distorção volúmico compressão à tração*
ft
Efissurado
fm
Gfissurado (KN/m3)
(MPa)
(GPa)
(GPa)
(MPa)

Alvenaria
de Pedra
Ordinária

1,20

0,40

18

2,35

0,041

Tijolo

0,96

0,32

16

1,18

0,088

Alvenaria
de Pedra
Aparelhada

3,20

1,07

22

8,00

0,120

* A resistência ao corte τ na ausência de compressão (coesão) é definida a
partir da resistência à tração: τ = ft/1,5

Nas análises estáticas não lineares realizadas com o programa
3MURI multiplicaram-se os módulos de elasticidade e de distorção
(indicados na Tabela 2) por 0,66 como sugerido em [23].
É ainda de salientar que para as construções existentes, o EC8-3
[13] define que, consoante o grau de conhecimento da estrutura, é
necessário reduzir as propriedades mecânicas dos materiais através
de um fator de confiança. Para o caso em estudo, adotou-se o
nível de conhecimento limitado KL2 (Conhecimento Normal), uma
vez que foram realizados ensaios experimentais em alguns corpos
do Palácio de modo a conhecer as propriedades mecânicas dos
materiais, diminuindo as suas incertezas, mas sem as eliminar por
completo. De acordo com o nível de conhecimento limitado, os
valores das tensões resistentes à compressão, à tração e ao corte
dos materiais (Tabela 2) foram divididos por 1,2.
Os valores das frequências e os correspondentes modos de
vibração do edifício calculados no SAP2000 e no 3MURI, através
da análise modal, e a sua comparação com os valores determinados
experimentalmente, são apresentados na Tabela 3 e Figura 11. A
primeira frequência corresponde à vibração do Edifício dos Brasões
na direção Y, a segunda à vibração segundo a direção X e a terceira ao
modo de vibração de torção. O erro entre os valores experimentais
e numéricos das frequências é adequado (não excedendo os 10%,
valor considerado aceitável).

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

Uma abordagem multidisciplinar para a avaliação sísmica do Edifício dos Brasões, Palácio Nacional de Sintra
Ana Silva, Rita Bento

1.º Modo de vibração em Y

a)

b)

c)

1.º Modo de vibração em X

a)

b)

c)

1.º Modo de vibração de Torção

a)

b)

Figura 11 Deformadas dos primeiros modos de vibração nos modelos numéricos do Edifício dos Brasões desenvolvidos nos programas: a)
ARTeMIS, b)SAP2000, c) 3MURI
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Tabela 3

Valores de frequências e massas modais efetivas
direcionais dos primeiros modos de vibração
fundamentais do corpo da Sala dos Brasões,
identificando-se a percentagem de erro em relação aos
valores de referência
Modelo
ARTeMIS

Modo de
vibração

Modelo SAP2000
Massas
modais

Modelo 3MURI

f
(Hz)

f Erro
(Hz) (%)

1º Modo Y

3,795

3,520

7

0

1º Modo X

4,016

4,064

1

28,30

Torção

5,737

5,315

7

0,35 0,01 n.a.

5.3

%X

%Y

f Erro
(Hz) (%)

30,60 3,700
0

4,097

Massas
modais
%X

%Y

3

0

33,10

2

29,70

0

n.a.

n.a.

n.a.

Avaliação sísmica

deslocamentos representados na curva de capacidade representam
os valores do deslocamento médio de todos os nós do piso superior
ponderados pelas suas massas.
Nas curvas de capacidade resistente da estrutura está identificado
o deslocamento último (corresponde ao valor máximo da curva),
definido tendo em conta o colapso do edifício em estudo.
Conclui-se através das curvas de capacidade que o carregamento
triangular é o mais condicionante e a direção X a que apresenta
maior resistência e rigidez. Este facto é de fácil compreensão, tendo
em conta que a estrutura é restringida longitudinalmente pelas salas
adjacentes à Sala dos Brasões.
É também importante salientar que o colapso se dá sempre por corte
independentemente do tipo de carregamento [2, 4]. Na Figura 13
apresentam-se os padrões de danos da estrutura no seu colapso (i.e.
quando a estrutura atinge o valor do deslocamento último, du) para
o carregamento condicionante na direção X e Y, respetivamente.
O carregamento segundo Y gera o colapso dos elementos no
piso inferior segundo a direção do carregamento, enquanto que
o carregamento segundo X gera o colapso dos elementos no piso
superior segundo a direção do carregamento.

A avaliação sísmica compreende a realização de análises
estáticas não lineares (pushover analyses), que têm em conta o
comportamento global da estrutura, e análises cinemáticas de
acordo com a abordagem de modelação por macro-bloco para o
estudo do comportamento local dos mecanismos de colapso das
paredes para fora do plano. Para a avaliação da segurança sísmica
do edifício foi necessário definir-se a ação sísmica, de acordo com a
Parte 1 e a Parte 3 do Eurocódigo 8 [10 e 11].

5.3.1 Análise estática não linear
Na Figura 12 apresentam-se as curvas de capacidade resistente da
estrutura, para ambos os carregamentos considerados, direções e
sentidos, resultantes da análise pushover. Estas curvas representam
a força de corte basal, normalizada ao peso do edifício em função
do deslocamento do último piso, na direção de análise, normalizado
à altura do edifício. É importante referir que o nó de controlo
para estruturas caracterizadas por diafragmas flexíveis deve ser
representativo dos deslocamentos do edifício durante um sismo.
Assim, este deve estar localizado no piso superior e corresponder
ao nó no topo da parede mais vulnerável; no entanto, os valores de
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Figura 12 Curvas de capacidade resistente do corpo da Sala dos
Brasões para as direções X e Y, até ao deslocamento
último
Toda a análise desenvolvida no programa 3MURI, a identificação
da distribuição de danos nas paredes à medida que se realizaram
as diferentes análises pushover, a verificação de segurança para os
diferentes estados limites [2] e a distribuição de danos quando se
atinge o valor do deslocamento último, possibilitou a identificação
das paredes mais vulneráveis do corpo da Sala dos Brasões,
identificadas na Figura 14.
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X negativo || du = 0,0166 m

a)

b)

c)

d)

Y negativo || du = 0,0165 m

Figura 13 Padrões de danos de colapso para um carregamento pseudo-triangular, a) e b) segundo a direção X
negativa e c) e d) segundo a direção Y negativa. Vista alçado norte (imagens à esquerda) e vista alçado
este (imagens à direita) do corpo da Sala dos Brasões

5.3.2 Mecanismos locais de colapso para fora
do plano
Identificam-se na Figura 15 os mecanismos de colapso estudados no
edifício dos Brasões, com maior probabilidade de ocorrência tendo
em conta a geometria da estrutura e a análise cuidada do edifício
in situ. Os mecanismos de colapso encontram-se apresentados
do mais vulnerável (Figura 15-1) para o que apresenta a maior
capacidade resistente (Figura 15-7). Como anteriormente referido,
os mecanismos identificados foram avaliados através do programa
3MURI, para o Estado Limite de Colapso Iminente, para o sismo do
tipo 1 e tipo 2, a0* > a*0-min.

Figura 14 Modelo no programa 3MURI com identificação das
paredes mais vulneráveis
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1.

2.

a0* = 0,67 m/s2

3.

4.

a0* = 0,79 m/s2

5.

a0* = 0,80 m/s2
6.

a0* = 1,35 m/s2

a0* = 1,35 m/s2

7.

a0* = 1,52 m/s2

a0* = 1,52 m/s2

Figura 15 Mecanismos de colapso para fora do plano nas paredes do corpo da Sala dos Brasões. Identifica-se para cada mecanismo a
aceleração sísmica espectral de ativação do mecanismo (a0*) para o sismo condicionante (tipo 1)

6

Comentários finais

O estudo desenvolvido para a avaliação sísmica do PNS, em geral, e o
corpo da Sala dos Brasões, em particular, recorreu a uma abordagem
multidisciplinar que contemplou os seguintes passos principais:
•

Levantamento em campo da estrutura, que contemplou o
levantamento geométrico por varrimento laser;

•

Pesquisa, compilação e análise de dados históricos relevantes
para a caracterização geral da construção;

•

Definição da campanha experimental, que incluiu a identificação
dinâmica da estrutura através da realização de testes de vibração
ambiental;

•

Modelação numérica e calibração dos modelos desenvolvidos;

•

Avaliação sísmica, recorrendo a análises não lineares.

A campanha experimental definida para o Palácio Nacional de Sintra
permitiu o levantamento geométrico do mesmo e a caracterização
das alvenarias que o definem, constituídas por argamassa de cal
aérea e, maioritariamente, por blocos de pedra [2, 4]. Realizaram-se a caracterização das alvenarias através de diversos ensaios
experimentais in situ em alguns corpos do PNS, complementares
entre si: testes não destrutivos (deteção geofísica por georadar e
a identificação dinâmica da estrutura) e testes semi-destrutivos
(recolha de amostras de alvenaria e testes de macacos planos).
No corpo da Sala dos Brasões não se efetuaram testes semidestrutivos nem os testes de deteção geofísica por georadar.
No entanto, os resultados obtidos nos outros corpos e a história
construtiva do PNS permitiram definir os valores de partida para a
caracterização mecânica dos materiais existentes. A identificação
dinâmica do corpo da Sala dos Brasões foi realizada a partir da
realização de testes de vibração ambiental. Estes resultados
demostraram ser cruciais para a calibração dos modelos numéricos
desenvolvidos.
A avaliação sísmica do corpo da Sala dos Brasões contemplou
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duas abordagens diferentes para atender ao comportamento das
paredes no plano e fora do plano. Este estudo permitiu verificar
a sua segurança [2, 6] e identificar os elementos estruturais mais
vulneráveis. Por razões de confidencialidade, os resultados finais do
estudo não são aqui apresentados.
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Métodos expeditos para avaliação sísmica de edifícios
de alvenaria com pavimentos rígidos
Rapid methods for seismic assessment of existing masonry
buildings with rigid floors
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José Manuel Catarino
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Resumo

Abstract

A avaliação da segurança sísmica de edifícios existentes de alvenaria
tem como referência os procedimentos dispostos na NP EN 19983:2017 (Anexo C) e o respetivo Anexo Nacional, que estabelecem
os requisitos de desempenho e os critérios de conformidade para
edifícios existentes sujeitos a um determinado nível de ação
sísmica. No seguimento das exigências regulamentares, e à luz da
verificação da segurança à ação sísmica preconizada na norma,
realizaram-se análises probabilísticas de vulnerabilidade sísmica
e fiabilidade estrutural a um grande conjunto de edifícios de
alvenaria representativos do parque habitacional, que conduziram
ao desenvolvimento de métodos expeditos para a avaliação sísmica
em alternativa à verificação pelo método de referência. Os métodos
propostos permitem avaliar a resistência sísmica de edifícios de
alvenaria com pavimentos rígidos, sem recurso a análises numéricas
e recorrendo apenas a parâmetros geométricos (Método I) ou em
conjunto com as propriedades mecânicas dos materiais (Método II).

The seismic assessment of existing masonry buildings is based on
the procedures included in NP EN 1998-3: 2017 (Annex C) and
corresponding Portuguese National Annex, which establish the
performance requirements and compliance criteria for existing
buildings subjected to a certain level of seismic action. According
to normative requirements, analytical seismic vulnerability
assessment and structural reliability analyses were carried out on
a large set of masonry buildings representative of the Portuguese
housing stock, which led to the development of rapid methods
for seismic assessment as an alternative to the reference method
defined in the European standard. The proposed methods allow the
seismic assessment of masonry buildings with rigid floors, without
explicit numerical analysis, using only geometric parameters
(Method I) as well asor together with the material mechanical
properties (Method II).

Palavras-chave:

Keywords:

Edifícios existentes de alvenaria / Pavimentos rígidos / Avaliação
sísmica / Métodos expeditos
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Face às novas exigências regulamentares, o LNEC (Laboratório
Nacional de Engenharia Civil) em conjunto com a SPES (Sociedade
Portuguesa de Engenharia Sísmica) e no âmbito da tese de
doutoramento do primeiro autor, com data de entrega prevista para
2021, desenvolveu métodos expeditos para a avaliação sísmica de
edifícios de alvenaria, à luz da atual versão da NP EN 1998-3:2017
[4]. Neste contexto, a avaliação sísmica de edifícios existentes,
tendo por base o método de referência preconizado na NP EN
1998-3:2017, nomeadamente o disposto no Anexo C para edifícios
de alvenaria, poderá ser uma alternativa quando for cumprido o
conjunto de requisitos e condições infra apresentadas, que validam
a aplicabilidade dos métodos expeditos propostos no presente
documento.
Os procedimentos utilizados no desenvolvimento dos métodos
expeditos envolvem o cálculo numérico e analítico de um conjunto
de edifícios, recorrendo a análises probabilísticas de vulnerabilidade
sísmica e a estudos de fiabilidade (Ferry Borges e M. Castanheta [5]),
válidos para todo o território nacional. Os métodos propostos –
Método I e II – permitem avaliar a resistência sísmica de edifícios de
alvenaria com pavimentos rígidos, sem recurso a análises numéricas
e recorrendo apenas a parâmetros geométricos e às propriedades
mecânicas das paredes de alvenaria. Ambos os métodos asseguram
igual nível de fiabilidade estrutural para diferentes perigosidades
sísmicas, diferindo no nível do conhecimento da estrutura e/ou nos
respetivos parâmetros de avaliação, conduzindo a resultados mais
ou menos conservativos.

2
2.1
BERNARDO, V. [et al.] – Métodos expeditos para avaliação sísmica

de edifícios de alvenaria com pavimentos rígidos. Revista
Portuguesa de Engenharia de Estruturas. Ed. LNEC. Série III.
n.º 14. ISSN 2183-8488. (novembro 2020) 111-128.
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Introdução

Disposições gerais
Objeto e campo de aplicação

O presente documento define os requisitos para a aplicação de
métodos expeditos na avaliação sísmica de edifícios existentes de
alvenaria com pavimentos rígidos. As metodologias propostas são
válidas para todo o território nacional e para a ação sísmica tipo 1
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Figura 1

Zonamento Sísmico para o território nacional (NP EN 1998-1:2010)

(afastada) e tipo 2 (próxima) definidas na NP EN 1998-1:2010,
Figura 1, não podendo ser extrapoladas para outros tipos de ações,
estruturas ou pavimentos, ou ainda para efeitos de dimensionamento
de estruturas novas ou reforçadas.

2.2

Enquadramento dos procedimentos
de avaliação sísmica

A avaliação estrutural dos edifícios poderá ser realizada através de
quatro metodologias que apresentam níveis crescentes de precisão
e complexidade, designados por: Métodos I, II, III e IV. A escolha
do método de avaliação dependerá da classe de importância do
edifício, das condições geotécnicas locais, da interação com edifícios
adjacentes, do número de pisos e da regularidade estrutural.
O Método IV corresponde a uma análise explicitamente
probabilística e de elevada complexidade, sendo a sua aplicação
recomendada apenas a estruturas com Classe de Importância III ou
IV, definidas de acordo com a NP EN 1998-1:2010 (ver Tabela 1).
Este método permite quantificar níveis de desempenho sísmico com
maior precisão e rigor, nomeadamente em relação ao nível de dano
e operacionalidade expectável para diferentes níveis de intensidade
sísmica. Dada a sua especificidade, o Método IV não será apresentado
no presente documento, podendo mais informação acerca deste ser
consultada em bibliografia (Cornell & H.S. Ang [6]). Em relação ao
Método III, define-se como o método de avaliação de referência e
corresponde ao preconizado na NP EN 1998-3:2017. Os métodos
expeditos I e II, resumidos no capítulo 4, foram desenvolvidos à
luz do método de referência (Método III) e com procedimentos
do Método IV, de forma a que os resultados das avaliações
sejam conservativos, em função dos parâmetros de avaliação, e
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apresentem conformidade com as disposições regulamentares. A
Tabela 2 apresenta o resumo dos principais requisitos e parâmetros
de avaliação para os Métodos I, II e III.

3

Domínio de aplicação

Os edifícios avaliados pelos métodos expeditos obedecem a um
conjunto de princípios e requisitos, de forma a garantir não só a
validade das metodologias utilizadas como também a segurança
estrutural perante a ação sísmica, de acordo com o disposto na
NP EN 1998-3:2017. A Tabela 3 resume os princípios e critérios de
aplicabilidade para a utilização dos métodos de avaliação expeditos.

3.1

Princípios base para a avaliação expedita

As metodologias propostas são válidas apenas para análises de
comportamento sísmico no plano das paredes de edifícios isolados
ou dispostos em banda. Em qualquer dos casos admissíveis e de
acordo com o estabelecido na NP EN 1998-3:2017, os colapsos
para fora do plano não estão contemplados. No entanto, deve ser
assegurado um comportamento monolítico (box behaviour) das
estruturas.
Do ponto de vista da ação sísmica, a avaliação dos edifícios existentes
é efetuada através da limitação de danos para um determinado
estado limite, associado a um período de retorno da ação sísmica. A
NP EN 1998-3:2017 define três estados limites em função da classe
de importância do edifício: i) Estado limite de colapso iminente
(NC); ii) Estado limite de danos severos (SD); e iii) Estado limite de
limitação de dano (DL). Os métodos expeditos são válidos para as
classes de importância I e II, de acordo com NP EN 1998-1:2010, com
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Tabela 1

Classes de importância para edifícios

Classe de importância

Edifícios

Métodos propostos

I

Edifícios de importância menor para a segurança pública, como por exemplo edifícios
agrícolas, etc.

Todos

II

Edifícios correntes não pertencentes às outras categorias.

III

Edifícios cuja resistência sísmica é importante atendendo às potenciais consequências
associadas ao seu colapso, como por exemplo escolas, salas de reunião, instituições
culturais, etc.

IV

Edifícios cuja integridade em caso de sismo é de importância vital para a proteção civil,
como por exemplo hospitais, quartéis de bombeiros, centrais elétricas, etc.

Tabela 2

Método III e IV

Classes de importância para edifícios
Requisitos
Geometria do edifício

Método II

Modelo estrutural

Avaliação global: Deslocamento no topo para 80% da força
máxima

Modelo não-linear de
comportamento global

Peso da estrutura

Avaliação elemento a elemento: Resistência máxima em
flexão e/ou corte

Análise Linear

Propriedades dos materiais

Coeficiente sísmico

Opcional

Área de paredes relativamente à área dos pisos

N/D

Espessura das paredes

Método III

Parâmetros de avaliação

Geometria do edifício
Método I

Espessura das paredes
Resistência inicial ao corte

Tabela 3

Princípios e critérios gerais de aplicabilidade para os métodos de avaliação I, II e III

Critérios
de aplicabilidade

Método I e II

Método III

Tipo de alvenaria

Alvenaria tradicionais

Todas

Mecanismos admissíveis

No plano

No plano (*)

Tipo de pavimento

Rígido no plano

Todos

Classe de importância

I e II

Todas

Número de pisos

até cinco pisos

Sem limite

Área em planta

até 350 m2

Sem limite

Disposição do edifício

Isolado ou em banda

Omisso

Regularidade Estrutural

Sim

Opcional (**)

Interação entre edifícios

ver restrição em 3.2.2

Sem restrição

Condições geotecnias locais

Restringido aos solos Tipo A, B e C (NP EN 1998-1:2010)

Todos de acordo com a NP EN 1998-1:2010

Estado limite verificado

Danos severos (SD)

Limitação de Danos (DL)
Danos Severos (SD)
Colapso Iminente (NC)

*
**
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A atual versão da NP EN 1998-3:2017 não prevê mecanismos de colapso de edifícios para fora do plano.
Em função do tipo de análise adotada de acordo com NP EN 1998-3:2017.
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a salvaguarda de que o estado limite correspondente à avaliação
do edificado será para a limitação de danos severos (SD), i.e., com
probabilidade de excedência de 15% em 50 anos, equivalente a um
período de retorno de 308 anos.

3.2

2 

 ∆h ≤ t  , conforme ilustrado na Figura 2.
3 


Requisitos para aplicação dos métodos
expeditos

3.2.1 Requisitos gerais
Os métodos expeditos (Método I e II) de avaliação destinam-se exclusivamente a edifícios de habitação em alvenaria com
pavimentos rígidos, até cinco pisos acima da cota de soleira e área
em planta até 350 m2, pertencentes à classe de importância para
edifícios I e II, conforme definido na NP EN 1998‑1:2010 (ver Tabela 1).

3.2.2 Requisitos estruturais e arquitetónicos
As metodologias expeditas são válidas para todas as alvenarias
tradicionais desde que se verifique o comportamento rígido dos
pavimentos. Entende-se por pavimentos rígidos aqueles cuja
resistência e rigidez no seu plano garanta um comportamento de
diafragma rígido para ações sísmicas. Por exemplo, os edifícios
de alvenaria com laje maciça em betão armado em que se
garanta a ligação das lajes às paredes de suporte e que permitam
deslocamentos uniformes ao nível do piso podem ser avaliados por
estas metodologias.
Os métodos que se apresentam são também aplicáveis a edifícios
com pavimentos de madeira ou outros tipos de pavimentos,
desde que se verifique o comportamento rígido no plano e um
comportamento monolítico do conjunto das paredes resistentes às
forças horizontais (box behaviour).
As metodologias expeditas são válidas para edifícios isolados ou
em banda. Para edifícios isolados deverão ser analisadas as duas
direções ortogonais, sendo a avaliação condicionada pela direção de
menor resistência às forças sísmicas horizontais. No caso de edifícios
em banda, a verificação poderá ser realizada apenas na direção
paralela às fachadas, desde que se verifique a existência de paredes
meeiras ou de empena sem aberturas e contínuas em toda a altura
do edifício.
As disposições regulamentares dispostas na NP EN 1998-1:2010 e
NP EN 1998-3:2017, relacionadas com a regularidade estrutural em
planta e em altura dos edifícios, são também exigidas na avaliação
pelos métodos expeditos. Pretende-se garantir nos métodos
expeditos comportamentos sísmicos mais regulares em planta, sem
rotações dos pisos que originem deformações excessivas nas paredes
extremas ou diferenças substanciais de rigidez e resistência entre
paredes de pisos sucessivos, evitando-se situações de irregularidade
em altura. Para os edifícios em que não se verifique aquelas
disposições de regularidade estrutural, a adoção dos métodos
expeditos não é aplicável, sendo necessário recorrer ao método de
referência (Método III) proposto pela NP EN 1998-3:2017.
Relativamente à interação entre edifícios adjacentes, deverá ser
verificado o alinhamento entre o pavimento de edifícios contíguos,
sendo os métodos expeditos válidos quando não se verificar um
desnível entre lajes superior a 2/3 da espessura da parede meeira
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Figura 2

Requisito construtivo entre edifícios contíguos para a
aplicação dos métodos expeditos

3.2.3 Requisitos geotécnicos
Os métodos expeditos são aplicáveis apenas a edifícios que se
encontrem fundados em terrenos dos tipos A, B ou C, de acordo
com o definido na NP EN 1998-1:2010. Para outros tipos de terrenos
a avaliação deverá ser realizada através do método de referência
(Método III), sendo aconselhável análises adicionais na presença
de solos moles ou especiais, de forma a quantificar eventuais
vulnerabilidades ao nível do solo (e.g. liquefação dos terrenos).
A avaliação pelos métodos expeditos pressupõe o comportamento
monolítico da fundação, garantindo que a imposição dos
movimentos sísmicos ao longo da base das paredes estruturais
ocorra sem grandes deformações do sistema de fundação.
Relativamente à topografia local do terreno, verifica-se através de
evidências de sismos anteriores que os edifícios localizados em
encostas ou zonas de declive elevado são mais suscetíveis a danos
estruturais [7], [8], pelo que se restringe a utilização dos métodos
expeditos a edifícios cujas fundações das paredes se encontrem
niveladas. Os pisos totalmente enterrados poderão ser excluídos da
análise.
Resumem-se na Tabela 3 os princípios e critérios gerais de
aplicabilidade para os métodos de avaliação I, II e III.

4

Descrição das metodologias de avaliação

Nesta secção apresenta-se sucintamente o método de referência
(Método III), definido na NP EN 1998 3:2017, e os procedimentos
para aplicação dos métodos expeditos (Métodos I e II).

4.1

Método de referência (Método III)

O método de referência (Método III) corresponde ao processo de
avaliação preconizado pela NP EN 1998 3:2017, pelo que nesta
secção se apresenta uma descrição sucinta dos principais aspetos
relacionados com a avaliação dos edifícios de alvenaria existentes
(Anexo C). Mais informações, nomeadamente relacionadas com
aspetos gerais da sua aplicação, podem ser consultadas na respetiva
norma ou em Candeias et al. [9]. A Tabela 4 sumariza os principais
aspetos na avaliação pelo Método III.
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Tabela 4 Aspetos gerais para avaliação através do método de referência (Método III)
Análise Local
Linear (forças laterais ou análise modal
por espectro de resposta)

Métodos de análise

Análise Global
Linear ou não linear
(estáticas ou dinâmicas)

Limitado (KL1): CF =1 ,35
Nível de Conhecimento (KL) e Coeficiente de Confiança (CF)
(depende da informação obtida no edifício)

Normal (KL2): CF = 1,20

Normal (KL2): CF = 1,20
Integral (KL3): CF = 1,00

Integral (KL3): CF = 1,00
Limitação de Danos (DL):
Tr = 73 anos (classe: III e IV)
Estados Limite
(depende da classe de importância e nível de conhecimento)

Limitação de Danos (DL):
Tr = 73 anos (classe: III e IV)

Danos Severos (SD):
Tr = 308 anos (classe: todas)
Colapso Iminente (NC):
Tr = 975 anos (classe: III e IV)

Elementos “dúcteis”
µ
CF

Capacidade resistentes na cedência
e em deformação

Avaliação
(propriedades médias µ)
Elementos “frágeis”
µ
CF ⋅ γ m

Não linear: deslocamento no topo
e verificação em deformação
(SD e NC) ou resistência (DL)
Linear: corte basal
(válido apenas para DL)

Capacidade resistente na cedência

4.1.1 Princípios fundamentais
A metodologia geral contemplada na NP EN 1998-3:2017, para
a avaliação do desempenho (Performance Based Assessment) de
edifícios existentes, é realizada através da verificação da segurança
para diferentes estados limites associados a um determinado
período de retorno (Tr). Em Portugal, tendo em conta a perigosidade
sísmica do território Nacional, são definidos três estados limites
que deverão ser avaliados em função do Nível de Conhecimento
(KL) da estrutura: Limitação de Danos (DL), Danos Severos (SD) e
Colapso Iminente (NC), que correspondem a uma probabilidade
de excedência em 50 anos de, respetivamente, 50% (Tr = 73 anos),
15% (Tr = 308 anos) e 5% (Tr = 975 anos).
Relativamente ao Nível de Conhecimento (KL) da estrutura, que
reflete indiretamente as incertezas epistémicas na caraterização
do edifício, nomeadamente aspetos relacionados com a geometria
e caracterização dos materiais, são estabelecidos três níveis
que traduzem o grau de incerteza na avaliação do edifício, em
função da informação obtida (nível de inspeção e ensaios in situ):
Conhecimento Limitado (KL1), Conhecimento Normal (KL2) e
Conhecimento Integral (KL3), com os respetivos coeficientes de
confiança de 1.35, 1.20 e 1.00.

4.1.2 Aspetos gerais da avaliação
A avaliação da segurança sísmica é realizada através de um critério
de conformidade, considerando as exigências regulamentares e
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Linear: corte basal
(válido apenas para DL)

Não linear: corte basal e deslocamento
no topo (válido para todos os estados
limite)

a capacidade do edifício. Em termos de capacidade, os elementos
resistentes à ação sísmica podem apresentar a formação de
mecanismos “dúcteis” ou “frágeis”. A avaliação dos elementos
“dúcteis” deverá ser em termos de capacidade de deformação,
enquanto para elementos “frágeis” a verificação é efetuada em
termos de capacidade resistente. A capacidade máxima na cedência
deverá ser avaliada para ambos os elementos considerando o estado
limite DL (Tr = 73 anos). No caso de elementos “dúcteis”, deverá
também ser verificada a capacidade de deformação para os estados
limite SD (Tr = 308 anos) e NC (TTr = 975 anos). A verificação de cada
estado limite será em função da classe de importância. Por exemplo,
em edifícios de alvenaria pertencentes à classe de importância II,
é apenas necessária a verificação para o estado limite de danos
severos (SD).
Além desta classificação, os elementos podem ser considerados
como elementos “sísmico primários” (e.g. paredes de fachada,
paredes de empena ou paredes interiores com função resistente)
e elementos “sísmicos secundários” (e.g. paredes divisórias sem
função resistente). A contribuição da rigidez dos elementos “sísmico
secundários”, na direção da ação sísmica, não deverá ser superior a
15% da rigidez concedida pelos elementos “sísmico primários”.
Em relação às propriedades dos materiais consideradas na avaliação,
deverão ser utilizados os valores médios obtidos em ensaios in situ
ou, na sua ausência, os valores recomendados da Tabela 6. No caso
de elementos “sísmico primários", as propriedades médias deverão
ser divididas pelos respetivos coeficientes de confiança, associados
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ao Nível de Conhecimento (KL). Se estes elementos forem suscetíveis
a mecanismos de rotura “frágeis” deverão também ser divididos por
um coeficiente parcial de segurança (γm), de acordo com o disposto
em NA. 2.2.1(7)P da NP EN 1998-3:2017.

de capacidade do edifício em termos de força basal e descolamento
no topo, até ser atingido 80% da força máxima após a cedência.
Os estados limites são definidos nessa curva para uma determinada
ação sísmica e comparados com as exigências regulamentares.

4.1.3 Avaliação da segurança

4.2

Os métodos de análise para a avaliação dos edifícios de alvenaria
de acordo com o Método III dependem do nível de conhecimento
(KL). Quando o nível de conhecimento for limitado (KL1) deverão ser
utilizados métodos de análise lineares (forças laterais equivalentes
ou análise modal por espectro de resposta) sem redução do valor
espectral da ação sísmica considerada. Para níveis de conhecimento
normal (KL2) e integral (KL3), são permitidas análises lineares e não
lineares.

4.2.1 Síntese

O processo de avaliação é determinado pelo tipo de análise (linear ou
não linear) e pode ser realizado ao nível dos elementos (análise local)
ou da estrutura (análise global). As análises lineares são admissíveis
para todos os níveis de conhecimento (KL1, KL2 e KL3) e recorrem a
métodos de análise lineares, enquanto para análises globais deverá
ser garantido o nível de conhecimento KL2 ou KL3. Por exemplo, no
caso de análises globais estáticas não lineares, é requerida a curva

Figura 3

Métodos expeditos

Os métodos expeditos foram desenvolvidos ao abrigo da atual
versão da NP EN 1998-3:2017 e NP EN 1998-1:2010, com o objetivo
de avaliar os edifícios de alvenaria de forma relativamente simples,
desde que sejam cumpridos todos os requisitos enumerados na
Tabela 3. Para o efeito, e no âmbito da Tese de doutoramento do
primeiro autor, foi realizado um levantamento da geometria de cerca
100 edifícios existentes de alvenaria, nomeadamente: dimensões em
planta; dimensões em altura; espessura de paredes; aberturas das
paredes; geometria das áreas habitadas e de circulação. Na Figura
3 apresentam-se exemplos de configurações geométricas genéricas
para os edifícios de alvenaria.
Os edifícios foram analisados pelo método global preconizado na
NP EN 1998-1:2010, recorrendo a análises estáticas não lineares. No

Plantas tipo de edifícios de alvenaria com indicação de vários tipos de parede: 1) paredes interiores
divisórias com função resistente ou não; 2) paredes interiores resistentes entre alojamentos e
núcleos de escada; 3) paredes de empena; 4) paredes de fachada
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total, foram gerados 9000 edifícios, com variação nas características
mecânicas dos materiais, cobrindo assim uma vasta gama de valores
admissíveis. Os pontos de desempenho de cada edifício foram
determinados para todas as zonas sísmicas do país, em solos dos
Tipos A, B e C, e períodos de retorno até 5000 anos. Deste modo,
verificou-se quais as estruturas que estavam em conformidade
com a disposto na NP EN 1998-3:2017, em particular para o estado
limite de danos severos (SD) exigido para edifícios correntes (classe
de importância II). À parte, foi conduzido um estudo de fiabilidade
que inclui a fragilidade dos edifícios e a perigosidade sísmica,
permitindo assim obter a probabilidade de exceder o valor máximo
de resistência ou deformação e estabelecer a relação entre o índice
de fiabilidade e o coeficiente sísmico.
As metodologias propostas surgem no seguimento destas análises
que, devidamente calibradas com testes de confiança, podem ser
mais ou menos conservativas em função do conhecimento do
edifício e dos parâmetros disponíveis para a avaliação (consultar
Tabela 2). Dois níveis de métodos expeditos foram definidos e
podem ser aplicados na avaliação de edifícios existentes de alvenaria:
(i) Método I, com base na relação entre a área de paredes na direção
da ação considerada e a área do piso; (ii) Método II, baseado no
coeficiente sísmico do edifício dado pelo corte basal dividido pela
massa da estrutura. Tendo em conta os parâmetros de avaliação
necessários para a aplicação do Método I, os valores de exigência
serão mais conservativos em comparação com o Método II.

i)

Paredes demolidas no piso térreo (caso tipo 1): os restantes
troços de paredes, que se encontrem na mesma prumada
da parede demolida, deverão ser considerados como cargas
distribuídas sobre os elementos resistentes adjacentes e
contabilizados para o cálculo da massa da estrutura. Para a
avaliação da segurança ao nível de cada piso, as paredes na
mesma prumada do troço demolido não deverão ser incluídas
na resistência;

ii)

Paredes demolidas em pisos intermédios (caso tipo 2): a
avaliação da segurança ao nível do piso onde a parede foi
demolida e nos pisos superiores não deve incluir a resistência
das paredes que estejam na mesma prumada, contribuindo
apenas com o seu peso. Por outro lado, quando se verificar a
sua continuidade nos pisos inferiores, é permitido contabilizar
a sua resistência para a avaliação;

iii) Paredes demolidas no último piso (caso tipo 3): a avaliação
do último piso será realizada sem a parede demolida, enquanto
nos pisos inferiores as paredes pertencentes à mesma prumada
podem ser incluídas na avaliação.
•

Deverá ser verificada em altura do edifício a continuidade de
paredes mestras, paredes de fachada, paredes de núcleo de
escadas/elevadores, paredes de saguão ou paredes meeiras
ou empena, não sendo permitida a utilização dos métodos
expeditos no caso em que sejam executadas demolições parciais
ou totais das mesmas. A avaliação pelos métodos expeditos não
permite contabilizar as resistências de paredes tipo tabique com
espessura inferior a 0,15 m.

•

A massa utilizada na determinação do coeficiente sísmico deverá
ser devidamente contabilizada, considerando os elementos
principais, secundários e sobrecargas. Para o efeito deverá ser
empregue a combinação sísmica de ações (ver expressão 9), de
acordo com a NP EN 1990:2009 [10] e NP EN 1998-1:2010

•

As cargas verticais gravíticas transmitidas às paredes resistentes
poderão ser estimadas através de modelos de cálculo
simplificados. Na ausência destes poderão ser consideradas
linhas de rotura a 45.º no caso de lajes em betão armado nas
duas direções. Na presença de pavimentos em madeira que
verifiquem o disposto na secção 3.2.2, a carga a considerar
deverá ser distribuída de acordo com as paredes que suportam
o vigamento desse piso;

4.2.2 Procedimentos gerais
A aplicação dos métodos expeditos (Métodos I e II) só é valida se,
para além dos requisitos gerais apresentados na Tabela 3, forem
asseguradas as seguintes disposições:
•

•

A força de corte basal deverá ser calculada com base nas paredes
resistentes, solicitadas na direção da ação sísmica. Por exemplo,
no caso de edifícios em banda, com a ação sísmica a atuar
na direção paralela às fachadas, as paredes que entram para
o cálculo efetivo da resistência do edifício são aquelas que se
encontram paralelas a esse mesmo plano;
No cálculo da resistência do edifício à ação sísmica é
aconselhável que as paredes a considerar para o efeito sejam
continuas, desde a fundação até ao último piso. Quando tal não
for verificado, deve-se proceder da seguinte forma (ver Figura 4):

Figura 4
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Representação esquemática das paredes a considerar na avaliação em caso de demolições parciais
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Tabela 5

Exemplos de propriedades de alguns tipos de alvenaria (Candeias et al. [9]).
fc
(MPa)

ft
(MPa)

fv0
(MPa)

E
(MPa)

G
(MPa)

w
(kN/m3)

Alvenaria de pedra irregular, com seixos e pedras irregulares
distribuídas de forma errática

1,1 a 1,9

0,03 a 0,05

–

900

300

19

Alvenaria de pedra não aparelhada com folhas externas de
espessura limitada e núcleo de enchimento (três folhas)

2,0 a 3,0

0,05 a 0,08

–

1200

400

20

Alvenaria de pedra aparelhada com boa aderência

2,6 a 3,8

0,08 a 0,11

–

1700

600

21

Alvenaria regular de pedra macia (blocos de tufo ou arenito)

1,4 a 2,2

0,05 a 0,06

–

1100

400

13 a 16

Alvenaria de pedra aparelhada rija (aparelho regular)

2,0 a 3,2

–

0,10 a 0,19

1400

500

13 a 16

Cantaria construída com pedras de boa qualidade

6,0 a 8,0

–

0,19 a 0,25

2800

900

22

Alvenaria de tijolo maciço com argamassa à base de cal

2,5 a 3,4

0,09 a 0,14

0,13 a 0,19

1500

500

18

Alvenaria de tijolo perfurado (índice de furação vertical < 40%)
com argamassa à base de cimento e cal

4,9 a 8,1

–

0,24 a 0,32

4600

1100

15

Tipo de alvenaria

Nota: fc é a resistência à compressão, ft é a resistência à tração, fv0 é a resistência inicial ao corte para esforço axial nulo (coesão do modelo Mohr-Coulomb), E é o módulo de
elasticidade, G é o módulo de distorção, e w é o peso volúmico.

•

4.2.3 Avaliação da segurança pelo Método II

As propriedades médias dos materiais a utilizar na avaliação
da segurança pelo Método II deverão ser obtidas através de
ensaios in situ, divididas pelo respeito coeficiente de confiança
(CF) associado ao nível de conhecimento (KL) adquirido para
a estrutura. Na ausência de resultados, deverão ser utilizadas
as resistências mínimas da Tabela 5, divididas pelo nível de
conhecimento limitado KL1 (CF = 1,35). No caso do Método
I, deverão ser consideradas as propriedades mínimas divididas
pelo coeficiente de confiança para a nível de conhecimento
limitado (CF = 1,35).

Tabela 6

Sismo Afastado Continente
Açores

(1)

CSC,j ≥ CSE,j

Valores do coeficiente sísmico global exigidos CSE para cada zona sísmica, tipo de terreno e número total de pisos do edifício
1 piso

Zona
Sísmica

Sismo
Próximo
Continente

O Método II permite a avaliação da segurança à ação sísmica através
do coeficiente sísmico da estrutura. Para um determinado edifício
existente, a estrutura verifica a segurança se, ao nível de cada piso j, a
capacidade resistente do edifício estimada em termos de coeficiente
sísmico (CSC,j) for igual ou superior ao coeficiente sísmico exigido
(CSE,j), de acordo com a expressão (1):

2 pisos

3 pisos

4 pisos

5 pisos

Solo
A

Solo
B

Solo
C

Solo
A

Solo
B

Solo
C

Solo
A

Solo
B

Solo
C

Solo
A

Solo
B

Solo
C

Solo
A

Solo
B

Solo
C

1.1

0,31

0,42

0,49

0,28

0,37

0,43

0,27

0,35

0,39

0,26

0,32

0,36

0,25

0,30

0,33

1.2

0,24

0,34

0,40

0,23

0,31

0,36

0,22

0,29

0,33

0,21

0,27

0,31

0,20

0,26

0,29

1.3

0,17

0,25

0,30

0,16

0,23

0,27

0,16

0,22

0,26

0,16

0,21

0,25

0,16

0,21

0,24

1.4

0,13

0,19

0,23

0,13

0,18

0,22

0,12

0,17

0,21

0,12

0,17

0,20

0,12

0,17

0,20

1.5

0,06

0,10

0,12

0,06

0,10

0,12

0,06

0,10

0,12

0,06

0,10

0,12

0,06

0,10

0,12

1.6

0,03

0,05

0,06

0,03

0,05

0,06

0,03

0,05

0,06

0,03

0,05

0,06

0,03

0,05

0,06

2.1

0,33

0,44

0,51

0,29

0,39

0,45

0,23

0,30

0,34

0,17

0,23

0,27

0,14

0,19

0,22

2.2

0,29

0,39

0,46

0,26

0,34

0,40

0,20

0,27

0,31

0,15

0,20

0,24

0,12

0,16

0,19

2.3

0,29

0,40

0,46

0,27

0,35

0,39

0,21

0,28

0,31

0,15

0,21

0,24

0,12

0,17

0,20

2.4

0,18

0,26

0,32

0,17

0,24

0,29

0,14

0,19

0,23

0,10

0,14

0,17

0,07

0,11

0,13

2.5

0,14

0,20

0,25

0,13

0,19

0,23

0,10

0,15

0,19

0,07

0,11

0,13

0,05

0,08

0,10

Nota: os valores apresentados consideram a verificação da segurança para um período de retorno de 308 anos.
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4.2.3.1

Exigência estrutural relativamente à ação sísmica

Os valores do coeficiente sísmico exigido (CSE) são apresentados
na Tabela 6, em função do número de pisos, zona sísmica e tipo de
terreno. Os valores do coeficiente sísmico a considerar ao nível de
cada piso (CSE,j), deverão ser corrigidos por um coeficiente ηj, cujos
valores são definidos na Tabela 7, através da expressão (2):
CSE,j = η j CSE
Tabela 7

(2)

Valores do coeficiente ηj em função do número de pisos
do edifício e do piso em análise
Número de pisos do edifício

Piso

ftk σ0
⋅
+1
b
ftk

(6)

Vclk,i = l ⋅t ⋅ fνok + µ⋅σ0

(7)

em que:
t

espessura da parede;

l

largura da parede (comprimento total da parede descontando
as aberturas de passagem);

4

3

2

1

h

altura da parede;

5

0,45

–

–

–

–

α

condições de apoio nas extremidades da parede (α = 0.5);

4

0,60

0,50

–

–

–

b

3

0,75

0,70

0,70

–

–

fator para ter em conta a distribuição das tensões na parede
(b = h/l,1.0 ≤ b ≤ 1.5);

2

0,90

0,85

0,85

0,85

–

N

esforço normal a atuar na parede;

1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

σ0 tensão de compressão normal;
fk

A avaliação da capacidade resistente do edifício pelo Método II tem
em conta a possibilidade das paredes desenvolverem três tipos de
mecanismos: flexão Vflk , corte diagonal Vcdk e deslizamento Vclk. O
coeficiente sísmico resistente CSC a comparar com a exigência CSE é
definido pelo quociente entre a resistência horizontal de um piso VH,j
e o peso total do edifício WE, correspondente à combinação sísmica
de ações, e corrigido para ter em conta a redistribuição das forças de
inércia e efeitos não lineares na estrutura, de acordo com a seguinte
expressão:
0.50 ⋅ CS(1−1.50⋅CS ) , CS ≤ 0.825
CSC,j = 
, CS > 0.825
0.52


(3)

com:
VH,j ∑ i =1 min( Vflh,i ,Vcdk,i ,Vclk,i )
=
WE
WE
n

(4)

em que:
Vflk,i, Vcdk,i, Vclk,i – resistência à flexão, ao corte diagonal e ao
deslizamento, respetivamente, de cada parede i num dado piso j;
WE – peso total do edifício para a combinação sísmica de ações
(ver equação 9).
A resistência de cada parede i devido aos mecanismos de flexão
(5), corte diagonal (6) e deslizamento (7) pode ser determinada,
respetivamente, través das seguintes expressões:

120

Vcdk,i = l ⋅t ⋅

(5)

5

4.2.3.2 Capacidade resistente do edifício relativamente à ação
sísmica

CS =


σ 
σ0 ⋅ l2  1− 1.15⋅ 0 
fk 

Vflk,i =
2 ⋅α⋅ h

resistência à compressão da alvenaria;

fv0k resistência inicial ao corte (coesão) da alvenaria;
ftk

resistência à tração diagonal da alvenaria (na ausência de
valores considerar ftk = 1.5 fv0k);

µ

coeficiente de atrito da alvenaria (na ausência de informação
considerar µ = 0.4);

Como simplificação, poderá ser considerada uma tensão de
compressão média nas paredes, σ0med, ao nível do piso j , dada por:
σ0 med,j =

Ntotal,j
;
Aparede,j

(8)

A massa de cada piso j, a considerar no cálculo do coeficiente sísmico
deverá estar de acordo com o disposto na cláusula 3.2.4 da NP EN
1998-1:2010, para a seguinte combinação da ação sísmica, w_(E,j):
WE,j = ∑ Gk,j" + "∑ ( ψ E,m qk,m ) j

(9)

em que as ações permanentes, Gk,j, devem ser definidas de
acordo com a memória escrita do projeto (no caso de existir) ou
regulamentos aplicáveis no período de construção, devendo ser
verificadas com observações realizadas in situ. As ações de carater
variável, qk,m, deverão respeitar o disposto na Tabela 8.
O coeficiente de combinação para as ações sísmicas, ψE,m, deve ser
determinado com base na seguinte expressão:
ψ E,m = ϕ⋅ψ 2 ,m

(10)

em que os valores de ϕ e ψ2,m, apresentados na Tabela 9 e Tabela
10, respetivamente, dependem do tipo de categoria do edifício
conforme especificado na clausula 6.3.1.1 da NP EN 1991-11:2009 [11].
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Tabela 8 Valores característicos para sobrecargas distribuídas (qk)
e concentradas (Qk) em edifícios
Categorias de zonas
carregadas

qk
[kN/m2 ]

Categorias A-C

Pavimentos

1,5 a 2,0

2,0 a 3,0

Escadas

2,0 a 4,0

2,0 a 4,0

Varandas

2,5 a 4,0

2,0 a 3,0

Categoria B

2,0 a 3,0

1,5 a 4,5

C1

2,0 a 3,0

3,0 a 4,0

Categoria C

C2

3,0 a 4,0

2,5 7,0 (4,0)

C3

3,0 a 5,0

4,0 a 7,0

C4

4,5 a 5,0

3,5 7,0

C5

5,0 a 7,5

3,5 a 4,5

Categoria D
D1

4,0 a 5,0

3,5 a 7,0 (4,0)

D2

4,0 a 5,0

3,5 a 7,0

Nota: A sublinhado, os valores recomendados para aplicação separada de qk e Qk

Valores de ψ2 para o cálculo de ψE,m
Categoria

ψ2

Categoria A: zonas de habitação

0,3

Categoria B: zonas de escritórios

0,3

Categoria C: zonas de reunião de pessoas

0,6

Categoria D: zonas comerciais

0,6

Categoria E: zonas de armazenamento

0,8

Categoria F: zonas de tráfego (peso dos
veículos ≤ 30 kN)

0,6

Categoria G: zonas de tráfego (30 kN < peso
dos veículos ≤ 160 kN)

0,3

Categoria H: coberturas

Piso

ϕ

Cobertura

1,0

Pisos com ocupações
correlacionadas

0,8

Pisos com ocupações
independentes

0,5

Todos

1,0

Tipo de ação variável

Qk
[kN]

Categoria A

Tabela 9

Tabela 10 Valores de ψ2 para o cálculo de ψE,m

0

Categorias D-F e arquivos

4.2.4 Avaliação da segurança pelo Método I
O Método I permite a avaliação da segurança à ação sísmica através
da relação entre a área de paredes na direção da ação sísmica e a
área do piso. Para um determinado edifício existente, a estrutura
verifica a segurança se, ao nível de cada piso j, o quociente entre
a área de paredes na direção da ação sísmica (AP,j) e a área do piso
(APiso,j ) for igual ou superior às exigências definidas na , de acordo
com a seguinte expressão:
APC,j α E
≥
Apiso,j β

(11)

em que:
αE relação entre a área de paredes exigida e área do piso, em função
da zona sísmica, número de pisos e tipo de solo (ver Tabela 11);
β fator de correção para a tensão de corte inicial (coesão), dado
por:

fν 0,min
β = 1,35 ≤ 2.0
0 ,10 MPa

(12)

O valor mínimo da coesão fν0,min) pode ser obtido de acordo com
a Tabela 5, em função do tipo de parede. Na realização de ensaios
experimentais às paredes de alvenaria, o valor a adotar deverá ser o
valor médio dividido pelo coeficiente de confiança referente ao nível
de conhecimento adquirido para a estrutura. Na existência de vários
tipos de paredes, poderá ser admitida uma tensão média ponderada:

∑ ( A ⋅ f ) ≤ 0 ,20 MPa
∑ A
n

fν 0,med =

i =1

i

ν 0,min

n

(13)

i =1 i

A verificação do edifício ao nível de cada piso poderá realizada
considerando as exigências αE da Tabela 11 corrigidas pelo coeficiente
ηj, definidos na Tabela 8, e de acordo com a seguinte expressão:
α E,j = α E ⋅η j
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Tabela 11 Valores de αE para cada zona sísmica, tipo de terreno e número total de pisos do edifício
1 piso

Sismo
Próximo
Continente

Açores

Sismo Afastado Continente

Zona
Sísmica

5

2 pisos

3 pisos

4 pisos

5 pisos

Solo
A

Solo
B

Solo
C

Solo
A

Solo
B

Solo
C

Solo
A

Solo
B

Solo
C

Solo
A

Solo
B

Solo
C

Solo
A

Solo
B

Solo
C

1.1

0,20

0,27

0,32

0,19

0,24

0,28

0,18

0,23

0,26

0,17

0,21

0,24

0,16

0,20

0,22

1.2

0,16

0,22

0,26

0,15

0,20

0,23

0,14

0,19

0,22

0,14

0,18

0,20

0,13

0,17

0,19

1.3

0,11

0,16

0,19

0,11

0,15

0,18

0,10

0,14

0,17

0,10

0,14

0,16

0,10

0,14

0,16

1.4

0,09

0,12

0,15

0,08

0,12

0,14

0,08

0,11

0,14

0,08

0,11

0,13

0,08

0,11

0,13

1.5

0,04

0,06

0,08

0,04

0,06

0,08

0,04

0,06

0,08

0,04

0,06

0,08

0,04

0,06

0,08

1.6

0,02

0,03

0,04

0,02

0,03

0,04

0,02

0,03

0,04

0,02

0,03

0,04

0,02

0,03

0,04

2.1

0,22

0,29

0,34

0,19

0,25

0,29

0,15

0,20

0,22

0,11

0,15

0,18

0,09

0,12

0,14

2.2

0,19

0,25

0,30

0,17

0,23

0,26

0,13

0,18

0,20

0,10

0,13

0,16

0,08

0,11

0,13

2.3

0,19

0,26

0,30

0,17

0,23

0,26

0,14

0,18

0,20

0,10

0,14

0,16

0,08

0,11

0,13

2.4

0,12

0,17

0,21

0,11

0,16

0,19

0,09

0,13

0,15

0,06

0,09

0,11

0,05

0,07

0,09

2.5

0,09

0,13

0,17

0,09

0,13

0,15

0,07

0,10

0,12

0,05

0,07

0,09

0,04

0,05

0,07

Exemplo de aplicação

Nesta secção exemplifica-se a aplicação do método global
preconizado no Anexo C da NP EN 1998-3:2017 (Método III) e dos
métodos expeditos propostos (Método I e II), na avaliação sísmica
de um edifício de alvenaria com pavimento rígido.

5.1

Descrição do edifício

Pretende-se realizar a avaliação sísmica de um edifício existente
com pavimentos rígidos, localizado em Lisboa. O edifício, em banda,
destina-se a habitação, sendo constituído por cinco pisos acima do
solo, com pé-direito de 3,0 m e altura total de 15,0 m. A área de
implantação é de 156,25 m2 (12,5 m × 12,5 m). O edifício encontrase fundado num terreno tipo B.
A estrutura do edifício é constituída por paredes de alvenaria
de tijolo, onde apoiam as lajes de betão armado com 0,10 m de
espessura. As paredes das fachadas são a duas vezes de tijolo maciço
(0,47 m), as paredes interiores resistentes entre alojamentos,
núcleos de escada e empenas a uma vez (0,23 m) em tijolo maciço,
e as paredes interiores divisórias a meia vez em tijolo furado (0,11 m),
conforme a planta representada na Figura 5. Considera se que não
existe variação da espessura das paredes em altura.

Figura 5

Planta tipo do edifício a avaliar

A título de exemplo, foi considerada uma alvenaria de tijolo
com argamassa à base de cimento. Na Tabela 12 apresenta-se
as propriedades médias para este tipo de alvenaria com base na
informação bibliográfica. Admitiu-se que a informação recolhida

Tabela 12 Propriedades mecânicas das alvenarias
Material

Módulo de
elasticidade (E)
[GPa]

Módulo de
Distorção (G)
[GPa]

Resistência à
compressão (fk)
[MPa]

Resistência ao
corte (fν0k)
[MPa]

Coeficiente de
atrito (µ)
[-]

Peso volúmico
(γ)
[kN/m3]

Alvenaria tijolo maciço

2,00

0,84

4,00

0,20

0,40

18,0

Alvenaria tijolo furado

1,50

0,63

3,0

0,20

0,40

15,0
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acerca do edifício e os ensaios realizados in situ, permite adotar um
nível de conhecimento integral (KL = 1,00).

5.2

Avaliação pelo Método III

A avaliação sísmica do edifício, de acordo com o disposto no Anexo
C da NP EN 1998-3:2017 (C.4.1), foi realizada através de um modelo
numérico tridimensional com recurso à formulação por macro
elementos, disponível no software de análise estrutural TreMuri [12].
A avaliação da segurança pelo método de referência (Método III), é
uma avaliação global que consiste em determinar a capacidade da
estrutura em termos de deslocamento na cobertura (deslocamento
alvo) e de resistência lateral na base, medida através do esforço
transverso. Para o efeito, foram realizadas análise estáticas não
lineares nas duas direções principais para obter as respetivas curvas
de capacidade. O deslocamento último (Du) a considerar deverá ser
o deslocamento correspondente a 80% do corte basal máximo. Na
Figura 6 apresentam-se as curvas de capacidade do edifício nas duas
direções principais e a respetiva bilinearização.

(próxima e afastada). Tendo em conta que o edifício pertence à classe
de importância II (edifícios correntes), deverá ser verificado o estado
limite de danos severos (SD), o que corresponde a um período de
retorno de 308 anos, ou seja, com probabilidade de excedência de
15% em 50 anos.
A verificação da segurança à ação sísmica é garantida se o ponto
de desempenho, definido na curva de capacidade da estrutura, em
particular para o estado limite SD, for inferior a 75% do deslocamento
último (Du). Na Figura 7 apresenta-se os pontos de desempenho na
direção X (paralela às fachadas), para o solo tipo B e para a zona
sísmica 1.3 e 2.3, onde é verificada a segurança para ambas as zonas.

Figura 7

Figura 6

Curva de Capacidade do edifício nas direções
principais X e Y.

Os pontos de desempenho foram determinados pelo Método N2,
sugerido na NP EN 1998-1:2010, para a ação sísmica regulamentar

rpee | Série III | n.º 14 | novembro de 2020

Pontos de Desempenho para a direção X, solo B e zona
sísmica 1.3 e 2.3, respetivamente

A verificação da segurança foi também efetuada admitindo que
o edifício se encontra em diferentes zonas sísmicas. A Tabela 13
apresenta a avaliação do edifício na direção principal mais
condicionante (direção X), para as diferentes zonas sísmicas do país,
considerando o solo tipo B. O edifício analisado verifica a segurança
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Tabela 13 Avaliação sísmica na direção X pelo Método III para diferentes zonas sísmicas do país e solo B
Zona Sísmica

Deslocamento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Capacidade [mm]

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

25,7

21,5

17,8

12,0

8,7

Vrd
[kN]

CSC
[-]

2470

0,25

38,0 (*)

Exigido [mm]

52,4

43,3

33,5

22,5

13,4

7,9

(*) Estado limite de danos severos (SD) de acordo com a NP EN 1998-3:2017 para edifícios correntes.

Tabela 14 Coeficiente Sísmico Resistente ao nível da base na direção X (CSC ) pelo Método II
Parede
i

Partes
Iguais

t
[m]

L
[m]

H
[m]

Vflk
[kN]

Vcdk
[kN]

Vcdk
[kN]

Vmin
[kN]

Mecanismo
Condicionante

[kN]

1

12

0,11

0,75

3

6,5

24,3

28,1

6,5

Flexão

77,9

2

4

0,11

1,85

3

39,5

59,9

69,2

39,5

Flexão

158,0

3

2

0,11

0,70

3

5,7

22,7

26,2

5,7

Flexão

11,3

4

1

0,16

5,25

3

450,3

361,0

278,0

278,0

Corte

278,0

5

1

0,11

5,25

3

318,1

255,0

196,4

196,4

Corte

196,4

6

1

0,11

3,45

3

137,4

167,6

129,0

129,0

Corte

129,0

7

2

0,47

0,75

3

27,7

103,8

119,9

27,7

Flexão

55,5

8

4

0,47

1,20

1

0,0

169,2

112,8

112,8

Corte

451,2

9

2

0,47

1,40

3

96,7

193,7

223,7

96,7

Flexão

193,3

10

2

0,47

1,10

3

59,7

152,2

175,8

59,7

Flexão

119,3

11

2

0,47

0,55

3

14,9

76,1

87,9

14,9

Flexão

29,8

12

2

0,47

1,50

1

0,0

211,5

141,0

141,0

Corte

282,0

13

2

0,47

1,65

3

134,3

228,3

263,7

134,3

Flexão

268,5

14

1

0,47

2,10

3

217,5

305,1

335,6

217,5

Flexão

217,5

Tabela 15 Avaliação sísmica na direção X pelo Método II para diferentes zonas sísmicas do país e solo B
Coeficiente Sísmico
[-]

Zona Sísmica
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Capacidade (CSC)
Exigido (CSE)

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

0,19

0,16

0,17

0,11

0,08

0,25 (*)
0,30

0,26

0,21

0,17

0,10

0,05

(*) Estado limite de danos severos de acordo com a NP EN 1998-3:2017 para edifícios correntes.
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Tabela 16 Coeficiente Sísmico Resistente no piso j para a direção X (CSC,j) e fator de correção η para a exigência sísmica ao nível do piso (CSE,j)
Massa do edifício
[ton]

Coeficiente Sísmico
Global CSC
[-]

Coeficiente Sísmico
Resistente do piso
CSC,j
[-]

η
[-]

Piso j

Vrd
[kN]

1

2470

0,25

1,00

2

2210

0,22

0,90

3

1925

0,19

0,75

4

1600

0,15

0,60

5

1180

0,11

0,45

850

0,25

Tabela 17 Avaliação sísmica na direção X pelo Método II ao nível dos pisos para diferentes zonas sísmicas do continente e solo B
Piso

1

2

3

4

5

Coeficiente Sísmico
[-]

Zona Sísmica
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

0,30

0,26

0,21

0,17

0,10

0,05

Capacidade (CSC)
Exigido (CSE)

0,27

0,24

0,19

0,15

0,09

0,23

0,20

0,16

0,13

0,07

2.5

0,19

0,16

0,17

0,11

0,08

0,04

0,17

0,15

0,15

0,10

0,08

0,04

0,14

0,12

0,13

0,08

0,06

0,11

0,10

0,10

0,07

0,05

0,08

0,07

0,08

0,05

0,04

0,15
0,18

0,16

0,12

0,10

0,06

Capacidade (CSC)
Exigido (CSE)

2.4

0,19

Capacidade (CSC)
Exigido (CSE)

2.3

0,22

Capacidade (CSC)
Exigido (CSE)

2.2

0,25

Capacidade (CSC)
Exigido (CSE)

2.1

0,03
0,11

0,14

0,12

0,09

0,08

0,04

0,02

(*) Estado limite de danos severos (SD) de acordo com a NP EN 1998-3:2017 para edifícios correntes
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para todos as zonas do continente, à exceção das zonas 1,1 e 1,2
(assinaladas a vermelho), caraterizadas por uma perigosidade
sísmica maior.

5.3

Avaliação pelos métodos expeditos

A aplicação dos métodos expeditos pressupõe o cumprimento dos
critérios da Tabela 3 e os procedimentos gerais definidos na secção
4.2.2, nomeadamente relacionados com a classe de importância,
numero de pisos, regularidade estrutural, interação com edifícios
adjacentes e condições geotecnias locais.
De acordo com o enunciado, o edifício tem cinco pisos, área
em planta inferior a 350 m2, destina-se a habitação (classe de
importância II) e encontra-se fundado em terreno tipo B.
Em relação à regularidade em planta e altura, o edifício apresenta
uma configuração geométrica compacta, sem recuos ou avanços
em altura, e uma distribuição de massa e rigidez aproximadamente
simétrica nas duas direções. A planta do edifício é quadrangular
com esbelteza λ = 1,0. Deste modo o edifício satisfaz os critérios de
regularidade estrutural dispostos em 4.2.3 da NP EN 1998-1:2010.
O edifício encontra-se disposto em banda, sendo que os desníveis
entre os respetivos pavimentos e os dos edifícios contíguos é
inferior ao limite definido na secção 3.2.2. Assim sendo, estão
reunidas as condições necessárias para a aplicabilidade dos
métodos expeditos I e II.

5.3.1 Avaliação pelo Método II
A avaliação da segurança pelo método II é definida através de
um coeficiente sísmico exigido (CSE), apresentado na Tabela 6,
associado a diferentes sismicidades e condições geotécnicas. A
capacidade resistente do edifício é também expressa em termos de
um coeficiente sísmico (CSC) que contabiliza os vários mecanismos
de rotura que possam ocorrer nas paredes, nomeadamente, flexão
(Vflk,i), corte diagonal (Vcdk,i) e deslizamento Vclk,i).
A massa do edifício foi estimada para a combinação sísmica de
ações, considerando uma sobrecarga de utilização de 2.0 kN/m2,
obtendo-se uma massa aproximada em cada piso de 170 toneladas.
Tendo em conta que a direção X é condicionante, a verificação da
segurança é exemplificada apenas nessa direção. Para o efeito, foi

considerada uma tensão média de compressão nas paredes de
0.07MPa em cada piso.
Considerando a geometria do edifício definida na planta da Figura
5 e as propriedades mecânicas das alvenarias, apresenta-se na
Tabela 14 a resistência das paredes para os vários mecanismos e o
respetivo coeficiente sísmico ao nível da base.
A Tabela 15 apresenta a verificação da segurança para a zona sísmica
onde se encontra o edifício (1.3 e 2.3) e admitindo a sua localização
nas restantes zonas do continente, observando-se a concordância
entre a avaliação pelo método expedito II e o método III (Tabela 13).
A avaliação pelo Método II permite também verificar a segurança
do edifício ao nível de cada piso j, sendo neste caso a exigência
em termos de coeficiente sísmico (CSE,j) corrigida por um fator λ
(ver Tabela 7), em função do numero total de pisos. O coeficiente
sísmico do edifício ao nível de cada piso para a direção principal X é
apresentado na Tabela 16.
Na Tabela 17 apresenta-se a avaliação do edifício ao nível de cada
piso na direção X e para as diferentes zonas sísmicas do continente.

5.3.2 Avaliação pelo Método I
A avaliação da segurança sísmica pelo Método I consiste em
determinar a relação entre a área total de paredes na direção da
ação sísmica APC e a área do piso APiso, e comparar com as exigências
αE da Tabela 7.
Apresenta-se na Tabela 18 e Tabela 19, respetivamente, os
parâmetros necessários para a avaliação pelo Método I e a verificação
da segurança ao nível da base para todos as zonas sísmicas do país,
considerando o solo tipo B e a ação sísmica na direção principal X.
Considerando que não existe variação da espessura das paredes em
altura e que a área de paredes é igual entre pisos, a verificação é
efetuada apenas ao nível da base do edifício.
Tabela 18 Parâmetros requeridos para a avaliação da segurança
pelo Método I na direção principal X.
APC,x

APiso

fν0

[m2]

[m2]

[MPa

b
[-]

13,5

156,3

0,20

1,48

0,086

Tabela 19 Avaliação sísmica na direção X pelo Método I para diferentes zonas sísmicas do continente e solo B
Zona Sísmica

Piso

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Capacidade
APC,x

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

0,082

0,072

0,074

0,048

0,037

0,086

Apiso
1

Exigido
αE
β

0,134

0,115

0,091

0,074

0,043

0,022

(*) Estado limite de danos severos (SD) de acordo com a NP EN 1998-3:2017 para edifícios correntes.
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A avaliação da segurança sísmica pelo método expedito II permite
verificar, para a estrutura analisada, a concordância entre este
e o método de referência (Método III). No caso do método I, os
resultados são mais conservativos, não sendo verificada a segurança
também para a zona sísmica 1.3.
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Face às restrições impostas pela evolução da pandemia Covid-19, a Comissão Organizadora do
Congresso Reabilitar & Betão Estrutural 2020 decidiu adiar a sua realização para 3 a 5 de
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The fib Symposium 2021 will be held in Lisbon, from
the 14th to the 16th of June 2021, gathering together
professionals, researchers and students from all over
the world to discuss ‘Concrete Structures: New Trends
for Eco-Efficiency and Performance’.

companies from the concrete construction industry will
exhibit their products both at the sponsors’ exhibition
hall and at the fibSymposium 2021 webpage, or just the
latter, depending on whether the event takes place in
hybrid mode or entirely online (decision will be taken
on April 14th based on the pandemic situation on that
time).

Key-note speakers will address the three most relevant
topics: fib Model Code 2020 by Stuart Matthews,
sustainable concrete (recycled aggregates concrete)
by Jorge de Brito, and high-performance structures
(1 km tall Jeddah Tower) by Robert Sinn. Furthermore,
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the most impressive projects in structural concrete
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concrete’s carbon footprint and performance for a
specific structural application. The most relevant

Lisbon is a breathtaking city with thousands of years of
history and was considered the Worlds’ Leading City
Break Destination in 2019. Moreover, it is surrounded by
astonishing magical places nearby, such as Cascais and
Sintra. The symposium is thus an excellent opportunity
to combine work with leisure. There will be organized a
keynote lecture addressing the maintenance of Vasco
da Gama bridge by Julio Appleton and, in case the event
is hybrid, a technical visit to the structure will also be
included. For the hybrid mode, a vast set of social
activities and tours will be offered.
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Notification of paper acceptance
14th March 2021
fib Symposium
14th-16th June 2021

Abstracts

Venue

Submit your abstract (max. 300 words) via
the symposium website:
www.fiblisbon2021.pt

The conference will take place at LNEC
– National Laboratory for Civil Engineering.
www.lnec.pt

Program and Registration

Symposium Secretariat

More detailed information can be found
on the symposium website:
www.fiblisbon2021.pt
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