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PREFÁCIO 

O projeto de investigação FREEDAM, o acrónimo de “Ligações metálicas livres de dano - FREE 

from DAMage steel connections”, foi cofinanciado pelo Fundo de Investigação do Carvão e do 

Aço na call RFCS 2015. O projeto FREEDAM teve como objetivo o desenvolvimento de uma 

nova estratégias de dimensionamento cujo objetivo passou pelo dimensionamento de ligações 

capazes de resistir sem dano a rotação imposta por eventos sísmicos destrutivos. Estas ligações 

viga-coluna inovativas estão equipadas com um amortecedor por fricção que se encontra 

localizado no banzo inferior da viga conectada, de modo a dissipar a energia imposta ao sistema 

pela ação sísmica. A resistência ao escorregamento é calibrada a partir do numero e diâmetro 

dos parafusos e do momento de aperto que traduz a força de pré-esforço a ser aplicada. A 

resistência à flexão resulta do produto entre a resistência ao escorregamento do amortecedor e o 

braço da ligação. Estas ligações são concebidas para exibir ciclos histeréticos amplos e estáveis 

sem qualquer dano estrutural dos elementos. Assim sendo, a ideia base do trabalho tem por base 

a estratégia de dissipação de energia suplementar, mas é baseada no uso de dispositivos 

dissipadores de energia numa nova perspetiva. Enquanto que as estratégias de controlo passivo 

têm sido utilizadas com base na integração da capacidade de dissipação de energia a partir da 

utilização de uma energia suplementar dada por dispositivos de dissipação de energia, neste caso, 

a estratégia de dimensionamento FREEDAM é baseada na utilização de amortecedores por 

fricção, concebidos para substituir as zonas dissipativas tradicionais de pórticos simples, i.e. a 

extremidade das vigas. O desenvolvimento das ligações FREEDAM permite, por um lado, obter 

benefícios no que toca à eliminação dos custos de reparação da ligação após um evento sísmico 

destrutivo e, por outro lado, apresenta um passo na direção do objetivo de edifícios livres de 

dano, o que necessitará, adicionalmente, da identificação dos detalhes das ligações entre as 

componentes não-estruturais e a estrutura primária, capaz de prevenir também o dano nas 

componentes não estruturais (painéis, tetos, maquinaria etc.) e sistemas.  

O projecto FREEDAM contou com 6 parceiros, incluindo 4 universidades e 2 parceiros 

industriais:  

• a Universidade de Salerno (Itália), como coordenadores do projeto, coordenado por Prof. V. 

Piluso; 

• a Universidade de Liège (Bélgica), coordenado por Prof. Jean-Pierre Jaspart; 

• a Universidade de Nápoles “Federico II” (Itália), coordenado por Prof. Raffaele Landolfo; 

• a Universidade de Coimbra (Portugal), coordenado por Prof. Luis Simões Da Silva; 

• FIP Industriale S.p.A. (I Itália), coordenado por Dr. Eng. Maria Gabriella Castellano; 

• O Feliz Metalomecânica S.A. (Portugal), coordenado por Dr. Eng. José Manuel Silva. 

A dimensão Europeia da equipa de investigação permitiu a execução de uma ampla campanha 

experimental nos dispositivos a ações cíclicas (60 ensaios a velocidades lentas e 60 a velocidades 

elevadas, incluindo protocolos de carga que simulam eventos sísmicos reais) para aferir a 

propriedades tribológicas dos diferentes processos de revestimento possíveis de ser aplicados 

nas placas de fricção. Adicionalmente, os dispositivos foram sujeitos a 6 testes de impacto, como 

um estudo preliminar de robustez estrutural, e a 6 testes a longo prazo para investigar as perdas 

de pré-esforço que ocorrem ao longo da vida útil da estrutura. O comportamento cíclico de 
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ligações viga-coluna com os dispositivos de fricção oi investigado, considerando para tal 8 

ligações externas e 8 ligações internas. Para além disso, mais 6 ensaios foram feitos em ligações 

viga coluna considerando cargas de impacto para obter informação relevante no que toca à 

robustez quando se consideram cargas excecionais. Por ultimo, foram feitos 10 simulações 

sísmicas num edifício de dois pisos utilizando o método pseudo-dinâmico. Em particular, foram 

feitas 5 simulações no edifício com ligações FREEDAM e outras 5 no mesmo edifico com 

ligações tradicionais. A comparação entre os deslocamentos ao longo do tempo e do dano 

estrutural que se observou no caso do edifício com ligações tradicionais, realçou as vantagens 

do uso das ligações FREEDAM que se comportam de acordo com o objetivo livre de dano.  

Todos os ensaios experimentais foram acompanhados de simulações numéricas avançadas. Em 

particular, as previsões “cegas” da resposta cíclica das ligações FEEDAM a partir de simulações 

numéricas, aproximou-se bastante bem das observações experimentais.  

Todos os resultados da investigação encontram-se descritos neste livro que representa um dos 

resultados mais relevantes do projecto FREEDAM-PLUS. O projecto FREEDAM-PLUS foi 

financiado Fundo de Investigação do Carvão e do Aço na call RFCS 2019. O projeto 

FREEDAM-PLUS, “Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connections”, é 

um projeto de disseminação que conta com a participação dos seguintes parceiros:  

• a Universidade de Salerno (UNISA), como coordenadores - Itália;  

• a Universidade de Nápoles “Federico II” (UNINA) - Itália 

• a Universidade de Liège (ULG) - Bélgica;  

• a Universidade de Coimbra (UC) - Portugal;  

• a Universidade Politécnica de Timisoara (UPT) - Roménia;  

• Convenção Europeia Para a Construção em Aço (ECCS);  

• a Universidade de Ozyegin (OZU) - Turquia 

• a Universidade Nacional Técnica de Atenas (NTUA) – Grécia;  

• a “Ceske Vysoke Uceni Technicke” de Praga (CVUT) – Republica Checa ;  

• o “Institut National des Sciences Appliquees de Rennes (INSA) - França;  

• a Universidade técnica de Delft (TUD) – Países Baixos;  

• a Universidade de Ljubljana (UL) - Eslovénia  

• a “Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija” de Sofia (UASG) - Bulgaria;  

• a “Universitat Politecnica de Catalunya” de Barcelona (UPC) – Espanha;  

• a “Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen” (RWTH) - Alemanha.  

Os primeiros seis capitulos deste livros constituem os “Documentos informáticos” do projecto 

FREEDAM-PLUS, enquanto que, o sétimo capitulo é dedicado às “Recomendações pré-

normativas de dimensionamento”. Por ultimo, os últimos três capítulos constituem o “Manual 

de dimensionamento” que contém exemplos práticos.  

É importante realçar que este livro foi desenvolvido antes da revisão completa do Eurocodigo 8 

“Projecto de estruturas para resistência aos sismos”. Foi feito um esforço para manter a 

consistência do documento com as revisões do Eurocodigo 8 que está ainda em progresso. Isto 

significa que as partes deste livro dedicadas às regras de dimensionamento para uma pratica das 

ligações fREEADM e as recomendações pre-normativas foram desenvolvidas a par com as 
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versões mais atuais da EN 1998-1-1 e EN 1998-1-2. Foi feita referencia aos documentos CEN 

disponibilizadas aos parceiros porque alguns dos parceiros estão diretamente envolvidos na 

equipa de projeto que está responsável pela redação das partes do Eurocódigo 8 relacionadas 

com estruturas metálicas.  

Não obstante, pode ser esperado algumas mudanças durante as revisões do Eurocódigo 8. Assim 

sendo, embora as filosofia geral de dimensionamento e os requisitos de desempenho estejam 

bem estabelecidos, podem ser esperados algumas modificações nas regras de aplicação. Apesar 

das incertezas relativamente às recomendações futuras da norma, é de extrema importância que 

esta nova versão do Eurocodigo 8, terá, pela primeira vez, um anexo dedicado ao dimensionado 

de ligações e, mais do que isso, incluirá também uma secção especifica para ligações viga-pilar 

equipadas com dispositivos de fricção. Assim sendo, este livro constitui a base deste passo em 

frente.  

 

Março 15th, 2022  

Prof. Vincenzo Piluso  

Coordenador dos projectos  

FREEDAM e FREEDAM-PLUS  
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CAPÍTULO 1 

LIGAÇÕES INTELIGENTES PARA PÓRTICOS RESISTENTES À 

ACÇÃO SÍSMICA: BREVE REVISÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

A investigação experimental recente sobre nós viga-coluna em estruturas metálicas resistentes à 

acção sísmica está cada vez mais focada em ligações inteligentes, com o objetivo de reduzir os 

danos estruturais que ocorrem sob eventos sísmicos destrutivos. Por esse motivo, a atenção de 

muitos investigadores está virada para os nós viga-coluna com amortecedores sísmicos. Esses 

amortecedores permitem a dissipação da energia sísmica e, portanto, estas ligações substituem 

as zonas dissipativas nas tradicionais estruturas com ligações que transmitem de momento, ou 

seja, as extremidades da viga onde normalmente é esperado o desenvolvimento de rótulas 

plásticas. Em princípio, pode ser aplicado qualquer tipologia de amortecedor sísmico: 

amortecedores histeréticos, barras de travamento à encurvadura, amortecedores viscosos, 

amortecedores de fricção. Esses amortecedores não permitem apenas curvas de histerese largas 

e estáveis, mas também podem ser facilmente substituídos após eventos sísmicos destrutivos. 

Por esse motivo, as ligações viga-coluna equipadas com amortecedores sísmicos podem ser 

chamadas de “ligações inteligentes”. 

Além disso, a possibilidade de reparação de estruturas após movimento do solo está relacionada 

com deformações permanentes. Por este motivo, um tema atual de investigação em ligações 

inteligentes é a possibilidade de construção de edifícios com auto-alinhamento, evitando assim 

o desequilíbrio após grandes eventos sísmicos. 

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre ligações inteligentes, apresentando a investigação 

que tem sido realizada sobre a aplicação destas ligações em estruturas metálicas resistentes à 

acção sísmica. Este tema tem-se tornando cada vez mais uma prioridade no detalhe estrutural, 

com um grande número de soluções inteligentes. 

É sabido que as diferentes estratégias para o projeto de estruturas resistentes à acção sísmica 

podem ser organizadas de acordo com o balanço de energia. De acordo com a estratégia 

tradicional para o projeto sísmico de estruturas de edifícios [1-4], em caso de eventos sísmicos 

frequentes e ocasionais, cujo período de retorno é comparável ao ciclo de vida das estruturas, a 

energia sísmica deve ser completamente dissipada através de amortecimento viscoso. Portanto, 

a energia de histerese é nula porque, para tais eventos sísmicos, a estrutura deve ser projetada 

para permanecer em zona elástica. Por outro lado, no caso de eventos sísmicos raros e muito 

raros, cujo período de retorno é de cerca de 500 anos e até mais, a maior parte da energia sísmica 

é dissipada por histerese, mas com deformações plásticas e danos estruturais. Esses danos 

estruturais devem ser compatíveis com a ductilidade e a capacidade de dissipação de energia das 

estruturas porque, embora os danos estruturais sejam aceites, a prevenção de colapso deve ser 

assegurada e deve-se garantir que não há perdas de vidas humanas. 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 2 

Neste contexto, e relacionando com as estruturas metálicas com ligações que transmitem 

momento (MRFs), é necessário dotar a estrutura de resistência lateral e rigidez suficientes para 

permanecer na zona elástica quando solicitadas a eventos sísmicos frequentes e ocasionais. Em 

particular, é necessária uma rigidez lateral adequada para reduzir os danos nos componentes não 

estruturais, que é requisito fundamental para a verificação dos estados limites de utilização. Por 

outro lado, no caso de sismos destrutivos, as estruturas MRFs devem ser dimensionados para 

dissipar a energia sísmica nas extremidades da viga, onde deve ocorrer a rótula plástica. Deste 

modo, recomenda-se que os nós viga-coluna sejam dimensionados com sobre-resistência 

suficiente [5-7] em relação às vigas ligadas, levando em consideração a variabilidade aleatória 

do material [6] e a ocorrência de endurecimento por deformação, para garantir o pleno 

desenvolvimento da resistência máxima à flexão das rótulas plásticas [7]. Além disso, com o 

objetivo de promover a deformação plástica no maior número de zonas dissipativas através do 

controle do modo de rotura, os regulamentos sísmicos atuais, como o Eurocódigo 8, exigem a 

aplicação de critérios de hierarquia para conduzir à plastificação das extremidades da viga em 

vez das extremidades da coluna. Até o momento, a filosofia de dimensionamento clássica 

baseada na hierarquia de "viga fraca" - "junta forte" - "coluna forte" tem sido amplamente 

aplicada em projetos sísmicos correntes [1-4] e certamente oferece algumas vantagens, como o 

desenvolvimento de sistemas com curvas de histerese estáveis nas zonas dissipativas e a 

prevenção de mecanismos de “soft floors” que, como é sabido, devem ser absolutamente evitados 

devido à sua fraca capacidade de dissipação de energia. No entanto, por outro lado, a abordagem 

de dimensionamento tradicional também oferece várias desvantagens [8-10]. 

Em relação a eventos sísmicos severos, a principal desvantagem da estratégia tradicional é 

intrínseca à própria estratégia. Na verdade, por um lado, mesmo que os danos estruturais sejam 

essenciais para dissipar a energia sísmica, por outro lado, tais danos estruturais são a principal 

fonte de perdas diretas e indiretas que são cada vez menos aceites devido às perdas económicas 

ocorridas durante os eventos sísmicos mais recentes. 

Outra desvantagem, que é específica para o caso de estruturas MRFs metálicas, é que o uso de 

nós viga-coluna de resistência total pode acarretar custos mais elevados, o que constitui um 

obstáculo quando há uma procura contínua de soluções estruturais que adotam outros materiais 

como o betão armado. De facto, para garantir os níveis de desempenho pretendidos nestas 

ligações, é necessário um sobredimensionamento significativo que conduza à utilização de 

placas de alma adicionais, reforços ou placas adicionais, ainda, à utilização de vigas reforçadas. 

A fim de reduzir a principal desvantagem da estratégia de dimensionamento tradicional, ou seja, 

a ocorrência de danos estruturais, nas últimas décadas tem sido proposto várias estratégias. Em 

particular, uma estratégia aplicável a estruturas metálicas é a chamada estratégia de dissipação 

de energia suplementar, ou controle passivo [11-15], onde a energia sísmica é dissipada por 

amortecimento viscoso ou histerético através de dissipadores de energia, que geralmente estão 

localizados nos pontos da estrutura onde são esperados grandes deslocamentos ou velocidades 

relativas [12]. Entre as diferentes estratégias incluídas na estrutura dos sistemas de controle 

passivos, foi proposto o uso de amortecedores de fricção destinados a reduzir os deslocamentos 

laterais para os limites dos estados limites de utilização e reduzir danos estruturais para cumprir 

os requisitos dos estados limites últimos. 
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Os amortecedores de fricção apresentam um grande potencial a baixo custo e são fáceis de 

instalar e manter. Portanto, no passado, foram ensaiados experimentalmente vários dispositivos 

para amortecimento de fricção [16-18] e alguns deles foram usados em edifícios em todo o 

mundo. O sistema mais amplamente adotado para instalação de tais amortecedores de fricção 

consiste na introdução de um sistema de contraventamento integrado com amortecedores de 

fricção [16, 19, 20]. Vários cientistas trabalharam nessa configuração estrutural propondo 

procedimentos de dimensionamento para otimizar a força de deslizamento do sistema de 

contraventamento. 

De modo a eliminar as desvantagens da estratégia de projeto tradicional, houve a necessidade de 

projetar nós viga-coluna de resistência total em relação às vigas ligadas; foi assim proposta uma 

alternativa para a abordagem de "viga fraca" - "junta forte" - “coluna forte”. A filosofia 

alternativa de "coluna forte" - "junta fraca" - "viga forte" pode ser aplicada, porque o Eurocódigo 

8 permite o uso de nós de resistência parcial, desde que estes tenham capacidade de rotação 

plástica suficiente (normalmente 0,035 rad para zonas de alta sismicidade), que deve ser 

verificada com ensaios experimentais. Esta abordagem de dimensionamento, mesmo no caso de 

vigas de secção elevada, tal como se verifica em vigas de vãos longos ou elementos com cargas 

gravíticas elevadas, a adoção de nós de resistência parcial permite controlar o momento fletor 

transferido para o pilar que, desta forma, pode evitar um sobredimensionamento resultante da 

aplicação do critério de hierarquia viga-pilar. Além disso, o detalhe estrutural dos nós viga-

coluna pode ser significativamente simplificado, melhorando o custo-benefício da estrutura, 

ultrapassando as desvantagens económicas resultantes no caso de nós de resistência total. 

O interesse crescente da comunidade científica pelo dimensionamento de pórticos semi-

contínuos dissipativos com nós de resistência parcial [5, 21-27] em estruturas MRFs está 

presente na última versão do Eurocódigo 8, mas a aplicação desta técnica na prática ainda é 

limitada, porque a capacidade dissipativa dos nós tem que ser demonstrada experimentalmente, 

o que geralmente está fora da possibilidade dos projetistas comuns. Além disso, embora a 

aplicação de nós de resistência parcial possa conduzir, por um lado, a um projeto mais 

económico, por outro, pode apresentar também algumas desvantagens como a redução da rigidez 

lateral do pórtico e, geralmente, da capacidade de dissipação de energia na extremidade da viga. 

Com base no acima referido, e a fim de ultrapassar as desvantagens das estratégias de 

dimensionamento descritas, muitos investigadores têm direcionados os seus esforços para o 

dimensionamento de "ligações inteligentes" capazes de concentrar a dissipação da energia 

sísmica em dissipadores especificamente projetados, ou seja, dispositivos de amortecimento que 

estão localizados de forma inteligente dentro dos componentes da própria ligação. Portanto, o 

objetivo é o projeto de ligações capazes de resistir quase sem qualquer dano, não apenas a 

eventos sísmicos frequentes e ocasionais, mas também sismos destrutivos, como aqueles 

correspondentes a eventos raros e muito raros. 

A ideia básica dos trabalhos de investigação é inspirada na estratégia de dissipação de energia 

suplementar, mas é baseada na utilização dos dispositivos de amortecimento numa nova 

perspectiva. Na verdade, enquanto as estratégias de controlo passivo têm sido comumente 

baseadas na integração da capacidade de dissipação de energia da estrutura primária através da 

dissipação suplementar proveniente de dispositivos de amortecimento; por outro lado, a nova 

estratégia de projeto, que poderia ser chamada de "Estratégia de Substituição", é baseada no uso 
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de amortecedores concebidos de forma a substituir as zonas dissipativas tradicionais de 

estruturas MRFs, ou seja, as extremidades das vigas. 

Do ponto de vista tecnológico, a inovação diz respeito à concepção de nós viga-pilar com 

amortecedores. Esses amortecedores podem estar localizados ao nível do banzo inferior ou em 

ambos os banzos e, além disso, podem pertencer a diferentes tipologias: amortecedores viscosos, 

amortecedores histeréticos, amortecedores de fricção, barras de travamento à encurvadura 

(BRB). 

 

Figura 1.1: Comparação entre as diferentes estratégias de dimensionamento 

A fim de esclarecer bem as diferenças entre o projeto sísmico tradicional e a estratégia de 

dissipação de energia suplementar, são analisados os diferentes esquemas na Figura 1.1, onde o 

uso de amortecedores de fricção é proposto [10]. Em particular, a Figura 1.1a mostra que as 

zonas dissipativas de estruturas MRFs tradicionais estão localizadas nas extremidades da viga, 

onde as rótulas plásticas se desenvolvem. A exigência sísmica é geralmente expressa em termos 

da rotação máxima entre andares (ϑ na figura), que governa a rotação plástica esperada em zonas 

dissipativas. A estratégia de dissipação de energia suplementar (Figura 1.1b) visa a redução da 

exigência sísmica através da introdução de amortecedores sísmicos que devem ser localizados, 

de forma a maximizar a sua eficácia, entre dois pontos sujeitos a grandes deslocamentos 

relativos. A dissipação de energia suplementar proporcionada por tais dispositivos permite a 

redução da rotação ϑ e, como consequência, a redução dos danos estruturais ocorridos nas 

extremidades da viga. Por outro lado, a estratégia de substituição (Figura 1.1c) permite prevenir 
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o dano estrutural, pois todas as zonas dissipativas são substituídas por ligações equipadas com 

amortecedores de fricção. 

O deslocamento esperado não reduz em comparação com o verificado nas estruturas tradicionais 

(Figura 1.1a), mas este deslocamento provoca danos estruturais mais reduzidos nos componentes 

da ligação, porque a rotação do nó viga-coluna é acomodada pela calibração do curso dos 

amortecedores de fricção (Figura 1.1c). A rotação máxima permitida é dada praticamente pela 

relação entre o curso do amortecedor e o braço de alavanca, ou seja, a distância ao centro de 

rotação CR. No entanto, é importante referir que o deslocamento relativo que ocorre entre as 

extremidades do amortecedor de fricção (δ = ϑdb, sendo db a altura da viga) é significativamente 

menor do que o (δ = ϑh, sendo h a altura entre andares) que ocorre quando é aplicada a estratégia 

de dissipação de energia suplementar (Figura 1.1b). Esta é a principal razão pela qual se espera 

que os casos a) e c) apresentem deslocamentos semelhantes. Finalmente, pode-se obter uma 

melhoria adicional do desempenho sísmico pela combinação da estratégia de substituição com a 

estratégia de dissipação de energia suplementar. Essa estratégia combinada (Figura 1.1d) conduz 

tanto à redução dos deslocamentos esperados em caso de eventos sísmicos destrutivos, como à 

prevenção de danos significativos nos nós viga-coluna. Obviamente, a redução do deslocamento 

também é importante na redução dos danos nos componentes não estruturais do edifício. 

O uso de ligações viga-coluna equipadas com amortecedores é uma ferramenta eficaz para 

reduzir os danos nos componentes estruturais, direcionando a dissipação de energia para 

componentes especificamente projetados que, se necessário, podem ser substituídos após um ou 

mais eventos sísmicos. No entanto, ainda existe uma desvantagem importante comum às 

estratégias de dimensionamento tradicionais. Na verdade, tanto no caso de nós tradicionais como 

no caso de nós com amortecedores sísmicos, após eventos sísmicos destrutivos, a estrutura é 

submetida a deformações globais permanentes resultando na falta de verticalidade, cuja 

magnitude define se é ou não possível reparar o edifício. A investigação atual tem-se dedicado 

ao estudo de ligações com dispositivos de auto-alinhamento que muitas vezes são constituídos 

por um sistema de pós-tensão. 

As secções a seguir apresentam uma visão geral sobre as “ligações inteligentes” equipadas com 

amortecedores sísmicos pertencentes a diferentes tipologias. Os principais resultados existentes 

na literatura técnica e nos projetos de investigação em curso são apresentados resumidamente. É 

feita uma breve apresentação das ligações equipadas com sistemas de auto-alinhamento. 

Os muitos trabalhos de investigação sobre este tema mostram que o futuro da construção em aço 

é promissor, não só pela variedade de soluções estruturais, mas também pelas muitas vantagens 

oferecidas pelas tecnologias de construção em aço em comparação com o betão armado, quando 

estamos a falar de segurança sísmica. É da responsabilidade da indústria siderúrgica promover o 

uso de aço em países sujeitos à ação sísmica, elucidando os projetistas e clientes sobre as 

potencialidades do aço na redução de perdas diretas e indiretas que podem ocorrer após eventos 

sísmicos destrutivos. 

1.2 CONFIGURAÇÃO DE LIGAÇÕES TRADICIONAIS 

Uma visão geral da resposta rotacional dos nós tradicionais viga-coluna encontra-se em [25], 

onde são apresentados os resultados de um programa experimental que avaliou o comportamento 
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dos nós aparafusados viga-coluna sob ações cíclicas. Foram ensaiados diferentes nós 

constituídos pela mesma viga e pelo mesmo pilar. O objetivo foi garantir a mesma resistência à 

flexão, mas alterando em cada nó o componente mais fraco. Foi assim indicado como o 

comportamento final do nó pode ser controlado pelo reforço adequado das componentes cuja 

plastificação deve ser evitada. Neste âmbito, foi adotada a abordagem do método das 

componentes como ferramenta de dimensionamento para critérios de hierarquia de componentes. 

Além disso, foi delineada a possibilidade de estender esta abordagem para a previsão da resposta 

cíclica dos nós viga-coluna, de forma que os resultados obtidos atestem que a abordagem do 

método das componentes pode ser também uma ferramenta poderosa no projeto sísmico de 

ligações. 

Na Figura 1.2 [25], mostra-se o comportamento de um nó com placa de extremidade estendida 

dimensionada para obter a zona do painel da alma do pilar ao corte como a componente mais 

fraca. Em particular, é apresentada a resposta cíclica das principais componentes do nó. O uso 

do método das componentes permitiu o controle da componente que fornece a principal fonte de 

dissipação de energia: a zona do painel da alma ao corte, como é evidente a partir da resposta 

cíclica momento versus deformação nesta zona. No entanto, devido ao endurecimento plástico 

por deformação significativa da zona do painel, esta sobre-resistência conduz à plastificação da 

placa de extremidade em flexão, de modo que a fratura da solda entre a placa de extremidade e 

o banzo da viga é o que controla o colapso do nó. 

Na Figura 1.3 [25] apresenta-se a resposta cíclica momento-rotação do nó. É de referir que 

quando a plastificação da ligação envolve a alma do painel ao corte, são obtidos ciclos de 

histerese amplos e estáveis. Em particular, a rotação plástica do nó é muito superior aos valores 

que são normalmente necessários para resistir a eventos sísmicos destrutivos. No entanto, 

embora a plastificação na zona do painel seja capaz de garantir rotação plástica necessária e a 

capacidade de dissipação de energia, o dano na estrutura é difícil de reparar. Além disso, a análise 

estrutural não linear destinada à avaliação do desempenho sísmico deve ser feita com base na 

modelação adequada da zona do painel; para além disso, é ainda de referir os efeitos de segunda 

ordem significativos em domínio plástico. Deste modo, apesar da grande dissipação de energia 

permitida, devem ser evitados os nós viga-coluna com plastificação no painel do pilar. 

O comportamento do um nó viga-pilar de resistência total é condicionado pela plastificação da 

extremidade da viga. Portanto, o comportamento cíclico correspondente é limitado pela 

encurvadura local das placas que constituem a seção da viga. A encurvadura local da alma e dos 

banzos, dependem da sua relação largura-espessura e da degradação da resistência que ocorre 

sob condições de carregamento cíclico. Normalmente, este também é o caso de ligações RBS 

(seção de viga reduzida). A Figura 1.4 [25] mostra a resposta cíclica momento-rotação de um nó 

com placa de extremidade e com RBS. O nó possui o mesmo pilar e a mesma viga da Figura 1.2 

e a RBS foi calibrada de modo a obter resistência à flexão similar. 
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Figura 1.2: Comportamento das componentes do nó dimensionado para ter a alma do pilar como a 

componente mais fraca [25] 

 

 
Figura 1.3: Resposta cíclica momento-rotação de um nó dimensionado com a componente mais 

fraca: alma do pilar ao corte [25] 
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Figura 1.4: Resposta cíclica momento-rotação de um nó com RBS [25] 

 

A configuração da rótula plástica é o resultado da encurvadura local nos banzos devido à ação 

cíclica, e da alma devido à necessidade de compatibilidade cinemática. Também neste caso, a 

rotação plástica está muito além dos valores normalmente necessários para eventos sísmicos 

destrutivos, e também aqui é evidente a principal desvantagem da filosofia de dimensionamento 

tradicional. O preço da dissipação de energia é o dano estrutural que ocorre na extremidade da 

viga. A deformação plástica dá origem a um deslocamento permanente do edifício, cuja 

magnitude rege a possibilidade, ou não, de o reparar após eventos sísmicos. 

 
 

  
Figura 1.5: Resposta cíclica momento-rotação de um nó DST dimensionado com a componente mais 

fraca: T-stub [25] 

 

A Figura 1.5 apresenta a resposta cíclica de um nó externo com 2 T-stubs aparafusados nos 

banzos [25]. As secções da viga e do pilar são as mesmas dos nós apresentados nas Figuras 1.2 
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e 1.4. Os T-stubs foram dimensionados como sendo a componente mais fraca, que tem resistência 

similar aos nós previamente apresentados. A força versus deslocamento da componente mais 

fraca do nó, ou seja, o T-stub aparafusado, também está representada na Figura 1.5 (para o T-

stub esquerdo). Como esperado, a rotura do nó observada experimentalmente, foi condicionada 

pelo T-stub aparafusado com a formação de linhas de cedência nos banzos do T-stub. Em 

particular, ocorreu uma fissura perto da alma do T-stub, na zona central, que se desenvolveu 

progressivamente até a rotura completa do banzo do T-stub. Os T-stubs corretamente 

dimensionados [25] permitem a rotação plástica além do valor necessário para suportar eventos 

sísmicos severos. No entanto, os ciclos de histerese não são estáveis porque são caracterizados 

por um fenómeno de pinching que aumenta progressivamente. A principal vantagem dessa 

tipologia tradicional de nó é que os T-stubs aparafusados podem ser facilmente substituídos, de 

modo que podem ser considerados como amortecedores histeréticos. Por outro lado, a 

deformabilidade à flexão do nó pode ser significativa, e por isso deve ser considerada no 

dimensionamento estrutural. Como consequência, a deformabilidade lateral da estrutura deve ser 

devidamente controlada. 

Com base na visão geral da resposta rotacional cíclica dos nós viga-coluna tradicionais acima 

apresentada, podem ser feitas as seguintes considerações em termos de vantagens e desvantagens 

dos nós tradicionais. 

De um modo geral, os nós viga-coluna de resistência total apresentam as seguintes vantagens: 

 As zonas dissipativas são constituídas pelas extremidades da viga que são capazes de 

fornecer a rotação plástica necessária, bem além do valor de referência (0,035 rad), 

tipicamente o valor necessário para estruturas dúcteis. Isto é conseguido limitando o rácio 

largura-espessura das placas que constituem a seção da viga; 

 Os ciclos de histerese são largos e a sua estabilidade está relacionada com a degradação da 

resistência que é condicionada pela relação largura-espessura das placas que constituem a 

seção da viga. 

As principais desvantagens são as seguintes: 

 As zonas dissipativas pertencem ao sistema estrutural principal e quando danificado na 

sequência de eventos sísmicos graves necessita de ser reparado; 

 A reparação das extremidades plastificadas da viga não é fácil quando comparado com 

outros componentes do nó (como por exemplo o T-stub aparafusado); 

 Após eventos sísmicos destrutivos, a estrutura do edifício perde a sua verticalidade. 

Portanto, o re-alinhamento é uma das preocupações durante a sua reparação; 

 Durante eventos sísmicos severos ocorrem perdas diretas e indiretas. 

Já os nós tradicionais dimensionados como de resistência parcial, apresentam as seguintes 

vantagens:  

 se a plastificação da zona do painel ao corte for excluída, os componentes dissipativos são 

tipicamente constituídos pelos elementos de placa que constituem os elementos de fixação, 

que em muitos casos podem ser facilmente substituídos (tais como os T-stubs e cantoneiras 

aparafusadas); 

 as vigas, ou seja, os membros pertencentes ao sistema estrutural primário, permanecem em 

fase elástica; 
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Por outro lado, apresentam as seguintes desvantagens: 

 O projeto estrutural é mais complicado quando se usa nós de resistência parcial porque o 

projetista tem de considerar e controlar não apenas a resistência à flexão do nó, mas também 

a rigidez rotacional e a rotação plástica; 

 Os elementos de fixação que plastificam têm de ser reparados ou substituídos; 

 Após eventos sísmicos destrutivos, a estrutura do edifício perde a sua verticalidade. 

Portanto, o re-alinhamento é uma das preocupações durante a sua reparação; 

 Durante eventos sísmicos severos ocorrem perdas diretas e indiretas. 

1.3 LIGAÇÕES INTELIGENTES 

Os nós com ligações inteligentes são a resposta a muitas das desvantagens apresentadas pelos 

nós tradicionais, sejam nós de resistência total ou parcial, no caso de edifícios solicitados a 

eventos sísmicos destrutivos. As ligações inteligentes podem ser concebidas para atingir um ou 

mais dos seguintes objetivos: 

 Garantir que o sistema estrutural primário permanece em fase elástica (como no caso de nós 

de resistência parcial onde as vigas permanecem intactas); 

 Dissipar a energia sísmica em componentes especificamente dimensionadas e que podem 

ser facilmente substituídas após eventos sísmicos destrutivos; 

 Reduzir as deformações globais permanentes, ou seja, fora da verticalidade, que ocorrem 

após eventos sísmicos destrutivos. 

Para atingir um ou mais dos objetivos acima, as ligações inteligentes podem ser dimensionadas 

de acordo com as seguintes estratégias: 

 equipando as ligações com amortecedores sísmicos que podem pertencer a diferentes 

tipologias (amortecedores histeréticos, amortecedores constituídos por barras de travamento 

à encurvadura, amortecedores de fricção, …); 

 equipando os nós com sistemas de re-alinhamento; 

 equipando os nós com amortecedores sísmicos e sistemas de re-alinhamento. 

A seguir, são apresentadas algumas propostas de sistemas de ligação inteligente pertencentes a 

diferentes tipologias. 

1.3.1 Ligações inteligentes com amortecedores histeréticos 

Oh et al. [28] desenvolveram um sistema de nó inovador com amortecedores furados, que 

fornece um bom desempenho sísmico, mas também pode ser rapidamente reparado após um forte 

sismo. O nó viga-coluna é equipado com um amortecedor furado localizado no banzo inferior 

(Figura 1.6), onde se concentram as deformações plásticas. O centro de rotação é fixado ao nível 

do superior usando um T-stub aparafusado. A localização do centro de rotação tem o objetivo de 

evitar danos na laje de betão, normalmente localizada no banzo superior da viga. A resistência 

plástica e a resistência última à flexão do nó são governadas pelos valores de resistência plástica 

e de resistência última dos amortecedores furados e pelo valor do braço. 
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Figura 1.6: Nó viga-coluna equipado com amortecedor furado [28] 

De acordo com a notação dada na Figura 1.7, a resistência plástica do amortecedor furado é dada 

por: 

 













33

tB2f
n;

2H'

tBf
nminP

y

2

y

y  (1.1) 

onde n é o número de escoras do amortecedor furado, t é a espessura, B é a largura das escoras, 

H' é a altura equivalente e fy é a tensão de cedência.  

A resistência última é dada por: 
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onde HT é a altura total das escoras do amortecedor furado e fu é a tensão última. O deslocamento 

correspondente ao início da cedência do amortecedor furado é dado por: 
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Sendo E o módulo de elasticidade. 
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Figura 1.7: Critério de dimensionamento para nós com amortecedores furados 

Como o objetivo das ligações inteligentes é evitar a plastificação das vigas ligadas, um critério 

de dimensionamento pode ser facilmente obtido aplicando-se o princípio de dimensionamento 

pela capacidade real com referência às componentes da ligação. De acordo com este princípio, 

as componentes não dissipativas devem ser dimensionadas considerando as ações máximas 

correspondentes à plastificação das componentes dissipativas e o seu endurecimento até a sua 

capacidade última. Nesse caso, o componente dissipativo é constituído pelo amortecedor furado, 

cuja resistência última é dada pela Eq. (1.2). Portanto, o momento fletor correspondente à 

capacidade do amortecedor furado é dado por (Figura 1.7): 
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  (1.4) 

Portanto, a seção da viga, ou seja, a zona não dissipativa cuja cedência deve ser evitada, deve 

satisfazer o seguinte requisito: 

b.Rdb.Cd MM   (1.5) 

sendo b.RdM  o momento resistente da viga. 

O dimensionamento da seção da viga através das Eqns. (1.2), (1.4) e (1.5) garante que se evite a 

plastificação da viga. Para garantir que a dissipação de energia seja apenas no amortecedor 

furado, todos as outras componentes do nó devem ser dimensionados de acordo com o segundo 

princípio de dimensionamento pela capacidade real. Isso significa que o T-stub aparafusado 

localizado no banzo superior deve ser dimensionado para transmitir uma força igual a Pu. Da 

mesma forma, também a alma da coluna em compressão, a alma da coluna em tração e a zona 

do painel da alma do pilar ao corte devem ser verificadas considerando a força máxima Pu que o 

amortecedor furado é capaz de transmitir. 

Devido à utilização dum amortecedor histerético dimensionado especificamente para garantir o 

deslocamento adequado e a dissipação de energia, as ligações equipadas com amortecedor furado 

são capazes de garantir ciclos de histerese estáveis (Figura 1.8) com uma capacidade de rotação 

plástica para além do valor de referência exigido pelas disposições regulamentares e evitando a 

plastificação da viga ligada. Portanto, após um evento sísmico destrutivo, apenas é necessário a 

substituição do amortecedor furado. 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 13 

 
Figura 1.8: Resultados experimentais de ligações equipadas com amortecedores furados 

Os resultados experimentais [28] dos nós com amortecedores furados corretamente 

dimensionados, mostraram um excelente comportamento histerético. Além disso, a dissipação 

de energia e deformação plástica neste sistema foram concentradas apenas nos amortecedores 

furados, enquanto o comportamento inelástico de vigas e colunas é evitado através de 

dimensionamento de capacidade real adequado. 

1.3.2 Ligações inteligentes com BRB 

Já é sabido que os sistemas de travamento à encurvadura (BRBs) são constituídos por um núcleo 

central submetido a tracção / compressão que representa a componente dissipativa. A 

deformação do núcleo na compressão é evitada usando uma caixa externa devidamente 

dimensionada. Portanto, os BRBs podem ser considerados como um tipo particular de 

amortecedores histeréticos, que são tipicamente usados como barras de travamento em estruturas 

concentricamente travadas. No entanto, assim que sejam reconhecidos como uma tipologia de 

amortecedores histeréticos, o seu uso poderá estendido a muitas configurações estruturais. Em 

particular, o uso de BRBs em ligações viga-coluna com amortecedores histeréticos foi já 

proposto em [29] (Figura 1.9), onde foram investigadas duas configurações. A primeira 

configuração corresponde ao uso de barras de restrição à encurvadura ligadas aos banzos superior 

e inferior da viga. Na segunda configuração, os BRBs estão ligados apenas ao banzo inferior. 

Em ambos os casos, o banzo superior está também ligado à coluna através dum T-stub 

aparafusado que praticamente define a localização do centro de rotação. 
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Figura 1.9: Nó viga-coluna equipado com barras de travamento à encurvadura [29] 

 
Figura 1.10: Detalhe estrutural de “all steel” BRB usado como amortecedor histerético [29] 

O amortecedor histerético é constituído por uma placa central cuja encurvadura à compressão é 

evitada através de uma caixa externa formada por dois T-stubs aparafusados. Portanto, o 

amortecedor é um BRB “all steel” (Figura 1.10). 

O objetivo principal das ligações inteligentes é prevenir a plastificação da viga e a concentração 

da energia de dissipação nos amortecedores sísmicos. Portanto, também neste caso, o 

detalhamento estrutural deve-se basear na aplicação dos princípios do dimensionamento das 

componentes. Partindo da condição de plastificação da placa central N = Ny, pode-se avaliar 

facilmente o corte na viga Qb = Qbp que leva à condição de plastificação (Figura 11). Como 

exemplo, no que diz respeito à configuração com BRBs ligados aos banzos superior e inferior, a 

equação de equilíbrio vertical apresenta: 

sinα2N-QV ybp  (1.6) 

A equação de equilíbrio horizontal apresenta 0H   e, finalmente, o equilíbrio da rotação em 

torno do centro de rotação B apresenta: 
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Figura 1.11: Distribuição da força em nós com BRBs nos banzos superior e inferior [29] 

Portanto, tendo em consideração que: 
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a ação de corte da viga correspondente à plastificação da placa central BRB é dada por: 
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O momento fletor máximo na viga quando o BRB plastifica, desenvolve-se na seção ED. De 

acordo com o segundo princípio de dimensionamento de capacidade real, é dado por: 
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A fim de evitar a plastificação da viga, deve ser satisfeita a seguinte condição: 

M0

yb

b.Rdb.Cd
γ

fZ
MM   (1.11) 

Portanto, combinando as Eq. (1.11) e Eq. (1.10), obtém-se a expressão de dimensionamento da 

placa central do BRB em função das secções da viga: 
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(1.12) 

Assim que a placa central dos BRBs é dimensionada para evitar a plastificação da viga, todas as 

outras componentes do nó devem ser dimensionados considerando as forças máximas 

transmitidas quando a placa central plastifica, isto é, quando N = Ny. 
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Figura 1.12: Distribuição da força em nós com BRBs no banzo inferior [29] 

Aplicando o mesmo procedimento, agora para nós viga-coluna com BRBs localizados apenas no 

banzo inferior (Figura 1.12), obtém-se a seguinte relação para o dimensionamento da placa 

central: 
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Figura 1.13: Resposta cíclica momento-rotação de um nó viga-coluna com BRBs [29 
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Os resultados experimentais [29] dos nós com barras de travamento à encurvadura, adotadas 

como amortecedores histeréticos, mostraram um comportamento histerético excelente (Figura 

13). A dissipação de energia e a deformação plástica concentraram-se apenas nos BRBs, 

enquanto se evita o comportamento inelástico de vigas e colunas através de um dimensionamento 

adequado. 

1.3.3 Ligações inteligentes com amortecedores de fricção 

Embora os nós viga-coluna com amortecedores de fricção tenham sido propostos pela primeira 

vez em 1995 por Popov e Yang [30], a investigação neste tipo de nó só agora recebeu um novo 

impulso, principalmente na Nova Zelândia [31- 35], onde as primeiras aplicações em edifícios 

foram feitas nos “Edifícios da Vila Te Puni” [36], e em Itália [9, 10, 37-39]. 

Os amortecedores de fricção atualmente propostos para equipar as juntas viga-coluna podem ser 

divididos em duas categorias: 1) amortecedores baseados em ligações de fricção simétricas 

(SFC) e 2) amortecedores baseados em ligações de fricção assimétricas (AFC). 

As ligações de fricção simétricas são tipicamente constituídas por duas placas externas, com 

furos normais, aparafusadas a uma placa interna com um furo ovalizado na direção da aplicação 

da força. Além disso, entre a placa externa e a placa interna encontram-se as chapas de fricção 

(Figura 1.14). As chapas de fricção podem ser constituídas por uma placa de um material 

especificamente selecionado ou por placas de aço devidamente revestidas. Em ambos os casos, 

o material das chapas de fricção ou o revestimento das placas de aço devem ser adequadamente 

selecionados para apresentarem o coeficiente de atrito necessário e para reduzir a perda de pré-

carga do parafuso devido ao desgaste das superfícies de contacto, e assim garantir a estabilidade 

dos ciclos de histerese [40, 42]. De modo a reduzir as perdas de pré-carga do parafuso, as anilhas 

normais são frequentemente substituídas por anilhas Belleville, ou seja, molas de disco. 

 
Figura 1.14: Conceção e o comportamento ideal força-deslocamento de uma ligação de fricção 

simétrica 

O comportamento teórico força-deslocamento de uma ligação de fricção simétrica corresponde 

ao modelo ideal rígido perfeitamente plástico, onde o patamar se deve à resistência ao 

deslizamento da ligação, que pode ser calculada como: 

bsbslip NμnnN   (1.14) 

sendo bn  o número de parafusos, sn o número de superfícies de contacto, μ  o coeficiente de 

fricção e bN  a pré-carga aplicada no parafuso. 
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Também as ligações de fricção assimétricas (Figura 1.15) são constituídas por duas placas 

externas, com furos normais, aparafusadas a uma placa interna com furos ovalizados na direção 

da aplicação da força, mas a força é transmitida ao dispositivo apenas por uma placa externa. A 

segunda placa externa, chamada placa de cobertura, não está sujeita a forças externas. Além 

disso, existem duas chapas-calço ou chapas de fricção entre as placas externas e a placa interna. 

 
Figura 1.15: Conceção e o comportamento ideal força-deslocamento de uma ligação de fricção 

assimétrica  

Existem duas superfícies deslizantes no AFC: 1) a interface entre a chapa-calço superior e a placa 

externa que transmite a força aplicada e 2) a interface entre a chapa-calço inferior e a placa 

interna. O comportamento teórico força-deslocamento dos AFCs é caracterizado por dois níveis 

de resistência ao deslizamento. À medida que a solicitação sísmica excede a resistência de atrito 

do AFC, ocorre o deslizamento, primeiro na primeira interface para um nível de resistência de 

deslizamento correspondente ao ponto B. Consoante a força sísmica aumenta, a segunda 

interface também começa a deslizar, o que é representado pelo nível de deslizamento C. Nesta 

fase, o parafuso está em dupla curvatura com a distribuição de momento fletor representada na 

Figura 1.16. Após a inversão da carga, o deslizamento ocorre na primeira interface (D), e de 

seguida na segunda interface (E). 

 
Figura 1.16: Parafuso em dupla curvatura 

O valor do momento flector máximo no parafuso é dado por: 
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O dimensionamento do parafuso à flexão considera a redução pela força de tracção N devido à 

pré-carga do parafuso; é dado por: 
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A resistência ao corte do parafuso é dada por: 
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2

bubbolt.Rd 0.56d0.62fV   (1.17) 

Como o parafuso é simultaneamente sujeito a momento fletor e corte, deve-se considerar a 

interação M-V: 
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  (1.18) 

Tendo em consideração que, combinando as equações (1.15-1.18) e resolvendo o sistema em 

relação a N, a resistência ao escorregamento devido a um único parafuso é avaliada por: 

N2μFslip   (1.19) 
 

É de referir que a principal desvantagem dos AFCs em relação aos SFCs é a interação M-N-V 

no parafuso que, dado o coeficiente de atrito e o diâmetro do parafuso, reduz a força transmitida 

por atrito. Na verdade, o valor de N correspondente à condição de plastificação do parafuso é 

menor que Nb, de modo que os AFCs são capazes de transmitir uma força menor em comparação 

com os SFCs. Por outro lado, os autores dos AFCs afirmam algum efeito de re-alinhamento 

devido à forma do ciclo de histerese. 

 

Figura 1.17: Nó rotulado com ligação de fricção com dissipadores por atrito assimétricos [36, 43] 

As ligações viga-coluna equipadas com amortecedores de fricção assimétricos também são 

chamadas de “ligações articuladas deslizantes” (Figura 1.17) [31-35]. A extremidade da viga é 

posicionada de modo a deixar uma folga em relação à face da coluna. O banzo superior da viga 

é ligado ao banzo da coluna através de uma placa de cobertura soldada à coluna e aparafusada à 

viga. A extremidade da chapa de cobertura, soldada à coluna, define a localização do centro de 

rotação. A escolha desta localização pretende minimizar os danos da laje. A força de corte na 

viga é suportada pelos parafusos ao nível superior da alma. Os furos ovalizados na placa do 

banzo inferior e nos furos inferiores da placa de alma da coluna permitem rotações significativas 

da extremidade da viga em relação à face da coluna. É necessário uma folga entre a extremidade 

do banzo inferior da viga e a face da coluna. Essa folga deve ser grande o suficiente para 

acomodar a rotação esperada em eventos sísmicos severos. Por baixo da placa do banzo inferior 

está ainda placa de fecho do banzo inferior. Esta placa não tem nenhuma ligação física com o 

resto do nó para além dos parafusos. De forma similar, no lado de fora da alma, é colocada outra 

placa de fecho. Em todas as superfícies onde o deslizamento pode ocorrer, são colocados placas-

calço. Estas placas podem ser fabricadas em aço, latão ou outros materiais. Devem ter furos 
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normais, de modo que o deslizamento ocorra na lateral do calço que está em contacto com a 

placa de banzo inferior ou placa de alma. 

A Figura 1.18 mostra o comportamento cíclico de nós articulados com ligações de fricção 

assimétricas. É de referir que a forma o ciclo histerético é diferente da observada num dispositivo 

de fricção tradicional (ou seja, retangular). 
Esta tipologia de ligação é referida pelos autores como uma ligação de dano reduzido, pois a 

plastificação limita-se ao desenvolvimento de uma linha de cedência na placa do superior e na 

placa do banzo inferior soldadas ao banzo da coluna, devido à flexão dessas placas resultante da 

rotação da ligação e da plastificação dos parafusos devido à interação MNV, que normalmente 

ocorre em AFCs. Isso significa que, após um evento sísmico severo, os parafusos devem ser 

substituídos. 

 
Figura 1.18: Resposta cíclica momento-rotação de um nó rotulado viga-coluna com ligações de 

fricção assimétricas [43] 

Na Universidade de Salerno foi realizada uma campanha experimental em nós viga-coluna 

equipadas com ligações de fricção simétricas, no âmbito do European RFCS Research Project 

FREEDAM [44]. A ligação foi concebida para permitir a utilização de um amortecedor de 

fricção totalmente pré-fabricado e montado na oficina, de modo a garantir o máximo controle do 

aperto dos parafusos e, consequentemente, do nível de pré-carga do parafuso que controla a 

resistência ao deslizamento do amortecedor de fricção. Portanto, o amortecedor de fricção pré-

fabricado e pré-montado é aparafusado em obra, primeiro ao banzo da coluna e depois ao banzo 

da viga. Além disso, este amortecedor contribui para o aumento do braço de alavanca e, portanto, 

o aumento do momento fletor correspondente ao escorregamento (Figura 1.19). Este programa 

experimental, que conduziu ao desenvolvimento do amortecedor de fricção, é apresentado no 

Capítulo 2, enquanto os ensaios de nós completos viga-coluna são apresentados no Capítulo 3. 
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Figura 1.19: a) Configuração do amortecedor horizontal; b) Configuração do amortecedor 

vertical 

Foram ensaiadas oito nós externos viga-coluna. O objetivo principal destes ensaios foi, por um 

lado, a validação do procedimento de dimensionamento desenvolvido no projeto e, por outro, a 

avaliação do sistema proposto em termos de dissipação de energia e prevenção de danos na 

conexão. 

Na campanha experimental foram ensaiados oito nós viga-pilar, com duas secções de vigas (IPE 

270 e IPE 450) e duas configurações diferentes do amortecedor de fricção nas ligações 

(horizontal e vertical) (Figura 1.19). Para cada configuração de amortecedor, foram realizados 

dois ensaios, uma das vezes usou-se molas de disco e da outra usou-se anilhas planas simples 

nos parafusos [44, 45]. 

Os provetes foram dimensionados, tendo em conta o Eurocódigo 3 parte 1-8 para todas as 

componentes do nó; para a nova componente, ou seja, o amortecedor de fricção, foram 

considerados os resultados dos testes experimentais. O procedimento de dimensionamento para 

os nós viga-coluna equipadas com amortecedores FREEDAM é apresentado no Capítulo 7 da 

Parte II (“Manual de Projeto”). 

Como exemplo, na Figura 1.20 apresenta-se o ensaio de um nó viga-coluna com amortecedor de 

fricção na configuração horizontal. Também se apresenta o comportamento cíclico do nó, a 

relação entre o momento fletor, avaliado no banzo do pilar, e a rotação da ligação. A forma dos 

ciclos de histerese deve-se ao braço do T-stub fixo e à flexão das cantoneiras, devido à rotação 

da ligação, dando origem a uma distribuição de pressão nas chapas de fricção (efeito cockpit) 

diferente daquela que se observa nos testes axiais simples normalmente realizados para o 

amortecedor de fricção isolado. 
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Figura 1.20: Ensaio de uma ligação com amortecedores por fricção na configuração horizontal 

É de referir a plastificação pontual num dos banzos do T-stub fixo e nas abas das cantoneiras 

devido à sua curvatura (efeito cockpit). Através dos furos ovalizados dos amortecedores de 

fricção, as ligações podem acomodar qualquer valor de rotação. 

O nó viga-coluna equipado com amortecedor de fricção na configuração vertical foi concebido 

de forma a evitar o efeito cockpit e, consequentemente, melhorar a forma dos ciclos de histerese. 

Também neste caso, o amortecedor de fricção é concebido para ser totalmente pré-fabricado e 

montado na oficina e, sucessivamente, aparafusado em obra ao banzo do pilar e ao banzo da 

viga. 

Como exemplo, na Figura 1.21 mostra-se o ensaio de um nó viga-coluna com amortecedor de 

fricção na configuração vertical. O comportamento cíclico do nó também é apresentado através 

da relação entre o momento fletor no banzo do pilar e a rotação da ligação. A forma dos ciclos 

de histerese é muito próxima da forma retangular ideal. Além disso, a estabilidade dos ciclos é 

excelente, com apenas uma pequena degradação da resistência ao deslizamento devido ao 

desgaste das superfícies de contacto das chapas de fricção. Isso deve-se ao processo de 

revestimento dimensionado para as chapas de fricção [44]. 

  

Figura 1.21: Ensaio da ligação com amortecedor de fricção na posição vertical 

Adicionalmente, neste caso, a plastificação é limitada ao banzo T-stub fixo, submetido à flexão 

devido à rotação da ligação. O centro de rotação está obviamente localizado no banzo superior 

que suporta a laje de betão. Essa escolha do centro de rotação tem como objetivo evitar danos na 

laje de betão da estrutura. 
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1.4 LIGAÇÕES AUTO-ALINHADAS 

Recentemente, também foram propostas ligações dissipativas auto-alinhadas (SC-DC) para 

estruturas com ligações que transmitem de momento [46-54]. Elas são constituídas por um 

sistema de alinhamento baseado em fios pós-tensionados (PT) que são combinados com uma 

ligação dissipativa. Embora os SC-DCs propostos por diferentes investigadores sejam equipados 

com amortecedores histeréticos ou amortecedores de fricção, em princípio a ligação dissipativa 

nos SC-DCs pode ser equipada com qualquer tipologia de amortecedores sísmicos passivos. 

Como exemplo, a Figura 1.22 mostra uma ligação dissipativa auto-alinhada com amortecedores 

de fricção passivos. O sistema de alinhamento é normalmente constituído por cabos PT alinhados 

paralelamente às vigas passando através de vários furos na coluna. Tais cabos são ancorados fora 

da região da ligação, conforme ilustrado na Figura 1.23. Os cabos, em aço de alta resistência, 

são pós-tensionados após a instalação dos dispositivos de fricção. Os banzos da viga são 

comprimidos contra os banzos da coluna devido à força inicial de pós-tensão aplicada aos cabos. 

Para evitar a plastificação prematura ou empenamento dos banzos da viga devido à compressão 

excessiva sob a ação combinada da força axial, devido ao pós-tensionamento ou devido à flexão, 

são necessárias placas de reforço. Essas placas de reforço são normalmente soldadas nas faces 

externas dos banzos da viga. São também colocadas placas-calço entre o banzo da coluna e os 

banzos da viga de modo que apenas os banzos da viga e as placas de reforço estejam em contacto 

com a coluna. Isso permite manter o contacto entre os banzos da viga e a face da coluna, enquanto 

se protege a plastificação da alma da viga por esmagamento. 

 

Figura 1.22: Ligações auto-alinhadas com amortecedores de fricção [48, 54] 

s dispositivos de fricção estão localizados nos banzos da viga e são compostos por uma placa 

interna (placa de fricção) ensanduichada entre duas placas-calço de cobre que funcionam como 

“almofadas” de fricção. As “almofadas” de fricção estão em contacto com essa placa interna e 

com a placa de reforço do banzo da viga ou com uma placa externa. Todas as placas são 

aparafusadas aos banzos da viga. São utilizados furos ovalizados na placa interna para acomodar 

o curso do amortecedor de fricção durante a abertura da folga e o fecho das ligações. É gerado 

atrito quando os banzos da viga e a placa externa deslizam contra a placa interna enquanto a viga 

gira em torno do centro de rotação localizado a meia altura da placa de reforço. Para transmitir 

o corte, é aparafusada à alma da viga e soldada ao banzo da coluna, uma chapa de corte com 

furos ovalizados. 
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Figura 1.23: Componentes de uma ligação auto-alinhada com amortecedores de fricção (esquerda) 

e a sua resposta cíclica (direita) [48, 54] 

A Figura 1.23 mostra o comportamento momento-rotação desta tipologia de ligação quando 

submetida a carregamento cíclico. O comportamento é caracterizado pela abertura e fecho da 

folga no interface viga-coluna. O momento resistente máximo da ligação é dado pelo momento 

devido: i) à força inicial de pós-tensionamento dos cabos, ii) à força de atrito e iii) a uma força 

adicional desenvolvida devido ao alongamento dos cabos. As forças de fricção atuam a meia 

altura entre as placas de fricção superior e inferior. 

Sob a ação do momento aplicado, inicialmente a ligação comporta-se como uma ligação rígida 

e a rotação relativa é igual a zero (eventos 0 a 2 na Figura 1.23). Quando o momento aplicado 

atinge o momento resistente devido à força de pós-tensionamento inicial nos cabos, ocorre a 

descompressão da viga em relação à face do pilar. O momento correspondente (evento 1) é 

denominado momento de descompressão. O momento aplicado continua a aumentar entre os 

eventos 1 e 2, pois a rotação da viga ainda está restringida pela resistência dos amortecedores de 

fricção. No evento 1 a força de atrito é mínima e aumenta gradualmente até o seu valor máximo 

no ponto 2, que é o ponto de rotação inicial. Após a abertura da folga, a rigidez axial elástica dos 

cabos pós-tensionados fornece a rigidez residual da ligação. Nesta fase, o alongamento dos cabos 

é responsável por uma força adicional que contribui para resistir ao momento aplicado. A 

cedência dos cabos pode eventualmente ocorrer no evento 4. Quando ocorre o descarregamento 

(evento 3), a rotação relativa permanece constante. No evento 5, a força de atrito volta a ser zero. 

Entre os eventos 5 e 6, a força de atrito muda de direção e aumenta progressivamente até que o 

valor máximo seja obtido novamente no evento 6. Entre os eventos 6 e 7, a viga roda até que o 

banzo superior da viga toca novamente na placa-calço, mas não comprimido. Entre os eventos 7 

e 8, o valor da força de atrito diminui e a viga é comprimida contra as placas-calço; M igual a 

zero no evento 8. A inversão completa no momento aplicado resultará num comportamento 

semelhante na ligação para a direção oposta de carregamento, tal como mostrado na Fig. 23. 

É fácil reconhecer que, para obter um comportamento auto-alinhado, é fundamental que os cabos 

permaneçam em fase elástica e, além disso, os banzos da viga também devem ser reforçados para 

evitar a sua plastificação. Se estas condições forem garantidas, a força de pós-tensionamento será 

garantida e a ligação nivela-se automaticamente após a descarga. Isso significa que a rotação 

relativa volta a ser zero com o alívio do momento na ligação e a estrutura volta à sua posição 

pré-sismo, desde que as colunas sejam dimensionadas para evitar a cedência. O comportamento 

momento-rotação cíclico da ligação é caracterizado por um ciclo de histerese em forma de 
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bandeira, onde a capacidade de dissipação de energia está relacionada com a força desenvolvida 

entre as superfícies de atrito. 
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CAPÍTULO 2 

DESENVOLVIMENTO DE AMORTECEDORES DE FRICÇÃO  

2.1 INTRODUCÃO 

O desenvolvimento de sistemas de dissipação teve início na Nova Zelândia acerca de 50 anos 

atrás, graças ao desenvolvimento do conhecimento do comportamento sísmico das construções, 

baseado na interpretação física da dinâmica de estruturas a partir do equilibro energético [1]-

[58]. De facto, como mencionado anteriormente, a energia sísmica imposta a uma estrutura é 

geralmente transformada em energia cinética, amortecimento viscoso e histerético, e em energia 

de deformação elástica. A adição de sistemas passivos de dissipação de energia em pontos 

específicos de uma construção modifica as suas propriedades estruturais e, mais especificamente, 

modifica o equilíbrio energético que ocorre durante um evento sísmico que é traduzido numa 

redução dos deslocamentos horizontais entre pisos e dano estrutural. Adicionalmente, 

maximizando a quantidade de energia dissipada em elementos específicos, a partir da adoção de 

estratégias de dimensionamento eficazes, é possível uma reparação mais fácil das estruturas após 

eventos sísmicos severos, a partir da reparação unicamente dos dispositivos de dissipação 

danificados. Devido a estes benefícios, nas ultimas décadas, o desenvolvimento de sistemas 

suplementares de dissipação de energia tem recebido grande atenção por parte tanto de 

académicos como de engenheiros, tendo-se observado o desenvolvimento de um grande numero 

distinto de sistemas suplementares de dissipação de energia [59]-[64]. Muitos destes sistemas 

estão atualmente instalados em edifícios e pontes por todo o mundo, tanto como reforço sísmico 

em construções existentes como em construções novas (Figura 2.1 e Figura 2.2). 

Em geral, os sistemas de dissipação de energia passivos podem ser divididos em três categorias: 

i) sistemas ativados por deslocamentos; ii) sistemas ativados por velocidade; iii) sistemas 

ativados por movimento. A primeira categoria refere-se a dispositivos que dissipam energia 

devido aos deslocamentos relativos entre dois pontos distintos da estrutura. As propriedades 

  

a) Dissipadores viscosos aplicados na 

ponte Rion-Antirion (Grécia) (Cortesia: 

FIPMEC srl) 

b) Contraventamentos instalados numa estrutura 

prefabricada em betão armado em Ancona (Itália) - ( 

Cortesia : FIPMEC srl) 

Figura 2.1: Exemplos de contraventamento dissipativos ativados por deslocamentos e velocidade  



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 32 

destes amortecedores não dependem da frequência de movimento e geram forças de acordo com 

as ações internas impostas à estrutura. Um exemplo comum destes sistemas são os amortecedores 

metálicos histeréticos. A segunda categoria diz respeito a amortecedores que dissipam a energia 

imposta por um evento sísmico a partir das velocidades relativas que ocorrem entre os pontos 

ligados da estrutura. As propriedades destes amortecedores dependem da frequência de vibração 

do evento sísmico e, tipicamente, as forças máximas geradas não estão em concordância com a 

resposta estrutural. Isto significa que a resistência máxima apresentada por estes amortecedores 

não é contemporânea à resposta estrutural máxima em relação aos deslocamentos e velocidades. 

Os amortecedores viscosos e amortecedores visco-elásticos são exemplos deste tipo de 

dispositivos.   

Finalmente, os sistemas de dissipação por movimento são sistemas que modificam a resposta 

estrutural a partir de sistemas secundários. Um exemplo deste tipo de sistemas são os 

amortecedores de massa sintonizados que consistem em sistemas constituídos por uma massa e 

uma ou mais molas, que perturbam o fluxo de energia, reduzindo as amplitudes máximas da 

estrutura. Um grande grupo de amortecedores suplementares de dissipação de energia são 

baseados nas propriedades de fricção (coeficiente de atrito) para dissipação da energia imposta 

por um evento sísmico. Neste tipo de elementos, a energia é dissipada pelo escorregamento entre 

duas superfícies em contacto, que podem ser ligadas a partir de diferentes métodos, como por 

exemplo, através da pressão hidráulica, através de forças eletromagnéticas ou, simplesmente 

aparafusadas com parafusos de alta resistência. Este último método é sem dúvida o mais utilizado 

em engenharia civil devido à sua simplicidade de aplicação. O uso de parafusos de alta resistência 

possibilita a aplicação de uma força constante numa ou mais superfícies em contacto, sendo 

apenas necessário calibrar o valor da força de aperto e o número e diâmetro dos parafusos. Os 

amortecedores de fricção são normalmente considerados como pertencentes à categoria dos 

dissipativos ativados por deslocamentos, porque é geralmente considerado que a força de 

escorregamento não depende muito da velocidade e frequência impostas devido à excitação 

sísmica. Contudo, se por um lado, a velocidade não influencia significativamente a força inicial 

de escorregamento dos amortecedores de fricção, por outro, o desgaste e degradação da 

resistência de fricção são significativamente influenciados pela velocidade. O comportamento 

cíclico deste tipo de amortecedores pode ser descrito por uma resposta rígido-plástica.  

  

a) Dissipador metálico histerético (ADAS)  

b) Dissipador visco-elástico (Pall devices) instalado 

num contraventamento diagonal localizado na 

Boeing Commercial Airplane Factory Everrett, 

USA - (Cortesia: Dr Pall) 

Figura 2.2: Amortecedores após teste  



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 33 

 

Assim sendo, o único parâmetro que o projetista necessita é a força de escorregamento que, por 

sua vez, depende do valor da força normal aplicada nas superfícies em contacto e do coeficiente 

de atrito que é uma característica intrínseca à interface de deslizamento. Uma grande vantagem 

dos dissipadores por atrito é que podem ser usados como redutores de deslocamento em 

condições de serviço e como dissipadores de energia em condições sísmicas severas.  

O coeficiente de fricção depende de diferentes fenómenos como a adesão, o ploughing e a 

presença de contaminantes. A modelação destes fenómenos é normalmente estudada em 

tribologia onde a topografia das superfícies, a dureza dos materiais, as propriedades mecânicas 

e o efeito das camadas da interface são fisicamente modeladas, de modo a desenvolver teorias 

que permitam a previsão das forças de escorregamento de superfícies sujeitas a forças estáticas 

e dinâmicas (Figura 2.5). Por outro lado, em engenharia estrutural, as propriedades dos materiais 

de fricção são estudadas a partir de ensaios experimentais que, dentro do campo da engenharia 

sísmica, são geralmente considerados suficientes para se obter a informação necessária para o 

dimensionamento deste tipo de dispositivos.  

 

 

 

Figura 2.3: Primeiro dispositivo anti-sísmico Japonês patenteado [65] 

  

a) Conceito de um nó rotulado com ligação de 

fricção com dissipadores por atrito simétricos [66] 

b) Nó rotulado com ligação de fricção com 

dissipadores por atrito assimétricos, da 

premiada Te Puni Village of Wellington - [67] 

Figura 2.4: Conceito de nó rotulado com ligação de fricção simétrica [66] 
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Na literatura técnica, existem diversos trabalhos relacionados com a caracterização do 

comportamento histerético de superfícies metálicas com diferentes tratamentos superficiais, 

fixas com parafusos de alta resistência para ligações resistentes ao escorregamento. Este caso é 

particularmente interessante para a engenharia civil visto que, a grande maioria dos 

amortecedores de fricção desenvolvidos desde os anos 70 e utilizados em contraventamentos ou 

ligações, adotam esta metodologia. Os primeiros dispositivos deste género foram desenvolvidos 

por [69], que introduziu amortecedores de fricção na intersecção de contraventamentos, adotando 

brake lining pads entrem as superfícies metálicas de escorregamento. Umas das formas mais 

simples de uma solução com amortecedores de fricção foi proposta por [70] que adotou chapas 

com furos alongados localizadas na extremidade de contraventamentos correntes. A ligação 

contraventamento-pórtico foi dimensionada para deslizar antes da cedência ou encurvadura do 

contraventamento. Outro tipo de amortecedor de fricção para aplicação em contraventamentos 

em V centrados (Chevron braces) foi proposto por [71]. Aplicações recentes deste tipo de 

amortecedores de fricção estão relacionadas com o conceito de sistemas de dano reduzido (low 

damage systems), que consiste em dissipar a energia imposta pelo evento sísmico com dano que 

pode ser considerado desprezável. Recentemente, foram desenvolvidos nós viga-coluna semi-

rígidos considerados como ligações de dano reduzido (low damage). As ligações aparafusadas 

com furos alongados provaram ser uma alternativa promissora em relação às tipologias de 

ligações tradicionalmente utilizadas. De facto, as ligações aparafusadas com furos alongados 

foram primeiramente investigadas por Grigorian et al. [66] e, como base nestes estudos, Clifton 

[72]-[75] desenvolveu uma solução com nós rotulados com ligação de fricção (SHJs) com 

amortecedores de fricção assimétricos localizados no banzo inferior da viga (Figura 2.6). Após 

estes estudos iniciais, outras soluções similares foram propostas nos últimos anos. Em [77]-[78], 

foi construído um  amortecedor de fricção com cantoneiras e um esquadro aparafusado ao banzo 

da viga e à coluna. A maior vantagem desta configuração é a possibilidade de prefabricação do 

amortecedor de fricção, assegurando um melhor controlo do material de fricção utilizado e a 

correta aplicação das metodologias de aparafusamento. Para além disso, a maior diferença entre 

esta solução e a desenvolvida por Clifton é a adoção de ligações dissipativas por fricção 

simétricas (Symmetrical Friction Connections, SFCs) em vez de ligações dissipativas por fricção 

assimétricas (Asymmetrical Friction Connections (AFCs). Nas duas soluções, a presença da laje 

       

a)Diferença entre o contacto real e 

aparente de superfícies [68] 

b) Desgaste abrasivo [68] 

Figura 2.5: Conceitos básicos de tribologia  
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concentra a deformação plástica na zona do banzo inferior da viga e, consequentemente, o dano 

é limitado ao dissipador por fricção, ficando a ligação livre de dano (Figura 2.6) 

Em todas as soluções previamente mencionadas, é claro que o desenvolvimento de um dissipador 

por fricção fiável de modo a garantir a formação de curvas histeréticas amplas e estáveis, é de 

extrema importância. No âmbito do projeto FREEDAM, este parâmetro foi devidamente 

investigado, tendo sido propostas soluções com um custo baixo e de fácil aplicação prática assim 

como, ferramentas simples de dimensionamento e modelação das ligações de fricção 

desenvolvidas. A força de escorregamento do dissipador por fricção é dada pelo produto entre o 

coeficiente de fricção, o número de interface de fricção, o número de parafusos e a força de pré-

esforço aplicada nos parafusos. Assim, de modo a controlar a força resistente de escorregamento 

do dissipador, é necessário controlar a força de pré-esforço aplicada nos parafusos e caracterizar 

com precisão o valor do coeficiente de fricção do material aplicado na interface de fricção. A 

força de pré-esforço pode ser controlada aplicando um dos métodos sugeridos na EN1090-2 

EUROCODE 0. Basis of structural design. CEN, 2010. 

[81] (i.e., método combinado, método de torque, anilhas DTI), que foram concebidos para 

assegurar um mínimo de 95% de fiabilidade em relação ao aperto requerido pela EN1990 [80]. 

Por outro lado, o valor do coeficiente de fricção que uma determinada interface é capaz de 

desenvolver, precisa de ser caracterizado através experimentalmente e depende de vários fatores. 

Em particular, como já demonstrado em atividades experimentais desenvolvidas no passado, o 

coeficiente de fricção de uma interface depende fortemente dos materiais utilizado para criar o 

dispositivo de fricção e das suas principais propriedades tribológicas como, o acabamento 

superficial, micro e macro dureza, resistência ao corte dos materiais e rugosidade. Este tópico é 

abordado nas seções seguintes deste documento, onde é apresentado o comportamento de 

dissipadores por fricção desenvolvidos durante o projeto de investigação FREEDAM, mais 

especificamente, a resposta destes dissipadores a cargas cíclicas (com velocidades lentas e 

rápidas). Posteriormente, é considerada a resposta destes dissipadores a cargas a longo prazo, e 

é fornecida a informação relevante para o dimensionamento dos dissipadores por fricção a aplicar 

na ligação FREEDAM.  

 

      
 

a) Vista conceptual da ligação FREEDAM 

b) Ligação viga-coluna FREEDAM durante 

um teste laboratorial 

Figura 2.6: Ligação livre de dano (FREEDAM) 
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2.2 SELECÇÃO DOS MATERIAIS A UTILIZAR NOS AMORTECEDORES 

DE FRICÇÃO 

2.2.1 Bases teóricas de fricção 

Historicamente, a maioria dos estudos em tribologia dizem respeito à investigação das 

propriedades de atrito de metais, reconhecendo-se dois parâmetros que influenciam o atrito entre 

duas superfícies: adesão e ploughing. A adesão surge quando se força o contacto entre duas 

superfícies, originando uma soldadura a frio devido às deformações plásticas das asperidades 

das superfícies. Devido à proximidade destas ligações, é necessário uma força de escorregamento 

para a quebrar. Em relação ao ploughing, este fenómeno surge devido à rugosidade natural das 

superfícies, onde a resistência ao movimento relativo entre superfícies é criada pela penetração 

da superfície mais dura na superfície mais macia. A teoria mais simples que permite explicar 

matematicamente o conceito de adesão, foi criado por [82], que constatou que, sendo a adesão 

dependente da resistência ao corte da soldadura a frio formada nas superfícies em contacto, esta 

deve ser proporcional à área real de contacto, que para a maioria dos metais com um 

comportamento idealizado como rígido-plástico, pode ser assumido como sendo igual a 𝐴 =

𝑁 𝜎0⁄ , sendo A a área real de contacto, 𝜎0 a dureza de penetração do material e N a carga aplicada 

na direção normal às superfícies. A força de atrito total devido à adesão (FA) pode ser expressa 

por: 

𝐹𝐴 = 𝐴𝑠 =
𝑁

𝜎0
𝑠 (2.1) 

sendo, s a força por unidade de área necessária para quebrar as ligações formadas. Como já foi 

referido, ploughing refere-se à força de atrito desenvolvida pelas asperidades de um metal duro 

que penetra um metal macio. De acordo com a teria de Bowden e Tabor, esta contribuição pode 

ser estimada da seguinte forma: 

𝐹𝑃 = 𝑛𝑟ℎ𝜎0 (2.2) 

onde n é o numero de asperidades, r é metade da largura da asperidade, e h é a altura da 

asperidade. Deste modo, a força total de escorregamento (F) devido à adesão e ploughing é dada 

por: 

𝐹 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝑃 =
𝑁

𝜎0
𝑠 + 𝑛𝑟ℎ𝜎0 (2.3) 

A componente ploughing é muito importante no processo de abrasão, no entanto, para o caso 

particular dos metais, foi demonstrado que a sua contribuição quando comparado a da adesão é 

negligenciável. Deste modo, a Eq.(2.1) explica uma propriedade importante dos metais, 

afirmando que o rácio entre a força de atrito e a força aplicada na direção normal às superfícies 

é um valor constante, que não depende da área aparente de contacto. Na prática, a teoria de 

Bowden e Taylor explica dois dos três postulados da teoria clássica de atrito seco, que afirma 

que: 

 a força total de atrito é independente da área de contacto aparente;  
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 a força total de atrito é proporcional à carga normal aplicada; 

 para velocidades lentas, a força total de atrito é independente da velocidade de 

escorregamento; 

Os primeiros dois postulados são geralmente conhecidos como leis de Amontons, em 

homenagem ao engenheiro Francês que os apresentou em 1699. O terceiro postulado deve-se a 

Coulomb [83]-[84]. Durante o escorregamento de superfícies, a relação clássica para determinar 

a força tangencial na direção oposta ao movimento aplicada na interface, é conhecida como 

equação de atrito de Coulomb F=μN, F é a força de escorregamento, N é a força normal aplicada 

e μ é o coeficiente de atrito. A força de atrito é sempre oposta ao movimento (para o caso de 

atrito cinemático) ou movimento potencial (no caso de atrito estático). De acordo com Eq.(2.1), 

pode ser determinada a seguinte relação: 

𝜇 =
𝑠0

𝜎0
 (2.4) 

onde 𝑠0 é a tensão de corte critica do material mais fraco e 𝜎0 a dureza do material mais macio. 

A Eq.(2.4) apresenta uma estimativa razoável do coeficiente de atrito de metais. No entanto, em 

geral, este coeficiente depende the três outros efeitos: da pressão de contacto (P), da velocidade 

de escorregamento (v) e da temperatura (T). Assim, em geral, o coeficiente de atrito de uma 

interface deve ser expresso como μ=μ(P,v, T). 

Para o caso de material de borracha, a estrutura do material influencia as suas características de 

atrito. De facto, a borracha tem um módulo de elasticidade menor, e a sua área de contacto real 

é fortemente dependente da magnitude da força normal aplicada porque o material adapta-se à 

forma das asperidades do material mais duro [85]. O comportamento de materiais polímetros 

devia-se da teoria clássica de atrito. De facto, a tribologia de polímetros é influenciada pelas 

ligações adesivas, pela resistência ao corte do material em contacto e da área real de contacto 

[86]. O coeficiente de atrito de polímetros, dependendo da variação das cargas normais aplicadas 

e do tipo de polímetro, pode ser representado por uma relação constante ou de variação 

decrescente [87]-[89]. Em particular, foram propostas diferentes relações matemáticas para 

modelar o coeficiente de atrito de interfaces entre superfícies metálicas e de borracha, 

expressando como função da pressão de contacto (P) e do módulo de elasticidade (E). Algumas 

destas expressões encontra-se reportadas abaixo:  

[90]: 
1

𝜇
= 𝑎 + 𝑏 (

𝑃

𝐸
) (2.5) 

onde a e b são parâmetros empíricos determinados experimentalmente; 

[86]: 𝜇 = 𝐾 (
𝑃

𝐸
)

−1 𝑛⁄

 (2.6) 

onde o valor de K e n foram determinados experimentalmente; 

[91]: 𝜇 = 𝜇∞ + 𝑎(𝑃)−ℎ (2.7) 

onde μ∞ é o valor do coeficiente de atrito quando a pressão é considerada infinita, a é uma 

constante experimental e h é a dureza de Shore dividida por 100. Finalmente, para o caso de 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 38 

borrachas, deve referir-se outro desvio importante da teórica clássica de atrito. De facto, no caso 

de polímetros, a força de atrito pode ser significativamente dependente da velocidade de 

escorregamento. Este comportamento é devido ao comportamento viscoelástico dos polímetros. 

Não obstante, para materiais polímetros, em geral, a influência da velocidade é pequena dentro 

de uma gama limite de velocidade (0.01-1 cm/s). 

2.2.2 Materiais de frição testados durante o projeto de investigação FREEDAM 

Até à data, foram conduzidos diferentes estudos dedicados à análise de materiais de fricção para 

a aplicação em dispositivos sísmicos e ligações por atrito. Maioritariamente, estes estudos 

focaram-se na análise de materiais de fricção, especialmente na sua aplicação em dispositivos de 

dissipação de energia suplementar [92]-[94], mas, mais recentemente, também foram 

desenvolvidos estudos similares para a aplicação de amortecedores de fricção em ligações ou o 

desenvolvimento de soluções particulares de ligações por fricção com finger plates para torres 

tubulares metálicas. Em particular, foram desenvolvidos trabalhos relacionados com a 

caracterização interfaces de fricção no âmbito das atividades do projeto HISTWIN [95]-[96] 

(onde o coeficiente estático de atrito de ligações para aplicação em torres eólicas metálicas foi 

estudado) e pelo grupo de investigação da Universidade de Auckland [72]-[75], que realizaram 

um número significativo de testes cíclicos em ligações e nós equipados com amortecedores de 

fricção assimétricos. Adicionalmente, foram também desenvolvidos outros trabalhos ligados à 

caracterização de coeficiente de atrito de interfaces [97]. No âmbito do projeto de investigação 

FREEDAM, todos estes trabalhos foram utilizados como referência na seleção dos materiais a 

testar para a sua posterior aplicação na ligação FREEDAM. 

Adicionalmente, a seleção das interfaces a serem utilizadas nos amortecedores de fricção foi 

orientada por alguns dos princípios das teorias clássicas relacionadas com a resposta de 

dispositivos de amortecimento utilizados na engenharia sísmica. A partir da Eq.(2.4) pode ser 

facilmente reconhecido que, para o caso de interfaces metálicas, são normalmente conseguidos 

valores elevados do coeficiente de atrito acoplando materiais com durezas superficiais com uma 

diferença significativa. Existem diferentes possibilidades para obter esta diferença, no entanto, 

os materiais normalmente utilizados em interfaces de fricção com uma das superfícies em aço 

são os metais, borrachas ou carbonetos e ligas. Algumas destas categorias de materiais foram já 

investigadas por diversos autores como são exemplo os aços temperados de alta resistência, 

cobre, ou borrachas fenólicas. Exemplos de trabalhos experimentais já executados são os 

realizados por [68] em aço normal e aços resistentes à abrasão e os trabalhos realizados por [97] 

em aço carbono, cobre, alumínio pulverizado (sprayed aluminium) e diferentes tipos de borracha. 

Estas análises evidenciaram que interfaces constituídas por aço carbono podem apenas 

desenvolver valores baixos de coeficiente de atrito (0.1-0.25) e que, quando sujeitos a uma ação 

cíclica, apresentam um comportamento de endurecimento (strain-hadening) bastante 

significativo devido ao dano das superfícies e o aumento da componente ploughing do 

coeficiente de atrito (Figura 2.7).  
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Naturalmente, um valor inicial baixo do coeficiente de atrito e um comportamento caracterizado 

por endurecimento (strain-hadening) durante a ação cíclica, são características não apropriadas 

à aplicação destes materiais em dispositivos por atrito. De facto, um valor baixo do coeficiente 

de atrito representa uma limitação forte para o desenvolvimento de ligações por fricção de baixo 

custo porque a aplicação de um material com estas características, obrigaria à utilização de 

diversos parafusos e, como consequência, a adoção de dispositivo com um tamanho grande e de 

custo elevado. Adicionalmente, um comportamento caracterizado por endurecimento (strain-

hadening) não é vantajoso para aplicação em dispositivos de dissipação de energia por fricção 

porque, se o dispositivo estiver sujeito a endurecimento, todos os outros elementos têm que ser 

dimensionados tendo em conta esse endurecimento, o que leva a um sobredimensionamento de 

todos os elementos do pórtico. Por todas estas razões, usualmente as interfaces com aço carbono 

não são consideradas adequadas para aplicação em dispositivos de dissipação de energia sísmicas 

e, por razões semelhantes, tanto os aços de alta resistência como os aços resistentes à abrasão 

propostos em [68] apresentam limitações. As chapas de fricção, compostas por aço resistente à 

abrasão, podem desenvolver valores de coeficiente de atrito elevados (cerca de 0.4). No entanto, 

o seu comportamento cíclico é caracterizado por algum endurecimento. Outros tipos de materiais 

considerados em testes experimentais foram o cobre, o alumínio pulverizado (sprayed 

aluminium) e diferentes tipos de borrachas [97]. 

       

a) Teste em aço carbono [68] 4 parafusos – Pré-

esforço em cada parafusos 210 kN - 1 superficie de 

contacto 

b) Teste em aço carbono [97] 4 parafusos – 

Pré-esforço em cada parafusos 50 kN - 2 

superficies de contacto 

Figura 2.7: Testes cíclicos em aço-aço  

       

a) Teste em borracha M2 [97] 4 parafusos – Pré-

esforço em cada parafusos 50 kN - 2 surpeficies de 

contacto) 

b) Rotura frágil das chapas de friçao de 

borracha ao longo da secção útil [97] 

Figura 2.8: Testes em borracha 
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Experiencias conduzidas no passado demonstraram que as borrachas, que são normalmente 

utilizadas em sistemas de travagem (em geral, constituídos por resinas fenólicas), apresentam 

um comportamento estável, mas com um coeficiente de atrito baixo (variando de 0.15 até 0.25), 

quando solicitadas a ações cíclicas. Adicionalmente, como reportado em [97], estes materiais 

são caracterizados por um valor baixo de resistência à tração, o que os torna desapropriados para 

a aplicação em ligações por fricção a menos que estejam colados às chapas de aço. De facto, 

pode facilmente uma rotura frágil em seções furadas sujeitas às ações a que normalmente estão 

sujeitas ligações de fricção (Figura 2.8). Assim sendo, devido a estas desvantagens, borrachas 

não foram consideradas como materiais a testar no projeto FREEDAM para utilização nos 

dispositivos de dissipação de energia. O cobre tem vindo a ser o tópico de vários estudos 

direcionados para a caracterização das suas propriedades de atrito [92], [93], [97] ou 

direcionados para a sua aplicação em dispositivos de dissipação de energia por atrito. Em 

particular, no trabalho desenvolvido por Voiculescu & Dalban [93], foi salientado, através de 

testes em ligações ao corte com um plano de corte, que o coeficiente de atrito do cobre é 

aproximadamente igual a 0.3. Em [97], o material cobre também foi estudado utilizando testes 

em ligações de emenda e, também neste caso, foi encontrado um coeficiente de atrito muito baixo 

(cerca de 0.1), embora este valor de coeficiente de atrito tenda a aumentar com o aumento de 

ploughing na interface, ao longo dos ciclos.  

Os testes em realizados por [94] e [97] em alumínio pulverizado termicamente mostraram 

resultados promissores. Estes ensaios experimentais salientaram que a resposta tribológica deste 

material é caracterizada pelo desenvolvimento de valores de coeficiente de atrito superiores a 

0.4 e uma resposta estável quando sujeito a ações cíclicas (Figura 2.9). Além da sua aplicação 

específica, estes estudos mostraram que, em geral, revestimentos em alumínio pulverizado 

termicamente, devido ao seu baixo custo, tem um alto potencial para aplicações industriais. Com 

base nesta consideração, durante o projeto de investigação FREEDAM, foram seleccionados 

materiais possíveis de ser aplicados por técnicas de pulverização térmica para o desenvolvimento 

dos dispositivos de dissipação de energia por atrito. A pulverização térmica é um processo 

industrial para aplicação de revestimentos através de dispositivos e/ou sistemas especiais, através 

dos quais metais fundidos são propelidos a alta velocidade em superfícies preparadas limpas. 

Neste procedimento, o material de revestimento é fundido por uma fonte de calor e, depois, 

propelido através de gases num material base, onde solidifica, formando uma camada sólida 

(Figura 2.10). 
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Como mencionado anteriormente, a diferença entre as durezas superficiais das chapas em 

contacto é fundamental porque o coeficiente de atrito numa interface de metal é governado pelo 

rácio entre a resistência de corte do material mais fraco (s0) e a dureza superficial do material 

mais macio (σ0) [82]. Assim sendo baseado na observação anterior, é claro que para se obter um 

valor elevado do coeficiente de atrito, os requisitos são: i) uma grande diferença na dureza 

superficial dos materiais em contacto; ii) um valor elevado da resistência ao corte do material 

mais fraco; iii) um valor muito baixo da dureza superficial do material mais macio. De modo a 

evitar fenómenos de corrosão, os amortecodores de fricção FREEDAM são compostos por uma 

chapa interna em aço inoxidável de classe 1.4301 (equivalente ao AISI 304), caracterizado por 

uma dureza superficial de cerca de 130 HV. Assim, os materiais das chapas de fricção a serem 

associadas com as chapas de aço inoxidável, têm que ser caracterizados por um valor muito mais 

baixo ou muito superior ao valor da dureza superficial do aço inoxidável utilizado, de modo a 

desenvolverem valores de coeficiente de atrito altos. De modo a alcançar este objetivo, de entre 

os materiais ou ligas disponíveis comercialmente, foram selecionados os caracterizados por uma 

dureza superficial muito diferentes de 130 HV. Foram selecionadas duas classes de materiais: 

materiais denominados como materiais “duros” e materiais denominados como “macios”. Na 

classe dos materiais macios, foram testados metais puros aplicados através da pulverização 

térmica e caracterizados por um valor de HV entre 5 to 30 (denominados de M1 a M5 nos 

parágrafos seguintes). Por outro lado, dentro da classe dos materiais duros, foram selecionadas 

ligas de carboneto produzidas por misturas em pó (powder blends) e chapas de fricção em níquel 

autocatalítico (electroless nickel friction shims), produzidos pela 3M Deutschland GmbH, como 

materiais de revestimento caracterizados por valores elevados de dureza superficial e, assim, 

apropriados para realizar interfaces de atrito para revestimento das chapas de fricção dos 

dispositivos de dissipação de energia por atrito (denominados de M6 a M8 nos parágrafos 

seguintes). As durezas superficiais das ligas de carboneto selecionadas variam entre 550 a 1200 

HV. Pelo contrário, a chapa de fricção produzida pela 3M são de níquel autocatalítico com adição 

de diamante em pó (Electroless Nickel diamond powder additions) de modo a obter uma dureza 

superficial alta (600/900 HV).   

       

a) Teste em aluminio pulverizado [94] 1 

parafuso –2 surpeficies de contacto – 

Coeficiente de atrito fornecido pelos autores: 

0.71 

b) Behaviour of thermal spray Aluminium [97]  4 

bolts – Preload level of each bolt 50 kN - 2 

contact surfaces 

Figura 2.9: Testes em spray pulverizado aplicado termicamente  
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É importante salientar que quando o aço inoxidável é utilizado em combinação com materiais 

mais duros, irá existir o consumo da chapa de aço e, assim sendo, o coeficiente de atrito obtido 

é maioritariamente governado pelo rácio entre a resistência ao corte e dureza superficial da chapa 

de aço. Pelo contrário, quando a chapa de aço é combinada com um material mais macio, o 

desgaste da interface é essencialmente devido ao consumo das chapas de fricção, e o coeficiente 

de atrito depende maioritariamente do rácio entre a resistência de corte e a dureza superficial do 

material aplicado para revestir a chapa de fricção. 

2.3 COMPORTAMENTO CICLICO  

De modo a caracterizar o coeficiente de atrito dos amortecedores de fricção a utilizar nas ligações 

FREEDAM, foi realizada uma extensa campanha experimental na Universidade de Salerno e nas 

instalações da FIP Industriale SpA. O trabalho experimental considerou diversas variáveis, 

nomeadamente: i) o tipo de material de fricção utilizado; ii) o efeito da força de aperto dos 

parafusos; iii) o efeito do tipo de conjunto de parafusos, porcas e anilhas utilizadas; iv) a 

variabilidade aleatória do coeficiente de atrito dos materiais; v) a velocidade de aplicação das 

cargas. De seguida apresentam-se os principais resultados e procedimentos aplicados nos testes 

experimentais.  

2.3.1 Layout para testes a velocidades lentas 

O provete utilizado para avaliar o coeficiente de atrito das interfaces estudadas durante o projeto 

de investigação FREEDAM é constituído por um conjunto de chapas de aço de modo a testar o 

comportamento uniaxial da interface de fricção, que resulta do conjunto entre a chapa em aço 

inoxidável e as chapas de fricção revestidas com um dos oito materiais já descritos. 

       

a) Diagrama esquemático do processo de 

metalização por arco elétrico (www.metco.com) 

b) Diagrama esquemático do processo de 

metalização por plasma (www.metco.com) 

Figura 2.10: Técnicas de aplicação em spray  
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A geometria do provete é inspirada na geometria sugerida pela EN1090-2 [81] para os testes de 

resistência ao escorregamento. Em particular, é constituído por uma chapa com furos alongados 

em aço inoxidável de classe 1.4301 [99] equivalente ao aço inoxidável de classe AISI 304, uma 

chapa em aço carbono com furos normalizados que é utilizada para ligar a provete à máquina de 

ensaio, chapas externas em aço carbono e duas chapas de fricção pré-esforçadas com parafusos 

M20 de classe 10.9 HV [100] (Figura 2.11). Com o provete testado pretende-se simular as 

mesmas condições expectáveis para o amortecedor de fricção da ligação viga-coluna 

FREEDAM. Em particular, a chapa em aço inoxidável com furos alongados simula a chapa 

interna do esquadro (facilmente pré-fabricado) ligada, em obra, ao banzo inferior da viga, de 

modo a realizar o dispositivo de dissipação de energia por fricção. Por sua vez, as chapas externas 

simulam o banzo das cantoneiras utilizadas para aparafusar o amortecedor de fricção à face da 

coluna.  

De modo a determinar o valor da força inicial de escorregamento e a sua degradação, todas os 

provetes testados seguiram o protocolo de carga sugerido pela EN15129 (2009) [101], que é o 

único regulamento disponível dedicado a testes de dispositivos de dissipação de energia 

controlados por deslocamentos. Este regulamento exige que os testes sejam executados em 

condições de serviço que permitam reproduzir as cargas reais a que os dispositivos estarão 

sujeitos. Neste âmbito, o regulamento sugere a aplicação de uma carga cíclica com aumento de 

amplitude ao longo dos ciclos considerando amplitudes iguais a 25%, 50% e 100% da amplitude 

máxima dimensionada para o dispositivo. 

A amplitude máxima foi definida estimando o deslocamento necessário no dispositivo em 

aplicações reais. Assim sendo, considerando um valor de referência do braço da ligação, i.e., a 

distância entre o T-stub superior da ligação FREEDAM e o centro do dispositivo (friction 

damper), igual a 600 mm e uma rotação máxima igual a 40mrad (superior ao valor mínimo 

exigido pelo EC8 – 35 mrad para pórticos de ductilidade alta DCH), o deslocamento necessário 

obtido ao nível do dispositivo foi calculado como 0.04x600=24 mm e arredondado para 25 mm. 

Os ciclos foram executados considerando um aumento de velocidade entre eles, sendo que este 

       

a) Geometria da provete testada 
b )Provete na máquina de teste 

Figura 2.11: Testes de resistência ao escorregamento em ligações ao corte 
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aumento foi definido de modo a permanecer em regime quase-estático e respeitando as 

capacidades do equipamento disponível. Nos testes que são seguidamente apresentados, a 

velocidade dos ciclos variou entre 1 mm/s nos primeiros 10 ciclos até 5 mm/s nos ciclos com 

máxima amplitude. Em cada teste, tanto os parafusos M20 de alta resistência superiores e 

inferiores foram aparafusados com um torquímetro de forma a atingir a força de pré-esforço 

dimensionada, monitorizando-a com células de carga aplicadas nos parafusos (Figura 2.12).  

Os testes a velocidades baixas foram executados com uma máquina Schenck Hydropuls S56 

(Figura 2.11). Esta máquina é constituída por um piston hidráulico com uma capacidade de carga 

igual a +/- 630 kN, alcance máximo igual a +/- 125 mm e uma estrutura de aço que contraria a 

força axial imposta. Antes e durante o teste, foram utilizados diferentes sensores para controlar 

continuamente a força nos parafusos, a força de escorregamento, a força de aperto, e o 

deslocamento. Os deslocamentos axiais do dispositivo foram lidos diretamente a partir do 

transdutor da máquina de teste e, da mesma maneira, a força de escorregamento foi controlada 

diretamente através da célula de carga da máquina de teste. Antes de cada teste, a força de aperto 

foi aplicada com um torquímetro manual e monitorizada a partir de um sensor de torquímetro 

Futek TAT430 com uma capacidade máxima igual a 680 Nm. Ao mesmo tempo, a força de pré-

esforço aplicada nos parafusos foi monitorizada antes e durante o teste com uma célula de carga 

Futek LTH500, com 222 kN de capacidade de carga máxima. Antes de cada teste, a força foi 

aplicada nos parafusos com um torquímetro, monitorizando o aperto aplicado e a força de pré-

esforço no parafuso. Em particular, os parafusos adotados têm um valor de k-factor médio igual 

a 0.13. O valor de aperto aplicado nos parafusos em cada teste, variou entre um máximo igual a 

.13x171.5x20=446Nm (100% do pré-esforço de dimensionamento) e um mínimo igual a 

40x0.13x171.5x20=178 Nm (40% do pré-esforço de dimensionamento).  

 

2.3.2 Layout for high-velocity tests 

De modo a investigar o comportamento dos materiais de fricção a velocidades rápidas, foi 

desenvolvida uma campanha experimental nas instalações da FIP Industriale S.p.a. Os provetes 

(Figura 2.13) são idênticos aos usados para os testes a velocidades lenta, com exceção da 

estrutura do equipamento de teste. Os provetes são constituídos por duas chapas de fricção que 

  

a) Esquema de aperto 
b) Aperto típico vs diagrama de pré-esforço 

Figura 2.12: Aperto dos parafusos 
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deslizam sobre a chapa em aço inoxidável AISI 304. Os parafusos que aplicam o pré-esforço nas 

chapas de fricção são dois parafusos M20 de classe 10.9 HV, sendo que a força neles aplicada 

foi medida a partir de anéis dinamométricos. A Figura 2.14 mostra a máquina de teste utilizada. 

É composta por uma estrutura rígida e um atuador com uma capacidade axial máxima igual a 

2000 kN, um alcance igual a ± 300 mm e uma velocidade máxima, quando a força é máxima, 

igual a 300 mm/s. Os testes foram realizados em controlo de deslocamento, tendo sido aplicado, 

nos testes da primeira fase, um sinal sinusoidal com uma frequência de 1.27 Hz, variando a 

amplitude (até ± 25 mm) e uma velocidade máxima de 200 mm/s. 

Com exceção da forma sinusoidal do sinal, o protocolo de teste usado foi o mesmo que o utilizado 

nos testes a velocidades lentas. Obviamente, a velocidade de aplicação das cargas foi modificada, 

de caso para caso, de modo a estudar o efeito da velocidade no coeficiente de atrito.  

 

Figura 2.13: Layout dos provetes para testes a velocidades rápidas 

 

 

Figura 2.14: Máquina de teste 
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2.3.3 Resumo dos resultados 

Como mencionado anteriormente, nos testes a velocidades lentas, o protocolo de carga foi 

aplicado de acordo com o procedimento sugerido pela EN15129 [101] e, para cada teste, as 

sequências de ciclos foram aplicadas considerando as seguintes velocidades: 

 5 ciclos com 6.25 mm e velocidade igual a 1 mm/s; 

 5 ciclos com 12.5 mm e velocidade igual a 4/5 mm/s; 

 40 ciclos com 25 mm e velocidade igual a 4/5 mm/s. 

Para cada teste, a resposta cíclica das interfaces foi avaliada analisando o valor inicial do 

coeficiente de atrito e a sua degradação durante a história de carregamento cíclico, a partir de 

sensores de carga aplicados no provete. Em particular, nos gráficos seguintes serão reportadas 

diferentes quantidades: 

 A força-deslocamento histerética representada em termos da força de escorregamento (𝐹slip,i) 

e deslocamento (𝑑i) adquirido pela célula de carga e LVDT, respetivamente, da máquina de 

teste; 

 O valor do coeficiente de atrito “efetivo” (ou de dimensionamento) (effective) versus o 

deslocamento acumulado (dtotal). O valor efetivo do coeficiente de atrito foi calculado como 

rácio entre a força de escorregamento adquirida a partir da célula de carga da máquina de 

teste e a soma das forças iniciais de pré-esforço aplicado nos parafusos da interface (4N0); 

 O valor “real” do coeficiente de atrito (actual) versus o deslocamento acumulado (dtotal). O 

valor real do coeficiente de atrito foi calculado como o rácio entre a força de escorregamento 

obtida pela célula de carga da máquina de teste e a soma dos valores reais das forças de pré-

esforço aplicadas pelos parafusos à interface the fricção adquirida diretamente pelas células 

de carga durante o teste (2Ncell,1+2Ncell,2). De seguida, é apresentada uma síntese dos 

resultados obtidos.  

Adicionalmente, o comportamento dos amortecedores de fricção foi descrito, avaliando a 

degradação do atrito como definido pela EN 15129 [101]. Este parâmetro representa a dissipação 

de degradação de energia normalizada em relação ao valor da dissipação de energia medido no 

3º ciclo do conjunto de ciclos com amplitude máxima. Os resultados principais são sumariados 

nas próximas secções. No entanto, devido ao elevado número de dados, para resultados 

detalhados, deve ser consultado o relatório do projeto de investigação FREEDAM 

correspondente à tarefa 1.1. 
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2.3.3.1 Influência do material de fricção: Materiais “duros” (M6-M8) 

Na Figura 2.15 é apresentado uma síntese dos resultados das curvas de histerese das interfaces 

que acoplam aço inoxidável com as chapas de fricção revestidas com os revestimentos “duros”.  

No caso do revestimento com carboneto M6, a resposta cíclica é caracterizada pelo 

desenvolvimento de uma força inicial de escorregamento de aproximadamente 350 kN, seguida 

de uma degradação progressiva que, no final do ensaio, foi cerca de 20%. Durante os ensaios, 

foi observado um comportamento peculiar deste material. De facto, como é possível notar pela 

Figura 2.16, a curva histerética foi afetada por uma fase inicial de stick-slip com o 

desenvolvimento de um primeiro ciclo instável caracterizado por variações da força e libertações 

repentinas de energia. No entanto, após este primeiro ciclo, que provavelmente quebra as 

ligações interatómicas entre as superfícies em contacto (componente da adesão), o 

escorregamento ocorre regularmente, observando-se uma resposta estável até ao final do ensaio. 

No caso do revestimento com carboneto M7, globalmente, a resposta é similar à observado para 

o M6. O comportamento, neste caso, é caracterizado por uma força inicial de escorregamento de 

cerca de 250 kN que, após alguns ciclos aumenta ligeiramente, estabilizando-se num valor de 

aproximadamente 300 kN. Após atingir este valor, todos os ciclos são caracterizados pela mesma 

força de escorregamento, obtendo-se também neste caso, um comportamento estável e 

dissipativo. Mesmo que o comportamento histerético ilustrado na Figura 2.15 pareça semelhante 

ao observado para o material M6, na realidade, neste caso, de modo a executar o ensaio foi 

       

a) Comportamento histerético das chapas M6  
b) Comportamento histerético das chapas 3M  

 

c) Comportamento histerético das chapas M7  

Figura 2.15: Hysteretic behaviour of hard shims 
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necessário reduzir significativamente a velocidade devido ao desenvolvimento de um 

comportamento stick-slip excessivo, caracterizado por libertações repentinas de energia e 

vibrações. As chapas de fricção 3M foram caracterizadas por uma resposta que, tal como 

anteriormente observado pelos mesmos autores com outros materiais como cobre e outros tipos 

de borrachas fenólicas [97], é caracterizada por duas fases de resposta diferentes. Uma primeira 

fase onde a interface possui um comportamento caracterizado por endurecimento (strain-

hardening), o que leva a um aumento da resistência de escorregamento de cerca de 60%. Uma 

segunda fase caracterizada por uma redução da força de escorregamento que, no final da 

degradação, retorna ao valor inicial. Adicionalmente, neste caso, não foi observado uma resposta 

stick-slip, e todos os ciclos foram caracterizados por um valor estável da força de 

escorregamento. O valor inicial desta força foi de cerca de 400 kN.  

Depois dos testes, os provetes foram abertos de modo a avaliar o dano nas interfaces. Na Figura 

2.16 é apresentado o dano das interfaces onde se utilizou as chapas de fricção M6 e 3M. Como 

é possível observar pelas figuras, para estes materiais, grande parte do dano está concentrado na 

chapa em aço inoxidável que, no final do teste, apresenta muitos riscos na zona localizada por 

abaixo da cabeça do parafuso. Na Figura 2.17 estão representados, como exemplo, o diagrama 

das forças nos parafusos (monitorizadas a partir das células de carga) e o valor do coeficiente de 

atrito real versus o deslocamento acumulado do dispositivo com as chapas de fricção revestidas 

com o material M6. A partir desta figura, é possível observar que os dois parafusos, que foram 

inicialmente apertados de modo a chegar a uma força de aperto igual a 171.5 kN, após o primeiro 

ciclo de carga, perderam cerca de 7% da carga de pré-esforço inicial. Após este primeiro ciclo, 

os parafusos vão perdendo a força de aperto uniformemente durante o teste, sendo que, no final 

do teste, a perda total de pré-esforço é de cerca de 20%. Pelo contrário, o coeficiente de atrito 

“real” permanece constante, mostrando o comportamento estável das chapas de fricção. 

 

       

a) Dano nas chapas M6 b) Dano nas chapas 3M 

Figura 2.16: Dano nas chapas com materiais duros 
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2.3.3.2 Influência do tipo de material de fricção: Materiais “macios” (M1-M5) 

De forma semelhante ao que ocorreu no caso do material carboneto M7, também alguns dos 

materiais macios exibem um comportamento caracterizado por fenómenos stick-slip. Este é caso 

de três dos metais não ferrosos, nomeadamente M2, M3 e M5, que a resposta é caracterizada por 

paragens e reinícios alternados de movimento com fortes e repentinas libertações de energia 

(Figura 2.18). Assim, também em todos estes casos, os testes foram interrompidos 

prematuramente de modo a prevenir o dano do equipamento de teste. Para estes materiais, após 

o primeiro deslizamento, o comportamento histerético foi caracterizado por variações alternadas 

e contínuas da força dos valores estáticos para os dinâmicos. É de notar que, apesar de o 

comportamento cíclico destas interfaces não ser claramente apropriado para aplicações sísmicas, 

a partir dos resultados obtidos nas análises experimentais estes materiais, devido ao valor elevado 

do coeficiente de atrito, podem ser soluções promissoras em ligações por fricção dimensionadas 

para cargas estáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

       

a) Típico diagrama das forças nos parafusos  

b) Coeficiente de atrito “real” vs deslocamento 

acumulativo: M6 

Figura 2.17: Actual friction coefficient and bolt forces evolution 
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Os metais M1 e M4 exibem um comportamento semelhante (Figura 2.18). Em particular, a sua 

resposta histerética é caracterizada por um valor da força de deslizamento superior que a 

correspondente obtida com os materiais “duros”, mas, por outro lado, apresentam uma maior 

degradação devido tanto à perda da força de aperto nos parafusos como ao dano que ocorre nas 

chapas de fricção. Adicionalmente, para os dois materiais, o comportamento exibido em dois 

testes idênticos foi significativamente diferente, demonstrando a variabilidade aleatória do 

comportamento destes materiais. Esta variabilidade é devida essencialmente ao comportamento 

dos parafusos nos dois testes. Como exemplo, na Figura 2.19 são apresentados, com linhas pretas 

e vermelhas, os resultados em termos de coeficiente de atrito e força nos parafusos versus o 

deslocamento acumulativo, para os dois testes realizados nos provetes com as chapas de fricção 

M4. A partir destes gráficos, é claro que, apesar de o valor real do coeficiente de atrito não variar 

nos dois testes, os parafusos fornecem um comportamento significativamente diferente, levando, 

consequentemente, a uma resposta histerética significativamente diferente. Em particular, num 

dos dois testes, a seguir ao primeiro escorregamento, foi observada uma perda repentina de cerca 

de 15% no pré-esforço nos parafusos, levando, como consequência, a uma perda proporcional 

da força de escorregamento. Esta diferença na resposta dos provetes deve-se provavelmente às 

imperfeições do revestimento aplicado nas chapas de fricção que, no caso dos materiais macios 

é completamente manual e leva a uma aplicação não uniforme do revestimento metálico.  

Para o caso do material M1, a degradação da força de escorregamento inicial no final dos testes 

foi 45%, enquanto que, para o material M4, esta degradação foi de cerca de 50%. Não obstante, 

       

a) Comportamento histerético das chapas M2 
b) Comportamento histerético das chapas M3 

       

c) Comportamento histerético das chapas M1 
d) Comportamento histerético das chapas M4 

Figura 2.18: Comportamento histerético dos materiais macios 
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os dois materiais fornecem um valor elevado do coeficiente de atrito e, em particular, os 

coeficientes de atrito inicial dos materiais M1 e M4 foram iguais a 0.55/0.65 e 0.7/0.9, 

respetivamente.  

Como nos casos anteriores, os provetes foram abertos depois dos testes de modo a visualizar o 

dano das interfaces. Como é possível observar pela Figura 2.20, como esperado, nestes casos o 

dano está principalmente concentrado nas chapas de fricção, enquanto que a chapa em aço 

inoxidável encontra-se praticamente não danificada após o teste. 

 

2.3.3.3 Influência da força de aperto  

De modo a investigar que parâmetros poderiam influenciar a resposta dos dispositivos de fricção, 

foram considerados testes experimentais adicionais em alguns dos materiais (M1, M4, M6). Em 

particular, para estes três materiais, a influência da força de aperto, a influência da configuração 

das anilhas, e a influência da variabilidade aleatória do material, foi examinada. Nesta secção, a 

influência da força de aperto na reposta histerética dos dispositivos é brevemente discutida.  

A representação de uma curva força-deslocamento típica do conjunto de testes com pré-esforço 

variável é representado, como exemplo, nas Figura 2.21, para um dos três materiais examinados 

(M6). O resultado dos outros materiais em termos de comportamento global é bastante 

semelhante, pelo que não será aqui comentado em detalhe. Como expectável, a resposta 

       

a) Coeficiente de atrito real – M4 b) Força nos parafusos – M4 

Figura 2.19: Evolução do coeficiente de atrito real e forças nos parafusos  

  

a) Dano nas chapas M1 b) Dano nas chapas M4  

Figura 2.20: Dano após testes  
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histerética é, em geral, caracterizada por uma rigidez inicial elevada até se atingir o valor da 

força de escorregamento estático que, em todos os casos analisados, foi superior à resistência ao 

escorregamento dinâmico estabilizado. Todos os materiais exibiram ciclos histeréticos com uma 

forma quase retangular. Em termos de resposta força-deslocamento, apenas o material M6 

fornece um comportamento menos estável que, como já explicado, é um material duro cujo 

comportamento é caracterizado, a altas pressões, por um primeiro ciclo que exibe um 

comportamento caracterizado ligeiramente por fenómenos stick-slip.  

  

c) Chapas M6, 60% pré-esforço 
d) Chapas M6, 40% pré-esforço 

Figura 2.21: Efeito do pré-esforço 
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a) Chapas M6, 100% pré-esforço 
b) Chapas M6, 80%  pré-esforço 
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Um dos aspetos mais importante observado neste conjunto de testes é que, para este revestimento 

em específico, a resposta caracterizada por stick-slip desaparece se o pré-esforço nos parafusos 

for menor, demonstrando que este fenómeno depende fortemente das pressões de contacto 

geradas na interface. Na Figura 2.22, a evolução das forças nos parafusos durante os testes, e a 

degradação da dissipação de energia efetiva são representadas. A força no parafuso (Nb) é 

normalizada em relação à força inicial aplicada no inicio do teste (Nb0), enquanto que, a 

degradação efetiva é calculada de acordo com o procedimento dado em [101]. 

A partir destes gráficos, é possível observar que a redução do pré-esforço inicial leva a um 

melhoramento da degradação efetiva. Este ultimo parâmetro expressa essencialmente a 

degradação da capacidade de dissipação de energia da ligação.   

Em termos do valor inicial do coeficiente de atrito, como sinteticamente reportado na Figura 

2.23, os três materiais utilizados não demonstraram uma forte dependência do pré-esforço 

aplicado, enquanto que, a redução progressiva da degradação reduz quando a força de aperto 

inicial é reduzida. A variação do valor inicial do coeficiente de atrito observado nestes testes 

encontra-se dentro da variação normal de amplitude estatística do valor do coeficiente de atrito 

observado para estes materiais. Em particular, o valor inicial do coeficiente de atrito para o 

material M1 varia de 0.67 a 0.75, para o material M4 de 0.71 a 0.94 e para o material M6 de 0.62 

a 0.65 (não mostrando uma tendência clara em relação ao pré-esforço aplicado), enquanto que a 

gama estatística de variação deste parâmetro é, como mostrado a seguir, igual a 0.62-0.81 para 

o material M1, 0.69-0.84 para o material M4 e 0.52-0.68 para o material M6. Assim sendo, os 

testes com valores de pré-esforço variáveis não salientaram uma correlação clara entre o 

coeficiente de atrito estático e o pré-esforço. Em contrapartida, a representação das forças nos 

parafusos, normalizadas em relação ao pré-esforço inicial, versus o deslocamento acumulativo e 

os diagramas de degradação efetiva versus o número de ciclos, mostram que a redução da força 

pré-esforço, como esperado, resulta numa perda menor do pré-esforço e menor degradação de 

energia. Adicionalmente, a análise de todos os dados revelaram que para o material M6, a 

degradação efetiva no 10º ciclo é sempre menor que os 10% estipulados pela EN15129 [101]. 

Contrariamente, para os materiais M1 e M4 (materiais macios) os resultados mostraram que este 

requisito mínimo só pode ser cumprido se a pressão de carga for limitada a 60% da carga de pré-

esforço de dimensionamento. 

       

a) Degradação da força nos parafusos (100% a 

40% pré-esforço) 

b) Degradação da energia dissipada (100% a 

40% pré-esforço ) 

Figura 2.22: Degradação das forças nos parafusos e da energia dissipada  
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a) Influência do pré-esforço no coeficiente de atrito: 

chapas M1  

b) Influência do pré-esforço no coeficiente de atrito: 

chapas M4 

 

c) Influência do pré-esforço no coeficiente de atrito: chapas M6 

Figura 2.23: Influência do pré-esforço  

 

2.3.3.4 Influência da configuração das anilhas mola  

Anilhas mola são um tipo de anilha cónica anular, normalmente referidas como Belleville, que 

podem carregados axialmente (em compressão) sem plastificar (se forem adequadamente 

predefinidas [102]) até atingirem um valor limite após o qual apresentam um significante 

aumento de rigidez até estarem completamente achatadas. A sua principal particularidade é que 

podem ser dispostas uma sobre a outra (empilhamento paralelo) de modo a duplicar a resistência 

ou costas com costas (empilhamento em serie) de modo a duplicar a capacidade de deformação 

ou ainda, uma combinação de empilhamentos em serie e paralelo de modo a obter um sistema 

de anilhas com valores de resistência e rigidez desejadas. A presença destas anilhas na literatura 

técnica é usualmente considerada benéfica em todos os casos onde é necessário manter um valor 

constante do pré-esforço dos parafusos durante a vida útil de uma ligação e especialmente, nos 

casos onde as vibrações, a fluência ou interações elásticas entre parafusos possa ser esperada. 

Todos estes fenómenos são extensivamente explicados em [102]. 
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Os seus possíveis efeitos são explicados brevemente na Figura 2.24, onde o comportamento de 

um sistema com anilhas normais e outro com anilhas mola é comparado. A principal diferença 

entre os dois casos, como é facilmente verificável, é que quando no grupo de parafusos existe 

uma redução da espessura, o que pode dever-se ao desgaste que ocorre durante uma ação cíclica 

ou à fluência das camadas de revestimento, a rigidez axial inferior do conjunto ajuda a compensar 

a redução de espessura de aperto, que se pode dever ao desgaste do material de fricção ou ao 

esmagamento dos revestimentos e asperidades. De facto, as anilhas cónicas atuam como molas 

empurrando o corpo do parafuso e restaurando, pelo menos parcialmente, o aperto. O efeito da 

configuração das anilhas mola foi estudado durante o projeto FREEDAM com testes cíclicos, 

considerando o uso de quatro configurações diferentes, nomeadamente: sem anilhas molas, 3 em 

paralelo, 3 em paralelo-2 vezes em serie (6 anilhas molas), 3 em paralelo- 3 – vezes em serie (9 

anilhas molas). Como antes, os resultados dos testes são resumidos, como exemplo para o 

material M1. No entanto, não foram observadas diferenças significativas no comportamento para 

os outros casos, portanto, as considerações apresentadas de seguida podem ser estendidas para 

todos os outros materiais examinados neste trabalho. A comparação é fornecida com referência 

      

 

a) Diagrama típico de parafusos 
b) Ligação com anilhas ou anilhas mola  

 
 

c) Diagrama de parafuso com anilhas 
d) Diagrama de parafuso com anilhas mola 

Figura 2.24: Efeito das anilhas mola (Belleville) 
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ao material M1 porque permite identificar mais facilmente a influência das anilhas mola na 

resposta cíclica. Considerando este material, é possível observar pela Figura 2.25 que a 

configuração das anilhas mola, globalmente, não parece ter uma influência significativa na 

resposta histerética. De facto, todos os testes começam com uma força de escorregamento inicial 

de aproximadamente 400 kN e terminam com uma força de 200 kN e, em contraste com a 

resposta expectável, é visível uma maior degradação para o caso com um número superior de 

anilhas mola.  

Este resultado, do ponto de vista da reposta histerética global, realça a eficiência limitada das 

anilhas mola Europeias estandardizadas na resposta global do dispositivo. Isto também é 

evidenciado pela representação da força dos parafusos durante o teste e pelo diagrama da 

degradação efetiva da dissipação (Figura 2.26). As forças nos parafusos durante os testes são 

apresentadas na Figura 2.26a mostrando que, uma deformação maior do parafuso está, como 

esperado, associado a uma força de pré-esforço inicial menor. No entanto, o benefício obtido não 

resulta numa melhoria global da resposta histerética da ligação, provavelmente devido a um 

maior desgaste do material de fricção. Isto é realçado nos digramas da degradação da dissipação 

efetiva (Figura 2.26b), que mostram que a adoção de diferentes layout para as anilhas mola não 

corresponde a uma melhoria significativa da resposta.  

       

a) Chapa M1 com anilhas 
b) Chapa M1 com 3DS 

 
 

c) Chapa M1 com 6DS 
d) Chapa M1 com 9DS 

Figura 2.25: Efeito do número de anilhas mola utilizadas  
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Concluindo, os resultados deste conjunto de testes demonstraram que as anilhas mola Europeias 

estandardizadas podem ajudar a manter o pré-esforço constante mas, globalmente, não são 

capazes de fornecer uma melhor significativa na resposta cíclica. Assim sendo, enquanto o seu 

papel possa ser relevante para limitar outros efeitos, como efeitos relacionados com perda do 

pré-esforço inicial a longo prazo, vibrações e efeitos térmicos, ao mesmo tempo, o seu uso 

aparenta ser limitado na influência do comportamento cíclico. 

2.3.3.5 Influência da aleatoriedade 

Um conjunto específico de testes no projeto FREEDAM foram dedicados à avaliação da gama 

de variação estatística do coeficiente de atrito e para propor valores de coeficientes de atrito a 

serem usados no dimensionamento SLS e ULS. De facto, é fácil observar também pelos 

resultados anteriores que os revestimentos examinados são afetados por uma variação aleatória 

que necessita de ser considerada no dimensionamento, especialmente no que diz respeito à 

aplicação dos princípios de dimensionamento por capacidade real. De facto, enquanto na 

verificação aos SLS é normalmente necessário adotar valores característicos do coeficiente de 

atrito estático, para as verificações ULS e, em particular, para a aplicação dos princípios de 

dimensionamento por capacidade real, é necessário conhecer os valores máximos e mínimos do 

coeficiente de atrito dinâmico (referido ao cíclico estabilizado) e o valor do limite superior do 

coeficiente de atrito estático. 

 

 

 

 

       

a) Forças nos parafusos para diferentes 

configurações de anilhas  

b) Degradação do amortecimento efetivo para 

diferentes configurações de anilhas 

Figura 2.26: Degradação do amortecimento efetivo e das forças nos parafusos  
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a) Aleatoriedade do coeficiente de atrito – chapa M1  
b) Aleatoriedade do coeficiente de atrito – chapa 

M4  

 

c) Aleatoriedade do coeficiente de atrito – chapa M6  

Figura 2.27: Efeito da variabilidade aleatória  

O rácio entre estes dois valores afeta obviamente o fator de sobresistência, que tem de ser 

considerado na pratica para o dimensionamento dos elementos não dissipativos da estrutura. Esta 

serie de testes foi executada, para cada um dos materiais de revestimento, em dez provetes, todos 

pré-esforçados com uma força de pré-esforço igual a 60% da carga de dimensionamento (valor 

máximo sugerido como resultado do projeto FREEDAM). Mesmo que as anilhas mola não sejam 

significativamente relevantes do ponto de vista sísmico, como já mencionado anteriormente, 

considerando a sua influência na resposta a longo prazo e nas vibrações e efeitos térmicos, foram 

adotadas seis anilhas molas, com um conjunto de duas em paralelo – 3 vezes em serie. Nos 

diagramas da Figura 2.27, uma síntese dos coeficiente de atrito obtidos para todos os testes, 

representados versus o deslocamento acumulativo é representado, apresentado nos mesmos 

diagramas o valor médio (linha continua) e o fractile 5% e 95% (linhas tracejada inferior e 

superior), avaliada para cada valor do deslocamento acumulativo, subtraindo ou adicionando o 

valor médio k vezes o coeficiente de variação. De modo a obter um número limitado de dados 

(10 provetes para cada material), o valor de k foi definido de acordo com as indicações dadas 

pelo EC0 na secção D7.2 [80], nomeadamente, foi assumido um valor igual a 1.92, assumindo 

uma distribuição normal.  
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2.3.3.6 Influência da velocidade 

De forma semelhante ao considerado nos testes a velocidades lentas, também os testes 

considerando velocidades elevadas foram executados em duas partes separadas. Na primeira 

sessão, foram feitos um número limite de testes, estendendo esta análise a oito materiais. De 

seguida, foram feitos testes adicionais apenas nos materiais M1, M4; M6. A primeira fase de 

testes incluiu 15 testes a altas velocidades, com chapas de fricção revestidas com os cinco 

materiais macios e os três duros já mencionados. Por outro lado, a segunda fase incluiu 45 testes 

apenas em três materiais (M1, M4 and M6). 

Os testes realçaram uma dependência significativa do coeficiente de atrito da velocidade. Isto é 

facilmente reconhecível pelos resultados dos testes, que são representados aqui, como exemplo, 

para o material M4 (Figura 2.28). Para os outros materiais, resultados semelhantes foram obtidos, 

apesar de que o material M1 apresenta instabilidades nos ciclos para a velocidade mais alta (200 

mm/s). A velocidade modifica a forma dos ciclos histeréticos, mas não modifica 

significativamente o valor da força inicial de escorregamento. De facto, como é mostrado na 

Figura 2.29, o valor inicial do coeficiente de atrito observado nos testes varia entre valores 

mínimos e máximos que estão dentro da gama normal de variação estatística para o coeficiente 

de atrito dos três materiais considerados. Adicionalmente, foi observada uma correlação fraca 

para os três materiais, traçando uma linha de regressão do coeficiente de atrito inicial versus a 

velocidade de escorregamento (regressão quase horizontal). 

   
4 mm/s 10 mm/s 50 mm/s 

   
100 mm/s 150 mm/s 200 mm/s 

 

Figura 2.28: Influência da velocidade – chapa M4 
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a) Influência da velocidade – chapa M1  b) Influência da velocidade – chapa M4  

 

c) Influência da velocidade – chapa M6  

Figura 2.29: Influência da velocidade no valor inicial do coeficiente de atrito  

Contudo, os testes salientaram que, enquanto a velocidade não influencia significativamente os 

valores iniciais do coeficiente de atrito, afeta de forma relevante o desgaste do material e a 

flutuação das forças nos parafusos durante os testes. Em quase todos os testes cíclicos, foi 

observado que a degradação cíclica do coeficiente de atrito é mais significativa quando a 

velocidade de escorregamento é baixa (quase-estática). Assim, nos testes a velocidades lentas, é 

geralmente obtida uma estimativa conservativa da evolução da degradação do coeficiente de 

atrito. A degradação cíclica do coeficiente de atrito não é uniforme e varia com a velocidade de 

escorregamento. De facto, para os três materiais, a taxa de degradação é diferente e depende da 

velocidade do teste. Por exemplo, fazendo referencia ao material M4, foi observado que a taxa 

de degradação do coeficiente de atrito é diminui quando a velocidade aumenta para velocidades 

entre 4-100 mm/s e, aumenta outra vez para velocidades entre 100-200 mm/s. Para os outros 

materiais foi encontrado um comportamento semelhante embora, cada material possua a suas 

próprias propriedades de degradação o que não permite a definição de uma regra geral. O 

material M1 mostrou uma pequena dependência da degradação do coeficiente de atrito da 

velocidade. Contrariamente, o material M6 mostrou uma reposta variável, dependendo da 

velocidade.  
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a) Chapas M1  b) Chapas M4  

 

c) Chapas M6  

Figura 2.30: Dependência da degradação do FC na velocidade  

Os materiais M4 e M6 mostraram um possível aumento do coeficiente de atrito para além do 

valor estático inicial, dependendo do deslocamento cumulativo e da velocidade de 

escorregamento. Especificamente, no material M4 observou-se um aumento do coeficiente de 

atrito, comparado com o valor estático, de cerca de 20%. Por outro lado, no material M6 este 

aumento foi de cerca de 60%, para deslocamentos acumulativos muito grandes. Do ponto de 

vista do dimensionamento, este efeito pode ser prejudicial para a aplicação do princípio por 

capacidade real e, assim, deve ser considerado na estimativa da sobreresistência do dispositivo 

para o dimensionamento dos elementos não estruturais da estrutura. De qualquer forma, deve-se 

ter em conta que os testes foram executados considerando deslocamentos acumulativos muito 

grades, que vão muito para além do deslocamento acumulativo requerido quando se consideram 

eventos sísmicos realistas. Em situações praticas, uma estimativa fiável do deslocamento 

máximo acumulativo pode ser feita considerando as exigências que advém da adoção de 

protocolos de carga estandardizados que são normalmente assumidos como referencias para a 

caracterização de ligações. Por exemplo, é fácil de verificar que se o protocolo de carga da AISC 

358 para pré-qualificação sísmica for considerada, o braço para uma ligação considerada como 

referência é fixo a, por exemplo, 600 mm e a rotação máxima da ligação fixa nos 40 mrad, uma 

estimativa superior do deslocamento acumulativo exigido é igual a 400 mm. Na Figura 2.31, os 

mesmos diagramas são redesenhados, fixando a abscissa máxima nos 400 mm. Isto realça que, 

dentro desta gama, a sobreresistência dinâmica, comparada com o valor estático inicial, é 

aproximadamente iguala 1 para os materiais M1 e M4 (soft), e igual a 1.2 para o material M6.  
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a) Chapas M1 b) Chapas M4 

 

c) Chapas M6 

Figura 2.31: Dependência da degradação do FC na velocidade até 400 mm  

2.4 PERDAS DE PRÉ-ESFORÇO DURANTE A VIDA EM SERVIÇO 

2.4.1 Introdução 

Vários trabalhos examinaram a influência das técnicas de pré-esforço, fenómenos de relaxação, 

fluência do revestimento, vibrações e desaperto, demonstrando que os parafusos pré-esforçados 

tem sempre perdas do pré-esforço inicial [103]-[105]. A perda do pré-esforço é normalmente 

significante nas primeiras 12h após o aperto, e é fortemente influenciado pelas cargas externas 

aplicadas às ligações [106]. Adicionalmente, testes a longo prazo geralmente mostram que após 

os efeitos iniciais, a perda de pré-esforço é continua obedecendo a uma regra logarítmica [104]. 

A perda da tensão inicial no parafuso deve-se a diferentes fenómenos, sendo os mais importantes 

o insuficiente aperto inicial, desaperto, relaxação, fluência, uso de materiais não apropriados e 

das cargas externas aplicadas. Uma representação esquemática da evolução do pré-esforço em 

parafusos ao longo do tempo, é apresentada na Figura 2.32, onde três fases podem ser realçadas. 

Imediatamente após o aperto, o parafuso mostra uma perda inicial da força, que se deve 

essencialmente ao processo de instalação. Esta perda ocorre logo após o aperto e aumenta com 

a magnitude do pré-esforço aplicado, especialmente se o parafuso for aperto para além do seu 

limite de cedência [107]. Apos a instalação aparece uma perda que é chamada de perda de meio-

termo; diferentes aspetos podem afetar a quantidade desta perda como, a variação de 

temperatura, problemas de instalação e influência das cargas externas. Por ultimo, uma perda a 
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longo prazo ocorre continuamente durante a vida útil da estrutura e, após algum tempo, a taxa 

de perda estabiliza.  

De modo a caracterizar a resposta dos parafusos para pré-esforço aplicados nos dispositivos por 

fricção, testes experimentais foram conduzido na Universidade de Salerno e na Universidade de 

Liege durante o projeto FREEDAM (Figura 2.33). De modo a caracterizar a perda de pré-esforço, 

avaliando as metodologias para limitar esta perda, quatro tipologias de ligações parafusadas 

equipadas com anilhas normais e anilhas mola com diferentes configurações foram consideradas.  

  

a) Layout para testes a longo prazo  
b) Layout para testes a curto e médio prazo 

Figura 2.33: Layouts de teste 

Para além disso, de modo a verificar as perdas a curto, médio e longo prazo, para cada uma das 

configurações de anilhas, os testes foram executados considerando diferentes períodos de tempo. 

Para avaliar a relaxação a curto e médio prazo, foram conduzidos 20 testes a curto prazos 

(aproximadamente de 18h) e quatro testes a médio prazo (30 dias). Adicionalmente, para todas 

as configurações de anilhas, cinco testes a longo prazo de relaxação foram considerandos, 

      

Figura 2.32: Evolução do pré-esforço ao longo do tempo 
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monitorizando a evolução da força dos parafusos durante 5 meses. Os testes foram efetuados em 

ligações simétricas (SFCs), compostas por chapas (8 mm) revestidas por um material de fricção 

(material M4), duas chapas externas e aço S275JR galvanizado a quente (15 mm) e uma chapa 

interna com furos alongados em aço inoxidável AISI 304. As chapas foram aparafusadas com 

parafusos M20 de classe 10.9 HV. A força de pré-esforço alvo para o dispositivo foi considerada 

igual a 120 kN, visto que os testes conduzidos anteriormente demonstraram as vantagens em 

reduzir a tensão nos parafusos a valores entre 30-70% do pré-esforço de dimensionamento. Para 

todos os testes, os parafusos foram equipados com dispositivos para medição de forças. Nos 

testes a curto e médio termo, a evolução do pré-esforço nos parafusos foi detetada utilizado uma 

célula de carga (FUTEK LYH500 capacidade máxima 222.4 kN). Para os testes a longo prazo, 

foram utilizados extensómetros embebidos no corpo do parafuso. 

Em alguns testes, de modo a reduzir as perdas de pré-esforço, foram utilizadas anilhas Belleville 

com uma forma cónica (Figura 2.34). Para avaliar a eficácia destas anilhas na redução da perda 

de pré-esforço, dois tipos de anilhas cónicas foram utilizados: Anilhas molas Europeias para 

parafusos M20 (DS DIN 6796 [108]) e um tipo de anilha Belleville personalizada (Anilha grande, 

BW). As anilhas personalizadas foram pré-definidas em fábrica. Isto significa elas são 

completamente achatadas em fábrica de modo a endurecer o material, assumindo um 

comportamento elástico perfeitamente plástico. Por outro lado, a tipologia de anilha mola 

Europeia estandardizada é tipicamente produzida sem predefinição. Assim sendo, foram testadas 

nas condições de entrega (não pré-definidas), e pré-definidas no laboratório com uma máquina 

de teste universal.  

 
 

a) Anilha personalizada (BW) b) Anilha mola DIN 6796 M20 (DS) 

Figura 2.34: Anilhas Belleville consideradas 

s molas personalizadas têm uma capacidade resistente de 120 kN. As anilhas mola Europeias, 

em conformidade com DIN6796 tem uma capacidade de carga de cerca de 70 kN. Como referido 

acima, quatro configurações de anilhas foram testes neste estudo. Os layouts apresentados na 

Figura 2.35 foram testados: i) configuração com anilhas normais (FW) em conformidade com 

EN14399-6 [109]; ii) a configuração com um conjunto de anilhas Belleville (BW) 

personalizadas, instaladas abaixo da cabeça e porca do parafuso; iii) um grupo de 3 anilhas molas 

(3DS) em paralelo em conformidade com DIN6796; iv) um grupo de 3 anilhas molas em paralelo 

em conformidade com DIN6796, pré-definidas no laboratório (3DSps). 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 65 

    

a) kFW= 993.7 kN/mm b) kBW= 111.6 kN/mm c) k3DS= 186.9 kN/mm d) k3DSps=186.9 kN/mm 

Figura 2.35: Configuração de anilhas examinadas  

Três campanhas experimentais para investigar os efeitos a curto, médio e longo prazo são 

apresentados nesta seção. Todos os testes foram nomeados através de acrónimos “ST-FW-TEST 

#”; onde as primeiras duas letras indicam o tipo de teste ST=curto prazo, MT= medio prazo, e 

LT= longo prazo; o segundo conjunto de letras indica a configuração dos parafusos, FW = anilha 

normal, BW= Anilha grande, 3DS = 3 anilhas mola e 3DSps = 3 anilhas mola pré-definidas e o 

ultimo número indica o número do teste (1,2,3,…). A mesma denominação foi utilizada para o 

teste com força externa aplicada, tendo sido adicionada a denominação EXLOAD (carga 

externa), a seguir à configuração dos parafusos. Por exemplo, a legenda “ST-BW-EXLOAD-

TEST1” indica um teste a curto prazo (ST), teste 1 (TEST1) com uma anilha grande (BW) com 

carga externa aplicada (EXLOAD). A carga externa aplicada foi determinada de acordo com a 

EN1090-2 para testes de fluência e toma o valor de 120 kN.  

2.4.2 Perda de pré-esforço a curto prazo 

De modo a avaliar a relaxação a curto prazo nas ligações propostas, foram conduzidos 20 testes 

(duração até 18h) considerando o Layout 2 (Figura 2.36). Para cada configuração, cinco testes 

foram considerados. As configurações examinadas de anilhas são as seguintes: a) EN14399-6 

anilhas estandardizadas sem anilhas molas; b) anilhas molas personalizadas (BS); c) DIN 6796 

anilhas sem predefinição (3DS); d) Anilhas DIN 6796 pré-definidas (3DSps). Quatro de cinco 

testes foram conduzidos sem carga externa aplicada na ligação (ST-##-TEST#), e no quinto teste 

foi considerada a carga externa iguala 120 kN (ST-##-EXLOAD-TEST#) na ligação. Isto para 

estimar, separadamente, a influência da carga externa de tensão na perda de pré-esforço. Todos 

os resultados estão resumidos na Figura 2.36. 
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a) ST-FW b) ST-BW 

  
c) ST-3DS d) ST-3DSps 

Figura 2.36: Resultados dos testes a curto prazo. 

 

Quando a carga externa é aplicada (ST-##-EXLOAD-TEST#), uma perda instantânea do pré-

esforço ocorre. Isto é devido ao assentamento dos revestimentos entre a cabeça e a porca do 

parafuso e as roscas do parafuso. Maioritariamente, a carga externa aplicada resulta de uma 

concentração de perdas no final do processo de carga. Todos os testes, de fato, mostram uma 

alternância da curva perda-tempo proporcional à carga aplicada. Na Tabela 2.1-Tabela 2.4,a 

perda de pré-esforço que ocorre nos parafusos é reportada em parâmetros estatísticos (valores 

médios do fractile 5% e 95%) para o intervalo de tempo 1h, 6h, 12h e 18h. A perda é estimada 

em termos de percentagem em relação ao valor de pico inicial (120kN). Para além disso, a perda 

expectável em 50 anos é calculada para cada intervalo de tempo a partir de uma extrapolação 

logarítmica dos dados até aquele intervalo de tempo, de acordo com o procedimento dado na EN 

1090-2. As últimas duas colunas de cada tabela reportam a perda de pré-esforço e a estimativa 

da perda em 50 anos para o teste com a carga externa aplicada; neste caso, devido à reduzida 

amostra testada, uma avaliação estatística não foi possível. 

As perdas a curto prazo tem uma magnitude semelhante para todas as configurações testadas 

quando a carga externa não é aplicada (3.4% em média). Quando a carga externa é considerada, 

a configuração FW, 3DS, e 3DSps mostram um nível de perda comparável (9.16%, 8.29%, e 

7.85% respetivamente), enquanto que a configuração BW apresenta uma perda menor 6.76%.  
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Tabela 2.1:Relaxação a curto prazo - configuração FW 

ST-FW TEST 1-4 

ST-FW-EXLOAD- 

TEST1-2 

Time 
µ              

[%] 

σ              

[%] 
CV 

Fractile 

5% 

[kN] 

Fractile 

95% 

[kN] 

Loss after 50 years  

Fractile     

5% 

µ              

[%] 

Fractile 

95% 

Loss 

[%] 

Loss in 50 

years [%] 

1h 2.65% 0.17% 6.39% 2.29% 3.01% 5.24% 6.93% 6.90% 8.15% 12.80% 

6h 3.12% 0.15% 4.71% 2.81% 3.44% 5.46% 6.57% 6.68% 8.71% 13.16% 

12h 3.34% 0.26% 7.91% 2.78% 3.91% 5.05% 6.45% 7.10% 8.97% 13.13% 

18h 3.49% 0.29% 8.40% 2.86% 4.11% 4.98% 6.42% 7.16% 9.16% 13.23% 

Tabela 2.2:Relaxação a curto prazo - configuração BW 

ST-BW TEST 1-4 ST-BW-EXLOAD- 

TEST 1 

Time 
µ              

[%] 

σ              

[%] 
CV 

Fractile 

5% 

[kN] 

Fractile 

95% 

[kN] 

Loss in 50 years 

Fractile     

5% 

µ              

[%] 

Fractile 

95% 

Loss 

[%] 

Loss in 50 

years [%] 

1h 2.10% 0.22% 10.35% 1.64% 2.56% 4.28% 5.49% 6.70% 6.17% 6.31% 

6h 2.61% 0.31% 12.06% 1.94% 3.28% 4.08% 5.49% 6.90% 6.48% 7.07% 

12h 2.84% 0.36% 12.55% 2.08% 3.60% 4.02% 5.49% 6.96% 6.60% 9.91% 

18h 2.98% 0.39% 12.96% 2.16% 3.80% 3.97% 5.49% 7.00% 6.76% 9.22% 

Tabela 2.3:Relaxação a curto prazo - configuração 3DS 

ST-BW TEST 1-4 ST-BW-EXLOAD- 

TEST 1 

Time 
µ              

[%] 

σ              

[%] 
CV 

Fractile 

5% 

[kN] 

Fractile 

95% 

[kN] 

Loss in 50 years 

Fractile     

5% 

µ              

[%] 

Fractile 

95% 

Loss 

[%] 

Loss in 50 

years [%] 

1h 2.96% 0.18% 6.08% 2.57% 3.34% 6.05% 6.95% 7.85% 7.55% 15.23% 

6h 3.54% 0.22% 6.30% 3.07% 4.02% 6.01% 6.94% 7.88% 7.95% 13.38% 

12h 3.81% 0.24% 6.39% 3.29% 4.33% 6.00% 6.95% 7.89% 8.12% 12.83% 

18h 3.97% 0.27% 6.69% 3.40% 4.54% 5.96% 6.95% 7.94% 8.29% 12.59%   

Tabela 2.4:Relaxação a curto prazo - configuração 3DSps 

ST-3DSps TEST 1-4 

ST-3DSps-

EXLOAD-TEST 1 

 Time  
µ              

[%] 

σ              

[%] 
CV 

Fractile 

5% 

[kN] 

Fractile 

95% 

[kN] 

Loss after 50 years  

Fractile     

5% 

µ              

[%] 

Fractile 

95% 

Loss 

[%] 

Loss in 50 

years [%] 

1h 2.44% 0.29% 11.98% 1.82% 3.07% 4.13% 5.55% 6.97% 6.87% 12.28% 

6h 2.88% 0.28% 9.56% 2.30% 3.47% 2.22% 5.52% 6.65% 7.47% 11.16% 

12h 3.07% 0.26% 8.49% 2.52% 3.63% 4.51% 5.51% 6.51% 7.72% 11.18% 

18h 3.20% 0.25% 7.76% 2.67% 3.73% 4.59% 5.50% 6.41% 7.85% 11.21% 

2.4.3 Perdas de pré-esforço a médio prazo  

Seguindo o mesmo procedimento adotado para os testes a curto prazo e o mesmo layout, quatro 

testes de relaxação a médio prazo foram conduzidos, monitorizando as forças nos parafusos, até 

30 dias (720 horas). Os testes a médio prazo tiveram como principal objetivo a identificação de 

perdas que aparecem nas primeiras horas/dias após o aperto. No entanto, os testes foram 

prolongados de modo a ter uma ideia acerca do tempo necessário para estabilizar as perdas. Os 
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resultados dados na Figura 2.37 são sempre comparados com o caso onde a carga externa é 

aplicada no provete (MT-##-EXLOAD-TEST#). 

  
a) MT-FW b) MT-BW 

  
c) MT-3DS d) MT-3DSps 

Figura 2.37: Resultados dos testes a médio prazo  

Na Tabela 2.5, os resultados são dados para os testes com e sem aplicação da carga externa. Para 

o conjunto com FW e com carga externa, dois testes estão disponíveis. Assim, os valores 

apresentados referem-se à média, utilizando uma regressão para obter a perdas expectáveis em 

50 anos baseadas nos testes de relaxação em 30 dias. A tabela apresenta os dois casos, um com 

a carga externa (MT-##-EXLOAD-TEST#) e outro sem a carga (MT-## -TEST#).  

Globalmente, não existe uma diferença significativa entre a perda dos conjuntos com FW, BW 

e 3DSps quando a carga externa não é aplicada. Pelo contrário, o conjunto 3DS apresenta uma 

perda superior (9.21%), semelhante à perda observada quando a carga exterior é aplicada na 

mesma ligação (9.87%). Contudo, devido ao número limitado de testes, é difícil fazer uma 

generalização da resposta a médio prazo das diferentes configurações. 
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Tabela 2.5:Resumo dos testes a médio prazo  

 MT-FW 
MT-FW-

EXLOAD 
MT-BW  

MT-BW-

EXLOAD 
MT-3DS 

MT-3DS-

EXLOAD 
MT-3DSPs 

MT-3DSps-

EXLOAD 

Time 
Loss 

[%] 

50y 

Loss 

 [%] 

Loss 

[%] 

50y 

Loss 

 [%] 

Loss 

[%] 

50y 

Loss 

 [%] 

Loss 

[%] 

50y 

Loss 

 [%] 

Loss 

[%] 

50y 

Loss 

 [%] 

Loss 

[%] 

50y 

Loss 

 [%] 

Loss 

[%] 

50y 

Loss 

 [%] 

Loss 

[%] 

50y 

Loss 

 [%] 

1h 0.89 0.9 8.62 12.54 1.22 4.18 6.17 6.31 3.8 13.99 7.55 16.23 1.17 4.12 6.82 12.28 

6h 1.31 2.77 9.27 12.82 1.76 4.75 6.48 7.07 5.54 15.81 7.95 13.38 1.69 4.68 7.48 11.17 

12h 1.48 3.17 9.49 12.85 1.99 5.00 6.60 9.19 6.17 15.94 8.12 12.84 1.92 4.94 7.73 11.17 

18h 1.56 3.43 9.64 12.93 2.13 5.13 6.76 9.22 6.72 15.94 8.29 12.59 2.08 5.18 7.85 11.22 

24h 1.6 4.18 9.77 13.00 2.2 5.13 6.81 7.75 6.72 15.82 8.41 12.19 2.10 5.18 8.00 11.48 

7d 2.15 4.01 10.31 12.93 2.45 5.78 7.21 8.61 8.27 14.84 9.00 11.73 2.44 5.49 9.22 12.44 

15d 2.32 4.19 10.70 12.97 3.29 6.06 7.47 9.11 8.65 14.28 9.35 11.78 3.10 5.87 9.90 15.92 

30d 2.59 4.35 11.22 13.61 3.67 6.33 7.65 9.08 9.21 13.92 9.87 11.88 3.60 6.12 10.8

4 
15.97 

2.4.4 Perdas de pré-esforço a longo prazo  

As perdas de pré-esforço a longo prazo foram conduzidas monitorizando a perda de pré-esforço 

durante um período de cinco meses. Os testes foram executados seguindo o protocolo para testes 

de fluência de acordo com a EN 1090-2. O objetivo do procedimento é individualizar o declive 

da curva deslocamento-log tempo, definindo, por extrapolação, a perda ocorrida no tempo alvo. 

Nos testes apresentados neste trabalho, a estabilização ocorreu depois de 2-3 meses. Este 

resultado é consistente com as descobertas de outros autores, que, em detalhes semelhantes, 

descobriram que a estabilização ocorre antes dos 4 meses [103]. Os testes foram conduzidos 

numa divisão com temperatura controlada e constante igual a 20ºC. O objetivo foi o que medir 

as alterações nas extensões dos parafusos de modo a quantificar a quantidade de perda num 

período de tempo considerado longo, tendo em conta a influência da carga de serviço definida 

de acordo com a EN 1090-2. As medições dos extensómetros foram registados continuamente 

por cinco meses, antes e depois da aplicação da carga externa. De modo a seguir os 

deslocamentos devido à fluência, seis indicadores (Digimatic indicator ID-C112X/1012X) com 

uma precisão de 0.0025 mm foram aplicados no provete. Os dispositivos mediram os 

deslocamentos relativos entre as chapas internas e a chapa de fricção e os deslocamentos 

relativos entre a chapa externa e a chapa de fricção, que estão muito abaixo dos limites dados 

pela EN1090-2. Seis dispositivos foram adotados para controlar os deslocamentos totais e 

relativos. Imediatamente depois do aperto dos parafusos, os provetes foram aplicados na 

máquina de teste, e a carga externa aplicada. As perdas de pré-esforço medidas durante cinco 

meses, expressas como uma percentagem do pré-esforço inicial, são apresentadas na Figura 2.38. 

Em geral, não existem diferenças significativas entre as configurações FW, 3DS, e 3DSps, o que 

confirma os resultados já discutidos nos testes a curto e longo prazo. A maior perda foi detetada 

na configuração com anilhas normais FW, que apresentam perdas entre 11.9%-12.3%. Isto está 

de acordo com os resultados esperados visto que não há possibilidade de uma anilha normal 

compensar a perda de força num parafuso. A configuração 3DS mostra perda na ordem dos 

11.3%, que são semelhantes às perdas da configuração FW. Neste caso, a falta de predefinição 

das anilhas mola torna-as menos adequadas para a corrente aplicação. No entanto, também a 

configuração 3Dps mostra resultados semelhantes (11.6% em 5 meses); de fato, uma perda de 

pré-esforço semelhante foi registada para esta configuração. Os resultados obtidos para a 3DSps 
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(Belleville DIN6796), indica que, para este caso, a perda de pré-esforço não é influenciada pelo 

procedimento predefinido. Uma menor redução das perdas de pré-esforço é observada no provete 

com a configuração BW.  

  
a)  b)  

  
c)  d)  

Figura 2.38: Resultados dos testes a longo prazo  

De facto, a configuração BW apresenta uma perda do pré-esforço menor em 5 meses (7.4%). 

Este resultado está de acordo com as perdas a curto e médio prazo apresentadas nos parágrafos 

anteriores. No entanto, para este caso, a evolução da perda é um pouco diferente do que nos 

outros casos. De facto, o declive da perda não é sempre positivo, o que pode dever-se à relaxação, 

que leva a uma lenta descarga da anilha, compensando a perda de tensão no parafuso. Isto pode 

exigir que a tensão no parafuso desça até que o escorregamento das extremidades das anilhas por 

baixo da chapa seja permitido. Mais detalhes acerca da influencia deste tipo de anilhas no pré-

esforço pode ser encontrada em [110]. É preciso notar que os testes experimentais apresentados, 

embora de numero limitado, confirmam e estendem os resultados obtidos em testes anteriores 

realizados em configurações semelhantes [111]-[112]. É de realçar que em todos os casos 

examinados, a perda de pré-esforço inicial nunca foi superior a 16% do pré-esforço instalado. 

Do ponto de vista do dimensionamento, esta informação é bastante importante porque realça a 

necessidade da adoção de fatores parciais de segurança relacionados com a perda de pré-esforço 

nos parafusos, o que, com base nas análises conduzidas, pode ser considerado conservativa 

mente igual a 1.16. Do ponto de vista prático, isto significa que para assegurar que os dispositivos 

não deslizam durante a vida útil alvo considerada para a estrutura, os parafusos devem ser 

inicialmente pré-esforçados com um aperto 16% superior.  
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2.5 DIMENSIONAMENTO E MODELAÇÃO AVANÇADA DE 

AMORTECEDOR DE FRICÇÃO  

2.5.1 Valores de dimensionamento do coeficiente de atrito e modelos de regressão  

De modo a fornecer uma ferramenta rápida para o dimensionamento ou modelação dos 

dispositivos com os três revestimentos que foram mais estudados durante o projeto de 

investigação FREEDAM (M1, M4, e M6), uma análise de regressão dos resultados testes a 

velocidades lentas (média e limite do fractile superior/inferior) foi conduzida. Para simplificar, 

os dados dos testes a velocidades lentas são considerados porque, como demonstrado 

anteriormente, eles fornecem os valores mais conservativos da resposta em termos de degradação 

cíclica. Os resultados do estudo de regressão são sumarizados na Tabela 2.6. O coeficiente de 

atrito é expresso em função do deslocamento acumulativo através da seguinte equação: 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝐴0𝛿𝑡
2 + 𝐵0𝛿𝑡 + 𝐶0 𝑖𝑓 𝛿𝑡 < 𝑘 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝐴1𝛿𝑡
2 + 𝐵1𝛿𝑡 + 𝐶1 𝑖𝑓 𝑘 <  𝛿𝑡 < 400 𝑚𝑚 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝐴2𝛿𝑡
2 + 𝐵2𝛿𝑡 + 𝐶2 𝑖𝑓 400 <  𝛿𝑡 < 1500 𝑚𝑚 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝐴3𝛿𝑡
2 + 𝐵3𝛿𝑡 + 𝐶3 𝑖𝑓 1500 <  𝛿𝑡 < 4000 𝑚𝑚 

Adicionalmente, a partir dos resultados obtidos nas seções anteriores, os parâmetros principais a 

serem utilizados para o dimensionamento das ligações dissipativas com os três materiais 

descritos neste documento, foram derivados. Como descrito acima, o dimensionamento dos 

dispositivos requere pelo menos três valores diferentes do coeficiente de atrito. O valor a ser 

usado para as verificações dos limites de utilização em serviço, o valor para dimensionar a 

resistência dos dispositivos e o limite superior do valor do coeficiente de atrito para dimensionar 

os elementos não dissipativos da estrutura (ligações, vigas e colunas).  

Em particular, para as verificações SLS, é necessário assegurar que as ligações de fricção não 

deslizam na ocorrência de cargas estáticas ou na ocorrência de eventos sísmicos moderados. Para 

todas estas combinações de ações, o valor característico do coeficiente de atrito estático tem que 

ser utilizado. Para os dispositivos de fricção, de modo a garantir uma adequada dissipação de 

energia aos estados limites últimos ULS, é necessário considerar o menor valor do coeficiente 

de atrito dinâmico expectável, nomeadamente, o valor característico do valor do coeficiente de 

atrito dinâmico. Para além disso, no dimensionamento ULS das partes não dissipativas da 

estrutura, que, neste caso são representadas pelas vigas, colunas e os elementos da ligação 

considerados, o maior valor do coeficiente de atrito estático deve ser considerado, 

nomeadamente o 95% do fractile do coeficiente de atrito estático. De fato, este é o valor máximo 

possível que, de um ponto de vista estatístico, os elementos não dissipativos devem resistir antes 

do deslizamento dos dispositivos de fricção. Com este objetivo, para cada um dos três materiais 

e para cada conjunto de 10 dados, os valores dos coeficientes de atrito efetivos e reais foram 

avaliados, estando os resultados sumarizados na Tabela 2.7. 
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Tabela 2.6: Resultados do estudo de regressão 

 Material M1 Material M4 Material M6 

Fractile 

5% 

average Fractile 

95% 

Fractile 

5% 

average Fractile 

95% 

Fractile 

5% 

average Fractile 

95% 

𝐴0 0 0 0 6.35 ∙ 10−5 7.34 ∙ 10−5 7.934

∙ 10−5 

1.2 ∙ 10−4 9.83

∙ 10−5 

8 ∙ 10−5 

𝐵0 −7.2

∙ 10−3 

7.6 ∙ 10−3 7.9

∙ 10−3 

−6.35

∙ 10−3 

−7.34 ∙ 10−3 −7.934

∙ 10−3 

−6.7 ∙ 10−3 −6.84

∙ 10−3 

−7.1 ∙ 10−3 

𝐶0 0.61 0.69 0.79 0.69 0.76 0.84 0.52 0.60 0.68   

𝐴1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝐵1 2 ∙ 10−4 2 ∙ 10−4 0 0 0 0 −4.3 ∙ 10−5 −2.11

∙ 10−5 

−8.69 ∙ 10−7 

𝐶1 0.43    0.50 0.59 0.53   0.58 0.64 0.487 0.504 0.521 

𝐴2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝐵2 −1.1

∙ 10−4 

−1.6

∙ 10−4 

−1.1

∙ 10−4 

−1.233

∙ 10−4 

−9.096

∙ 10−5 

−7.37

∙ 10−5 

−3.63

∙ 10−5 

−3.01

∙ 10−5 

−2.39 ∙ 10−5 

𝐶2 0.55 0.64 0.63 0.579 0.616 0.669 0.484 0.508 0.532 

𝐴3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝐵3 −4

∙ 10−5 

−3 ∙ 10−5 −5

∙ 10−5 

−5.32

∙ 10−5 

−4.41 ∙ 10−5 −3.09

∙ 10−5 

0 0 0 

𝐶3 0.45 0.44 0.54 0.474 0.545 0.604 0.43 0.463 0.496 

k 25 50 50 

Tabela 2.7:Variação estatística do coeficiente de atrito estático 

Material M1 Material M4 Material M6 

TEST n° 0,effective 0,actual TEST n° 0,effective 0,actual TEST n° 0,effective 0,actual 

NV 60 0.82 0.84 NV 38 0.72 0.74 NV 49 0.64 0.65 

NV 61 0.72 0.73 NV 39 0.81 0.85 NV 50 0.63 0.63 

NV 62 0.66 0.67 NV 40 0.76 0.81 NV 51 0.57 0.57 

NV 63 0.75 0.77 NV 41 0.77 0.80 NV 52 0.54 0.55 

NV 64 0.73 0.75 NV 42 0.73 0.76 NV 53 0.59 0.59 

NV 65 0.75 0.77 NV 43 0.83 0.86 NV 54 0.65 0.65 

NV 66 0.62 0.62 NV 44 0.79 0.82 NV 55 0.58 0.59 

NV 67 0.69 0.70 NV 45 0.71 0.74 NV 56 0.64 0.65 

NV 68 0.72 0.74 NV 46 0.78 0.81 NV 57 0.65 0.65 

NV 69 0.67 0.69 NV 47 0.74 0.77 NV 58 0.53 0.53 

MEAN 0.71 0.73 MEAN 0.76 0.79 MEAN 0.60 0.61 

DEV ST 0.06 0.061 DEV ST 0.04 0.041 DEV ST 0.05 0.047 

CV 0.08 0.084 CV 0.05 0.052 CV 0.08 0.077 

Fractile 5% 0.62 0.61 Fractile 5% 0.69 0.72 Fractile 5% 0.52 0.52 

Fractile 95% 0.81 0.85 Fractile 95% 0.84 0.87 Fractile 95% 0.68 0.70 
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Como descrito anteriormente, estes valores, em conjunto com o fractile 5% dos coeficientes de 

atrito dinâmicos avaliados em correspondência com o primeiro ciclo estabilizado, representam 

os valores necessários para dimensionar as ligações.  

Os significados destes coeficientes de atrito estão representados nas Figura 2.39, enquanto que, 

por simplificação, são resumidos na Tabela 2.8 

Tabela 2.8:Valores de dimensionamento dos coeficientes de atrito 

Material M1 Material M4 Material M6 

Design FC 𝝁𝟎,𝒅 Design FC 𝝁𝟎,𝒅 Design FC 𝝁𝟎,𝒅 

Static 5% fractile 0.62 Static 5% fractile 0.69 Static 5% fractile 0.52 

Static 95% fractile  0.81 Static 95% fractile  0.84 Static 95% fractile  0.68 

Dynamic 5% fractile 0.43 Dynamic 5% 

fractile 

0.53 Dynamic 5% fractile 0.49 

  

       

a) Chapas M1  b) Chapas M4 

 

c) Chapas M6 

Figura 2.39: Valores de dimensionamento dos coeficientes de atrito para os materiais examinados  
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DAS LIGAÇÕES FREEDAM  

3.1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o uso de dispositivos substituíveis anti sísmicos nas ligações viga-coluna 

tem recebido uma grande atenção na comunidade científica [1-11], não só devido à alta 

capacidade de dissipação de energia, mas também à consequentemente redução da procura na 

ductilidade global e local. Até à data, tem sido propostos uma grande variedade de dissipadores, 

apresentando sistemas baseados na ativação de mecanismos simples de dissipação, como a 

cedência de componentes metálicas, o atrito seco e a viscosidade de fluidos [12, 13]. A sua 

aplicação tem sido sugerida principalmente no âmbito de estratégias de dimensionamento 

baseadas na dissipação de energia suplementar. 

No entanto, apesar da introdução de dispositivos anti-sísmicos reduzir os danos estruturais, os 

deslocamentos laterais que são normalmente necessários para ativar os amortecedores, 

conduzem ao desenvolvimento de danos nos elementos estruturais que podem ser difíceis ou 

impraticáveis de reparar. 

Por essa razão, recentemente foram propostas novas abordagens baseadas na ideia de adotar 

ligações equipadas com amortecedores que diminuam os danos em estruturas de aço. Este é o 

caso, por exemplo, das Ligações Rotuladas Deslizantes (Sliding Hinge Joint, SHJ), 

desenvolvidas na Universidade de Auckland desde 2004 [14-20]. Estas ligações, quando usadas 

em estruturas de aço com transmissão de momento (MRFs), conseguem acomodar grandes 

rotações inelásticas na viga-coluna através do deslizamento de Dissipadores de Atrito 

Assimétricos (AFDs) localizados ao nível do banzo inferior da viga [21-24]. Esta tipologia possui 

muitas vantagens porque é rígida e de resistência parcial, limitando os deslocamentos laterais e, 

simultaneamente, evitando a cedência da extremidade da viga e assim reduzindo o 

sobredimensionamento da coluna decorrente da aplicação dos critérios hierárquicos viga-coluna 

especificados na regulamentação. 

Recentemente, foram também propostos layouts semelhantes de ligações viga-coluna com 

Amortecedores de Fricção Simétricos (SFDs) num trabalho de investigação voltado para o 

desenvolvimento, dimensionamento e ensaio de ligações viga-coluna equipadas com 

amortecedores de fricção [25-35]. Estas novas ligações permitem alcançar os mesmos benefícios 

proporcionados pelas SHJ (rigidez, resistência, ductilidade e alta capacidade de dissipação de 

energia) com o uso de um kit totalmente fabricado em oficina e aparafusado aos elementos 

estruturais (viga e coluna) em obra. 

A principal vantagem deste kit industrializado é o controlo preciso da qualidade das chapas de 

fricção e do procedimento de aperto dos parafusos. Estas questões são, de facto, fundamentais 

para um bom funcionamento dos dispositivos de fricção e necessitam de ser rigorosamente 

controlados durante o processo de produção. Para assegurar a capacidade de desmontagem 

necessária para o dispositivo de fricção, o amortecedor é construído com um esquadro com furos 

alongados que é aparafusado no banzo da viga, e L-stub e chapas de fricção presos com parafusos 
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pré-esforçados de alta resistência. Foram investigadas duas configurações, nomeadamente a 

configuração HFC, onde o esquadro é paralelo ao banzo da viga, e a configuração VFC, onde o 

esquadro é ortogonal ao banzo da viga. (Figura 3.1). Esta configuração força a ligação a rodar 

sobre um ponto localizado na base superior da alma do T-stub e a energia dissipada é assegurada 

pelo deslizamento das chapas de fricção. Outra vantagem deste esquadro é o aumento do braço 

que permite reduzir a força que é transmitida aos dispositivos de fricção para cumprir com os 

requisitos de serviço. 

 

a)Ligação por atrito com amortecedor plano e paralelo ao banzo da viga (configuração HFC) 

 
b)Ligação por atrito com amortecedor plano e paralelo à alma da viga (configuração VFC) 

Figura 3.1: Layouts de ligações de atrito com SFDs  

Atualmente já existem vários trabalhos experimentais dedicados a esta ligação, que abordam 

aspetos importantes do comportamento da ligação, tais como a resposta das chapas de fricção 

quando solicitadas a carregamentos cíclicos, o comportamento de parafusos pré-esforçados na 

instalação e no seu fim de vida. Existem ainda modelos de elementos finitos de ligações viga-

coluna com dispositivos de atrito e o impacto das respostas dos amortecedores de atrito 

elementares [25-36]. 

Com o objetivo de avaliar a resposta das ligações por atrito, foi realizada uma vasta campanha 

experimental no âmbito do projeto de investigação FREEDAM capaz de representar o 

comportamento das ligações internas e externas numa estrutura porticada MRF. O resultado dos 

testes experimentais permitiu a validação dos critérios de dimensionamento para as ligações de 
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atrito desenvolvidas durante o projeto e a calibração dos modelos FEM usados para realização 

de estudos paramétricos. Em particular, o principal objetivo da campanha experimental foi a 

verificação da capacidade das ligações viga-coluna propostas em dissipar a energia introduzida 

por um sismo sem qualquer dano. Para isso realizaram-se 16 testes experimentais: a 

Universidade de Salerno realizou 8 testes em ligações externas e a Universidade de Coimbra 

realizou 8 testes em ligações internas. 

Os provetes foram dimensionados, explorando, para todos os componentes da ligação, exceto 

para os amortecedores de atrito, os modelos já propostos pelo Eurocódigo 3 parte 1-8. Por outro 

lado, para o novo componente, ou seja, para os amortecedores de atrito, usaram-se os resultados 

provenientes das campanhas experimentais em provetes solicitados ao corte com furos alongados 

interpostos com chapas de fricção. Em particular, e tal como descrito no Capítulo 2, os testes nos 

materiais de revestimento da chapa de fricção demostraram que os materiais M1 e M6 

conseguem desenvolver um ligeiro comportamento de aderência e deslizamento (fenómenos 

stick and slip) que pode introduzir vibrações. Desta forma, mesmo que estes possam ser 

considerados apropriados para aplicação nos amortecedores FREEDAM, os testes nas ligações 

viga-coluna foram dedicados apenas ao material M4 porque pareceu ser o mais fiável para 

aplicação nas ligações FREEDAM, evitando fenómenos de aderência e deslizamento. Realizou-

se uma campanha experimental de dezasseis ligações viga-coluna, oito em ligações a vigas IPE 

270 e oito em ligações a vigas IPE 450. Conforme já mencionado, foram consideradas duas 

configurações do amortecedor de atrito: uma configuração horizontal, HFC, e uma configuração 

vertical, VFC (Figura 3.1). Os testes foram executados duas vezes para cada configuração de 

amortecedor. Foi feito um primeiro 1 teste usando anilhas mola e um segundo teste usando um 

provete com anilhas simples na montagem do parafuso.  

3.2 CAMPANHA EXPERIMENTAL NAS LIGAÇÕES EXTERNAS 

3.2.1 Descrição da configuração dos testes 

A campanha experimental considerou as seguintes ligações: 

 FJ-CYC01: Viga IPE270-Coluna HEM220, configuração VFC, Parafusos M20 de classe 10.9 

HV equipados com 6 anilhas mola (3 grupos empilhados em series de 2 anilhas mola 

colocados em paralelo); 

 FJ-CYC02: Viga IPE270-Coluna HEM220, configuração HFC, Parafusos M20 de classe 10.9 

HV equipados com 6 anilhas mola (3 grupos empilhados em series de 2 anilhas mola 

colocados em paralelo); 

 FJ-CYC03: Viga IPE450-Coluna HEB500, configuração VFC, Parafusos M20 de classe 10.9 

HV equipados com 6 anilhas mola (3 grupos empilhados em series de 2 anilhas mola 

colocados em paralelo); 

 FJ-CYC04: Viga IPE450-Coluna HEB500, configuração HFC, Parafusos M20 de classe 10.9 

HV equipados com 6 anilhas mola (3 grupos empilhados em series de 2 anilhas mola 

colocados em paralelo); 

 FJ-CYC05: Viga IPE270-Coluna HEM220, configuração VFC, Parafusos M20 de classe 10.9 

HV sem anilhas mola; 
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 FJ-CYC06: Viga IPE270-Coluna HEM220, configuração HFC, Parafusos M20 de classe 10.9 

HV sem anilhas mola; 

 FJ-CYC07: Viga IPE450-Coluna HEB500, configuração VFC, Parafusos M20 de classe 10.9 

HV sem anilhas mola; 

 FJ-CYC08: Viga IPE450-Coluna HEB500, configuração HFC, Parafusos M20 de classe 10.9 

HV sem anilhas mola. 

 

Todos os testes experimentais foram executados no laboratório STRENGTH (STRuctural 

ENGineering Testing Hall) da Universidade de Salerno. A configuração dos testes é constituída 

por instrumentos e máquinas que podem ser divididas em três categorias: estruturas de reação, 

máquinas de carregamento e instrumentos de medição. No laboratório STRENGTH, a principal 

estrutura de reação é representada pelo piso rígido do laboratório que possui buracos (com um 

diâmetro de 80 mm, espaçados numa malha de 1.0 m x 1.0 m) que são usados para fixar os 

equipamentos de testagem do laboratório e as restrições necessárias à plataforma de ensaio para 

as ligações externas vigas-coluna. Neste caso, para realizar os testes cíclicos das ligações, foram 

usadas estruturas de restrição: um pórtico vertical e uma restrição rígida horizontal (Figura 3.3). 

Além disso, com o objetivo de simular o ponto de momento nulo na estrutura (Figura 3.4), 

adotaram-se duas ligações rotuladas (Figura 3.3). Estas ligações foram dimensionadas para 

resistirem a ações de corte até 2000 kN e foram aparafusadas à base. Uma das ligações rotuladas 

foi dimensionada absorver ações de corte e axiais; os furos nas chapas foram calibrados para 

minimizar o deslizamento. A segunda ligação foi dimensionada para permitir os deslocamentos 

na direção horizontal e para resistir a deslocamentos na direção ortogonal; utilizou-se um pino 

combinado com orifícios alongados para permitir os deslocamentos pretendidos. 

  

a) configuração com amortecedor 

horizontal 
b) configuração com amortecedor vertical 

Figura 3.2: Provetes de Teste (ligação externa) 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 79 

 

 

 

a) FJ-CYC01-FJ-CYC04; 

 
b)  FJ-CYC05-FJ-CYC08 

Figura 3.3: Configuração Experimental 

 

 

a) Ação numa ligação externa devido as 

ações sísmicas 
b) Esquema reproduzido no laboratório 

Figura 3.4: Esquema estrutural 
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Finalmente, de forma a evitar fenómenos de encurvadura lateral implementou-se restrições à 

encurvadura (Figura 3.3) na viga durante os testes experimentais. No que se refere aos 

equipamentos de carga, utilizaram-se três atuadores hidráulicos MTS diferentes. Com o objectivo 

de aplicar carga na coluna foi utilizado um actuador MTS 243.6, trabalhando sob controlo de 

carga. Este actuador possui uma capacidade máxima de 1000kN em compressão e 650 kN em 

tracção com um curso máximo do pistão de +/- 125 mm. Para aplicar o momento flector na 

ligação, foram utilizados dois actuadores MTS diferentes, dependendo do tamanho da viga. Para 

os testes de vigas IPE 270A adotou-se um atuador com uma carga máxima de 245 kN e um curso 

máximo do pistão de +/- 500 mm; já para testes de vigas IPE 4550 utilizou-se um atuador com 

uma capacidade de 500 kN e um curso máximo do pistão de +/- 500 mm. Ambos trabalharam 

com controlo de deslocamento, aplicado na extremidade da viga.  

Tabela 3.1:Carregamento histórico de deslocamento 

v[mm/s]  step θ [rad] # cycles δ [mm] 

0.5 
1 0.00375 6 5.835 

2 0.0050 6 7.780 

1 
3 0.0075 6 11.67 

4 0.010 4 15.56 

2 

5 0.015 2 23.34 

6 0.020 2 31.12 

7 0.030 2 46.68 

4 
8 0.040 2 62.24 

9 0.050 2 77.80 

 

A monitorização dos deslocamentos aplicados nos provetes foi realizada usando transdutores de 

deslocamentos externos. Em particular, durante a campanha experimental, os deslocamentos da 

viga, coluna e dos elementos que compõem a ligação, particularmente o amortecedor de atrito, 

 

Figura 3.5: História de deslocamentos ao longo dos ciclos 
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formam medidos de forma continuada usando LVDTs. Como mencionado acima, foram usados 

dois atuadores hidráulicos nos testes experimentais, em que o atuador inferior foi governado sob 

controle de força de forma a impor uma carga axial constante de 650 kN enquanto que o atuador 

superior foi utilizado para impor o deslocamento cíclico desejado. 

Em particular, o actuador superior foi ligado à extremidade da viga para aplicar o deslocamento 

pretendido de acordo com o protocolo de carregamento AISC 346-10 [37] (Figura 3.5). Este é 

um protocolo de carregamento dedicado especificamente às ligações, prática muito usada nos 

Estados Unidos, e normalmente utilizado para a pré-quantificação das ligações. Este protocolo 

de carregamento é o mesmo que também foi utilizado no projecto de investigação 

EQUALJOINTS. 

Portanto, a partir do conhecimento dos requisitos do regulamento é possível obter o histórico do 

deslocamento no topo da viga. Os testes foram executados para uma rotação máxima de 50 mrad 

(Tabela 3.1). É importante notar que essa rotação é muito maior do que a rotação mínima 

requerida pelo EC8, para pórticos DCH, de 35 mrad.  

Durante os testes, muitos parâmetros foram monitorizados e adquiridos, para avaliar forças e 

deslocamentos ao nível do actuador superior e os deslocamentos nas diferentes componentes da 

ligação. Em todos os testes usou-se pelo menos seis transdutores de deslocamento. De seguida 

apresentam-se exemplos de distribuição dos dispositivos nas duas configurações para o teste nº1 

e teste nº2. Para todos os restantes testes, foram usadas disposições semelhantes para os aparelhos 

de medição. 

Na ligação FREEDAM CYC-01 foram usados os seguintes sensores (Figura 3.6a): 

 LVDTs n.02, 03 e 07 para medir o deslocamento relativo entre os T-stub/cantoneiras e o 

banzo da coluna;  

 LVDT n. 05 para medir o deslocamento entre o esquadro e a viga;  

 LVDTs n. 06 para medir o deslocamento do dispositivo de fricção; 

 LVDT n. 01 para avaliar possíveis deslizamentos da alma do T-stub em relação ao banzo da 

viga. 

 Na ligação FREEEDAM CYC-02 foram usados os seguintes sensores (Figura 3.6b): 

 LVDTs n.01, 03 e 05 para medir os deslocamentos relativos que surgem entre os T-

stub/cantoneiras e o banzo do coluna; 

 LVDT n. 02 para medir os deslocamentos entre a nervura e o banzo da viga na ligação de 

atrito; 

 LVDTs n. 04 e 06 para medir os deslocamentos das duas linhas de parafusos no dispositivo 

de fricção; 

 LVDT n. 07 para avaliar possíveis deslizamentos da alma do T-stub em relação ao banzo da 

viga. 

Para além disso, em todos os testes experimentais, o pré-esforço dos parafusos nos dispositivos 

de fricção foi monitorizado antes e durante o teste usando células de carga (Futek LTH500) com 

os números RC-01, RC-03 e RC-04. Nos testes com vigas IPE 270 foram usadas apenas duas 

células de carga, enquanto que nas vigas IPE 450 usaram-se três células de carga. 
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3.2.2 Resultados dos testes experimentais 

De forma a simplificar, apresentam-se apenas os resultados obtidos pelos provetes FJ-CYC01 

até FJ-CYC04. No relatório final do projeto encontra-se informação adicional de toda a 

campanha experimental. 

Os testes experimentais apresentaram uma resposta em linha com o comportamento esperado. 

De facto, conforme ilustrado na Figura 3.7, foram obtidos ciclos histeréticos amplos e estáveis 

e, macroscopicamente, não foi observado nenhum dano nos componentes não dissipativos. 

 

 

a) FREEDAM-CYC01 

 
b) FREEDAM-CYC02 

Figura 3.6: Posição do LVDTs;  
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Tabela 3.2: Comparação entre os valores do momento de atrito experimentais e de dimensionamento 

 FJ-CYC01 FJ-CYC02 FJ-CYC03 FJ-CYC04 

𝑀𝑒𝑥𝑝  [𝑘𝑁𝑚] 
+185.45 +145.73 +697.48 +556.97 

-210.41 -227.80 -863.04 -782.37 

𝑀𝑛𝑑,𝑑 [𝑘𝑁𝑚] 226.02 217.85 861.85 861.85 

𝑀𝐸𝑑  [𝑘𝑁𝑚] 142.61 137.46 543.79 543.79 

 

Os valores dos limites superiores da resistência estática adotados para o dimensionamento dos 

componentes não dissipativos (representados na Figura 3.7 a tracejado) são praticamente iguais 

aos momentos fletores observados durante os testes experimentais (Tabela 3.2). De forma 

similar, os valores dinâmicos da resistência à flexão, calculados considerando o coeficiente de 

atrito dinâmico, estão muito próximos da resistência ao deslizamento das ligações. Na Tabela 

3.2 é apresentada uma comparação entre a resistência experimental das quatro ligações e a 

resistência de dimensionamento dos provetes. Para todos os provetes, é possível observar que os 

resultados experimentais da resistência à flexão das ligações estão muito próximos dos valores 

de projeto (entre o limite superior estático e o limite inferior dinâmico). A concordância com o 

procedimento de projeto é bastante satisfatória. 

No caso de ligações com a configuração HFC, observou-se uma resistência ao deslizamento 

ligeiramente inferior em momentos fletores positivos, principalmente devido à maior 

deformabilidade dos L-stubs em tração, que provoca uma perda do pré-esforço maior que o 

esperado. Por outro lado, no caso de ligações com configuração VFC, a resistência ao 

deslizamento da ligação, sujeita a momentos fletores positivos e negativos, é praticamente igual 

à resistência de dimensionamento. No caso de ligações com configuração HFC, a resposta da 

ligação foi fortemente assimétrica exibindo valores da resistência significativamente diferentes 

em momentos fletores positivos e negativos. A diferença em relação à resistência máxima foi 

superior a 35% no caso do provete FJ-CYC 02. A assimetria foi principalmente devida à flexão 

das chapas T-stub/L-stub e à consequente flutuação da pressão nas chapas de atrito. As ligações 

com a configuração VFC apresentaram uma pequena assimetria do comportamento cíclico. No 

entanto, durante os ensaios experimentais, também devido à redução das forças de aperto, 

observou-se uma pequena diminuição do momento fletor em grandes rotações. Este efeito foi 

mais evidente nos provetes com vigas maiores, onde a distância do amortecedor de atrito é 

superior, devido ao aumento do braço na ligação. 

Também é possível observar a partir de curvas histeréticas que a resposta é caracterizada por um 

primeiro escorregamento surgindo com um valor de força superior aos correspondentes ciclos. 

Após alguns ciclos, a força de deslizamento é estabilizada e as curvas histeréticas são quase 

sempre repetidas (com a mesma forma) para todo o histórico de carregamento. Estes resultados 

estão em linha com os resultados experimentais nos amortecedores de atrito: as formas dos ciclos 

obtidas nos ensaios das ligações foram perfeitamente compatíveis com os testes ao corte 

executados aos amortecedores de atrito, presentes no capítulo 2. Os primeiros picos 

correspondem ao coeficiente de atrito estático (superior ao valor dinâmico, no caso de material 

de revestimento macio), enquanto que o ciclo estável corresponde à força de deslizamento do 

amortecedor cujo valor está principalmente relacionado com o valor dinâmico do coeficiente de 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 84 

 

atrito. Adicionalmente, considerando o coeficiente de atrito obtido nos testes dos amortecedores 

apenas (capítulo 2), é possível verificar que ambos os valores da força de escorregamento estático 

e dinâmico, observados durante todo o carregamento, são compatíveis com o domínio de valores 

da força de escorregamento obtida dos testes de atrito. É de referir pequenas diferenças em todos 

os casos devido à flexibilidade do aço do L-stub do amortecedor de atrito durante as oscilações 

dos testes (aumento e diminuição) das forças do parafuso sob momentos flectores 

negativos/positivos. 
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 Figura 3.7: Curvas histeréticas 

Na Figura 3.8 as ligações na configuração deformada são representadas apontando a definição 

correcta da geometria dos amortecedores que foram capazes de acomodar a rotação de projeto 

de 50 mrad. A precisão do procedimento de projeto demonstrou-se também pelas medições 

executadas no local durante os testes. Na verdade, para todos os provetes, a dissipação de energia 

foi fornecida apenas pelos amortecedores de atrito deixando no fim do teste todos os elementos 

estruturais intactos. Em particular, assumindo que o centro de rotação está localizado em 

concordância com o T-stub na linha de eixo médio do banzo da viga e que o amortecedor é sujeito 

a ciclos de forças tração/compressão. As representações das medidas locais obtidas com os 

LVDTs são feitas apresentando o deslocamento medido pela força local atuando no amortecedor 

ou ao nível do T-stub. 
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Figura 3.8: Provetes na configuração deformada: a) FJ-CYC01; b) FJ-CYC02; c) FJ-CYC03; d) FJ-

CYC04 

Usando os deslocamentos registados pelos LVDT 04 e LVDT 06 (Figura 3.9), no caso da 

configuração VFC, e os deslocamentos registados pelo LVDT 06 (Figura 3.10), no caso da 

configuração HFC, foi determinada a relação força / deslocamento dos amortecedores de atrito.  

Pode-se observar facilmente que os ciclos histeréticos são praticamente retangulares com uma 

grande capacidade de dissipação de energia e quase nenhuma degradação de rigidez e resistência 

(Figura 3.11). 

As medições locais (Figura 3.12e Figura 3.13) mostram que os T-stubs e os L-stubs permanecem 

praticamente no domínio elástico, enquanto que a dissipação é dada apenas pelo amortecedor de 

atrito que providenciou uma resposta histerética estável com alta dissipação de energia. No final 

dos testes foi observada uma perda da força de aperto dos parafusos de cerca 25-30 %. Este 

resultado sugere que, mesmo que as ligações de atrito sejam de dano reduzido, após a ocorrência 

de um severo movimento do solo, elas necessitam de uma manutenção adequada para verificar 

a resistência residual do amortecedor e a magnitude de perda de pré-esforço. Em particular, pode 

ser necessário, o reaperto dos parafusos para restaurar o pré-esforço. No entanto, deve-se notar 

que os sismos reais exigem uma rotação plástica cumulativa que é geralmente muito inferior à 

importa pelo protocolo de carregamento AISC-358. Portanto, a perda da força de fixação 

observada durante estes testes deve ser considerada como um valor limite superior que não 

possui uma correspondência direta com a perda de pré-esforço que ocorre após um movimento 

real do solo. 
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Figura 3.9: Posição dos instrumentos - FREEDAM-CYC01 

  

Figura 3.10: Posição dos instrumentos - FREEDAM-CYC02 
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O valor do pré-esforço dos parafusos e a sua variação durante os testes foram monitorizados 

usando duas células de carga, RC-03 e RC-04, localizadas em correspondência com as duas filas 

de parafusos do amortecedor. 

Estes resultados estão representados na Figura 3.14. A partir desta figura, é possível observar 

que inicialmente, num primeiro deslizamento, como já detetado nos ensaios de corte, ocorre o 

desaperto dos parafusos que aumenta à medida que aumentam os ciclos de carregamento. Este 

desaperto ocorre até o ciclo de maior deslocamento onde os efeitos da flexão que se desenvolvem 
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Figura 3.11: Força de escorregamento vs curva de deslocamento dos amortecedores de atrito  

FREEDAM-CYC01 (esquerda) e FREEDAM-CYC02 (direita) 

Figura 3.12: Medições locais FREEDAM-CYC01 – T-stub e L-stubs 

  

Figura 3.13: Medições locais FREEDAM-CYC02 – T-stub e L-stubs 
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nas linhas de parafusos dos amortecedores levam a uma oscilação significativa das forças dos 

parafusos que, no pico, atingem praticamente a força inicial. 

Os resultados dos testes experimentais estão em linha com o comportamento esperado. Em todos 

os casos testados, foram observadas pequenas plastificações nas hastes dos T-stubs e L-stubs 

para o banzo da ligação, confirmando a eficiência do procedimento de projecto. Portanto, em 

todos os testes experimentais a dissipação de energia foi providenciada pelos amortecedores de 

atrito FREEDAM deixando no final do teste todos os elementos estruturais praticamente sem 

dano (Figura 3.15). Outra coisa que foi apontada nesta fase experimental é que, aparentemente, 

as anilhas molas Belleville não fornecem um benefício substancial em termos do comportamento 

histerético. Este resultado confirma as observações já feitas no capítulo 2 relacionadas com o 

teste dos amortecedores de atrito. 

Em particular, relativamente às comparações entre as configurações VFC e configurações HFC, 

a degradação da resistência durante o ciclo de carregamento apresentou um comportamento 

semelhante. Além disso, a influência das anilhas Bellville é desprezavel em ambos os casos. No 

entanto, o uso da configuração VFC apresentou uma redução da assimetria dos ciclos histeréticos 

e uma melhoria da sua forma, o que a torna mais próxima da forma retangular ideal, como é 

 

 

Figura 3.14: Força de pré-carregamento no parafuso do amortecedor de atrito 

FREEDAM-CYC01 (esquerda) and FREEDAM-CYC02 (direita) 

  

Figura 3.15: Provete FREEDAM-CYC02 na configuração deformada no fim do teste 
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comprovado pela comparação entre as curvas da força e o deslocamento nos amortecedores de 

atrito obtidos na configuração VFC (esquerda da Figura 3.11) e da configuração HFC (direita da 

Figura 3.11). Em particular, a forma típica exibida pelos ciclos histeréticos na configuração HFC 

é devido à distribuição de pressão diferente das chapas de atrito que ocorre quando a ligação está 

em momento negativo em comparação com a que ocorre em momento positivo. Isto foi também 

testado por simulações FEM presentes no capítulo 4. 

3.3 TESTES EXPERIMENTAIS NAS LIGAÇÕES INTERNAS  

3.3.1 Configuração do teste e programa experimental  

As ligações internas viga-coluna foram testadas na Universidade de Coimbra. As ligações 

testadas nesta campanha experimental são idênticas as ligações externas testadas na 

Universidade de Salerno. Portanto, a única diferença que ocorre na resposta cíclica das ligações 

viga-coluna é devida ao diferente comportamento na zona do painel da alma em corte. Em 

particular, sob a distribuição típica do momento fletor transmitido pelas vigas, a força de corte 

esperada na zona do painel é duas vezes a que ocorre no caso de ligações externas. Desta forma, 

o objetivo principal desta parte experimental planeada no projeto de investigação FREEDAM é 

a validação dos critérios para a avaliação do comportamento da zona do painel em corte que 

constituem uma parte do procedimento de dimensionamento desenvolvido durante o projeto de 

investigação e apresentado em detalhe na Parte II “Design Handbook”, capítulo 7. 

Portanto, à semelhança da campanha experimental das ligações externas, foram testadas quatro 

configurações de ligações FREEDAM, variando as dimensões da viga e da coluna (IPE 270 / 

HEM 220 e IPE 450 / HEB 500) e as configurações dos amortecedores de atrito (configuração 

vertical ou horizontal). Foram realizados 8 testes foram, tal como reportado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3:Programa Experimental 

N. Código de teste 
Dimensões viga e 

coluna 

Tipo de 

teste 

Configuração dos 

amortecedores 

FREEDAM 

Material de 

revestimento 

1 IN270_CYC 1_M4_(1) HE220M / IPE270 Cyclic Horizontal pads M4 

2 IN270_CYC-1_M4_(2) HE220M / IPE270 Cyclic Horizontal pads M4 

3 IN270_CYC-2_M4_(1) HE220M / IPE270 Cyclic Vertical pads M4 

4 IN270_CYC-2_M4_(2) HE220M / IPE270 Cyclic Vertical pads M4 

5 IN450_CYC-1_M4_(1) HE500B / IPE450 Cyclic Horizontal pads M4 

6 IN450_CYC-1_M4_(2) HE500B / IPE450 Cyclic Horizontal pads M4 

7 IN450_CYC-2_M4_(1) HE500B / IPE450 Cyclic Vertical pads M4 

8 IN450_CYC-2_M4_(2) HE500B / IPE450 Cyclic Vertical pads M4 
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Em todos os testes, foi usado o material rotulado como M4 como material de revestimento das 

chapas de atrito e nos parafusos de montagem dos amortecedores foram usadas anilhas mola. 

Os parafusos foram pré-esforçados usando o método de aperto e a pré-carga aplicada nos 

parafusos do amortecedor foi estimada com base no procedimento de dimensionamento definido 

para os amortecedores FREEDAM, desenvolvidos com base nos resultados experimentais 

apresentados no capítulo 2. O pré-esforço do parafuso é responsável pelo valor médio do valor 

do coeficiente de atrito e a sua variabilidade estatística. Na Figura 3.16 apresentam-se os provetes 

de teste e a Figura 3.17 ilustra o esquema da configuração do teste. A coluna é suportada por 

uma rotula na base, enquanto que as extremidades da viga são verticalmente apoiadas com 

permissão do movimento lateral dos provetes. A ação cíclica foi aplicada no topo da coluna por 

um actuador, seguindo as disposições sísmicas AISC 341/2010 [37], com uma rotação máxima 

imposta de 50 mrad. O momento flector transmitido as ligações viga-coluna foi estimado pela 

Equação (3.1), multiplicando a reação das extremidades das vigas, R (Figura 3.18), pelo 

comprimento entre a restrição da viga e o banzo da coluna (Lb na Figura 3.17 e Figura 3.18), 

enquanto que a rotação da ligação foi estimada dividindo o deslocamento horizontal da coluna 

ao nível do actuador, δ, pela distância entre o actuador e rótula da coluna (Lc nas Figura 3.17 e 

Figura 3.18). 

𝑀𝑡 = 𝑅 × 𝐿𝑏  (3.1) 

 

  

a. Configuração 1.1 - HE220M / IPE270 – Chapa 

Horizontal 

b. Configuração 2.1 - HE220M / IPE270 – Chapa 

Vertical 

  

c. Configuração 1.2 - HE500B / IPE450 - Chapa 

Horizontal 

d. Configuração 2.2 - HE500B / IPE450 – Chapa 

Vertical 

Figura 3.16: Provetes de teste (ligações internas) 
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Durante os testes, foi medido a força, deslocamentos, deformações, aperto e temperatura, que 

exigiu o uso de uma grande quantidade de instrumentos, como exemplificado na Figura 3.19 em 

cada um dos provetes. Em detalhe, foi usado a seguinte instrumentação: 

 1 actuador – Domínio de Força: ±900 kN; Domínio de deslocamento: ±150 mm; Frequência 

1Hz com um deslocamento máximo de +7.02mm/-5.63mm; 

 4 células de carga – Capacidade máxima de 500kN em compressão; 

 15 transdutores de deslocamento (DT na Figura 3.19) - LVDT (n.4 sensores de domínio 

±25mm; n.4 sensores de domínio ±50mm); 

 1 transdutor estático de aperto – aperto nominal de 1000Nm; 

 termopares (TC na Figura 3.19); 

 4 células de carga anular – capacidade de 350kN; 

 46 medidores de tensão, (E na Figura 3.19) – comprimento de 6mm, Limite de tensão de 5%. 

 

  

a. Testes com viga IPE 270 b. Testes com viga IPE 450 

Figura 3.17: Esquema das ligações internas (dimensões em mm) 

 

Figura 3.18: Esquema para o cálculo da reação (ao nível das restrições) para a configuração do 

teste 
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3.3.2 Resultados dos testes experimentais  

As curvas momento-rotação dos diferentes provetes testados são apresentadas na Figura 3.20 

para os provetes com vigas IPE 270 e na Figura 3.21 para os provetes com vigas IPE 450. Nessas 

curvas, quando ocorre um momento positivo de flexão, a parte superior da ligação está em 

tracção e o amortecedor de atrito está em compressão. De forma inversa, quando ocorre um 

momento negativo de flexão, ocorre a situação inversa com o amortecedor de atrito em tracção 

e o aparafusado T-stub, ligando o banzo superior, em compressão. De forma geral, os resultados 

apresentados para essas ligações, independentemente do tamanho da viga e da configuração do 

amortecedor, apresentam um comportamento cíclico similar, com o comportamento rígido até 

se atingir a resistência ao atrito, seguido de ciclos histeréticos bastante estáveis durante todo o 

período de carregamento. Além disso, todo os restantes componentes da ligação permaneceram 

praticamente no domínio elástico, conforme exemplificado para os componentes L-stubs e T-

stubs, presentes na Figura 3.22. Portanto, o uso dos amortecedores de atrito garante a dissipação 

da energia evitando danos aos restantes componentes da ligação. Observando as diferentes 

curvas momento-rotação é possível verificar alguma assimetria entre a resposta da ligação direita 

e esquerda devido a algumas assimetrias na configuração experimental. Em particular, verificou-

se que os centros de rotação dos dois pêndulos localizados nas extremidades da viga não estavam 

perfeitamente alinhados. 

Além disso, todos os provetes de teste apresentaram um comportamento assimétrico quando 

sujeitos à flexão positiva das ligações, o que é se deve principalmente às diferentes deformações 

que o T-stub e L-stub sofrem quando são sujeitos à tração em comparação com a compressão 

(Figura 3.22). Isto é mais pronunciado nos provetes com a configuração horizontal dos 

amortecedores de atrito, conforme já indicado pelos testes experimentais realizados nas ligações 

externas. 

Adicionalmente, a degradação da resistência de atrito observada pode ser explicada pela 

diminuição do pré-esforço dos parafusos durante o período do carregamento cíclico (Figura 

3.23). 

 

 

 

Figura 3.19: Instrumentação 
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a. IN270_CYC 1_M4 (HE220M/ IPE270 – Chapas Horizontais) 

  
b. IN270_CYC-2_M4 (HE220M/ IPE270 – Chapas Verticais) 

Figura 3.20: Curvas de momento rotação – Provetes com vigas pequenas 

  

a. IN450_CYC 1_M4 (HE500B/ IPE450 – Chapas horizontais) 

  

b. IN450_CYC-2_M4 (HE500B/ IPE450 – Chapas verticais) 

Figura 3.21: Curvas Momento-rotação – Provetes com viga IPE 450 
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a. L-stub b. T-stub 

Figura 3.22: Deformação do T-stub e do L-stub 
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3.4 CONCLUSÕES 

Neste capítulo apresentam-se os resultados do programa experimental dedicado ao estudo do 

comportamento sísmico das ligações viga-coluna equipadas com os dispositivos de atrito. Em 

particular, com base nos principais resultados obtidos nas tarefas anteriores do projecto 

(parâmetros mecânicos dos materiais de atrito, a importância das anilhas Belleville, a influência 

da perda do pré-esforço dos parafusos), foram desenvolvidas e testadas 16 ligações viga-coluna 

no laboratório STRENGTH da Universidade de Salerno (ligações externas) e na Universidade de 

Coimbra (ligações internas). 

Dos resultados podem ser retiradas as seguintes conclusões: 

 Foram testadas duas configurações: i) com o amortecedor de atrito localizado no plano 

horizontal e paralelo ao banzo da viga (configuração HFC) e ii) com o amortecedor 

localizado de forma a manter as chapas de atrito alinhadas com o plano da alma da viga, 

designado de configuração vertical (configuração VFC). A diferença do ponto de vista da 

resposta geral da ligação é pequena, sugerindo que ambas as configurações podem ser 

aplicadas na prática. No entanto, a ligação com o amortecedor de atrito na configuração VFC 

providenciou um comportamento cíclico mais estável e uma menor assimetria; 

  

a. IN270_CYC 1_M4 (HE220M/ IPE270 – 

Chapas horizontais) 

b. IN270_CYC-2_M4 (HE220M/ IPE270 – 

Chapas verticais) 

  

c. IN450_CYC 1_M4 (HE500B/ IPE450  - 

Chapas horizontais) 

d. IN450_CYC-2_M4 (HE500B/ IPE450 – 

Chapas verticais) 

Figura 3.23: Forças no Parafuso 
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 Em todos os casos analisados o comportamento obtido foi caracterizado pelos ciclos 

histeréticos completos, como tal esperado e com baixa degradação da capacidade de 

dissipação de energia, resistência e rigidez; 

 As medições locais realizadas durante os testes mostraram que, de acordo com os critérios 

de projecto, a dissipação de energia deve-se apenas aos amortecedores de atrito, enquanto 

que os componentes não dissipativos (viga, T-stub, L-stub) permanecem praticamente 

intactos. 

Portanto, os resultados de toda a campanha experimental constituem uma pré-quantificação 

eficaz das ligações viga-coluna FREEDAM e os critérios de projecto correspondentes serão 

apresentados na Parte II “Design Handbook”, Capítulo 7. Particularmente, o procedimento de 

dimensionamento pré-quantificado irá especificar todos os detalhes e requisitos tecnológicos 

para se obter níveis pré-determinados de desempenho, seguindo a mesma metodologia fornecida 

pelo método dos componentes já codificada no EC3 [38]. 
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CAPÍTULO 4 

MODELAÇÃO DE AMORTECEDORES FREEDAM E LIGAÇÕES POR 

ELEMENTOS FINITOS 

4.1 INTRODUÇÃO 

Os pórticos simples com transmissão de momento (MRFs) são sistemas estruturais dúcteis e 

dissipativos que podem garantir um excelente desempenho sísmico se forem devidamente 

dimensionados e detalhados. No entanto, explorar uma grande ductilidade implica aceitar danos 

nos elementos principais que inevitavelmente estão associados a grandes deslocamentos na 

estrutura. Como resultado direto, as estruturas que exibem um excelente comportamento sísmico 

podem necessitar de custos de remodelação e reparação dispendiosos, que podem ser 

impraticáveis e insustentáveis, sendo, por vezes, preferível a sua demolição após um sismo grave. 

Os sismos recentes ocorridos na Nova Zelândia (por exemplo, a partir de 2010 em Christchurch) 

salientam esta questão. Por conseguinte, a investigação sobre novas técnicas para prevenir ou 

limitar os danos estruturais nos edifícios ganhou relevância. A tendência global tem sido uma 

mudança para o desenvolvimento e implantação de sistemas de resistência sísmica de baixo 

dano, de forma a reduzir os efeitos económicos dos sismos, ou seja, os pequenos danos possam 

ser facilmente e de forma barata reparados, evitando assim o colapso do edifício e garantido que 

este se torne rapidamente operacional. 

O principal objectivo do projecto FREEDAM foi desenvolver e validar novas ligações equipadas 

com amortecedores de atrito que previnam danos nos elementos ligados e dissipem energia por 

meios de deslizamento em elementos de aço fixados numa chapa de atrito. 

No âmbito deste projeto foram realizados uma vasta gama de ensaios e estudos analíticos. Os 

resultados mais relevantes são descritos noutros capítulos deste documento (ver o capítulo 2 para 

o desenvolvimento dos amortecedores FREEDAM; o capítulo 3 para o desenvolvimento das 

ligações FREEDAM e o capítulo 6 para ensaios pseudodinâmicos). No entanto, baseado numa 

revisão crítica do estado de arte, foram identificados os principais aspetos que caracterizam o 

desempenho das ligações, e de forma a caracterizar a resposta local dos dispositivos, assim como 

as suas interações com as outras partes da ligação e dos elementos estruturais, foi realizado um 

estudo paramétrico extensivo, com base em simulações de elementos finitos. De facto, outros 

estudos já demostraram que as análises de elementos finitos podem ser eficientemente utilizadas 

para prever o comportamento não linear das ligações aparafusadas, dando uma descrição exata 

dos caminhos de carga nas componentes da ligação. 

Assim, neste projeto foram realizados dois programas numéricos diferentes com o objetivo, por 

um lado, de explorar o comportamento das interfaces de atrito e, por outro, analisar os resultados 

quando aplicados às ligações dissipativas, de forma a explorar a sua resposta local. 

Os objetivos do estudo são os seguintes: 
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 Desenvolvimento de uma estratégia de modelação para simular problemas complexos de 

atrito. A abordagem proposta é capaz de descrever o comportamento de atrito no amortecedor 

instalado na ligação aparafusada. 

 Modelação de ligações viga-coluna equipadas com dispositivo de atrito, sujeitos a condições 

de carregamento monotónicas e cíclicas. 

 Caracterização da resposta mecânica ao nível local para desenvolver regras de 

dimensionamento eficazes. 

Todas estas questões são descritas e discutidas no seu capítulo, onde são resumidos os resultados 

de todas as simulações de elementos finitos realizadas. O capítulo é organizado em três partes 

principais, nomeadamente: 1) a descrição e discussão da modelação dos amortecedores 

FREEDAM e as características relevantes do comportamento local; 2) a descrição e discussão da 

resposta sísmica das ligações FREEDAM viga-coluna; 3) discussão de possíveis disposições de 

dimensionamento resultantes da discussão dos resultados obtidos das simulações de elementos 

finitos. 

4.2 FEM DOS AMORTECEDORES FREEDAM 

Os principais objetivos das análises de elementos finitos foram: avaliar os efeitos das interações 

mútuas entre parafusos, assim como os efeitos da distribuição da carga nos mesmos. 

Uma vez validados os modelos numéricos com os testes experimentais, foram realizadas 

simulações paramétricas para investigar o desempenho monotónico e cíclico dos provetes 

solicitados ao corte, de modo a avaliar a resposta dos amortecedores de atrito. As simulações FE 

permitiram avaliar os coeficientes de atrito de oito materiais diferentes utilizados como 

interfaces, assim como a sua capacidade, degradação de energia e força, quando solicitada a 

carregamentos cíclicos. Os modelos foram comparados com os resultados experimentais, 

mostrando a sua precisão na simulação do comportamento das ligações de atrito ao corte, 

mostrando também a influência de diferentes abordagens de modelação sobre os dados 

simulados. 

4.2.1 Assunções de Modelação 

Os modelos de elementos finitos (FEMs) foram desenvolvidos utilizando o programa ABAQUS 

v.6.14 [2]. As geometrias dos modelos numéricos eram nominalmente idênticas aos provetes 

ensaiados no projeto FREEDAM (ver Figura 4.1). Em particular, foram modelados subconjuntos 

de FFD com diferentes números de anilhas mola: 9, 6, 3 e 0; a geometria da parte fixa não foi 

incluída, uma vez que não influenciava os resultados e também porque ajudava a reduzir o tempo 

de cálculo computacional (ver Figura 4.1b-i). 

Para todas as placas de aço e parafusos de alta resistência, foi adotado o elemento finito sólido 

C3D8I (sólido linear com 8 nós, modo incompatível). A escolha do elemento finito baseou-se na 

sua capacidade de impedir o fenómeno shear-locking, que pode afetar significativamente a 

rigidez inicial da ligação, ao contrário do elemento C3D8R. 

As propriedades do aço para as placas foram modeladas considerando as propriedades elásticas 

nominais, enquanto que o seu comportamento não linear foi modelado através dos critérios de 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 103 

 

cedência de Von Mises. O endurecimento plástico foi representado pelo endurecimento não-

linear cinemático e isotrópico. A plasticidade metálica também foi considerada para a camada 

de revestimento M4. Na Figura 4.2 são representadas as curvas de tensão-extensão adotadas para 

o material M4 e para as chapas de aço. 

a) b) c)  

d)   e)  f)  

g)   h)  i)  

Os parafusos foram modelados como um cilindro sólido, com uma área bruta igual à do parafuso 

e o comportamento tensão – extensão foi obtido a partir de [3,4]. 

Todas as interações possíveis (cabeça de parafuso para a placa exterior, corpo do parafuso para 

o correspondente buraco do parafuso, chapas em contacto) foram modeladas através de “contacto 

de superfície a superfície” (Surface to Surface) com formulação de deslizamento finito. 

Considerou-se o comportamento tangencial e normal, o primeiro usando uma formulação 

“penalty” juntamente com dados dependentes da taxa de deslizamento, escalados para análises 

explícitas, enquanto que o último usou a formulação “Hard-Contact”. Foram utilizados 

constrangimentos “Tie” para modelar a ligação entre a camada de revestimento M4 e o aço 

Figura 4.1: Modelos numéricos gerados de amostras ao corte: a) exemplo de malha; b-i) 

subconjuntos com diferentes números de anilhas mola 
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a) Material M4 b) Aço 

Figura 4.2: Relação tensão-extensão dos materiais 

O aperto do parafuso foi modelado utilizando a funcionalidade “Bolt load” disponível no 

software de elementos finitos e foi imposto o valor do pré-esforço de dimensionamento. O aperto 

foi aplicado num passo individual antes da aplicação do protocolo de carregamento.  

As restrições externas foram simuladas referenciando (slaving) os nós pertencentes à parte final 

da chapa interna do dispositivo aos pontos de referência (RP). O conjunto de deslocamentos foi 

imposto no RP localizado numa das extremidades do dispositivo. O protocolo de carregamento 

e o número de ciclos de análises foram iguais aos impostos experimentalmente (por exemplo, 

ver Figura 4.3). 

 

Figura 4.3: Deslocamentos da série UT-NV 

Os testes experimentais realizados em Salerno em provetes solicitados ao corte, com e sem 

anilhas mola, mostraram claramente o aquecimento das peças devido ao atrito em deslocamentos 

acumulados. Uma vez que este calor por atrito pode influenciar o comportamento histerético das 

ligações devido à expansão térmica, foram realizadas análises termomecânicas acopladas. De 

forma a reproduzir a variação de temperatura e a propagação devido ao aquecimento por atrito, 

também foram consideradas as propriedades térmicas. O calor específico “c” foi definido igual 

a 4.52E+8 mJ/ton/ºC, a expansão térmica “αL” foi assumida igual a 1.26E-5 mm/mm/ºC e a 

condutividade térmica “k” igual a 48 mW/mm/ºC. 

Ambas análises dinâmicas, termomecânicas acopladas implícitas quase-estáticas e explícitas, 

foram realizadas para investigar a eficiência computacional e a precisão destes tipos de análises. 

A Figura 4.4 mostra um exemplo com a diferença entre este tipo de análises. Deve-se notar que 

ambos tipos de análises são eficazes em simular o comportamento global das ligações de atrito. 

Geralmente, as análises implícitas apresentam resultados mais fiáveis que os das análises 

explícitas, mas as análises explícitas são mais vantajosas em termos de eficiência computacional. 
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A Tabela 4.1 resume o tempo computacional médio necessário para a realização de cada tipo de 

análise. Como pode ser facilmente reconhecido, a função implícita necessita de um maior esforço 

computacional. 

 

Figura 4.4: Curvas de força-Deslocamento experimentais vs implícitas e explícitas 

Tabela 4.1:Comparação entre análises implícitas e explícitas 

Função FE Duração Média da Análise Comentários aos Resultados 

Implícita 24 horas Ambas as funções FE são bem-

sucedidas em demostrar resultados 

análogos aos experimentais 
Explícita 6 horas 

 

A Tabela 4.2 apresenta os tipos de provetes com o correspondente número de anilhas mola (DS). 

A geometria da parte fixa dos provetes foi ignorada para diminuir o tempo computacional, uma 

vez que influencia os resultados (ver Figura 4.1b-i). 

Tabela 4.2: ID dos provetes com anilhas mola 

No. de DS M6 M4 

9 DS NV 21 NV 17 

6 DS NV 22 NV 18 

3 DS NV 23 NV 19 

0 DS NV 24 NV 20 

 

Os resultados numéricos são discutidos seguidamente nas seguintes formas: i) Força deslizante 

[kN] – Deslocamento [mm] / Tempo [s]; ii) Magnitude total do pré-esforço [kN] – Deslocamento 

[mm]; iii) Temperatura [kN] – Deslocamento [mm] / Tempo [s]. 
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4.2.2 Validação e discussão dos resultados 

4.2.2.1 Influência das anilhas mola no corte das ligações com o material de atrito M6 [NV-21-

22-23-24] 

A Figura 4.5 resume os principais resultados do comportamento local das ligações ao corte com 

o material M6. Particularmente, a Figura 4.5a) apresenta o modelo NV-21, onde a temperatura 

nos elementos de montagem (isto é, ambos os parafusos e chapas) aumenta com o acumular do 

deslizamento. 

  
a) Temperatura nos elementos do modelo b) Variação total do pré-esforço 

  
c) Coeficiente dependente da temperatura d) Variação do coeficiente de atrito 

Figura 4.5: Resposta deslizamento – deslocamento dos modelos NV-21-22-23-24 

Como esperado, a energia dissipada por atrito é convertida em energia térmica. Foi observado 

que após 3000 mm de deslizamento acumulado, a diferença média da temperatura entre a 

superfície da chapa e o parafuso é de aproximadamente 15ºC a 20ºC para todos os modelos. 

Mesmo apesar das propriedades térmicas serem modeladas como mencionado anteriormente, 

aparentemente as ações de pré-esforço não foram afetadas significativamente e permanecem 

constantes nos modelos (ver Figura 4.5b)), principalmente porque a expansão térmica ocorre em 

ambas as chapas e parafusos. A perda parcial do coeficiente de atrito foi modelada pelos modelos 

de elementos finitos usando leis de atrito dependentes da temperatura, e calibradas com base em 
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resultados experimentais (ver Figura 4.5 c)). À medida que a temperatura aumenta devido ao 

deslizamento das chapas, o coeficiente de atrito diminui em conformidade, e como possível de 

observar na Figura 4.5 d), os modelos preveem de forma satisfatória estes fenómenos. 

A Figura 4.6 mostra a comparação entre as curvas experimentais e numéricas em termos da força 

deslizante e deslocamento. Como pode ser facilmente observado, os modelos numéricos 

conseguem reproduzir as curvas histeréticas globais, proporcionando assim resultados precisos. 

  

NV-21 NV-22 

  
NV-23 NV-24 

Figura 4.6: Resposta simulada – testada das ligações ao corte com o material M6 [NV-21-22-23-24] 

4.2.2.2 Influência das anilhas mola nas ligações ao corte com o material M4 [NV-17-18-19-20] 

Como observado durante os testes experimentais, o material M4 apresenta uma maior 

degradação do atrito durante do deslizamento, resultando assim numa modelação mais 

complexa. Também neste caso não se registaram diferenças significativas em termos de pré-

esforço entre os modelos com variação do número de DS. À medida que a temperatura aumenta, 

devido ao contínuo deslizamento das chapas, o coeficiente de atrito diminui de acordo com os 

dados de entrada, dependentes da temperatura (ver Figura 4.7a). Além disso, não existe qualquer 

relação direta com o número de anilhas mola e a degradação dos coeficientes de atrito. 

As curvas força de deslizamento-deslocamento da Figura 4.7b) são retratadas na Figura 4.8, onde 

se observa a degradação distinta da capacidade de deslizamento por ciclo. 
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a) Coeficiente de atrito dependente da temperatura b) Curvas Coeficiente de atrito - Deslocamento 

Figura 4.7: Curvas do coeficiente de atrito para ligações de atrito com o material M4 [NV-17-18-19-

20] 

  

NV-17 NV-18 

  
NV-19 NV-20 

Figura 4.8: Curvas do coeficiente de atrito para ligações ao corte com o material M4 [NV-17-18-19-

20] 
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4.2.2.3 Dependência da Pressão dos Coeficientes de Atrito  

De forma a investigar a dependência da pressão nos coeficientes de atrito, foram registadas das 

simulações FE, para cada iteração, as informações da área de contacto e as forças normais 

devidas aos contactos. Com a ajuda desta informação, é possível estabelecer uma relação entre 

a força de atrito medida experimentalmente, a pressão de contacto e a área de contacto associada, 

através da expressão seguinte: 

                   f pre pre i i i N N
A

i

F F F P P dA P P A F F                                     (4.1) 

onde: 

Ff = Força de atrito medida durante o ensaio experimental 

Fpre = Força normal medida durante o ensaio experimental (pre-tensão) 

FN = Força normal obtida das simulações numéricas 

P = Pressão de contacto obtida pelas simulações numéricas 

A = Área de contacto obtida pelas simulações numéricas 

μ(Fpre) = Coeficiente de atrito calculado a partir dos resultados experimentais 

μ(FN) = Coeficiente de atrito gerado a partir da relação entre resultados experimentais e 

simulações numéricas 

 

Figura 4.9: Área de Contacto - Pressão 

Como se observa na Figura 4.9, com o movimento geral, independentemente de puxar ou 

empurrar, a área de contacto diminui ligeiramente enquanto a pressão de contacto aumenta. 

Além disso, independentemente da magnitude do pré-esforço, nomeadamente da pressão de 

contacto, as áreas de contacto estão sempre medidas da mesma forma nas simulações de 

experiências uniaxiais de FFD, como se pode ver na Figura 4.10 e Figura 4.11. Esta situação 

também mostra que os materiais são suficientemente rígidos para não serem afetados pela 

pressão de contacto. Esta ligeira diminuição da área de contacto pode ser consequência de uma 

extensão elástica/plástica das superfícies ou da flexão das placas numa pequena extensão. 
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Figura 4.10: Percentagens de Área de Contacto para diferentes valores de pré-esforço. 

 

Figura 4.11: Pressões de contacto para diferentes valores de pré-esforços. 

No entanto, os ensaios indicaram que os valores de pré-esforço mais elevados resultam em 

coeficientes de atrito mais baixos devido as características tribológicas da camada de atrito, e 

também que ao movimento contínuo está associado uma ligeira degradação do atrito, que pode 

ser devido a perda da área de contacto e assim aumento da pressão, tal como já referido. 

4.3 MODELAÇÃO DE FE DE LIGAÇÕES FREEDAM 

Tal como já referido, as análises numéricas nas ligações FREEDAM foram dedicadas a investigar 

o comportamento local dos elementos de forma a avaliar os efeitos do mecanismo de 

transferência da viga para a coluna e a redistribuição local das forças e deformações nos 

parafusos dos dispositivos. 
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Uma vez validados os modelos com resultados de testes experimentais, foram realizadas 

simulações paramétricas para investigar o desempenho monotónico e cíclico das ligações 

equipadas com amortecedores de atrito. 

4.3.1 Pressupostos da Modelação 

Os testes experimentais foram utilizados para validar os modelos de elementos finitos 

desenvolvidos com o ABAQUS v6.14 [2]. As análises quase-estáticas foram realizadas 

utilizando a função Dinâmica Implícita. As características geométricas dos conjuntos 

experimentais foram replicadas no software através da modelação das partes sólidas usando o 

elemento finito C3D8R (um bloco linear com 8 nós com integração reduzida). Foram 

consideradas ambas não-linearidades geométricas e mecânicas. Os ensaios experimentais com 

conjuntos com grandes vigas-coluna sofreram grandes deslizamentos inesperados nas ligações 

entre a coluna e a configuração e, desta forma, a fonte da deformabilidade foi tida em conta no 

modelo numérico. A Figura 4.12 retrata a forma geral do modelo e a Figura 4.13 apresenta as 

propriedades médias obtidas experimentalmente. 

 

Figura 4.12: Características do modelo FE das ligações viga-coluna com amortecedores FREEDAM 

As propriedades do aço foram modeladas com base nos resultados de testes de provetes 

realizados em laboratório como parte da campanha experimental, nomeadamente a tensão de 

cedência foi definida como 380 MPa para vigas, 427 MPa para pilares e 443 MPa para ambos L-

stub e T-stub. O módulo elástico foi assumido igual a 210000 MPa e o coeficiente de Poisson 

igual a 0.3. 
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A parte não linear da lei constitutiva foi implementada usando um método de entrada de meio 

ciclo e assumindo o endurecimento cinemático não linear e isotrópico, tal como descrito em [5-

10]. Os parafusos foram modelados de acordo com [3,4]. 

 

Material properties 

Figura 4.13: Curva tensão – extensão da curva de aço S355 

Às peças do modelo em contacto, como os parafusos e chapas, foram atribuídos elementos de 

interação com comportamento normal de forma a evitar sobreposição (através da opção “Hard 

Contact”) e comportamento tangencial para definir o deslizamento relativo (utilizando a lei de 

atrito de Coulomb). Adicionalmente, para simular a perda parcial do coeficiente de atrito devido 

à suavização da rugosidade superficial na chapa de atrito, foram usadas as leis de atrito 

dependentes da temperatura apresentadas na secção 1.2, pelo que o coeficiente de atrito diminui 

com o aumento da temperatura devido ao contínuo deslize das chapas. As propriedades de atrito 

de referência são presentes na Tabela 4.3. As simulações apresentadas abaixo foram realizadas 

assumindo que 5% do percentil dinâmico que foi usado nas simulações numéricas. 

Tabela 4.3:Propriedades do material de atrito 

Coeficiente de Atrito 5% Percentil 

μ5% 

95% Percentil 

μ95% 

Estático 0.69 0.84 

Dinâmico 0.53 0.65 

 

Uma vez que não são esperadas deformações plásticas nas componentes soldadas, foram usados 

constrangimentos de ligação entre superfícies em contacto para replicar de uma forma 

simplificada a presença de soldaduras de penetração completa. As análises foram efetuadas tendo 

em conta duas etapas de carga: i) fixação dos parafusos e ii) aplicação do carregamento. 

As condições de fronteira das ligações foram simuladas com precisão para reproduzir as 

utilizadas durante os testes. Além disso, a viga foi restringida lateralmente com restrições fora 

do plano, localizadas nas mesmas secções da configuração experimental. De forma consistente 

com o procedimento de ensaio, foi aplicado na extremidade da viga o protocolo de carga AISC 

341 [11] até 5% do deslocamento entre pisos. 
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4.3.2 Validação e discussão dos resultados: ligações externas 

Os pressupostos de modelação assumidos simulam eficazmente tanto a resposta global como a 

resposta local das ligações testadas, tal como pode ser observado na Figura 4.14 e Figura 4.15, 

respetivamente. 

Uma vez que a transição do atrito estático para o dinâmico não foi modelada, a resposta da 

ligação durante o ciclo inicial não é replicada com precisão. No entanto, essa imprecisão 

desaparece com o aumento do número de ciclos. 

  
a) FD-1-1-DS b) FD-1-2-DS 

  
c) FD-2-1-DS d) FD-2-2-DS 

Figura 4.14: Resultados Experimentais e Numéricos em termos do momento fletor – Rotação da 

ligação 

Durante a campanha experimental não foram observados danos nos elementos estruturais. No 

entanto, na Figura 4.15, as análises numéricas apresentaram algumas concentrações de pequenos 

danos plásticos, representadas em termos de extensão plástica equivalente (PEEQ): na base da 

alma do T-stub superior (onde se localiza o centro de rotação), nas bases do L-stub, no topo da 

área alma-banzo da viga por baixo do T-stub e nos parafusos de corte do dispositivo. Além disso, 
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também se observam deformações no corpo dos parafusos do dispositivo de atrito. De facto, os 

amortecedores com configuração horizontal induzem efeitos de flexão com corte no corpo dos 

parafusos do dispositivo. Pelo contrário, os parafusos no amortecedor vertical possuem uma zona 

de rolamento a meio comprimento do corpo do parafuso fixo, com uma maior extensão plástica 

(ver Figura 4.16). Adicionalmente, neste segundo caso os parafusos próximos da face da coluna 

não apresentam extensões plásticas. 

   

a) Ligação Experimental FD 1-1 b) Ligação Experimental FD 2-1 

 
 

c) Distribuição PEEQ para o modelo FD 1-1 d) Distribuição PEEQ para o modelo FD 2-1 

Figura 4.15: Modelos Experimentais – Numéricos depois do teste cíclico até 5% 

  

a) FD-1-1 b) FD-1-2 

  
c) FD-2-1 d) FD-2-2 

Figura 4.16: Dano Plástico Equivalente (PEEQ) nos parafusos do amortecedor 
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4.3.3 Validação e discussão dos resultados: Ligações internas 

As Ligações Internas (abaixo referidas nos gráficos como ligações “X”) apresentam 

comportamento similar ao das ligações externas (abaixo referidas nos gráficos como ligações 

“T”), uma vez que o painel da alma permanece no domínio elástico e o mecanismo não linear se 

desenvolve nos amortecedores FREEDAM. 

Desta forma, por uma questão de brevidade, será apresentado abaixo a comparação entre a 

resposta das ligações T e X, alternativamente equipadas com um amortecedor em esquadro com 

mecanismo de atrito horizontal, e nervura vertical com mecanismo de atrito vertical. As Figura 

4.17 a) e Figura 4.18a) apresentam as respetivas curvas de resposta do momento-rotação. Como 

pode ser facilmente observado, as diferenças são insignificantes e devem-se principalmente à 

rigidez global da coluna, que é mais rígida no caso de ligações internas, pelo que a contribuição 

da rotação no pilar é menor e o deslizamento do dispositivo é ligeiramente superior, assim como 

a sua reação correspondente. 

A forma da deformada e as distribuições de tensão são quase as mesmas para as ligações T e X 

como podem ser observadas comparando a Figura 4.17b) até à Figura 4.18 c) e Figura 4.18b) até 

Figura 4.18c) para configurações com amortecedor com esquadro e com nervura vertical, 

respetivamente. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.17: Comparação entre as ligações T e X com amortecedores em esquadro  
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.18: Comparação entre ligações T e X com amortecedores com nervura vertical 

 

4.4 RESUMO DE NOVAS INFORMAÇÕES PARA AS DISPOSIÇÕES DE 

DIMENSIONAMENTO 

4.4.1 Força de Corte nas ligações com T e L stubs 

Através das simulações numéricas foi investigado o comportamento local das ligações 

FREEDAM solicitadas ao corte, de forma a caracterizar os aspetos relacionados com o 

dimensionamento das ligações (T-stub e L-stub), uma vez que estes elementos devem assegurar 

a resistência necessária às forças combinadas de tração, e corte e deste modo evitar colapsos 

prematuros. 

A Figura 4.19 apresenta a distribuição das forças de corte ao nível do T-stub e L-stub, assim 

como a força de corte total na secção da face do pilar. Em ambas configurações testadas, o corte 

acumulado nas duas componentes (isto é, a soma dos valores absolutos relevantes) é superior à 

força de corte global (ver a Figura 4.19 a) e Figura 4.19 c) para o tipo 1 e Figura 4.19 a) e Figura 

4.19 d) para o tipo 2). De forma a investigar a evolução da força de corte com a rotação da 

ligação, foram realizadas análises monotónicas alternadas entre condições de momento negativo 

e positivo. 

Sagging

Hogging
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a) FD-1-1 b) FD-1-1 

           
c) FD-1-2 d) FD-2-2 

Figura 4.19: Força de corte transferida pelos diferentes componentes  

 

Os resultados presentes na Figura 4.20 confirmam as observações anteriores e oferecem uma 

visão da magnitude do corte transferida por cada componente. Na verdade, para os casos 

investigados, os L-stubs transferem uma maior força de corte comparada com o T-stub. As 

ligações com a configuração 1 são caracterizadas por níveis máximos de força de corte 

transferida pelo T-stub de cerca de 50% do corte total, enquanto o L-stub atinge valores próximos 

de 100% do corte total (Figura 4.20 a) e Figura 4.20 c)). No entanto, enquanto as componentes 

da configuração 1 transferem o corte até ao máximo, as componentes da configuração 2 (Figura 

4.20 b) e Figura 4.20 d)) exibem o mesmo comportamento observado ciclicamente, isto é, os 

cortes nas componentes atingem valores superiores ao corte total, com o corte transferido pelos 

L-stubs a atingir valores 2 vezes superiores ao corte total para valores de rotação perto de 0.06 

rad. 

As diferenças na distribuição da força de corte entre os dois componentes devem-se 

principalmente à rigidez oferecida pelos L-stubs no plano vertical e à componente vertical da 

força. De facto, os mecanismos de transferência da força de corte entre os componentes (para 

comparação, ver Figura 4.16) é altamente complexo e dependente da configuração. A ligação do 

tipo 1 (FD 1-1-DS) é caracterizada por forças de corte com o mesmo sinal transferidas 

maioritariamente pelos L-stubs, mas também pelo T-stub. Pelo contrário, e de modo a conseguir 

o equilíbrio na face da coluna, o T-stub de FD 2-1-DS transmite uma força de corte com um sinal 
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oposto, devido ao nível elevado da força de corte transferida pelos L-stubs. As condições de 

carregamento positivo/negativo conduzem à mesma distribuição de forças entre os componentes 

para a mesma configuração, com uma transferência mais suave de forças sob momento positivo. 

a)  b)  

Flexão Positiva 

c)  d)  

Flexão Negativa 

Figura 4.20: Força de Corte na face da ligação 

F
D

 1
-1

-D
S
 

  

   

F
D

 2
-1

-D
S
 

 

  

Figura 4.21: Distribuição do corte nos elementos ligados com rotação de 0.04 rad no amortecedor 

 a) Flexão Positiva b) Flexão Negativa 
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Nas análises efetuadas nos modelos que reproduzem os testes experimentais, o dano foi pequeno 

na base do T-stub, nos L-stubs (no caso da configuração 1), nos parafusos do amortecedor de 

atrito e ainda mais pequeno na viga (na ligação alma-banzo na extremidade da viga 

imediatamente abaixo do T-stub e nos furos alongados na extremidade da ligação viga-esquadro). 

Estes resultados apresentam-se na Figura 4.22 em termos da distribuição PEEQ (extensão 

plástica equivalente) nos componentes. Como se observa na legenda, esta distribuição PEEQ foi 

avaliada para uma rotação de 0.05 rad; a configuração com o amortecedor de atrito horizontal 

apresenta as maiores deformações plásticas nos elementos da ligação. Assim, este resultado pode 

ser também observado em termos de energia dissipada, apresentada na Figura 4.23. De facto, a 

energia dissipada, normalizada em relação à energia total dissipada para a primeira configuração, 

é mais pequena quando comparada com a segunda configuração, e o oposto é verdade em termos 

de energia plástica normalizada. Embora a segunda configuração do amortecedor de atrito 

conduza a danos plásticos mais reduzidos, vale a pena notar que os danos plásticos são limitados 

em ambas as configurações, e a máxima energia plástica dissipada é inferior a 5% da energia 

total dissipada para a rotação de 0.05 rad. 

 
 

a) FD-1-2 

  
b) FD-2-2 

Figura 4.22: Distribuição PEEQ no final da análise cíclica para as componentes de ligação 
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a) b) 

Figura 4.23: Energia Dissipada Normalizada a) Energia de Atrito e b) Energia Plastica 

4.4.2 Influência da força de aperto 

Os testes experimentais confirmaram a importância da força de aperto aplicada aos parafusos do 

dispositivo. Desta forma, para além da força de pré-esforço aplicada nos ensaios (abaixo 

designada como Nb), foi ainda considerado um valor 50% menor (0.5 Nb) e um valor 50% 

superior (1.5 Nb). É de notar que em todos os casos, 1.5 Nb é menor que Fp,C (que é igual a 172 

kN para parafusos M20 com classe 10.9). 

A Figura 4.24 mostra a comparação das curvas de resposta das quatro ligações (isto é, duas 

configurações de ligação e dois conjuntos). As Tabelas 4.4 4.5 apresentam as propriedades 

mecânicas numericamente determinadas nas ligações. Os momentos fletores apresentados, M (+) 

e M (-), representam respetivamente o momento fletor positivo e negativo na ocorrência de 

deslizamentos. As Equações (4.2), (4.3) e (4.4) clarificam o significado das propriedades 

mecânicas apresentadas nas tabelas. 
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Onde Γ(+) e Γ(-) representam respetivamente, a variação da capacidade do momento positivo e 

negativo, considerando alternadamente a variação da força de aperto do valor do 

dimensionamento Nb para 0.5 Nb e 1.5 Nb; M (+) e M (-) são o momento fletor positivo e negativo. 

Os sub-índices indicam as condições de cálculo do momento fletor, com a variação da força de 

aperto igual a 1.5 Nb ou 0.5 Nb; ΔM (+/-)/M (-) representam a diferença entre o momento fletor 

negativo e positivo para cada respetiva analise (considerando os três valores de Nb). 

Como esperado, a variação do momento fletor é proporcional ao pré-esforço do parafuso, embora 

diferente em flexão positiva e negativa. Como apresentado nas Tabela 4.4 e 4.5, esta diferença 

está relacionada com a configuração da ligação e é constante com a altura da viga, a força de 
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aperto ou o coeficiente de atrito. A diferença é de cerca de 25% para a Configuração 1 e 15% 

para a Configuração 2. 

Na Figura 4.24 faz-se uma análise adicional: a resposta após a plastificação da ligação da 

configuração 1 difere com o tamanho das componentes da viga-coluna e com o nível do pré-

esforço (relativa ao máximo pré-esforço). Nomeadamente, as ligações com vigas esbeltas e carga 

reduzida de pré-esforço apresentam endurecimento plástico (isto é, rigidez após plastificação 

positiva), enquanto que a ligação com uma viga maior e com um maior pré-esforço relativo 

apresenta amaciamento (isto é, rigidez negativa após a plastificação), sendo a última mais 

evidente para valores mais baixos da força de aperto. Estes fenómenos são mais pronunciados 

para momentos fletores negativos. A segunda configuração apresenta um comportamento linear 

em ambos os conjuntos analisados. 
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Figura 4.24: Influencia da força de aperto na capacidade do momento flector 

A rigidez da ligação não é afetada pela variação da força de aperto, uma vez que depende da 

rigidez dos outros componentes da ligação (a ligação na face da coluna, o painel da alma da 

coluna, etc.). 
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Tabela 4.4: Momentos fletores para o modelo FD 1-2-DS considerando a variação da força de aperto 

Força de Aperto 
M (+) M (-) Γ (+) Γ (-) ΔM (+/-)/M (-) 

[kNm] [kNm] [-] [-] [-] 

Nb 453 602 - - 25% 

0.5Nb 230 298 51% 50% 23% 

1.5Nb 690 902 152% 150% 24% 

 

Tabela 4.5: Momentos fletores para o modelo FD 2-2-DS considerando a variação da força de aperto 

Força de Aperto 
M (+) M (-) Γ (+) Γ (-) ΔM (+/-)/M (-) 

[kNm] [kNm] [-] [-] [-] 

Nb 484 564 - - 14% 

0.5Nb 250 290 52% 51% 14% 

1.5Nb 714 838 148% 149% 15% 

 

4.4.3 Influência do Coeficiente de Atrito  

Outro parâmetro de dimensionamento importante é o coeficiente de atrito entre as superfícies 

deslizantes. Assim, de forma a examinar a sua função do desempenho da ligação foram 

considerados três valores diferentes do coeficiente dinâmico de atrito μ: o percentil de 5% (μ5%), 

o valor médio (μavg) igual a 0.59 e o percentil de 95% (μ95%), como pode ser observado na Tabela 

4.3. 

A Figura 4.25 retrata as curvas numéricas em termos do momento fletor – rotação no pilar. É 

possível observar que quanto maior o percentil dos valores do coeficiente de atrito, maior é 

capacidade da ligação. Esta observação confirma a necessidade de ter em conta a variabilidade 

das propriedades das chapas de atrito para o dimensionamento dos elementos estruturais que não 

plastificam. 

Um comportamento semelhante de endurecimento/amaciamento observa-se em ambas as 

configurações de ligação e, adicionalmente, as curvas de respostas parecem escaladas 

proporcionalmente com o coeficiente de atrito. As Tabela 4.6 e 4.7 sumariam a variação da 

capacidade de flexão dos modelos FD-1-2-DS e FD-2-2-DS analisados para valores do 

coeficiente de atrito superiores (μavg e μ95%) e respeitando o valor de dimensionamento (μ5%) sob 

condições de carregamento de flexão positiva (M (-)) e negativa (M (+)). 

Tabela 4.6:Momentos fletores para o modelo FD 1-2 considerando a variação do coeficiente de atrito 

Coeficiente de 

Atrito 

Δμ M (+) M (-) Γ (+) Γ (-) ΔM (+/-)/M (-) 

[-] [kNm] [kNm] [-] [-] [-] 

μ5% - 446 593 - - 25% 

μavg 110% 521 670 117% 113% 22% 

μ95% 117% 535 733 120% 124% 27% 
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Tabela 4.7:Momentos fletores para o modelo FD 2-2 considerando a variação do coeficiente de atrito 

Coeficiente de 

Atrito 

Δμ M (+) M (-) Γ(+) Γ (-) ΔM (+/-)/M (-) 

[-] [kNm] [kNm] [-] [-] [-] 

μ5% - 484 564 - - 14% 

μavg 110% 529 627 109% 111% 16% 

μ95% 117% 568 679 117% 120% 16% 

 

No caso do modelo FD-1-2-DS, a variação difere em relação à variação do coeficiente de atrito. 

Particularmente, observa-se um aumento maior do momento fletor para o mesmo aumento do 

coeficiente de atrito. Por outro lado, a análise do modelo FD-2-2-DS na Tabela 4.7 apresenta 

uma dependência mais próxima da capacidade de flexão com a aleatoriedade das propriedades 

de atrito. 

O parâmetro ΔM (+/-)/M (-), também avaliado para este conjunto de análises, confirma a anterior 

observação relativa à relação entre a configuração do amortecedor e a respetiva resposta em 

condições de flexão positiva e negativa (valores que variam cerca de 25% para a configuração 1 

e 15% para a configuração 2). 
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 Figura 4.25: Configuração 1 – Configuração 2 
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CAPÍTULO 5 

COMPORTAMENTO A AÇÕES DE IMPACTO  

5.1 INTRODUCÃO 

É já reconhecido que o comportamento de ligações viga-coluna sujeitas a ações de impacto pode 

diferir do comportamento observado a ações normais de dimensionamento [1–4]. Esta diferença 

de comportamento deve-se essencialmente às de taxas de deformação elevadas que são impostas 

às ligações quando estas são sujeitas a ações de impacto.  

A taxa de deformação é uma propriedade que define a deformação de extensão (dε) por unidade 

de tempo (dt) a que um determinado material é sujeito, dε/dt, afetando as curvas extensão-tensão 

dos materiais e, em particular, as do aço. Em geral, a resistência do aço aumenta para taxas de 

deformação mais elevadas, com um aumento mais pronunciado para aço mais dúcteis. Por 

exemplo, para aço carbono sujeito a taxas de deformação elevadas (aproximadamente 600s-1), 

pode ser considerado que o aumento da tensão de cedência é aproximadamente 1.5 vezes a tensão 

de cedência observada para o mesmo material sujeito a cargas estáticas [5,6]. Por outro lado, 

para aços de alta resistência geralmente utilizados em parafusos, o aumento da tensão de cedência 

nunca é superior a 10% [1,7,8]. A variação de resistência, a taxas de deformação elevadas, está 

sempre associada uma perda de ductilidade do material.  

Usualmente, a variação das propriedades de resistência do aço sujeito a diferentes taxas de 

deformação é descrita a partir do parâmetro DIF “fator de aumento dinâmico”, que é dado pelo 

rácio entre a resistência a taxas de deformação elevadas e a resistência para situações quase-

estáticas. Estão disponíveis na literatura diversos modelos para representar este parâmetro DIF 

[9,10], sendo um dos mais utilizados o modelo de Johnson-Cook [9], que descreve a relação 

entre a variação de resistência e as taxas de deformação a partir de uma função logarítmica.  

Sendo as ligações geralmente compostas por diferentes classes de aço (tipicamente aço de alta 

resistência para parafusos e aço carbono para os diversos constituintes metálicos), a partir do que 

foi exposto acima, pode-se facilmente concluir que o seu comportamento dinâmico pode diferir 

bastante do comportamento observado para cargas estáticas (com taxas de deformação baixas), 

dependendo da sensibilidade dos materiais que constituem as diferentes partes da ligação, para 

as diferentes taxas de deformação. Em geral, observa-se um aumento, tanto da resistência elástica 

como da resistência última das ligações, enquanto que a ductilidade tende a diminuir com o 

aumento da velocidade da aplicação da carga [1–4]. Nesta perspetiva e sabendo que, à escala 

global, a ductilidade local das ligações é importante para permitir o desenvolvimento de 

caminhos de cargas alternativos nas estruturas [11,12], é claro que o efeito das taxas de 

deformação no comportamento das ligações deve ser corretamente considerado nos modelos 

estruturais.  

Neste capítulo, é apresentado um resumo dos resultados e conclusões obtidos durante o projeto 

FREEDAM [13] no que diz respeito ao comportamento da ligação FREEDAM a ações de 
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impacto. Para uma informação mais detalhada dos resultados, podem ser consultadas as teses de 

doutoramento da Marina D’Antimo [14] e da Ana Francisca Santos [15].  

5.2 AMORTECEDORES DE FRICÇÃO SUJEITOS A AÇÕES DE 

IMPACTO 

5.2.1 Descrição dos provetes testados e programa experimental  

Os provetes testados nesta campanha experimental (Figura 5.1) são idênticos aos utilizados para 

os testes cíclicos. Estes provetes são ligações pré-esforçadas (com parafusos M20) solicitadas a 

corte duplo, com chapas adicionais (chapas de fricção) de 8 mm de espessura (em aço carbono 

S275JR) revestidas a partir de métodos de pulverização térmica. Os provetes são constituídos 

por duas partes distintas. A primeira parte é denominada de “parte deslizante”, em que a chapa 

interna tem furos alongados (em aço inoxidável AISIS 304), de modo a simular o banzo do 

esquadro da ligação FREEDAM. A segunda parte é denominada de “parte fixa”; a chapa interna 

(em aço carbono S275JR) é utilizada para ligar o provete à máquina de ensaio. Para além disso, 

são colocadas duas chapas externas (cm uma espessura de 15 mm) entre a cabeça dos parafusos 

e as chapas de fricção, de modo a reproduzir o efeito das forças de aperto dos parafusos na 

interface. Foram dimensionadas, de acordo com o Eurocódigo 3 [16], três variações da 

configuração “standard” (Figura 5.1) de modo a obter diferentes modos de colapso para o 

amortecedor de fricção (Figura 5.2). 

A campanha experimental encontra-se resumida na Tabela 5.1 e está dividida em três grupos. 

No primeiro grupo (Grupo A), foi utilizada a configuração a do provete (Figura 5.2), que 

apresenta dois furos alongados com um comprimento total de 41 mm, chapas internas com 30 

mm de espessura e parafusos pré-esforçados M20 classe HV. No grupo B, foram utilizados 

parafusos M20 de classe SB em todos os testes. Nos testes deste grupo, foi usado o provete a 

para os testes estáticos enquanto que, o provete b foi utilizado para os testes de impacto, sendo 

que a configuração deste provete difere da configuração a no comprimento do furo alongado 

(neste caso apenas existe um furo, Figura 5.2). Finalmente, no grupo C, foi utilizado o provete 

c, diferindo da configuração a na espessura das chapas internas (aqui as chapas têm 10 mm de 

espessura), de modo a obter um modo de colapso por esmagamento das chapas. Adicionalmente, 

a largura da chapa interna da parte “fixa” foi aumentada de modo a assegurar que o modo de 

colapso ocorria na “parte deslizante” do provete. Para além disso, foram utilizados em cada 

grupo de ensaio os três materiais de revestimento selecionados a partir dos testes cíclicos: 

materiais M1, M4 e M6.  

No total, foram feitos de 32 testes de impacto. Para além disso, realizaram-se 8 testes quase-

estáticos de modo a obter-se um comportamento base dos provetes para posterior comparação 

com os resultados dos testes de impacto. Antes de cada teste, os parafusos foram apertados 

utilizando uma chave dinamométrica calibrada de modo a introduzir uma força de pré-esforço 

Fp igual a 0.5·fub·As (sendo fub a tensão última do parafuso e As a área útil do parafuso). A 

magnitude do momento aplicado em cada parafuso é dependente da força de pré-esforço de 

dimensionamento Fp, do diâmetro do parafuso d e o fator k do parafuso.  
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Tabela 5.1 – Programa experimental  

(1)ID Conf. Parafuso Pré-esforço (2)Tipo de teste 

Grupo A 

T3- M4/M1/M6-SI-30  

a 

 

M20 10.9 

HV 

 

122.5 kN 

 

4 Impactos. 20Bar; 50Bar;  

75Bar; 100Bar 

T4- M1/M6- FI-30 100Bar 

T8-M4/M6/M1-St.-30 Monotonico FC: 0.2KN/s 

T10/11 –M4–St. 30 Monotonico DC: 0.01mm/s 

Grupo B 

T1-M1- SI-30 
 

 

b M20 8.8 

SB 

98 kN 

 

3 Impactos: 40Bar; 60Bar; 

80Bar 

T2-M1- FI-30 80Bar 

T1-M6- SI-30 
3 Impactos: 20Bar;40Bar; 

60Bar 

T7-M1/M6-St.-30 a Monotonico FC: 0.2kN/s 

Grupo C 

T5-M4- SI-10 

c 
M20 10.9 

HV 

122.5 kN 

 

5 Impactos: 50Bar; 80Bar; 

100Bar; 120Bar; 150Bar 

T5-M1/M6- SI-10 
3 Impactos:50 Bar; 100 Bar; 

150 Bar 

T9-M1-St.-10 Monotonico (2)FC: 0.2kN/s 

(1)ID-Test: Tnº- X- Tt – Pt: Tn°= número de teste - X=ID Material de revestimento (M4, M1, M6) – Tt=Tipo de teste: 

Sequencial (SI), Impacto total (FI), Estático (St.) – Pt=Espessura da chapa interna [mm]) 
(2)FC – controlo de força; DC- controlo de deslocamento 

 

 

 

Figura 5.1: Provete FREEDAM: Visão lateral 
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Configuração a Configuração b Configuração c 

Figura 5.2:Provetes: Visão frontal (dimensões em mm) 

5.2.2 Descrição do equipamento de teste  

O equipamento de teste utilizado para os testes de impacto encontra-se esquematicamente 

apresentado na Figura 5.3. É composto por duas vigas HEB 500 horizontalmente colocadas e 

fixas à laje de reação do laboratório. Numa das extremidades, estas vigas encontram-se 

aparafusadas a um pórtico rígido de reação construídas com dois perfis IPE 450 enquanto que, 

na extremidade oposta, estas vigas encontram-se fixas a um elemento metálico HEB 650. Todos 

os constituintes metálicos do layout são em aço estrutural S355. Deste modo foi possível 

construtir uma estrutura rígida, considerada indeformável a ações de impacto. Para álem disto, a 

viga na qual se aplica a ação de impacto “flying beam” é colocada paralelamente ao pórtico de 

reação e é composta por uma secção transversal com uma rigidez elevada (HEM340) de modo 

não sofrer deformações com a aplicação a ação de impacto. Na extremidade oposta à aplicação 

da carga, a viga é restringida por uma rótula. Em [17] apresenta-se mais informações sobre este 

equipamento. 

O provete testado é ligado à flying beam e ao pórtico de reação, sendo as condições de fronteira 

dependentes das cargas transmitidas ao provete. Neste caso, o provete é ligado ao equipamento 

de teste por duas rótutas de modo a transmitir forças de tracão, apenas (Figura 5.3). 

Com este layout podem ser executados dois tipos de testes de impacto – total ou sequencial (FI 

ou SI). Nos testes sequenciais, o mesmo provete é carregado e descarregado múltiplas vezes, 

com um aumento de pressão em cada sequência, até se atingir o seu colapso (linhas vermelhas 

na Figura 5.4). Deste modo, é possível determinar um valor aproximado da pressão necessária 

para o colapso dos provetes. Para além disso, a partir da fase de descarga do provete, pode-se 

obter uma aproximação da rigidez elástica do provete. Para os testes de impacto total, é utilizada 

a pressão de colapso obtida nos testes sequenciais.  
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Figura 5.3: Esquema do layout experimental para os testes de impacto – testes no amortecedor de 

fricção  

Para testar os provetes a ações de impacto, a instrumentação necessária não é tão simples como 

a utilizada para os ensaios quase-estático, devido à natureza das cargas. Em primeiro lugar, não 

podem ser ignoradas as forças de inércia impostas ao sistema e, em segundo lugar, a 

instrumentação utilizada deve ser capaz de registar medições em curtos espaços de tempo. É, 

portanto, necessário medir, para além de forças e deslocamentos, acelerações e velocidades. A 

força é registada por uma célula de carga, enquanto que as deformações do provete e na “flying 

beam” são medidas por sensores laser. Adicionalmente, utilizou-se uma camara Photron para 

registo a altas velocidades, que permitiu filmar os testes e medir deslocamentos, velocidades e 

aceleração em pontos específicos do provete. Para além disso, de modo a avaliar as forças de 

inercia impostas à viga de teste, foram utilizados acelerómetros para medir as acelerações no 

centro de massa da viga, acm, e no ponto de aplicação da carga, af. 

 

Figura 5.4: Tipos de testes de impacto – Esquema força ao longo do tempo  

5.2.3 Resultados dos testes experimentais  

A atividade experimental descrita nas secções acima teve como principal objetivo o estudo do 

comportamento dos amortecedores de fricção FREEDAM a ações de impacto, avaliando se o 

comportamento destes dispositivos é sensível às taxas de deformação geralmente induzidas por 

tipo de cargas. Esta avaliação foi feita utilizando um fator dinâmico “DF” (Eq. 5.1): 

,

,

i imp

Pi

i st

P
DF

P
  

    

(5.1) 

que corresponde ao rácio entre o valor de um determinado parâmetro comportamental (Pi) a 

ações de impacto (imp) e o valor do mesmo parâmetro a uma ação estática (st). Foram 

selecionados cinco parâmetros comportamentais: o coeficiente de atrito estático µ, a resistência 

elástica e a resistência última (Fy and Fu), a rigidez elástica inicial após o escorregamento do 
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amortecedor Sini e a ductilidade última do amortecedor depois do escorregamento δu. Como 

exemplo, na Figura 5.5, são identificados estes parâmetros para os testes do grupo A como o 

material de revestimento M1. Nas Tabela 5.2 e Tabela 5.3 estão apresentados todos os fatores 

dinâmicos obtidos na campanha experimental.  

 

Figura 5.5:Curvas experimentais força-deslocamento (Grupo A, M1) 

Com base nos resultados, foi possível tirar conclusões quanto ao comportamento dos 

amortecedores de fricção FREEEDAM: 

 De um modo geral, observa-se um aumento da resistência de fricção inicial quando os 

amortecedores são sujeitos a ações de impacto (DFfriction na Tabela 5.2). Ao longo do 

escorregamento, é observado uma degradação da força, tanto para cargas estáticas como para 

de impacto (Fk/Fslip in Tabela 5.2). No entanto, independentemente do revestimento utilizado, 

esta degradação é muito menor nos testes de impacto, o que se deve provavelmente ao facto 

de que, para taxas elevadas de velocidade de aplicação da carga, o coeficiente de atrito 

inicialmente observado, estar mais próximo do coeficiente de atrito cinemático. Nesta 

perspetiva, a aplicação dos amortecedores por fricção nas ligações pode melhorar o seu 

comportamento para ações de curta duração, na medida em que a sua resistência de fricção 

aumenta para taxas de deformação elevadas.   

 A rigidez elástica após o escorregamento do provete (S) também aumento para velocidades 

elevadas de aplicação da carga, o que está relacionado com o aumento da resistência dos 

materiais que constituem os componentes dos provetes.   

 A influência da taxa da aplicação da carga na resistência última e na ductilidade foi mais 

significativa quando o provete apresenta como modo de colapso um modo por esmagamento 

das chapas (aumento da resistência de 11% vs 5% quando o modo de colapso se dá por corte 

nos parafusos e um decréscimo de ductilidade de 50% vs 30% quando o modo de colapso 

se dá por corte nos parafusos), o que se deve ao facto de o aço inoxidável possuir uma maior 

sensibilidade à variação das taxas de deformação do que o aço utilizados nos parafusos de 

alta resistência [18,19]. 

 Para os provetes testados, o modo de colapso observado nos testes estáticos não se alterou 

na presença de ações de impacto. As mudanças nos modos de colapso estático das ligações 

não está completamente entendido visto que depende de vários aspetos tais como, as 

propriedades mecânicas e geométricas das partes constituintes da ligação (espessura das 

chapas, classe dos parafusos…), da taxa de aplicação da carga, assim como das condições 
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de fronteira impostas. Por exemplo, no estudo paramétrico conduzido por Ribeiro et al. [20], 

foi demonstrado que a componente T-stub apresenta modos de colapso mais frágeis para 

velocidade de aplicação de carga mais elevadas. Por outro lado, outros autores como [3,4] 

observaram sempre o mesmo modo de colapso, independentemente da espessura da chapa 

ou da velocidade de aplicação da carga.  

Tabela 5.2 – Resumo dos valores dos fatores dinâmicos para o coeficiente de atrito estático e 

degradação da resistência de fricção ao longo do escorregamento  

Material Classe dos 

parafusos  

Fk/Fslip  DFfrict 

Estático  Impacto 

M4 10.9 HV 0.8 0.84 1.06 

M1 10.9 HV 0.7 0.9 1.04 

8.8 SB 0.48 0.84 1.09 

M6 10.9 HV 0.5 1.15 1.13 

8.8 SB 0.67 0.83 1.03 

Fk – Força de escorregamento cinemática (força no final do escorregamento); Fslip – força de escorregamento inicial (ver 

Figura 5.5) 

Tabela 5.3. Resumo dos valores dos fatores dinâmicos após o escorregamento 

Parametro DF Grupo 

A B C 

S DFS 1.37 1.28 1.44 

Fy DFy 1.08 - 1.3 

Fu DFu 1.04 1.09 1.11 

δu DFδ 0.72 0.57 0.44 

5.2.4 Simulação numéricas dos ensaios experimentais  

Após a campanha experimental descrita na secção anterior, foi desenvolvido um estudo numérico 

de modo a estender o conhecimento do comportamento do amortecedor de fricção. Inicialmente, 

o modelo numérico foi calibrado simulando os resultados experimentais. Após a calibração do 

modelo, um estudo paramétrico foi conduzindo considerando: i) quatro espessuras da chapa 

interna (8 mm, 10 mm, 15 mm e 30 mm), ii) variação da força inicial de pré-esforço e iii) 

diferentes velocidades de aplicação da carga.  

Todas as análises numéricas foram feitas com o software Abaqus, utilizando o solver dinâmico 

implícito [21], com um procedimento quase-estático para capturar o comportamento quase-

estático e um procedimento de dissipação moderada para capturar o comportamento dinâmico.   

O modelo desenvolvido representa a geometria dos provetes ensaiados (Figura 5.6). A chapa 

interna da parte fixa do provete foi restringida na direção da aplicação do deslocamento, 

enquanto que, à chapa interna com furos alongados não foi imposta qualquer restrição de 

movimento. Em relação à carga aplicada, foram definidos dois steps. No primeiro step os 

parafusos foram pré-esforçados utilizando uma abordagem por variação de temperatura. No 

segundo step a chapa com furos alongados foi puxada. Para as análises quase-estáticas, os 

deslocamentos foram aplicados continuamente (de forma monotónica). Para calibração dos 
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modelos dinâmicos, as curvas experimentais deslocamento-tempo foram aplicadas como 

condição de fronteira.  

O modelo foi gerado com elementos sólidos do tipo C3D8R (elementos contínuos de integração 

reduzida de primeira ordem) com forma “Hex”, permitindo assim não linearidades geométricas 

e dos materiais. As condições de contacto normais foram introduzidas com propriedades “hard-

contact” permitindo a separação das diferentes partes. Em relação ao comportamento tangencial, 

foram assumidas diferentes propriedades dependendo das superfícies em contacto. Para as partes 

que não se encontram em contacto com as chapas de fricção, foi admitido um coeficiente de 

atrito igual a 0.2 e foi utilizada uma formulação “penalty”. Para as outras partes, foi utilizado o 

valor experimental observado para o coeficiente de atrito. Para além disso, como já descrito na 

seção anterior, observou-se sempre uma degradação da força de escorregamento inicial ao longo 

do escorregamento. Este efeito foi considerado pela degradação da força de pré-esforço nos 

parafusos de acordo com os resultados experimentais. Para os testes de impacto, foi adotado um 

modelo que relaciona o coeficiente de atrito com a taxa de deformação, com base nos parâmetros 

DFfrict da Tabela 5.2. 

 

Figura 5.6:Modelo numérico do amortecedor de fricção: Geometria e condições de fronteira  

Um aspeto chave destas simulações numéricas é a caracterização das propriedades dos materiais 

das diferentes componentes que constituem o amortecedor de fricção, visto que, para se obter 

uma caracterização completa do seu comportamento (estático e dinâmico), é necessária uma 

caracterização completa das curvas tensão-extensão dos materiais, incluindo a caracterização do 

dano e da influência da taxa de deformação. O dano dos materiais foi incluído utilizando o 

modelo ductile damage disponibilizado no Abaqus, enquanto que, o efeito da taxa de deformação 

foi introduzido utilizando o modelo Johnson-Cook [22]. 

As simulações numéricas mostraram ser capazes de simular bastante bem o comportamento 

observado experimentalmente, como é exemplificado na Figura 5.7.  

O aumento dos parâmetros de estudo possibilitou diferentes modos de colapso e diferentes níveis 

de deformação dos componentes do amortecedor, tornando possível obter linhas de tendência 

que descrevem o efeito da taxa de deformação nos diferentes parâmetros de comportamento do 

amortecedor, como é mostrado na Figura 5.8 para a resistência última e para a deformação do 

parafuso e chapa com furos alongados. Estas linhas de tendência foram aplicadas posteriormente 

num modelo analítico para caracterização destes elementos [23]. 
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Figura 5.7:Testes experimentais vs simulações numéricas  

  

Figura 5.8:Influencia da vlocidade no comportamento do amortecedor de fricção  

5.3 LIGAÇÕES FREEDAM SUJEITAS A AÇÕES DE IMPACTO  

5.3.1 Tipologias testadas  

Os provetes testados na Universidade de Coimbra e Liège apresentam configurações 

semelhantes com exceção dos perfis das colunas; foram usados perfis HEM340 e HEB220 nas 

ligações externas e internas (Figura 5.9 e Figura 5.10 ), respetivamente. Estas ligações são uma 

modificação das ligações com duplo T-stub (Double Split Tee), onde o T-stub inferior é 

substituído por um amortecedor de fricção composto por um conjunto de cantoneiras e chapas 

de fricção pré-esforçadas, localizadas num esquadro adicional aparafusado, com parafusos pré-

esforçados M12 10.9 HV, ao banzo inferior da viga IPE220. As cantoneiras e chapas de fricção 

pré-esforçadas estão ligadas com seis parafusos M20 de classe 10.9HV em que dois deles são 

pré-esforçados com uma força equivalente a 30% da força de pré-esforço recomendada pelo 

Eurocódigo 3 Parte 1-8 [24]: 50 kN. 

O banzo superior da viga é ligado à coluna através de um T-stub aparafusado, enquanto que o 

banzo inferior é aparafusado ao esquadro adicional, ligado à coluna, por um sistema de 

cantoneiras. As chapas de fricção foram revestidas com o material M4 e localizam-se entre o 

banzo do esquadro e as cantoneiras, constituindo assim, o amortecedor de fricção. Para além 

disso, o banzo do esquadro tem diversos furos alongados. Todos os elementos são em aço 

S275JR, com exceção do banzo do esquadro, que é feito em aço AISI 304.  
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Figura 5.9:Ligação externa testada (Universidade de Coimbra) 

 

 

Figura 5.10: Principais componentes das ligações internas (Universidade de Liège) 

5.3.2 Estudos nas ligações externas  

5.3.2.1 Descrição do equipamento de teste e programa experimental  

A ligação foi testada considerando um momento negativo (hogging moment) e foram 

considerados quatro testes (Tabela 5.4): um teste quase-estático e três testes de impacto. A carga 

de impacto foi aplicada de forma sequencial. As velocidades aplicadas, Tabela 5.4, 

correspondem ao valor inicial da velocidade estimado do atuador. Note-se que esta velocidade 

não é constante durante os testes. 

O equipamento de teste é o mesmo que foi utilizado para os ensaios experimentais dos 

amortecedores FREEDAM, mas, neste caso, a ligação é diretamente aparafusada à “flying beam” 

e, na extremidade oposta, é ligada por um apoio que restringe o deslocamento vertical da viga, 

mas permite o seu deslizamento (Figura 5.11). A instrumentação utilizada também foi a mesma 

que a utilizada nos testes experimentais dos amortecedores FREEDAM.  

Tabela 5.4 Programa experimental 

Tipo de teste Quase-estático Impacto 

Esquema de carga 

Monotónico:  Impacto sequencial:  

controlo de deslocamento 0.02 mm/s 
75 bar (500 mm/s); 120 bar (1000mm/s); 200 

bar (1200mm/s) 
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a. Esquema 3D  b. Foto da parte experimental  

Figura 5.11:Equipamento de teste  

5.3.2.2 Resultados dos testes experimentais  

Na Figura 5.12 apresentam-se as curvas experimentais momento-rotação (M – Ø) obtidas em 

cada sequência de impacto, assim como a obtida no ensaio quase-estático.  

Independentemente do tipo de carga, o comportamento inicial das curvas mostra que a resposta 

da ligação é governada essencialmente pelo comportamento do amortecedor de fricção até ao 

fim do curso dos furos alongados. Comparando a resposta quase-estática com a resposta 

dinâmica (impacto 1 - #75 bar), observou-se um fator dinâmico DF igual a 1.14 (Mslip na Figura 

5.12). Para além disso, é visível a degradação da força de escorregamento durante o 

escorregamento no teste quase-estático, enquanto que no ensaio de impacto, este valor aumenta, 

o que está relacionado com o aumento da velocidade durante o escorregamento [25]. 

Após o escorregamento total do amortecedor, são ativadas outras componentes da ligação e 

algumas componentes começam a plastificar. No teste quase-estático, o colapso deu-se no T-

stub da ligação, com um modo de rotura em flexão com plastificação da rosca dos parafusos do 

banzo (Figura 5.13). De facto, um modo de rotura por plastificação da rosca não é desejável por 

ser um modo considerado frágil. No entanto, é o modo de colapso mais comum para parafusos 

HV em tração e, consequentemente, para T-stubs com este tipo de parafusos dimensionados para 

colapsar à flexão pelo modo 2 ou 3 [1,26,27]. 

Em relação aos testes de impacto, após o primeiro impacto (Impacto 1 - #75bar), foram feitos 

mais dois testes com pressões mais elevadas. Infelizmente, mesmo assim, estas pressões não 

foram suficientes para induzir o colapso da ligação. No entanto, pode ser observado que após o 

escorregamento, o comportamento da ligação segue o comportamento estático.  
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Figura 5.12:Comportamento experimental momento-rotação da ligação: quase-estático vs impacto  

 

Figura 5.13:Ligação após colapso: T-stub 

5.3.2.3 Simulação dos resultados experimentais  

Utilizou-se o software Abaqus para as simulações dos testes na ligação FREEDAM. De modo a 

reduzir o tempo de análise, a modelação do layout experimental foi simplificada. Em primeiro, 

visto que existia simetria no plano XX, apenas foi modelado metade do layout. Em segundo 

lugar, o pórtico de reação foi omitido. Os apoios foram modelados com pontos de referência, 

impondo a restrições necessárias nas zonas em contacto com os apoios (pinned constraint e 

vertical constraint na Figura 5.14b), enquanto que a extremidade do atuador foi modelado como 

um objeto sólido no qual foram aplicados os deslocamentos ao longo do tempo.  

No total, foram consideradas cinco partes diferentes: i) viga HEM 340 “flying beam”; ii) viga 

IPE 220; iii) o atuador; iv) parte rígida que conecta a ligação à viga HEM 340 e v) todas as 

componentes da ligação. Todos os parafusos foram modelados como uma peça única (parafuso 

+ cabeça + porca), com exceção dos parafusos M16 HV, onde a transição entre a parte lisa e 

roscada foi modelado reduzindo a área da seção transversal do parafuso, como sugerido por 

Grimsno et al. [28] (Figura 5.15), de modo a obter mais corretamente o colapso por plastificação 

da rosca observado nos ensaios experimentais.  

Em relação às propriedades assumidas na modelação (malha, interação de contacto, pré-esforço, 

propriedades dos materiais, etc.), o procedimento utilizado aqui foi o mesmo que o utilizado na 

modelação dos amortecedores FREEDAM.  



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 139 

 

  

 

a. Esquema 3D b. Modelo  

Figura 5.14: Modelo FEM: Condições de fronteira   

 

  

a. Dimensões (em mm) b. Mesh 

Figura 5.15:Modelação dos parafusos M16 HV  

As simulações numéricas foram divididas em duas partes: primeiro foram simulados os testes 

experimentais (Figura 5.16) e depois, foi conduzido um estudo paramétrico, considerando: i) 

direção do momento fletor aplicado (negativo - hogging e positivo - sagging); ii) efeito da 

ductilidade dos parafusos simulando a hipótese de utilização de duas porcas nos parafusos HV e 

iii) efeito da velocidade de aplicação da carga. 

Com base nos resultados numéricos chegaram-se às seguintes conclusões: 

 O estudo numérico mostrou que o comportamento da ligação é assimétrico, quando sujeita a 

momento negativo ou positivo (Figura 5.17a). Esta assimetria até ao final do escorregamento 

está relacionada com uma maior deformação das cantoneiras quando comparada com a 

deformação do T-stub em momento negativo [29]. Após o escorregamento, a assimetria está 

relacionada com a diferente contribuição das cantoneiras superior e inferiores para a 

resistência última da ligação. Esta diferente contribuição aparenta ser devido à deformação 

dos parafusos do amortecedor de fricção ao corte, uma vez que não se encontram todos em 

contacto com as almas das cantoneiras. No entanto, as simulações demonstraram que este 

comportamento pode ser melhorado evitando-se a rotura por plastificação da rosca dos 

elementos T-stub e cantoneiras (Figura 5.17a). 

 Em relação ao comportamento dinâmico da ligação, no geral, observou-se um aumento da 

resistência ao escorregamento para velocidades de teste superiores (DFfriction entre 1.02 e 

1.14), assim como o aumento das resistências elásticas (DFMRd entre 1.1 e 1.15) e última 

(DFMu entre 1.05 e 1.12). Pelo contrário, a capacidade de rotação decresce, mesmo que não 

seja de forma significativa (DFØu entre 1.0 e 0.88). Para além disso, não foram observadas 

mudanças significativas na rigidez inicial das ligações (Figura 5.17b).  
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a. Teste quase-estático  a. Teste de impacto 

Figura 5.16: FEM vs teste experimentais 

  

a. Efeito da direção da ação e ductilidade do 

parafuso  

b. Efeito da velocidade de aplicação da 

carga  

Figura 5.17:Resultados do estudo paramétrico  

5.3.3 Estudos nas ligações internas  

5.3.3.1 Descrição do equipamento de teste  

A campanha experimental nas ligações internas incluiu um ensaio estático monotónico e testes 

de impacto por queda de peso em duas ligações FREEDAM (SFDs-Figura 5.18). 

 

Figura 5.18: Configuração dos testes de impacto (metade do provete) com medição de 

imagem de correlação digital  

Os testes de impacto foram executados através da queda de um peso, que atinge a coluna com 

velocidades variáveis (Figura 5.18 e Figura 5.20). Foram consideradas duas variáveis nos testes: 

a altura de queda da massa (com uma altura máxima de 4.1 metros a partir do topo da coluna) e 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 141 

 

o peso da massa (M1=211 kg e M2=460 kg – Figura 5.20). Estes parâmetros dependem da 

energia de impacto que se deseja adquirir durante o teste. A massa está ligada a perfis tubulares 

que a guiam até ao impacto e durante o seu retorno. Todos os provetes foram identificados por 

uma etiqueta alfanumérica que descreve as características principais do teste, como descrito na 

Figura 5.19, onde o código indica (i) o tipo de teste (IT para teste de impacto ou ST para teste 

estático), (ii) a configuração da ligação (FR para FREEDAM), (iii) o número do teste (01, 02, 

etc.), (iv) a massa utilizada (M1 = 211kg ou M2=460 kg) e (v) a altura de queda (H250 significa 

uma altura de queda de 250mm). 

 

Figura 5.19: Nomenclatura de teste  

Foram conduzidos 6 testes de impacto, como apresentado na Tabela 5.5. Para a massa M1, as 

alturas de queda variaram entre 250 mm e 4300 mm, enquanto que para a massa M2, as alturas 

variaram entre 250 mm até 3744 mm (máxima altura possível considerando as dimensões do 

provete e massa). No geral, as velocidades de queda variaram entre 2.04 m/s e 8.45 m/s. Foram 

testados dois provetes, no provete 1 foram considerados 5 impactos e no provete 2 apenas um 

impacto com a máxima energia de impacto possível. Na Tabela 5.5 apresenta-se um resumo dos 

testes, onde “1*” significa um impacto sequencial no mesmo provete. 

Para além disso, foram feitos testes de calibração do equipamento e testes de tração para 

caracterização do material. Os testes de calibração consistiram em testes de impacto preliminares 

em vigas simplesmente apoiadas [30]. 

Tabela 5.5. Nome dos testes de impacto e principais propriedades  

 

Teste de impacto  

 

Provete M [kg] h  [m] v [m/s ] 

ITFR01-M1-H250 1 211 0.25 2.04 

ITFR02-M1-H4300 1 211 4.3 8.97 

ITFR03-M2-H250 1* 460 0.25 1.98 

ITFR04-M2-H2000 1* 460 2 6.09 

ITFR05-M2-H2500 1* 460 2.5 6.93 

ITFR06-M2-H3744 2 460 3.74 8.45 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figura 5.20: Layout dos testes de impacto: Massa M1 (211kg) (b) e M2 (460 kg) (c) 

As medições durante os testes foram feitas utilizando a técnica de correlação digital de imagem 

(DIC) (Figura 5.18). 

5.3.3.2 Resultados dos testes experimentais  

Durante os ensaios estáticos, foram obtidas curvas de força vs deslocamento vertical e momento 

vs rotação a partir dos transdutores de deslocamento e rotação; estas curvas estão apresentadas 

na Figura 5.21. Como era expectável, pode-se observar um comportamento quase simétrico da 

ligação. A força máxima aplicada foi atingida devido à inesperada ocorrência de instabilidade 

global fora do plano da ligação; para evitar este fenómeno durante os testes de impacto, as 

restrições laterais das ligações foram reforçadas. Estas curvas foram utilizadas com resultados 

de referência para validar o procedimento numérico utilizado posteriormente nos estudos 

paramétricos.  

 

Figura 5.21:força vs deslocamento vertical e momento vs rotação obtidas nos testes estáticos  

Foram conduzidos dois testes de impacto com a massa M1 no provete 1: testes ITFR01-M1-

H250 e ITFR02-M1-H4300 (Tabela 5.5). No primeiro, foi utilizada uma altura de queda igual a 

250 mm de modo a manter o provete em regime elástico (i.e. sem plasticidade em qualquer 

componente da ligação), enquanto que, no segundo teste pretendeu-se a ativação da plasticidade 

do provete (altura de queda igual a 4300 mm). 
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Com a massa M2, foram realizados quatro testes de impacto: três deles no provete 1 (ITFR03, 

ITFR04 e ITFR05), i.e. testes sequenciais no provete testado previamente com a massa M1, com 

o principal objetivo de calibrar o equipamento de teste com a nova massa M2; o último teste 

(ITFR06) foi conduzido no provete 2, com a capacidade máxima do sistema em termos de 

energia e velocidade. Durante o impacto foram medidos com câmaras, diversos pontos 

pertencentes aos principais componentes da ligação. Na Figura 5.22 estão apresentados alguns 

exemplos onde se pode observar, para os diferentes testes, as curvas deslocamento vertical vs 

tempo para o ponto 10 C (Figura 5.18). 

  

Figura 5.22:Resultado dos testes de impacto – exemplos medições de deslocamento vs tempo para o 

ponto 10 C 

Nos testes ITFR01-M1-H250 e ITFR03-M2-H250, a ligação manteve-se no regime elástico sem 

deformações permanentes após os testes. O teste ITFR02-M1-H4300 exibiu uma deformação 

permanente de 46.2 mm no final do teste, mas o nível de plasticidade dos componentes da ligação 

não foi significativo. De facto, a energia associada ao impacto com a massa M1 não foi suficiente 

para ativar a plasticidade das componentes da ligação; no entanto, o amortecedor de fricção 

exibiu um escorregamento de 20 mm, resultando na deformação anteriormente referida. 

Considerando a dimensão total dos furos alongados de 65 mm e que os parafusos estão 

localizados no centro do furo, os parafusos atingiram a extremidade dos furos. O teste com a 

energia e velocidade máxima (ITFR06) mostrou um escorregamento de 24 mm da ligação e uma 

deformação permanente de 88.5 mm (Figura 5.25). 

Em todos os testes, as velocidades teóricas calculadas para o impacto (vtheo,imp – see Eq. (5.1) são 

ligeiramente diferentes das obtidas no sistema de aquisição (vact,imp). De facto, as velocidades 

reais são normalmente inferiores às teóricas e, em conformidade, o mesmo é observado para as 

energias (Eact,imp é a energia real e Etheo,imp a teórica – see Eq. (5.2).  

𝑣𝑡ℎ𝑒𝑜,𝑖𝑚𝑝 = √2𝑔ℎ < 𝑣𝑎𝑐𝑡,𝑖𝑚𝑝 (5.1) 

𝐸𝑡ℎ𝑒𝑜,𝑖𝑚𝑝 =
1

2
𝑚𝑣𝑡ℎ𝑒𝑜,𝑖𝑚𝑝

2 < 𝐸𝑎𝑐𝑡,𝑖𝑚𝑝 (5.2) 

Onde g é a aceleração da gravidade, m o peso da massa e h a altura de queda. Na Tabela 5.6 

apresentam-se os valores reais e teóricos, mostrando que a variação entre estes valores é maior 

quanto menor a altura de queda. A diferença observada é maioritariamente associada com o atrito 

desenvolvido entre a massa e o sistema de direção que não é considerado na estimativa teórica. 

No entanto, em todos os testes, o rácio entre a velocidade real e a teórica é perto de 1, o que 

demonstra que este atrito tem uma influência desprezável na velocidade real. Na mesma tabela 
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são apresentados os valores máximos (dmax) e permanentes (dperm) das deformações da ligação 

para o ponto 10C. Para o impacto sequencial (ITFR03, ITFR04 e ITFR05), (dmax,i) devem ser 

somado a todos os deslocamentos permanentes que advém dos impactos anteriores. É claro que 

a um aumento da altura de queda está associado um aumento da magnitude da deformação 

permanente. 

Se a velocidade de impacto é próxima da velocidade de ricochete, nomeadamente a velocidade 

quando a massa deixa a ligação, o impacto é considerado elástico. Na realidade um impacto 

nunca é completamente elástico, pois parte da energia é utilizada para deformar o corpo que sofre 

o impacto. A natureza de um impacto pode ser caracterizada pelo rácio entre estas velocidades 

denominado de coeficiente de restituição “COR” (ver Eq. (5.3)), dado na Tabela 5.6. Um valor 

próximo da unidade significa que a resposta é elástica.  

      COR =
vreb

vtheo,imp
≤ 1 (5.3) 

O coeficiente COR para os testes conduzidos varia entre 0.58 para ITFR03 e 0.16 para ITFR02. 

O último mostra que um aumento da energia de impacto (peso da massa e/ou altura) conduz a 

uma maior dissipação de energia pela ativação de deformações plásticas, portanto, o impacto 

torna-se inelástico.  

Tabela 5.6. Resultados dos testes de impacto  

Teste de 

Impact  

 

 

h 

[mm] 

vtheo,imp 

[m/s] 

 

vact,imp 

[m/s] 

vreb 

[m/s] 

vact,imp / 

vtheo,imp 

 

 

Etheo,imp 

[J] 

Eact,imp 

[J] 

COR δmax 

[mm] 

δperm 

[mm] 

M1=211 kg 

ITFR01-M1-

H250 

250 2.21 2.04 1.06 0.92 517.5 439.0 0.51 6.16 NA 

 ITFR02-M1-

H4300 

4300 9.18 8.97 1.49 0.98 8900.6 8488.6 0.16 56.5 46.2 

M2=460 kg 

ITFR03-M2-

H250 
250 2.21 1.98 1.16 0.89 1128.2 901.7 0.58 10.2 NA 

ITFR04-M2-

H2000 
2000 6.26 6.09 1.20 

0.97 9025.2 8530.3 0.19 
49.3 34.8 

ITFR05-M2-

H2500 
2500 7.00 6.93 1.13 0.99 11281.5 11045.7 0.17 53.6 31.1 

ITFR06-M2-

H3744 3744 8.57 8.45 1.46 
0.98 16895.2 16422.6 0.17 

102.6 88.5 

 

No final dos testes de impacto foram detetados níveis de plasticidade consideráveis nas 

cantoneiras e T-stub; também foi visível o consumo do material de revestimento no amortecedor 

de fricção.  

Devido à limitação das instalações do laboratório, a força de impacto não foi diretamente 

registada durante os ensaios. Em conformidade, foi utilizado o teorema momento-impulso e um 

procedimento gráfico ([14] & [30]). 

Na Tabela 5.7 é resumido as duas metodologias para a estimativa da força de impacto máxima. 

Embora estas duas metodologias sejam apenas aproximações da força, os valores do DIFs para 
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as ligações com comportamento inelástico (casos para os quais este parâmetro faz sentido ser 

calculado) são calculados e apresentados na Tabela 5.7. Para além disso, para os testes de 

impacto acumulativos ITFR04 e ITFR05, o escorregamento já tinha sido obtido nos testes 

anteriores, portanto, o deslocamento máximo e deformação permanente não pode ser utilizado 

no método gráficos e, por isso, não são apresentados na tabela.  

No entanto, deve ser realçado que o coeficiente DIF calculado para o teste ITFR06 pode não ser 

preciso com este método. De facto, ocorreu instabilidade lateral torsional (LTB) durante o ensaio 

estático. Em conformidade, na próxima secção é apresentado um modelo FEM, que, numa 

primeira fase foi validado a partir da comparação com os resultados experimentais e de seguida, 

utilizado para uma análise paramétrica para estender os resultados.  

Tabela 5.7. Cálculo do DIF  

 onde M é a massa de impacto; vact,imp a velocidade medida; vreb velocidade medida no primeiro ricochete; tpulse é a 
largura do pulso de impacto, FST é a força estática equivalente, FGR é a força de impacto medida com o método 
gráfico e FIT a força de impacto máxima avaliada com o teorema de impulso 

5.3.3.3 Simulação dos resultados experimentais  

Modelação  

Utilizando um solver dinâmico implícito do ABAQUS/CAE, foi desenvolvido um modelo FE 

preliminar do teste estático, tal como apresentado em [31]. No entanto, o modelo não inclui o 

dano dos materiais e, mesmo que possam ser utilizadas análises dinâmicas implícitas para testes 

de impacto, é em geral um método que consome mais tempo. Assim, de modo a otimizar o tempo 

de análise para os estudos paramétricos e de modo a evitar problemas de convergência, as 

simulações de impacto na ligação FREEDAM foram feitas utilizando uma integração explícita 

no tempo. Os métodos explícitos são soluções desenvolvidas para problemas a altas velocidades 

onde a inércia é um fator importante [21]. Por motivos de coerência, o solver explícito é também 

utilizado na análise estática e comparado com os resultados experimentais.  

O método utilizado para construir o modelo FE no solver explícito é aqui explicado. 

Aproveitando a simetria do sistema, foi ligada uma coluna curta (metade de um HEB200) à viga 

utilizando a ligação aqui em estudo. Na extremidade da viga, foi imposto um rolamento para 

reproduzir o mais aproximadamente possível as condições de fronteira do laboratório, para além 

disso, metade da coluna foi modelada aproveitando a simetria no plano vertical (Figura 5.23). 

Para reproduzir as restrições experimentais, foram restringidas, lateral e torsionalmente, duas 

secções de viga. 

Test 
δmax 

[mm] 

δperm 

[mm] 

vact,imp 

[m/s] 

vreb 

[m/s] 

tpulse 

[s] 

FST 

[kN] 

FGR 

[kN] 

FIT 

[kN] 

DIFGR 

 

DIFIT 

 

Mass M1 

ITFR02 M1 H4300 56.5 46.2 8.97 1.49 0.018 118.5 123.1 

 

 

122.6 

 

1.039 1.03 

Mass M2 

ITFR06 M2 H3744 102.6 88.5 8.45 1.46 0.027 158.7 

 

 

164.6 168.8 

 

1.037 1.06 
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a) b) 

Figura 5.23:Detalhe do modelo FEM e comparações de energia  

O impacto foi imposto a partir de um corpo rígido 3D com uma malha de elementos rígidos. Para 

fixar os reforços da viga e coluna foram considerados tie constraints. Para todos os elementos 

foi considerado um contacto geral, com uma definição “hard contact” na direção normal e um 

coeficiente de atrito igual a 0.3 para o comportamento tangencial. O contacto entre as chapas de 

fricção e o esquadro foi definido através de um contacto superfície-superfície, com uma fricção 

tangencial e comportamento normal que seguem o modelo de fricção clássico de Coulomb. O 

objeto de impacto foi posto em contacto direto com o provete, impondo à massa o valor inicial 

das velocidades dos testes (vact,imp na Tabela 5.6). Utilizaram-se elementos com integração 

total C3D8. Foi conduzido um estudo de sensibilidade da malha de modo a selecionar a malha 

com melhores resultados em termos de rigor e tempo de análise. No geral, a malha era composta 

por 33737 elementos para um tempo total de análise entre 20 a 48 horas para cada simulação, 

dependendo também dos dados requeridos. Para além disso, foram conduzidas duas análises 

diferentes: numa primeira análise, os parafusos foram pré-esforçados e, posteriormente, uma 

segunda análise dinâmica onde o estado de deformação, devido ao pré-esforço, foi imposto como 

condição inicial no início da segunda análise (como campo predefinido). Os parafusos foram 

modelados com o diâmetro nominal e o tensão nominal do material, tal como explicado em [32–

36]. O pré-esforço dos parafusos foi aplicado no centro da secção da zona lisa dos parafusos, 

utilizando a opção “Bolt force”. Seguindo o procedimento apresentado em [30,37], o 

amortecimento foi modelado utilizando a teoria clássica de Rayleigh, calibrando apenas o 

coeficiente proporcional de massa (a=11) com um rácio de amortecimento de aproximadamente 

2%.  

O modelo material implementado no Abaqus foi obtido a partir de ensaios experimentais à 

tração. As curvas de engenharia são implementadas no Abaqus como curvas tensão-extensão 

reais com o módulo de elasticidade Young igual a 210 GPa e um coeficiente de Poison de 0.3. 

Foi utilizado o método de Pavlović apresentado em [38] para implementar o modelo dútil de 

dano dos materiais. O dano foi introduzido apenas nas partes em que era esperada uma 

plasticidade significante: Tstub, cantoneiras e parafusos. A evolução do dano pode ser obtida 

pelos resultados experimentais, utilizando um procedimento inverso e calibrando os parâmetros, 

modelando os testes à tração no Abaqus [14,30]. A modelação dos parafusos foi implementada 

seguindo um modelo simplificado com um corpo de parafuso equivalente, tal como é explicado 

em [36]. Visto que não foram realizados ensaios de tração nos parafusos, faz-se referência aos 
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testes apresentados em [32]. Para cargas dinâmicas, foi necessário introduzir as taxas de 

deformação no modelo; a partir dos resultados observados em [30], a melhor maneira para 

implementar as taxas de deformação no modelo FEM é a partir da formulação de Johnson-Cook.  

Principais resultados  

O teste estático foi simulado aplicando o deslocamento à coluna e extraindo as reações no apoio 

(tendo em consideração a simetria). O comportamento do provete, quando a encurvadura lateral 

torsional é restringida, resulta num aumento da resistência e redução da ductilidade. Para além 

disso, tendo em conta o dano dos materiais, pode ser observado o colapso dos parafusos no 

modelo numérico, o que não foi o caso para as simulações apresentadas [31,39], onde a 

ductilidade foi sobrestimada. A introdução do dano e as restrições fora do plano para evitar a 

encurvadura lateral-torsional, permite uma boa previsão da resistência máxima ocorrida no teste. 

O modo de colapso foi nos parafusos da cantoneira inferior com uma combinação em corte e 

tração.  

 

Figura 5.24:Comparação entre uma simulação implícita e explícita para o teste estático  

Este modelo foi utilizado para similar o comportamento do provete a ações de impacto. Como 

apresentado nas comparações dadas na Figura 5.25, o modelo consegue prever a resposta da 

ligação durante e após o impacto.  

 

Figura 5.25:Testes experimentais vs modelo FE  

Na Tabela 5.8 é apresentada uma comparação entre os resultados experimentais e as análises 

FEM, em termos de deslocamento máximo e permanente (δmax e δperm) e os erros relativos da 

previsão. Em geral, o FEM consegue prever com um rigor aceitável os dois valores. 

 

Implicit solver Explicit solver 
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Tabela 5.8. Comparação dos FEM experimentais  

Impact test 

 

δmax,Exp 

 

 

δperm,Exp 

 

δmax,FEM 

 

 

δperm,FEM 

 

%err,δmax 

 

 

%err,δper 

 

 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [-] 

ITFR01-M1-H250 6.16 - 5.6 - 9.09% - 

ITFR02-M1-H4300 56.7 46.2 55.1 43.9 2.82% 4.98% 

ITFR06-M2-H3744 102.6 88.5 102.8 87.8 0.19% 0.79% 

 

Visto que não foi possível medir as forças associadas ao impacto durante os ensaios 

experimentais, o modelo FEM validado é uma ferramenta útil para estimar a força, somando as 

reações nos pontos de suporte. Para o cálculo do DIF obtido nos modelos FEM, é utilizada a 

resistência estática obtida no modelo numérico (FST,FEM) em vez da resistência experimental 

(FST) visto que, no ensaio experimental a instabilidade lateral torsional não foi prevenida, 

enquanto que tanto nos ensaios de impacto como nas simulações numéricas esta instabilidade foi 

prevenida. Na Tabela 5.9 apresenta-se uma comparação entre os DIFs calculados com os 

métodos anteriormente descritos. Pela comparação, concluiu-se que o teorema de impulso 

subestima os valores de DIF.  

Tabela 5.9. Estimativa da força de impacto e DIF 

* onde δmax,EX é o deslocamento máximo nos testes experimentais; δperm,EX é a deformação permanente nos testes 
experimentais; δmax,FEM  é o deslocamento máximo obtido nos FEM; FST é a força estática equivalente; FST,FEM é a 
força estática estimada com o FEM; FDYN,FEM  é a força associada ao impacto;EDiss é a energia dissipada. 

 

Com a ajuda dos modelos FE validados, foram conduzidas análises paramétricas de modo a 

estender os resultados obtidos nos ensaios experimentais. No global, o parâmetro mais 

importante que influencia o comportamento da ligação é a energia de impacto, mas, também se 

observaram comportamentos diferentes na ligação quando se usam diferentes massas de impacto 

e velocidades. Em particular, a partir do estudo paramétrico, a capacidade de dissipação de 

energia da ligação, que é o melhor parâmetro para classificar a resposta da ligação, foi avaliada 

a partir de um parâmetro denominado índice de energia dissipada RE [40]. Foram conduzidos 

três grupos de análises paramétricas, perfazendo um total de 25 simulações:  

 O primeiro grupo (Grupo 1) investiga a influência da velocidade de impacto com o peso das 

massas de impacto (M1=0.106t, M2=0.23t e M3=0.3t).  

 O grupo 2 investiga a influência do peso da massa de impacto para uma velocidade constante 

(V5=6.26 m/s).  

 O último grupo (Grupo 3), investiga a influência da variação contemporânea da massa e 

velocidade, mantendo constante a energia de impacto (E11=8.83E+03 J).  

As principais conclusões do estudo paramétrico podem ser assim resumidas:  

Teste 
δmax,EX 

[mm] 

δperm,EX 

[mm] 

δmax,FEM 

[mm] 

FST 

[kN] 

FST, 

FEM 

[kN] 

FDYN, 

FEM 

[kN] 

EDiss 

[kNmm

] 

DIFFEM 

[-] 

DIFG

R 

[-] 

DIFIT 

[-] 

ITFR02 

M1 

H4300 

56.5 46.2 55.1 118.5 124.9.18 136.8 4774.2 1.09 1.04 1.03 

ITFR06 

M2 

H3744 

102.6 88.5 102.8 159.7 153.2 179.2 11234 1.14 1.04 1.06 
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 Aumentando V ou M, também aumenta o RE mas, quando a energia de impacto é constante, 

a ligação resiste melhor a uma velocidade superior do que a massas superiores devido aos 

efeitos das taxas de deformação, mesmo sabendo que a gama de velocidades aqui investigada 

é limitada devido à rotura dos parafusos. O deslocamento vertical é mais sensível ao peso de 

impacto do que à velocidade.  

 Não existe uma correlação clara entre o DIF e a velocidade de rotação da ligação porque 

muitos fatores contribuem para uma diferente distribuição da velocidade da ligação 

(velocidade, massa e energia de impacto); 

 O DIF global da ligação não exibe uma relação clara com a máxima extensão medida no 

provete.  

 

5.3.4 Resumo da nova informação para regras de dimensionamento  

Como conclusão geral dos estudos conduzidos, foi demonstrado que a ligação FREEDAM e o 

seu componente dissipativo apresentam um comportamento dúctil no caso de cargas dinâmicas 

e, em particular, para o caso de ações de impacto. Devido à ativação dos amortecedores de fricção 

e deslocamentos associados, é dissipada uma grande quantidade de energia.  

Os efeitos dinâmicos afetam a resposta global da ligação. Em particular, ficou demonstrando que 

podem se atingir resistências superiores devido (i) ao aumento da resistência de fricção ao nível 

do amortecedor de fricção e (ii) ao desenvolvimento dos efeitos da taxa de deformação ao nível 

das componentes da ligação, enquanto que a ductilidade é menos afetada.  

De modo a aproveitar este efeito positivo, é necessário assegurar a ativação dos componentes 

dúcteis na rotura e assim, evitar roturas frágeis e, em particular, a rotura dos parafusos em corte 

ou/e em tração.  

O dimensionamento da ligação FREEDAM, considerando os efeitos das taxas de deformação, 

pode ser obtido considerando as regras de dimensionamento estáticas e adicionando os efeitos 

da taxa de deformação. Existem diferentes maneiras de o fazer. De uma maneira simplificada, 

multiplicando a resistência global estática por um DIF variando entre 1.0 e 1.2 e a resistência 

estática de fricção por 1.1. Outra opção é introduzir o efeito da taxa de deformação 

individualmente em cada componente da ligação e de seguida aplicar as regras de 

dimensionamento. A introdução destes efeitos pode ser feito através da aplicação de linhas de 

tendência como as apresentadas na Figura 5.8, podendo ser aplicada ao nível da resistência e 

ductilidade das componentes. Deste modo, é possível obter analiticamente o comportamento 

global e local destas ligações para diferentes velocidades de aplicação de carga, dependendo da 

taxa de deformação [22,25]. 

Para investigações mais avançadas, os estudos conduzidos resultaram em recomendações sobre 

como simular apropriadamente o comportamento das ligações FREEDAM a partir de FEM. Em 

particular: 

 O uso da lei de Johnson-Cook para ter em conta os efeitos da taxa de deformação foi validado 

e são apresentados valores recomendados para a sua aplicação em [30]; 

 Foram propostos e validados métodos para simular o pré-esforço nos parafusos; 
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 O procedimento dado por Pavlović in [38] para simulação do dano nos materiais foi aplicado 

e validado – em particular, foram propostos valores para os parâmetros a usar neste 

procedimento [14]. 
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CAPÍTULO 6 

SIMULAÇÃO SISMICA A PARTIR DE TESTES PSEUDO DINAMICOS  

6.1 INTRODUÇÃO 

Nos capítulos anteriores, foi descrito o comportamento das ligações FREEDAM, considerando 

a resposta experimental e numérica tanto da ligação como do dispositivo de dissipação de energia 

implementado nestas ligações (friction damper). Neste capítulo, considerando a falta de dados 

experimentais relativos à resposta de edifícios equipados com as ligações em estudo à escala 

real, são apresentados os resultados dos testes realizados durante o projeto FREEDAM em 

estruturas à escala real. Historicamente, são poucos os trabalhos experimentais desenvolvidos no 

âmbito do comportamento sísmico de estruturas em aço à escala real. Consequentemente, há 

algumas incertezas na validação das abordagens de modelação adotadas em análises não lineares 

no tempo. Normalmente são utilizados modelos numéricos e, muitas das vezes, os engenheiros 

especializados não estão conscientes das limitações da gama de aplicação destes modelos, devido 

à limitação de resultados experimentais à escala real para a sua validação. Esta falta de resultados 

advém de limitação práticas por falta de recursos, à falta de equipamento de teste à escala real e 

dos esforços significativos que são necessários para realizar campanhas experimentais em 

estruturas à escala real.  

Neste capítulo, é apresentado o comportamento dinâmico de estruturas à escala real equipadas 

com as ligações FREEDAM e ligações RBS. Neste âmbito, foram realizados testes pseudo-

dinâmicos em estruturas, no laboratório STRENGTH da Universidade de Salerno. Por uma 

questão de clareza, vale a pena ressaltar que esta atividade experimental faz parte de um 

programa experimental mais amplo que engloba a investigação de cinco tipologias de ligação 

diferentes, todas dimensionadas com uma capacidade de rotação superior à mínima exigida pelo 

Eurocódigo 8 para edifícios de ductilidade elevada (DCH): ligações RBSs (viga de seção 

reduzida), ligações de dano reduzido (FREEDAM), ligações com chapa de topo estendida (EEP), 

ligações com T-stub duplo (DST) e ligações com T-stub duplo em X (DST-X). Neste momento, 

já foram feitas duas campanhas experimentais, a primeira em estruturas em aço com dois pisos 

à escala real com ligações RBS e a segunda com ligações FREEDAM. De seguida serão 

apresentados os resultados destes testes pseudo-dinâmicos, demonstrando os benefícios da 

utilização de ligações de dano reduzido em comparação com as estratégias tradicionais comuns 

utilizadas na conceção de ligações viga-coluna.   

6.2 EDIFICIO MOCK-UP  

O mock-up utilizado é uma estrutura em aço de dois pisos e apenas um vão, composta por dois 

pórticos simples na direção longitudinal e transversalmente contraventados. O vão longitudinal 

é igual a 4 m, o vão transversal é igual a 2 m e a altura entre pisos é de 2.4 m. Visto que o objetivo 

do estudo consiste na verificação do comportamento das ligações RBS e FREEDAM quando 

implementadas num edifício à escala real, o mock-up foi concebido de modo a permitir uma fácil 
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substituição das ligações assim como das colunas ou extremidade das vigas danificadas, 

possibilitando a execução de duas campanhas experimentais para cada uma das ligações em 

análise (Figura 6.1). A atividade experimental tem como objetivo a avaliação da resposta sísmica 

da estrutura sujeita a uma série de eventos sísmicos, utilizando um método de teste pseudo-

dinâmico. A partir desta técnica, o comportamento sísmico da estrutura é avaliado sem a 

imposição de acelerações do solo, mas sim aplicando, com um conjunto de atuadores hidráulicos, 

deslocamentos nos pisos avaliados através da resolução, passo-a-passo, nas equações dinâmicas 

de movimento [1]-[3]. 

  

a) Mock-up com as ligações RBS b) Mock-up com as ligações FREEDAM 

  
c) Ligação RBS d) Ligação FREEDAM 

Figura 6.1: Edifício mock-up e ligações 

De modo a clarificar, é apresentado um sumário dos constituintes mais importantes do mock-up. 

Os pisos são constituídos por uma chapa colaborante em aço HI-BOND A55, que, incluindo a 

laje de betão armado, perfaz uma altura total de 100 mm. A laje transfere as cargas para cinco 

vigas secundárias igualmente espaçadas com perfis IPE140 ou HEB 140 (Figura 6.2). O esquema 

estrutural resistente à ação sísmica não possui um comportamento misto visto que não foram 

utilizados conectores de corte e que foi deixado um espaçamento apropriado entre a laje e as 

colunas, como é sugerido pelo Eurocódigo 8. As bases do edifício são rígidas em aço e 

aparafusadas com dywidags de alta resistência, asseguram a ligação do mock-up e do pórtico de 

reação ao chão do laboratório. Para além disso, a ligação entre as sapatas do mock-up e a base 

do pórtico de reação é feita através dum diafragma de fundação rígido.  
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Figura 6.2: Edifício mock-up com ligações RBS 

As vigas são constituídas por perfis IPE 270 em aço estrutural S275JR e as colunas por perfis 

HEB 200 em aço estrutural S355JR. O dimensionamento do pórtico foi feito de acordo com o 

estipulado pelo Eurocódigo 8 [4], [5]. Especificamente, os pórticos (MRFs) foram 

dimensionados considerando uma classe de ductilidade elevada (SCH) e os elementos estruturais 

foram dimensionamento para os estados limites de serviço e estados limites últimos (fator de 

comportamento igual a 6, espectro tipo 1, aceleração de pico do solo igual a 0.35 g e tipo de solo 

B, 1% deslocamento entre pisos para condições de serviço assumindo que as paredes de 

compartimentação não interferem com a deformação da estrutura principal). O mock-up testado 

foi escolhido de modo a que os seus pórticos simples representem uma estrutura de referência 

constituída por três vãos com comprimentos de 4 m, para cada direção (Figura 6.3). O edifício é 

caracterizado por quatro pórticos simples em cada direção, enquanto que os restantes vãos, são 

considerados rotulados (Figura 6.3). Os valores das cargas de dimensionamento são as seguintes: 

i) as cargas permanentes são iguais a 3.9 kN/m2 e 3.6 kN/m2 no piso intermédio e cobertura, 
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respetivamente; ii) as sobrecargas são iguais a 3 kN/m2 no piso intermédio e 0.5 kN/m2 na 

cobertura. A área de influência de cada pórtico simples corresponde a 1/4 da área total do piso. 

O peso dos elementos estruturais e fachadas foi considerado, aumentando as massas em 10%. 

Em particular, as massas aplicadas a cada pórtico são iguais a 19 tons e 14.2 tons para o piso 

intermédio e cobertura, respetivamente.   

 

 

a) Vista 3D do esquema estrutural para o caso de 

referência   
b) Vista em plano e individualização do pórtico testado  

Figura 6.3: Esquema adotado para o dimensionamento dos pórticos (MRFs) ensaiados  

Tabela 6.1: Acelerogramas utilizados nos ensaios 

Teste n. Acelerograma PGA 

1 Imperial Valley 1.10g 

2 Spitak 0.80g 

3 Artificial 0.50g 

4 Santa Barbara 0.80g 

5 Coalinga (partial) 0.80g 

 

A campanha experimental realizada no laboratório STRENGTH da Universidade de Salerno 

pertence a um programa de investigação mais amplo, com o objetivo de investigar a influência 

de diferentes tipologias de ligação viga-coluna no comportamento sísmico global de estruturas. 

Por esta razão, a sequência de acelerogramas adotada é a mesma para as duas campanhas 

experimentais com as ligações RBS [5] e com as ligações FREEDAM. Os acelerogramas 

selecionados e as suas acelerações de pico amplificadas estão apresentadas na Tabela 6.1. É 

importante realçar que durante a primeira campanha experimental, entre o Teste 1 e o Teste 2, 

foi realizado outro teste. No entanto, este teste foi um teste parcial, e por essa mesma razão, não 

é aqui apresentado.  
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6.3 TESTES PSEUDO-DINAMICOS NO EDIFÍCIO MOCK-UP COM 

LIGAÇÕES RBS 

Nesta secção são descritos e discutidos os resultados experimentais da campanha realizada na 

estrutura com ligações RBS.  

A partir da análise dos resultados experimentais, é possível antecipar que, para todos os testes, 

os deslocamentos de pico dos pisos e as forças de pico dos atuadores, ocorreram nos mesmos 

instantes. Este aspeto está de acordo com a resposta expectável porque a estrutura é regular e o 

primeiro modo de vibração é predominante. Na Tabela 6.2 são expostos os resultados principais. 

Tabela 6.2: Resultados experimentais mais relevantes (estrutura com ligações RBS) 

Imperial Valley 1.1g Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 

Força de corte basal 

máxima (kN) 

Tração -751 -652 -444 -586 -630 

Compressão 667 670 555 592 612 

Deslocamento de pico 

do 1º piso (mm) 

Tração -78 -17 -29 -48 -47 

Compressão 44 85 40 41 62 

Deslocamento de pico 

do piso de cobertura 

(mm) 

Tração -150 -34 -66 -99 -94 

Compressão 88 
171 83 85 129 

Deslocamento relativo 

entre pisos máximo 

(%) 

Tração 

 

Nível 1 -3.3 -0.7 -1.2 -2.0 -2.0 

Nível 2 -3.0 -0.7 -1.5 -2.2 -2.0 

Compressão 

 

Nível 1 1.9 3.5 1.7 1.7 2.6 

Nível 2 1.9 3.6 1.8 1.8 2.8 

 

6.3.1 Imperial Valley (PGA = 1.10g) 

O primeiro teste consistiu em aplicar a aceleração do solo registada pela estação localizada em 

Imperial Valley (USA) em 1979. É importante realçar que a aceleração de pico do solo natural 

foi igual a 0.37 g mas, neste caso, foi utilizada uma aceleração de pico PGA amplificada iguala 

a 1.10 g (aproximadamente 3 vezes superior à real). 

  

Figura 6.4: Teste 1 - Deslocamentos (esquerda) e forças de reação (direita) ao longo do tempo 
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A partir da Figura 6.4 é possível observar que os valores da força obtidos pelo atuador do 1º piso 

variam mais do que os valores obtidos pelo atuador do piso de cobertura. Isto deve-se 

essencialmente ao nível de precisão inferior do medidor de força instalado no atuador MTS 

243.60-02. Enquanto que o atuador superior (MTS 243.45-01) está equipado com uma célula de 

carga extensométrica, o atuador inferior está equipado com uma célula de carga de pressão 

diferencial. Na Tabela 6.2 apresentam-se a força de corte basal máxima, deslocamento de pico e 

deslocamento relativo entre pisos. 

O deslocamento máximo relativo entre pisos é de aproximadamente 3%, conduzindo por isso a 

uma plastificação significativa dos elementos estruturais. Os dispositivos locais de medição 

mostraram que as ligações RBS e as bases das colunas sofreram dano. O dano foi superior para 

as ligações RBS localizadas no primeiro piso e menor para as ligações da cobertura. O valor da 

resistência da ligação RBS está de acordo com os valores de dimensionamento (127.5 kNm). 

  

Figura 6.5: Curva histerética das ligações RBS (esquerda) e energia global dissipada (direita) para o 

Teste 1 (MRF-1) 

O dano que ocorreu na estrutura deveu-se ao número significativo de ciclos das ligações RBs do 

primeiro piso. Isto é demonstrado pelas curvas histeréticas das ligações RBs na figura da 

esquerda da Figura 6.5. Na figura da direita da Figura 6.5, é reportado o valor da energia 

dissipada pelas ligações RBs, calculada a partir das curvas histeréticas. Observa-se que as 

ligações RBS atingem uma rotação local máxima um pouco inferior a 30 mrad, valor bastante 

próximo do exigido pelo EC8 para ligações viga-coluna em pórticos (MRFs) classificados como 

DCH (35 mrad). 

6.3.2 Spitak (PGA = 0.80g) 

O segundo acelerograma é bastante diferente do anterior pois é caracterizado essencialmente, 

por uma amplitude de pico grande, enquanto que o anterior é caracterizado por vários picos. Esta 

característica é visível nos resultados: para o sismo Spitak, só é visível uma zona em regime 

plástico, caracterizada por um deslocamento relativo entre pisos de aproximadamente 3.6 %, 

permanecendo em regime elástico em todos os outros instantes.  

Isto pode ser visualizado a partir das curvas momento-rotação das ligações RBS (Figura 6.6), 

que mostram que a resposta da ligação RBS mais solicitada é caracterizada por uma rotação 

máxima de aproximadamente 30 mrad, com um momento resistente (medido no centro da 

ligação RBS) de aproximadamente 200 kNm. Este valor máximo é de longe superior ao valor 
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expectável para o momento considerado na fase de dimensionamento para verificação da ligação, 

que foi determinado considerando a zona plástica complemente plastificada e endurecida (140 

kNm). Isto significa que o fator de sobreresistência de 1.1 sugerido pelo EC8 é subestimado. De 

facto, neste caso, o rácio entre o momento fletor medido e o valor nominal da resistência plástica 

da ligação RBS é aproximadamente igual a 1.6. Esta sobreresistência, que excede 

significativamente o valor dado pelo regulamento, deve-se provavelmente à redução do rácio 

largura/espessura dos banzos da viga na zona da ligação RBS, que previne a encurvadura local, 

como é verificado pela observação do modo de rotura (fratura do banzo ou da soldadura).  

  

Figura 6.6: Deslocamentos ao longo do tempo (esquerda) e curvas momento-rotação (direita) 

6.3.3 Artificial record (PGA = 0.50g) 

O terceiro acelerograma foi artificialmente criado a partir da ferramenta SIMQKE para 

corresponder ao espectro de dimensionamento utilizado. O objetivo do uso deste acelerograma 

artificial foi o de investigar o efeito de um sismo caracterizado por um número significante de 

picos em termos de aceleração. Neste caso, foi escolhida uma aceleração de pico do solo (PGA) 

igual a 0.5g.  

  

Figura 6.7: Deslocamentos ao longo do tempo (esquerda) e curvas momento-rotação (direita) 

Durante o terceiro teste, as ligações RBS do primeiro piso registaram momentos na ordem dos 

170 kNm, enquanto que no piso da cobertura, as ligações apresentaram danos ligeiros apenas, 

com valores de momento máximo de 120 kNm e rotações inferiores a 10 mad (Figura 6.7). A 

força de corte basal máxima foi igual a 555 kN e o deslocamento máximo no piso de cobertura 

foi aproximadamente igual a 83 mm, a que corresponde um deslocamento máximo relativo entre 
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pisos de aproximadamente 18%. No que diz respeito às curvas momento-rotação, as ligações 

RBS permaneceram praticamente em regime elástico.  

6.3.4 Santa Barbara (PGA = 0.80g) 

O acelerograma Santa Barbara foi considerado para o teste 4. Este teste não mostrou uma 

plastificação significativa das ligações RBS e o comportamento estrutural permaneceu 

praticamente em regime elástico, como pode ser facilmente observado pelos deslocamentos dos 

pisos e curvas histeréticas momento-rotação da Figura 6.8. Na Tabela 6.2 apresentam-se os 

resultados mais relevantes do teste. 

  

Figura 6.8: Deslocamentos ao longo do tempo (esquerda) e curvas momento-rotação (direita) 

6.3.5 Coalinga (PGA = 0.80g) 

A rotura da estrutura foi observada durante o Teste 5. Em particular, o último teste foi 

interrompido após a rotura de duas ligações RBS localizadas no primeiro piso do edifício, nos 

dois pórticos opostos, no lado dos atuadores (Figura 6.9). 
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a) Teste 7 – Colunas A-B, 1º e 2º piso b) Teste 7 – Colunas C-D, 1º e 2º piso 

  
c) Rotura da soldadura da RBS 1A d) Rotura no eixo do RBS 1C 

Figura 6.9: Curvas histeréticas da ligação RBS colapsada (topo) e correspondentes padrões de dano 

(baixo) 

A rotura iniciou-se localmente na soldadura na ligação RBS-1A e, de seguida, também a ligação 

RBS-1C falhou devido a redistribuição das ações que levaram ao desenvolvimento de torsão e 

carregamento excessivo do pórtico oposto. A rotura local da ligação RBS-1A deveu-se a fadiga 

excessiva na soldadura e a valores significativamente superiores aos expectáveis de momento 

fletor ao nível do banzo da coluna. É importante salientar que o valor de momento fletor na rotura 

na ligação RBS-1A foi de 205 kNm. Este valor, como anteriormente realçado, é 

aproximadamente 60% superior ao valor de resistência nominal da ligação RBS (Figura 6.9).  

Apesar de a fratura da soldadura que liga o banzo da viga ao banzo da coluna não ser um dos 

modo de rotura esperado no caso das ligações RBS, foi considerado que o protocolo de carga 

adotado nas análises experimentais para avaliação do comportamento cíclico das ligações 

isoladas, é completamente diferente das condições de carga que ocorrem nas ligações viga-pilar 

do edifício testado, devido à aplicação de um conjunto de cinco sismos consecutivos. Parece que 

a fratura das soldaduras pode ser uma consequência da fadiga resultante da repetição de sismos, 

cuja ação global se traduz num número elevado de ciclos com amplitudes relativamente 

pequenas, que não são suficientes para levar à encurvadura local, e apenas alguns ciclos com 

grandes amplitudes que não levam a encurvadura local devido à redução do rácio 

largura/espessura da zona de seção reduzida.  
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Lado a): Soldadura de banzo: Penetração 

parcial 

 
Lado b) Soldadura de alma: Penetração total  

 

Lado c) Soldadura de alma: Penetração total 

Figura 6.10: Ligação viga-chapa de extremidade: Detalhes da soldadura  

Para verificar o rigor do detalhe da soldadura, depois do teste, foi cortada e inspecionada uma 

ligação RBS sobressalente já disponível no laboratório e retirada do mesmo produto. A inspeção 

revelou que o detalhe da soldadura de penetração total estava corretamente realizado e sem 

defeitos significativos (Figura 6.10). 

É de realçar que a tipologia de soldadura adotada está de acordo com o EC3 [6] e o EC8 e também 

com as indicações do AISC Steel Design Guide [7]. A ligação soldada entre a viga e a chapa de 

extremidade, tal como recomendado pelo AISC Steel Design Guide, não inclui furos na alma da 

viga de modo a evitar a rotura precoce do banzo da viga devido à concentração de tensões [8]. 

Deste modo, tal como mostrado na Figura 6.10, o banzo da viga foi soldado com uma soldadura 

de topo a 45 º com penetração total, com exceção da área do banzo diretamente abaixo da alma 

da viga, que foi soldada com uma soldadura parcial no lado externo e soldaduras de ângulo na 

raiz. Visto que os detalhes estão de acordo com as sugestões dos regulamentos, os resultados 

obtidos confirmam que o modo de rotura frágil parcial deve-se por um lado, a uma 

subvalorização do valor do fator de sobreresistência utilizado no dimensionamento e, por outro 

lado, as regras de dimensionamento adotadas para os detalhes das soldaduras provavelmente não 

consideraram adequadamente o fenómeno de fadiga que pode ocorrer em situações de eventos 

sísmicos repetitivos. Estes resultados realçam a necessidade de novas investigações dedicadas à 

avaliação da resposta sísmica de detalhes de soldaduras sujeitos a ações sísmicas e da sua vida 

útil (fadiga) para a ação de ciclos pequenos.  

Apesar destas considerações, foi observado que as ligações RBS testadas foram sujeitas a uma 

série de cinco eventos sísmicos destrutivos, que traduz uma condição bastante severa, que 

normalmente não é exigida no dimensionamento corrente. Assim sendo, apesar do modo de 
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rotura final não ser totalmente satisfatório, o comportamento dos pórticos mostrou ser 

razoavelmente fiável, confirmando a grande capacidade de dissipação de energia das ligações 

RBS.  

Na Figura 6.11, mostram-se os deslocamentos dos pisos e as forças lidas pelos atuadores. Na 

Tabela 6.2 apresentam-se mais detalhes. 

  

Figura 6.11: Deslocamentos dos pisos (esquerda) e força no atuadores(direita) do Teste 5 

6.4 TESTES PD DO PD MOCK-UP COM LIGAÇÕES FREEDAM  

Nesta seção, mostram-se e discutem-se os resultados experimentais da campanha correspondente 

à estrutura com ligações FREEDAM. Os acelerogramas utilizados nesta campanha foram os 

mesmos que utilizados na campanha anteriormente apresentada. Deste modo, as duas estruturas 

podem ser diretamente comparadas no que diz respeito ao seu comportamento sísmico. Na 

Tabela 6.3 apresentam-se os resultados mais relevantes. 

Tabela 6.3: resultados experimentais mais relevantes (estrutura com ligações FREEDAM) 

Imperial Valley 1.1g Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 

Força de corte basal 

máxima (kN) 

Tração -537 -447 -272 -388 -439 

Compressão 477 470 347 483 495 

Deslocamento de pico 

do 1º piso (mm) 

Tração -73 -53 -41 -56 -72 

Compressão 65 79 38 52 61 

Deslocamento de pico 

do piso de cobertura 

(mm) 

Tração -104 -84 -75 -89 -112 

Compressão 103 
112 52 70 85 

Deslocamento relativo 

entre pisos máximo 

(%) 

Tração  
Nivel 1 -3.0 -2.2 -1.7 -2.3 -3.0 

Nivel 2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.7 

Compressão  
Nivel 1 2.7 3.3 1.6 2.2 2.5 

Nivel 2 1.6 1.4 0.6 0.7 1.0 

6.4.1 Imperial Valley (PGA = 1.10g) 

O primeiro teste consistiu em aplicar o acelerograma Imperial Valley, como foi feito na primeira 

campanha experimental. Infelizmente, devido a problemas técnicos que ocorreram com os 
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transdutores externos durante o teste, não foi possível obter dados acerca da resposta local das 

ligações. Deste modo, é apenas possível discutir os resultados referentes aos deslocamentos e 

forças medidos nos pisos pelos atuadores, tal como é apresentado na Figura 6.12. 

Os deslocamentos no primeiro e segundo pisos atingiram valores máximos iguais a 73 e 104 

mm, respetivamente, e a força de corte basal máxima registada foi de 537 kN (Tabela 6.3). É 

possível observar que os valores máximos dos deslocamentos e das forças ocorreram nos 

mesmos instantes. Isto era expectável porque a estrutura é regular e porque é predominante o 

primeiro modo de vibração. Outro aspeto a assinalar é o facto dos dispositivos de fricção não 

assegurarem a re-centralização da estrutura, visto que ocorreram deslocamentos residuais no 

final do teste (aproximadamente 16 mm e 29 mm no primeiro e segundo piso, respetivamente). 

  

Figura 6.12: Teste 1: deslocamentos dos pisos (esquerda)e forças de reação (direita) 

Durante este teste, alguns dos dispositivos de fricção foram sujeitos a escorregamento. Fazendo 

referência à Tabela 6.3, é possível notar que o deslocamento relativo máximo entre pisos foi de 

3% e 1.6%, no primeiro e segundo pisos, valores que estão acima do valor elástico nominal 

assumido para a estrutura na fase de dimensionamento (aproximadamente 1%). 

6.4.2 Spitak (PGA = 0.80g) 

No segundo teste, o edifício foi sujeito ao sismo Spitak. No que diz respeito a este acelerograma, 

é de realçar que é caracterizado apenas por um pico de aceleração ao longo do tempo, como já 

foi realçado na discussão dos resultados da campanha anterior. Este aspeto reflecte-se nos 

resultados: o edifício entrou em regime plástico uma única vez, como é claramente visível pela 

Figura 6.13, onde se mostram os resultados em termos de deslocamento dos pisos e forças de 

reação nos atuadores.  
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Figura 6.13: Teste 2: deslocamentos dos pisos (esquerda) e forças de reação lidas pelos atuadores 

(direita) 

Apesar de ser ter observado uma redução de cerca de 15% na força de corte basal quando 

comparado com o teste 1, foi também observado deslocamentos um pouco maiores no piso de 

cobertura (112 mm vs 104 mm) e um deslocamento máximo relativo entre pisos de 

aproximadamente 3.3% no primeiro piso. Para além disso, neste caso, o deslocamento relativo 

máximo entre pisos no segundo piso é bastante reduzido. A Figura 6.14 mostra a resposta local 

em termos de curvas histeréticas momento-rotação. A partir desta figura, é possível observar que 

as curvas momento-rotação são estáveis e têm uma forma retangular, tal como esperado. 

 

Figura 6.14: Teste 2: curvas momento-rotação das ligações FREEDAM da MRF-1 

Não obstante, é possível notar o comportamento assimétrico das ligações visto que, os valores 

absolutos dos momentos mínimos e máximos são cerca de 80 kNm e 120 kNm, respetivamente. 

Isto está de acordo com o comportamento assimétrico já realçado nos testes experimentais em 

ligações viga-coluna [9], discutidos no capítulo anterior. Considerando que o acelerograma 

Spitak é caracterizado apenas por um pico, como era esperado, foi confirmado 

experimentalmente que os dispositivos de fricção exibem apenas uma excursão em 

escorregamento, correspondente ao instante onde se atinge o PGA. A máxima rotação observada 

nas ligações, ocorreu para a ligação 1A com um valor de aproximadamente 17 mrad. As outras 

ligações atingiram valores de rotações menores. Em particular, como era de esperar, no segundo 

piso, as ligações atingiram valores de aproximadamente 0.007 e 0.002 rad.   
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6.4.3 Artificial record (PGA = 0.50g) 

Com este acelerograma artificial, que foi selecionado, por razões de coerência com a estrutura 

similar testada na campanha experimental anterior, os pórticos (MRFs) permaneceram 

praticamente em regime elástico, sem deslocamentos residuais adicionais (Figura 6.15). As 

medições locais, também mostraram que a estrutura apresenta níveis baixos de plasticidade, 

sendo que apenas a ligação 1A apresentou alguma plasticidade com uma rotação de 4 mrad 

(Figura 6.16). 

  

Figura 6.15: Teste 3: deslocamentos dos pisos (esquerda) e forças de reação medidas nos atuadores 

(direita) 

 

Figura 6.16: Teste 3: curvas momento-rotação da ligação FREEDAM pertencentes à to MRF-1 

6.4.4 Santa Barbara (PGA = 0.80g) 

O quarto teste consistiu em aplicar a aceleração do solo registada na estação localizada em Santa 

Barbara (USA) em 1978. Apesar da curva aceleração-tempo ser caracterizada por picos de 

amplitude relevante, a aceleração de pico de solo adotada (0.80g), apenas possibilitou um 

escorregamento moderado dos dispositivos de fricção. O comportamento global é semelhante ao 

observado no teste 3: os deslocamentos dos pisos não excederam 60 mm e 920 mm, no primeiro 

e segundo pisos, respetivamente, induzindo um deslocamento relativo máximo entre pisos de 

2.3% no primeiro piso (Figura 6.17). No final do teste, não se registaram deslocamento relativos 
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residuais. Também neste caso, semelhantemente ao teste 3, apenas foi activada a ligação 1. A 

rotação máxima registada para esta ligação foi de 4.6 mrad (Figura 6.18). 

  

Figura 6.17: Teste 4: deslocamentos dos pisos (esquerda) e forças de reação medidas nos atuadores 

(direita) 

 

Figura 6.18: Teste 4: curvas momento-rotação da ligação FREEDAM pertencentes à MRF-1 

6.4.5 Coalinga (PGA = 0.80g) 

Durante o último teste, ocorreu uma maior dissipação de energia. Este teste não foi finalizado 

devido a problemas técnicos (perda de controlo), o que levou a um dano significativo do 

elemento que liga o edifício mock-up ao atuador do primeiro piso. Este inconveniente aconteceu 

aos 8.58 segundos, o mesmo instante no qual ocorreu a rotura frágil da primeira ligação RBS na 

primeira campanha experimental.  

Na Figura 6.19 apresenta-se os resultados dos deslocamentos e curvas histeréticas do Teste 5, de 

modo a corroborar com os resultados apresentados acima. O deslocamento máximo no piso de 

cobertura é igual a 112 mm (valor igual ao observado na estrutura durante o teste 2). As curvas 

histeréticas são caracterizadas com assimetria em relação aos momentos fletores positivos e 

negativos. Para além disso, observa-se que os momentos de pico decrescem com o aumento de 

número de ciclos. Esta redução deve-se ao aperto dos parafusos de alta resistência pré-esforçados 

e ao consumo das chapas de fricção (Figura 6.20). 
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Figura 6.19: Teste 5: deslocamentos dos pisos (esquerda) e forças de reação medidas nos atuadores 

(direita) 

 

Figura 6.20: Teste 5: curvas momento-rotação da ligação FREEDAM pertencentes à to MRF-1 

No final desta segunda campanha experimental, não foi observado nenhum dano estrutural visto 

que, os únicos elementos que contribuíram para dissipar a energia imposta pela ação sísmica à 

estrutura, foram os dispositivos de fricção das ligações FREEDAM.  

 

Figura 6.21: Ligação FREEDAM 1A no final da segunda campanha experimental 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 163 

 

6.5 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS DA RESPOSTA SISMICA 

6.5.1 Estrutura com ligações RBS  

Na fase preliminar de dimensionamento do mock-up, com o objetivo de complementar os 

resultados dos testes e para conseguir previsões sobre a sua resposta sísmica, foi desenvolvido 

um modelo numérico 3D da estrutura com as ligações RBS, utilizando o software SeismoStruct 

[10] (Figura 6.22). A não linearidade da resposta sísmica da estrutura foi modelada utilizando 

um procedimento misto entre um método concentrado (lumped) e distribuição de plasticidade. 

Em particular, para a modelação dos elementos estruturais foram utilizados elementos inelásticos 

baseados em força, incluindo não linearidades geométricas e materiais com um método de 

plasticidade distribuída. 

 

Figura 6.22: Modelo 3D do mock-up com ligações RBS  

O elemento finito é caracterizado por cinco secções, subdividas em pelo menos 150 fibras. Esta 

subdivisão é normalmente suficiente para assegurar um rigor adequado no cálculo das curvaturas 

a partir das leis tensão-extensão dos materiais. Foram adotados links rígidos para modelar os 

diafragmas do piso, e foram aplicadas massas concentradas a meio vão. Os detalhes estruturais 

das ligações viga-coluna adotadas já tinham sido testados num trabalho anterior dos mesmos 

autores. O protótipo tinha uma ligação RBS com a mesma geometria e uma classe de aço 

semelhante. Os resultados experimentais [11] foram implementados neste trabalho para calibrar 

a mola não linear utilizada para modelar o comportamento da ligação RBS. Na Figura 6.23 

apresenta-se a curva momento-rotação testada em [11], tendo os momentos e rotações sido 

calculados no centro da ligação RBS. Em particular, o comportamento momento-rotação da RBS 

foi modelado com um elemento smooth link [12]. Este tipo de elemento é um dos mais completos 

e complexos modelos histeréticos disponíveis no software. Não obstante, a sua principal 

desvantagem é ser baseado num número significativo de parâmetros, o que dificulta o processo 

de calibração. A calibração destes parâmetros foi feita através da ferramenta Multical [13], 

minimizando assim a dispersão entre as curvas experimentais e a calibrada, tanto em termos de 

dissipação de energia como de envolvente cíclica. A ferramenta Multical é baseada em 

algoritmos genéricos e permite a calibração de modelos histeréticos.  
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a) Resposta cíclica da RBS b) Calibração do modelo 

Figura 6.23: Resposta momento-rotação experimental e numérica da RBS 

Esta ferramenta permite encontrar a melhor combinação de parâmetros de modo a corresponder 

à resposta experimental e é baseada numa série de critérios definido pelo utilizador. No que se 

refere aos testes na estrutura mock-up, as rotações observadas nas ligações foram sempre 

inferiores a 35 mrad, por isso, o procedimento de calibração foi aplicado considerando ciclos até 

a amplitude de 35 mrad. Este aspeto é muito importante porque a calibração dos coeficientes do 

modelo fora da gama de rotações esperadas pode levar a uma definição dos parâmetros que é 

influenciado por fenómenos que não ocorreram para as rotações de dimensionamento. Este é o 

caso, por exemplo, para os fenómenos de encurvadura observados no teste da ligação (sub-

assembly), que ocorreram apenas para rotações de aproximadamente 50 mrad. A área da ligação 

foi modelada de acordo com o método descrito pela Figura 6.24. Assim sendo, a porção rígida 

da zona do painel foi modelado com offsets rígidos, enquanto que a não linearidade da RBS foi 

incluída na mola calibrada. Esta mola não linear foi posicionada no centro da RBS.  

 

Figura 6.24: Modelo FE do sistema de ligação viga-coluna RBS  

As ações sísmicas foram aplicadas como acelerações na base do pórtico. Para as análises no 

domínio do tempo foi considerado um step de tempo igual a 0.01 s, adotando o algoritmo de 

Hilbert-Hughes-Taylor e incluindo o valor de amortecimento igual a 1% com o procedimento de 

Rayleigh já utilizado durante os testes pseudo-dinâmicos.  
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Nesta secção, são apresentadas as comparações mais relevantes entre os resultados experimentais 

e numéricos. Em geral, quando comparado com os cinco testes apresentados, o modelo FE parece 

ser capaz de capturar os parâmetros sísmicos globais com um nível de rigor adequado (Tabela 

6.4). A variação entre os deslocamentos de pico ou das forças de pico reais e as previstas não 

excede os 25%, exceto para o acelerograma Spitak. O menor rigor para este caso específico, é 

provavelmente devido ao procedimento de calibração aplicado para a caracterização da RBSs. 

Como explicado em [13], quando os acelerogramas são caracterizados por poucos picos, a 

calibração dos parâmetros do modelo baseado apenas em resultados dum ciclo de teste pode 

levar a aproximações. Em [13] foi reconhecido que uma calibração baseada apenas em resultados 

de um ciclo de teste não é suficiente para obter uma previsão satisfatória da resposta local, 

especialmente em casos onde a ligação é sujeita apenas a alguns ciclos com amplitudes largas.  

Tabela 6.4: Comparação experimental versus analítica da força de corte basal, deslocamentos dos 

pisos e deslocamentos relativos entre pisos   

 

Força de corte 

basal máxima 

(kN) 

Deslocamentos 

de pico do 

primeiro piso 

(mm) 

Deslocamentos 

de pico da 

cobertura (mm) 

Deslocamento relativo 

máximo entre pisos (%) 
 

Teste 
Traçã

o  

Comp

ressão 
Tração  

Comp

ressão 
Tração  

C 

Tração 

Traç

ão 

(L-1) 

Traçã

o (L-

2) 

Traçã

o (L-

1) 

Traçã

o (L-

2) 

Energi

a 

(kNm) 

1 - Real -751 667 -79 44 -150 88 -3.27 -2.98 1.84 1.86 55.70 

1 - Sim. -656 601 -66 43 -130 84 -2.74 -3.02 1.77 1.97 50.80 

1- Err. (%) 15 11 20 4 15 5 20 -1 4 -5 10 

2 - Real -652 670 -17 85 -34 171 -0.70 -0.72 3.54 3.61 33.16 

2 - Sim. -645 648 -27 74 -52 133 -1.12 -1.24 3.08 2.55 30.21 

2- Err. (%) 1 3 -37 15 -36 28 -37 -42 15 42 10 

3 - Real -444 555 -29 40 -66 83 -1.22 -1.54 1.67 1.79 28.59 

3 - Sim. -477 563 -31 42 -60 88 -1.27 -1.52 1.74 1.97 15.78 

3- Err. (%) -7 -1 -4 -4 10 -6 -4 2 -4 -9 81 

4 - Real -586 592 -48 41 -99 85 -2.00 -2.16 1.71 1.84 55.63 

4 - Sim. -588 575 -47 44 -98 92 -1.95 -2.12 1.83 2.07 54.42 

4- Err. (%) 0 3 2 -6 2 -8 2 2 -6 -11 2 

5 - Real -630 612 -47 62 -94 129 -1.97 -1.96 2.57 2.81 37.16 

5 - Sim. -665 555 -47 54 -81 117 -1.95 -1.62 2.26 2.63 31.12 

5- Err. (%) -5 10 1 14 15 10 1 21 14 7 19 

 

Para estes casos, a calibração deve ser feita considerando pelo menos os resultados de um teste 

cíclico e os resultados de um teste monotónico. No entanto, para todos os outros casos, as 

previsões dos deslocamentos de pico, forças de pico e deslocamento relativo entre pisos são 

bastante precisas.  

A tabela mostra que o modelo FE fornece, em muitos casos, uma previsão satisfatória da resposta 

global. Esta precisão da resposta global não corresponde ao mesmo nível de precisão quando se 
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comparam os resultados em termos de resposta local. Enquanto que as curvas histeréticas têm 

uma forma semelhante às curvas experimentais, as previsões das rotações máximas/mínimas 

observadas nas ligações RBS e os momentos de pico no centro das ligações RBS não são tão 

próximas (Figura 6.25). 

  

a) Teste 1 b) Teste 2 

  
c) Teste 3 d) Teste 4 

 

e) Teste 5 

Figura 6.25: Comparação dos ciclos histeréticos para a ligação RBS-1A 

Na Figura 6.25 compara-se a ligação 1A do pórtico MRF-1 para os cinco testes. Os resultados 

mostram que as rotações de pico são previstas, em muitos casos, com uma precisão baixa, 

enquanto que os momentos são previstos com maior rigor. Isto significa que, apesar do modelo 

de mola adotado para modelar a resposta momento-rotação das ligações RBS ter sido calibrado 

a partir dos resultados experimentais e implementado num modelo de calibração preciso, o 

problema principal dos modelos fenomenológicos é inato à tipologia do modelo.  
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Enquanto que, em teoria, este tipo de modelos é baseado em diversos parâmetros capazes de 

reproduzir com bastante rigor a resposta experimental de todo o tipo de ligações, tais parâmetros 

não estão diretamente relacionados à resposta mecânica do elemento modelado. Isto pode 

conduzir a discrepâncias entre o comportamento real e o simulado, que podem ser significativas 

em muitos casos. As comparações apresentadas na Tabela 6.5 mostram que, em termos de 

rotações de pico, os erros variam entre um mínimo de 1% e um máximo de 62%, enquanto que 

em termos de momentos de pico, os erros variam entre um mínimo de 0% e um máximo de 22%. 

A largura da gama de variações das dispersões em prever as rotações de pico, variando entre 1 e 

62%, é claramente devido ao facto de os parâmetros utilizados para modelar o comportamento 

cíclico das ligações ser calibrado a partir de resultados experimentais em ligações viga-coluna 

sujeita a protocolos de carga convencionais, que podem ser bastante distintos dos que ocorrem 

em casos de sismos reais e, mais ainda, na ocorrência de sismos repetitivos, como a sequência 

considerada neste trabalho. Os resultados obtidos confirmam o papel importante da história de 

carga, como já foi realçado em trabalhos anteriores [13]. No entanto, é também importante 

realçar que a dispersão reduz significativamente quando são considerados parâmetros globais, 

como os deslocamentos entre pisos. Isto acontece porque as imprecisões locais são combinadas 

logo que o número de zonas dissipativas aumenta. É esperado, que no caso de estruturas com um 

maior número de pisos e vãos, haja um melhoramento da previsão dos parâmetros globais por 

causa do maior número de zonas dissipativas.  

Tabela 6.5: Comparações da ligação 1A 

 Rotação (rad) Momento (kNm) 
Energia (kNm) 

Teste Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

1 – Real 17 -25 199 -187 10 

1 – Sim. 21 -10 160 -152 7 

1 – Err. (%) 19 62 -20 18 -27 

2 – Real 6 -30 156 -190 4 

2 – Sim. 6 -20 141 -166 3 

2 – Err. (%) 15 32 -10 13 -28 

3 – Real 8 -13 124 -175 3 

3 – Sim. 7 -11 117 -147 2 

3 – Err. (%) -7 15 -6 16 -18 

4 – Real 11 -12 155 -169 7 

4 – Sim. 13 -12 155 -149 9 

4 – Err. (%) 14 -1 0 12 40 

5 – Real 11 -27 149 -205 6 

5 – Sim. 10 -17 148 -161 4 

5 – Err. (%) -13 36 0 22 -28 

 

Do ponto de vista de dissipação de energia, a dispersão é também significativa em muitos casos, 

tal como é apresentado na Tabela 6.5. 
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6.5.2 Estrutura com ligações FREEDAM  

No que se refere à estrutura com ligações FREEDAM, foi desenvolvido um modelo 2D não 

linear do edifício utilizando o software OpenSees [14] (Figura 6.26), com dois objetivos: 1) o 

modelo FE foi inicialmente desenvolvido para prever a resposta do edifício; 2) os resultados FE 

foram usados para verificar o dimensionamento do setup e equipamento utilizado para o teste, 

prevendo as forças de reação a aplicar e verificando a sua compatibilidade com as capacidade do 

sistema de atuadores.  

 

Figura 6.26: Modelo FE da estrutura 

A estratégia adotada para o modelo FE foi baseada no uso de um procedimento misto de 

plasticidade concentrada e distribuída. Em particular, as vigas e colunas foram modeladas com 

elementos inelásticos baseados em força (forceBeamColumn element no OpenSees) de modo a 

considerar as não linearidades geométricas e materiais com um método de plasticidade 

distribuída. Cada elemento é caracterizado por cinco secções subdividas em 120 fibras. Isto 

assegura uma boa precisão no cálculo das curvaturas e esforços internos a partir do conhecimento 

das propriedades materiais. Foram colocadas massas volumosas a meio-vão das vigas, para 

modelar os pontos de aplicação das forças de inércia pelos atuadores no setup de teste.  

Para as ligações foi utilizado um modelo de ligação bastante refinado. O modelo inclui uma 

rótula localizada ao nível do banzo superior da viga onde é localizado o centro de rotação do T-

stub fixo. Assim sendo, o modelo é consistente com a localização física do centro de rotação. 

Para além disso, foi colocado, no centro do dispositivo de fricção, um elemento de comprimento 

nulo (zeroLength element) dotado com uma lei força-deslocamento translacional (Figura 6.27). 
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Figura 6.27: Modelo FE model da ligação viga-coluna (modelo refinado) 

Em particular, foi utilizado um elemento uniaxialmaterial Hysteretic com os parâmetros 

representados na Figura 6.28; para a lei força-deslocamento da mola translacional. Estes 

parâmetros incluem seis pontos para modelar o comportamento não linear da ligação. Além 

disso, é possível modelar uma rigidez de descarga com uma ductilidade dependente da 

degradação, de acordo com um fator dado por 𝜇−𝛽. 

 

Figura 6.28: Material Uniaxial Hysteretic: parâmetros 

No que se refere ao caso analisado, foi adotada uma lei força-deslocamento simétrica trilinear, 

assumindo a força de cedência igual à força de escorregamento dos dispositivos de fricção (Fcf,Sd 

= 234 kN), e um endurecimento pós-elástico desprezável. Para clarificar, as coordenadas dos 

pontos estão apresentados na Tabela 6.6, enquanto que o fator 𝛽 foi fixado com valor igual a 0. 

Para ligar as diferentes partes do modelo foram implementados elementos rígidos, como é 

apresentado na Figura 6.27. Para aplicar o movimento do solo, foram consideradas acelerações 

na base da estrutura.  
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Tabela 6.6: Material Uniaxial Hysteretic: parâmetros 

Ponto d (mm) F (kN) 

3n -170.00 -236.00 

2n -10.00 -235.00 

1n -0.02 -234.00 

 
0.00 0.00 

1p 0.02 234.00 

2p 10.00 235.00 

3p 170.00 236.00 

 

As curvas temporais são caracterizadas por um incremento temporal igual a 0.01 s. Para resolver 

a equação de movimento, foi utilizado o algoritmo de Newwark e o amortecimento foi 

considerado igual a 1% para todos os testes, utilizando o método de Rayleigh, tal como foi feito 

durante os testes pseudo-dinâmicos.  

O procedimento proposto para a modelação da ligação provou ser mais preciso do que o 

procedimento simples de concentração do comportamento à flexão da ligação numa mola 

rotacional, visto que esta solução não é capaz de prever a ativação dos dispositivos de fricção, 

tal como acontece nos testes pseudo-dinâmicos. Este procedimento refinado prevê o 

comportamento real das ligações.  

Os resultados da resposta sísmica global do edifício são apresentados na Tabela 6.7. A dispersão 

de resultados em termos de deslocamento de pico dos pisos é menor que 25%. Para além disso, 

como é apresentada na Figura 6.29, os deslocamentos das curvas temporais estão de acordo com 

os experimentais, confirmando uma modelação precisa.  

  

Figura 6.29: Deslocamento da cobertura: Teste 1 (esquerda) e Teste 3 (direita) 
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Tabela 6.7: Comparação das forças dos atuadores e deslocamentos dos pisos experimental versus 

numéricos 

Teste 
Forças dos atuadores (kN) Deslocamentos de pico do solo (mm) 

(L-1) (L-2) (L-1) (L-2) 

1 – PsD 339 326 73 104 

1 - Sim. 2 250 232 58 119 

1 - Err. (%) -26 -29 -21 14 

2 - PsD 282 257 79 112 

2 - Sim. 2 237 223 59 133 

2 - Err. (%) -16 -13 -25 18 

3 - PsD 220 222 41 75 

3 - Sim. 2 228 215 36 92 

3 - Err. (%) 4 -3 -12 22 

4 - PsD 390 255 56 89 

4 - Sim. 2 240 214 43 103 

4 - Err. (%) -38 -16 -23 15 

5 - PsD 340 270 72 112 

5 - Sim. 2 266 242 58 126 

5 - Err. (%) -22 -10 -20 12 

 

Para além disso, na Figura 6.30 é apresentada uma previsão precisa da força de corte. 

  

Figura 6.30: Basal: Teste 1 (esquerda) e Teste 2 (direita) 

Na Tabela6.8, é apresentada a comparação entre os resultados experimentais e as simulações 

numéricas observadas na ligação 1A. A dispersão máxima dos momentos fletores varia entre -

14 e +28%. O maior benefício da utilização deste modelo para a modelação da ligação é a 

previsão da ativação real dos dispositivos de fricção (Figura 6.31). 

No entanto, independentemente do método utilizado para a modelação da ligação, as diferenças 

entre os resultados experimentais e numéricos não são desprezáveis, comprovando as 

dificuldades em prever a resposta sísmica não linear de estruturas devido a muitas incertezas. 

Em particular, no caso examinado, parâmetros importantes são certamente a variabilidade 

aleatória do coeficiente de fricção dos dispositivos e o controlo do pré-esforço nos parafusos, 
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que afetam tanto a resistência ao escorregamento dos dispositivos de fricção, como o tempo 

correspondente ao seu escorregamento quando sujeitos a uma ação sísmica. 

Finalmente, é importante realçar que após uma sequência de ações sísmicas, as ligações viga-

coluna estão praticamente livres de dano, confirmando o comportamento já mostrado pelas 

ligações viga-coluna nos testes cíclicos [9]. Elas podem ser referidas como ligações de dano 

reduzido porque apenas a alma do T-stub aparafusado mostra alguma cedência na zona junto ao 

centro de rotação. De forma semelhante, uma cedência não significativa ocorre nas cantoneiras 

que ligam o dispositivo ao banzo da coluna [9]. Por outro lado, o mesmo edifício equipado com 

a ligação com chapa de extremidade estendida com RBS sujeita à mesma sequência de sismos 

mostrou [5], no final da sequência, rotura das ligações devido à rotura dos banzo da viga na zona 

de secção reduzida e para as mesmas ligações, devido à fratura das soldaduras que ligam a viga 

à chapa de extremidade.  

Tabela6.8: Comparação dos resultados experimental versus numérico da ligação 1A (PsD tests vs Sim. 

2) 

Teste Rotação (rad) 
Momento (kNm) 

Energia (kNm) 
Negativo Positivo 

2 - PsD 17.03 118.36 90.98 4.14 

2 - Sim. 2 10.52 103.50 103.93 2.15 

2 - Err. (%) -38 -13 14 -48 

3 - PsD 3.74 99.24 74.11 0.34 

3 - Sim. 2 0.65 85.63 103.53 0.07 

3 - Err. (%) -83 -14 40 -81 

4 - PsD 4.61 107.55 87.42 2.64 

4 - Sim. 2 2.53 103.60 98.49 0.26 

4 - Err. (%) -45 -4 13 -90 

5 - PsD 12.58 113.82 81.36 5.69 

5 - Sim. 2 7.42 103.80 103.74 1.98 

5 - Err. (%) -41 -9 28 -65 

 

  

Figura 6.31: Curvas histeréticas (ligação 1A): Teste 2 (esquerda) e Teste 5 (direita) 
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6.6 COMPARAÇÃO DOS DESEMPENHOS SÍSMICOS 

Nesta secção, é apresentada uma comparação dos resultados mais relevantes das duas campanhas 

experimentais. 

Na Tabela 6.9 apresentam-se os deslocamentos dos pisos e a força de corte basal medida em 

cada uma das campanhas. É possível observar que a estrutura equipada com as ligações 

FREEDAM mostra sempre forças de corte basal inferiores. Isto deve-se à redução dos momentos 

fletores que a estrutura equipada com os dispositivos de fricção transmite às colunas. Por outro 

lado, esta tendência não é observada para os deslocamentos dos pisos. 

Tabela 6.9: Comparação entre as campanhas experimentais em termos de deslocamentos dos pisos e 

força de corte basal  

  Deslocamentos (mm) Corte basal (kN) 

  Tração Compressão 
Tração 

Compres

são   Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Imperial 

Valley 

RBS -79 -150 44 88 -751.33 667.09 

FREEDAM -73 -104 65 103 -536.88 477.20 

Spitak 
RBS -17 -34 85 171 -652.47 670.44 

FREEDAM -53 -84 79 112 -446.98 469.73 

Artificial 
RBS -29 -66 40 83 -444.42 555.15 

FREEDAM -41 -75 38 52 -271.62 346.79 

Santa 

Barbara 

RBS -48 -99 41 85 -585.66 592.36 

FREEDAM -56 -89 52 70 -388.06 483.42 

Coalinga 
RBS -47 -94 62 129 -629.71 612.24 

FREEDAM -72 -112 61 85 -439.24 459.37 

 

Para além disso, as ligações FREEDAM possibilitam um comportamento elástico entre os picos 

de movimento: esta é a razão para a reduzida gama de variação de deslocamentos observada ao 

longo dos testes na segunda campanha. Este último fenómeno tem uma validade geral para todos 

os testes, mas foi observado apenas no Teste 1,2 e 5 na Figura 6.33. Outro aspeto que pode ser 

observado pelas figuras é o facto dos dispositivos de fricção não assegurarem a recentralização 

da estrutura. Para clarificar, o comportamento estrutural exibido pelas ligações analisadas é 

apresentado para a ligação mais solicitada que não apresentou problemas técnicos (a ligação 1ª), 

comparando o seu comportamento para os sismos Spitak e Coalinga com um PGA igual a 0.8 g. 

As discussões para esta ligação e movimento imposto é análogo a todos os outros casos. Na 

Figura 6.32 observa-se que para as ligações RBS os momentos fletores e as rotações requeridas 

são superiores: cerca de 240 kNm comparado com 120 kNm e cerca de 0.027 rad comparado 

com 0.013 rad, respetivamente. No entanto, pode ser provado que as duas ligações analisadas 

dissipam a mesma quantidade de energia. Isto é devido ao bom desempenho das ligações 

FREEDAM, que permitem, o desenvolvimento de níveis reduzidos de tensões à estrutura ao 

mesmo tempo que a tornam mais rígida, sem impedir a possibilidade de dissipação de grandes 

quantidades de energia. 
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As declarações anteriores são válidas para as ligações pertencentes ao primeiro piso, enquanto 

que as localizadas no segundo mostram apenas um comportamento elástico, e por essa razão, 

não são aqui reportadas.  

  

a) Teste 2 – Curvas histereticas  b) Teste 2 – Energia dissipada  

  

c) Teste 5 – Curvas histereticas d) Teste 5 – Energia dissipada 

Figura 6.32: Ligação 1A: curvas histeréticas e energia dissipada  
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a) Teste 1: deslocamento no segundo piso b) Teste 1: corte basal 

  
c) Teste 2: deslocamento no segundo piso d) Teste 2: corte basal 

  
e) Teste 5: deslocamento no segundo piso f) Teste 5: corte basal 

Figura 6.33: Comparação entre o deslocamento do segundo piso e corte basal   
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CAPÍTULO 7 

RECOMENDAÇÕES DE DIMENSIONAMENTO PRÉ-

NORMATIVAS  

1. ÂMBITO  

(1) Este documento tem como objetivo a apresentação de regras e requisitos adicionais para 

pórticos simples metálicos equipados com ligações FREEDAM, no contexto do prEN 

1998-1-1 e prEN 1998-1-2.  

(2) Este documento também fornece regras específicas de dimensionamento para ligações 

viga-coluna equipadas com os amortecedores por fricção FREEDAM, compatíveis com a 

prEN 1993-1-8.   

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS  

 Os documentos seguintes encontram-se referidos ao longo do texto, de tal modo que 

algum ou todo do seu conteúdo constitui os requisitos descritos neste documento:  

 EN 1990 Eurocódigo – Bases para o dimensionamento de estruturas  

 EN 1991 (todas as partes), Eurocódigo 1: Ações em estruturas  

 EN 1993 (todas as partes), Eurocódigo 3: Projeto de estruturas de aço 

 EN 1998 (todas as partes), Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos 

sismos 

 

3. BASES DE DIMENSIONAMENTO: ESTADOS LIMITE E CLASSES DE 

DUCTILIDADE 

(1) O desempenho sísmico de uma estrutura deve ser avaliado pelo seu estado de dano quando 

a estrutura está sujeita a uma determinada ação sísmica. O estado do dano deve ser referido 

a partir de quatro estados limites (LS) definidos de a) a d) para todas as partes do EN 1998: 

a) LS de quase colapso (NC) deve ser definido como um estado limite onde a estrutura se 

encontra significativamente danificada, com deformações permanentes entre pisos, mas 

mantém a sua capacidade resistente e a maioria dos componentes não estruturais, se 

presentes, colapsaram.  

b) LS de dano significativo (SD) deve ser definido como um estado limite onde a estrutura 

se encontra significativamente danificada, possivelmente com deformações permanentes 

moderadas entre pisos, mas mantém a sua capacidade resistente; a maioria dos 

componentes não estruturais, se presentes, está danificada (ex. as compartições e 

enchimentos não falharam fora do plano). É expectável que a estrutura necessite de 

reparação, mas, em alguns casos, a mesma pode não ser economicamente viável.  
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c) LS de limitação de danos (DL) deve ser definido como um estado limite onde a estrutura 

se encontra com danos não significativos, sendo que a sua reparação é economicamente 

viável com deformações permanentes entre pisos desprezáveis, sem alteração da sua 

capacidade resistente para futuros sismos e na qual os elementos estruturais mantêm a 

resistência total com um decréscimo limitado da sua rigidez; a maioria dos componentes 

não estruturais, se presentes, exibe um dano mínimo que é economicamente viável de 

reparar  (ex. compartições e enchimentos podem apresentar fendas distribuída). 

d) LS totalmente operacional (OP) deve ser definido como um estado limite onde a estrutura 

não apresenta danos significativos sendo economicamente viável a sua reparação, 

permitido a contínua utilização da estrutura.   

(2) Os limites SD e NC devem ser considerados como Estados Limites Últimos. Os estados 

limites DL e OP devem ser considerados Estados Limites de Serviço.  

(3) No que respeita à sua capacidade de deformação e capacidade cumulativa de energia, as 

estruturas podem ser classificadas considerando três classes de ductilidade: DC1 (Classe 

de Ductilidade 1), DC2 (Classe de Ductilidade 2) e DC3 (Classe de Ductilidade 3). 

4. REPRESENTAÇÃO BÁSICA DA AÇÃO SÍSMICA  

(1) A ação sísmica numa determinada localização à superfície do terreno deve ser representada 

a partir do espectro de resposta elástica horizontal e vertical das pseudo-acelerações, daqui 

em diante denominado como “espectro de reposta elástico”. 

(2) O espectro de resposta elástico deve ser definido de acordo com o prEN 1998-1-1. 

5. ANÁLISE E VERIFICAÇÃO 

(1) Os efeitos da ação sísmica em estruturas equipadas com ligações FREEDAM deve ser 

avaliado de acordo com a ação sísmica considerada e seguindo um dos procedimentos 

seguintes, já estipulados no EN 1998-1-1. 

(2) Os métodos com base em forças, que consideram uma análise linear, que tem em conta 

aproximada e implicitamente, a sobre-resistência e ductilidade que resultam de uma 

resposta não linear, a partir do coeficiente de comportamento q, podem ser aplicados através 

dos procedimentos a) ou b):  

a) O método das forças laterais (Secção 6.4.1 do EN 1998-1-1); 

b) Análise modal por espectro de resposta (Secção 6.4.2 do EN 1998-1-1). 

(3) Os métodos com base em forças podem ser utilizados para verificar o estado limite SD.  

(4) Exceto quando é especificado o contrário, não devem ser utilizados métodos com base em 

forças para verificar o estado limite NC.  

(5) O método baseado em forças pode ser utilizado para verificar os estados limites DL e OP, 

considerando na análise um coeficiente de comportamento q = 1.  

(6) O método com base nos deslocamentos, que tem explicitamente em conta a resposta 

estrutural não linear, pode ser implementado através de uma análise não linear baseada num 

cálculo estático não linear (pushover) (Secção 6.5 do EN 1998-1-1). 
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(7) Nos métodos com base em forças, os deslocamentos devido à ação sísmica devem ser 

avaliados com base nos deslocamentos elásticos obtidos, tal como exigido no EN 1998-1-

1 Cláusula 6.4.2(2). No método com base nos deslocamentos, os deslocamentos devido à 

ação sísmica devem ser considerados diretamente da ánalise sem modificações, exceto nas 

exceções enunciadas na Cláusula 6.5.4(6) do EN 1998-1-1. 

(8) Como alternativa a (2) e (6) podem também ser utilizadas análises temporais (Secção 6.6 

do EN 1998-1-1). 

(9) Deverá ser verificado se os efeitos da ação não excedem as resistências correspondentes 

para o estado limite associado com a ação sísmica considerada (Secção 6.7 do EN 1998-1-

1). 

(10) Os efeitos da ação sísmica devem ser determinados considerando a) e b): 

a) incertezas na localização das massas e a distribuição de rigidez;  

b) a variação especial do movimento sísmico, quando necessário.  

6. COEFICIENTE DE COMPORTAMENTO PARA O ESPECTRO DE CÁLCULO 

SEGUNDO O MÉTODO BASEADO EM FORÇAS 

(1) No método com base em forças, para DC1, DC2 ou DC3, a ação sísmica deve ser 

considerada na forma de um espectro reduzido (espectro de cálculo), derivado a partir do 

espetro de resposta elástica introduzindo o coeficiente de comportamento q, que tem em 

conta a sobre-resistência, capacidade de deformação e capacidade de dissipação de energia, 

e que é dado pela fórmula (6.1). 

𝑞 = 𝑞𝑠𝑞𝑅𝑞𝐷 (6.1) 

onde: 

𝑞𝑅 é o coeficiente de comportamento que tem em conta a sobre-resistência devido à 

redistribuição dos efeitos da ação sísmica em estruturas redundantes;  

𝑞𝑠 é o coeficiente de comportamento que tem em conta a sobre-resistência devido a todas 

as fontes de sobre-resistência; 

𝑞𝐷 é o coeficiente de comportamento que tem em conta a capacidade de deformação e 

capacidade de dissipação de energia. 

(2) Os pórticos simples com ligações FREEDAM deverão ser dimensionados assumindo:  

𝑞𝑠 = 1.50 

𝑞𝑅 = 1.20 

e: 

𝑞𝐷 = 2.0 

admitindo que são aplicadas as regras para o dimensionamento de estruturas de classe DC2 

e que o amortecedor por fricção localizado nas ligações viga-coluna é dimensionado para 

acomodar uma rotação “pseudo-plástica”, devido ao escorregamento, de pelo menos 0.020 

rad, enquanto:  

𝑞𝐷 = 3.60 

admitindo que são aplicadas as regras para o dimensionamento de estruturas de classe DC3 

e que o amortecedor por fricção localizado nas ligações viga-coluna é dimensionado para 
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acomodar uma rotação “pseud-plástica”, devido ao escorregamento, de pelo menos 0.030 

rad. 

Podem ser determinados valores mais rigorosos de 𝑞𝑅, utilizando uma análise pushover 

onde deve ser modelada, de forma apropriada, a resposta não-linear das ligações. O valor 

de 𝑞𝑅 é dado pelo rácio entre 𝑞𝑅 = 𝛼𝑢 𝛼1⁄ , sendo: 

 𝛼𝑢 valor pelo qual a acção sísmica horizontal de cálculo é multiplicada para formar 

rótulas plásticas num número de secções suficiente para provocar a instabilidade global 

da estrutura, mantendo-se constantes todas as outras ações de cálculo. O coeficiente αu 

poderá ser obtido a partir de uma análise estática não linear (pushover) global. 

 𝛼1 valor pelo qual a ação sísmica horizontal de cálculo é multiplicada para ser atingida 

pela primeira vez a resistência à flexão em qualquer elemento da estrutura, mantendo-se 

constantes todas as outras ações de cálculo; 

(3) Para edifícios não regulares em altura (ver Cláusula 4.4.4.2(1) do prEN 1998-1-2), o 

coeficiente de comportamento q deve ser reduzido de acordo com a Cláusula 5.3.2(2) do 

EN 1998-1-2. 

(4) No caso de estruturas equipadas com ligações FREEDAM, a componente 𝑞𝑠, do coeficiente 

de comportamento, que tem em conta a sobre resistência devido à variabilidade aleatória 

do coeficiente de fricção das superfícies em contato do amortecedor e devido à 

variabilidade aleatória do pré-esforço nos parafusos devido ao aperto. No caso de 

amortecedores por fricção onde se utilizem outros materiais que não o material M4 no 

processo de revestimento das placas de fricção, devem ser executados ensaios 

experimentais específicos. 

(5) A fórmula (6.1) com os valores das componentes do coeficiente de comportamento dados 

em 6(2) fornece o valor máximo do fator 𝑞 que pode ser utilizado para o dimensionamento 

da estrutura para o estado limite com dano significativo (SD). 

(6) As estruturas equipadas com ligações FREEDAM podem ser dimensionadas para os 

estados limite totalmente operacional (OP), se for assegurado que a estrutura permanece 

em regime elástico quando sujeita a ações sísmicas resultantes da aceleração espectral 

avaliada para o período de retorno correspondente ao estado limite totalmente operacional 

(OP). O funcionamento continuo é assegurado. Este objetivo de desempenho deve ser 

acordado com o cliente.  

(7) A Cláusula 6.(6) exige que, quando sujeito a eventos sísmicos cujo período de retorno 

corresponde ao do estado limite totalmente operacional (OP), o escorregamento dos 

amortecedores por fricção não é permitido.  

(8) A Cláusula 6.(6) e 6.(7) consideram-se satisfeitas, dependendo da sismicidade do local, se 

o coeficiente de comportamento utilizado não exceder o rácio entre a aceleração espectral 

correspondente ao período de retorno considerado para os estados limites de dano 

significativo (SD) e a aceleração espectral correspondente ao período de retorno 

considerado para o estado de limite totalmente operacional (OP).  
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7. INDICAÇÕES GERAIS RELATIVAS AOS AMORTECEDORES POR FRICÇÃO  

(1) Deve ser estabelecido um Plano de Instalação, Inspeção, Manutenção e Substituição para 

os amortecedores por fricção de acordo com o EN 15129. 

(2) Deve ser previsto espaço suficiente para a inspeção, manutenção e substituição dos 

amortecedores por fricção durante a vida útil da estrutura.  

(3) Quando relevante, os amortecedores por fricção devem ser protegidos dos efeitos de 

eventuais riscos, tais como fogo ou ataques químicos e biológicos. A proteção considerada 

não deve impedir o correto funcionamento dos amortecedores durante um sismo.  

(4) A proteção ao fogo dos amortecedores deve ser consistente com os requisitos ao fogo da 

estrutura. A proteção considerada não deve impedir o correto funcionamento dos 

amortecedores durante um sismo. 

(5) Os amortecedores devem ser dimensionados considerando as condições ambientais, 

incluindo o vento, efeitos de envelhecimento, temperatura ambiente, temperatura 

operacional e exposição à humidade ou substâncias que possam danificar estes elementos.  

(6) Devem utilizar-se parafusos de classe 10.9 para os amortecedores por fricção. 

8. CRITÉRIO DE DEFORMAÇÃO E MODELOS DE RESISTÊNCIA PARA 

MATERIAIS 

8.1. Geral 

(1) Os critérios da Secção 8 servem de complemento à Secção 7 do EN 1998-1-1 e devem ser 

usados em análises baseadas em força e deslocamento para modelar e verificar a resistência 

última e deformações. Assim, esta secção apresenta regras para modelos físicos de 

deformação e resistência a utilizar nas análises. As regras de verificação são dadas nas 

partes relevantes do EN1998-1-2 e nas secções específicas deste documento.  

(2) A capacidade de deformação das vigas equipadas com ligações FREEDAM deve ser 

definida com base na rotação das rótulas plásticas, 𝜃, tal como indicado na Secção 7 do EN 

1998-1-1.  A rotação nas rótulas plásticas é igual ao rácio do deslocamento relativo do 

elemento, i.e., a flecha na extremidade do vão de corte (LV= M/V = momento fletor/esforço 

transverso na extremidade da secção, i.e. o ponto de contraflecha) em relação à tangente do 

eixo no escorregamento do amortecedor, dividido pelo vão de corte. 

(3) Para representar um comportamento dúctil, pode ser utilizado um modelo bilinear força-

deformação. Neste caso, devem ser definidos dois níveis de dano em termos de limite de 

deformação ao nível do elemento, que são pontos estruturalmente relevante ao longo da 

relação força-deformação, como dado em a) e b):  

a) deformação na cedência, 𝜃𝑠𝑙𝑖𝑝, correspondente à ocorrência de uma resistência à flexão 

efetiva da ligação, 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.  

b) deformação última, 𝜃𝑢, correspondente à ocorrência da resistência à flexão efetiva da 

ligação, 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.  

(4) A deformação última, 𝜃𝑢, deve ser calculada com base na deformação de escorregamento, 

𝜃𝑠𝑙𝑖𝑝,        adicionada à deformação pseudo-plástica, 𝜃𝑝, devido ao curso calculado 

(comprimento útil dos furos) do amortecedor por fricção nas ligações. 
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(5) A deformação pseudo-plástica é dada pelo rácio entre o curso de cálculo do amortecedor 

por fricção da ligação e o braço, avaliada tendo em conta a localização do centro de rotação 

da ligação.   

(6) Os valores da resistência em 8.1(3) são valores médios quando as ligações estão sujeitas a 

condições dinâmicas e devem ser utilizados em análises não-lineares. 

(7) Os limites característicos inferiores dos valores das resistências são usados para 

verificações, de acordo com a parte apropriada deste documento.   

(8) Os limites característicos superiores dos valores das resistências são usados nos critérios de 

dimensionamento por capacidade real, de acordo com a parte apropriada do documento, 

para o dimensionamento das componentes não dissipativas da estrutura e ligações.  

(9) Como alternativa, podem ser utilizados parâmetros de modelação com base nas 

características da resposta cíclica de ligações viga-coluna obtidas experimentalmente. 

 

8.2.  Deformação de escorregamento da ligação  

(1) Quando se assume que o ponto de contra flecha ocorre a meio vão de uma ligação viga-

coluna metálica equipada com ligações FREEDAM, a rotação que ocorre no deslocamento 

da ligação 𝜃𝑠𝑙𝑖𝑝 é dada pela Fórmula (8.1): 

𝜃𝑠𝑙𝑖𝑝 =
𝐿

6𝐸𝐼
(1 + 𝑛) 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝 (8.1) 

onde: 

 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝 é a resistência de flexão no escorregamento dada na Cláusula 8.3(1);  

 𝐸𝐼 é a rigidez da secção da viga metálica; 

 L é o comprimento livre do elemento de acordo com a Fig. 7.3 do EN 1998-1-1; 

 𝑛 é o fator que tem em conta a deformação devido ao corte e deve ser calculado como 

𝑛 = 12 𝐸𝐼 𝐿2𝐺𝐴𝑒𝑓𝑓⁄ ; 

 𝐺 é o módulo de distorção do aço; 

 𝐴𝑒𝑓𝑓 é a área de corte efetiva da secção transversal. 

8.3. Momento resistente de escorregamento 

(1) A resistência ao escorregamento efetiva da ligação FREEDAM é dada por: 

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝 = Ω𝑑𝑦𝑛 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 (8.2) 

onde: 

 Ω𝑑𝑦𝑛 é o fator relacionado com o material, que tem em conta a diferença entre os 

coeficientes de fricção estáticos e dinâmicos. É dado pelo rácio entre o valor médio 

do coeficiente de fricção dinâmico e o valor de cálculo do coeficiente de fricção 

estático usado para definir a resistência de cálculo da ligação. O valor Ω𝑑𝑦𝑛 = 1.00 

é valido para o material M4 usado para revestir as placas de fricção dos dispositivos 

FREEDAM. Para revestimentos diferentes, devem ser feitos ensaios experimentais 

específicos.  
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 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 é o valor de cálculo do momento resistente ao escorregamento da ligação, 

dada na fórmula 16.(2) da Secção16. 

8.4. Rotação última das ligações 

(1) A rotação última, 𝜃𝑢, deve ser avaliada como a soma da deformação no escorregamento, 

𝜃𝑠𝑙𝑖𝑝, avaliada de acordo com a Cláusula 8.2.(1) e a parte da deformação pseudo-plástica, 

𝜃𝑝, devido ao escorregamento da ligação.  

(2) A parte da deformação pseudo-plástica, 𝜃𝑝, devido ao escorregamento da ligação, é dada 

pelo rácio entre o curso do amortecedor de fricção e o braço da ligação:  

𝜃𝑝 =
δ𝑑  

ℎ𝑡
 (8.3) 

onde: 

 δ𝑑  é o valor de cálculo do curso do amortecedor por fricção que é dependente do 

comprimento dos furos alongados que permitem o movimento dos parafusos;  

 ℎ𝑡 é o braço, dado pela distância entre o centro de rotação e o centroíde do grupo de 

parafusos que constituem o amortecedor por fricção.  

9. CONTROLO DOS EFEITOS DE 2ª ORDEM  

(1) Os efeitos de 2ª ordem podem ser desprezados se a condição 𝜃 ≤ 0.10 for verificada em 

todos os pisos. θ é definido pela Fórmula (6.2) [EN 1998-1-2]  

em estruturas DC3: 

𝜃 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑑𝑟,𝑆𝐷

𝑞𝑆𝑞𝑅Ω𝑑𝑉𝑡𝑜𝑡ℎ𝑠
 (9.1) 

em estruturas DC2: 

𝜃 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑑𝑟,𝑆𝐷

𝑞𝑆𝑞𝑅𝑉𝑡𝑜𝑡ℎ𝑠
 (9.2) 

onde: 

 com 𝑑𝑟,𝑆𝐷 é igual a 𝑑𝑟,𝐷𝐿 (de acordo com EN 1998-1-2), mas específico para os 

estados limite SD;  

 𝑃𝑡𝑜𝑡 carga gravítica total devida a todos os pisos acima do piso considerado, incluindo 

este, na situação de projeto sísmica; 

 Ω𝑑 é o rácio de sobre-resistência definido como: 

𝛺𝑑 = min(𝛺𝑑.𝑖) = min (
𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑

𝑀𝐸𝑑.𝑖
) (9.2) 

onde 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 é a resistência de cálculo da ligação FREEDAM e 𝑀𝐸𝑑.𝑖 é o momento fletor 

resultante da combinação de projeto sísmica. É recomendado que a resistência da ligação 

seja calibrada de modo a obter um valor de 𝛺𝑑 não superior a 1.10. 

 𝑉𝑡𝑜𝑡 é a força de corte sísmica total no piso considerado. 

(2) No caso de pórticos simples equipados com ligações FREEDAM, deve ser aplicada a Eq. 

(9.1) com os valores de 𝑞𝑆 e 𝑞𝑆 dados na Cláusula 6.2. 
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(3) Se 0,1 <   0,2, os efeitos de segunda ordem poderão ser avaliados de modo aproximado 

multiplicando os esforços sísmicos por um fator igual a 1/ (1-). 

(4) Se 0,2 <   0,3 em qualquer piso, os efeitos de segunda ordem poderão ser avaliados 

diretamente a partir da utilização de métodos para análise de segunda-ordem que tem em 

conta não linearidades geométricas, i.e. consideram as condições de equilíbrio na estrutura 

deformada.  

(5) O valor do coeficiente  não deve ser superior a 0,3. 

(6) As Cláusulas (1) a (5) não precisam de ser aplicadas se o dimensionamento das colunas for 

feito considerando a Teoria de controlo do mecanismo Plástico (TPMC). 

10. LIMITAÇÃO DO DESLOCAMENTO ENTRE PISOS 

(1) Se acordo com o EN 1998-1-1 e EN 1998-1-2, o deslocamento entre pisos máximo deve 

ser limitado tanto para os estados limites DL como para os estados SD. 

(2) O deslocamento entre pisos máximo 𝑑𝑟,𝐷𝐿 na situação de projeto sísmica correspondente 

ao estado limite DL deve ser limitada de acordo com a seguinte relação: 

𝑑𝑟,𝐷𝐿 ≤ λ𝑛𝑠ℎ𝑠 (10.1) 

onde ℎ𝑠 é a altura entre pisos e λ𝑛𝑠 é o coeficiente que tem conta a sensibilidade dos 

elementos não estruturais, dados por:  

 0,0025 para os edifícios com elementos não estruturais de alvenaria não reforçada 

com tijolos do Grupo 4, fixas à estrutura;  

 0,0045 para os edifícios com elementos não estruturais frágeis fixos à estrutura, em 

particular, alvenaria não reforçada com tijolos do Grupo 1, 2 ou 3 com espessura 

superior a 200mm e uma resistência média à compressão normalizada fb ≥ 3MPa, 

 0,0075 para os edifícios com elementos não estruturais dúcteis, 

 0,010 para os edifícios com elementos não estruturais fixos de forma a não interferir 

com as deformações estruturais  

(3) Para todas as classes de ductilidade, o deslocamento entre pisos no estado limite SD deve ser 

limitado a 𝑑𝑟,𝑆𝐷 ≤ 0.020 ℎ𝑠, onde 𝑑𝑟,𝑆𝐷 é o deslocamento de cálculo entre pisos, avaliado 

como a diferença entre os deslocamentos laterais médios 𝑑𝑠 no topo e na base do piso 

considerado e calculado de acordo a Fórmula (6.8) da EN 1998-1-1:2019. 

(4) 𝑑𝑟,𝑆𝐷 não deve ser superior ao valor derivado do espectro de resposta elástico.  

11. VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA 

(1) Nas verificações do dimensionamento por capacidade real apresentado na Secção 15, a 

possibilidade do coeficiente de fricção real das superfícies revestidas ser superior ao 

nominal deve ser tido em conta com base no fator Ω𝑟𝑚, que representa o fator de sobre-

resistência do material obtido através do rácio entre o valor do coeficiente de fricção 

expectável (médio) e o valor de cálculo do mesmo.  

(2) Para o caso dos amortecedores FREEDAM, o fator de sobre-resistência do material 

Ω𝑟𝑚 pode ser assumido igual a 1.5. 
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(3) Para amortecedores com materiais de revestimento ou tipos de superfície diferentes das dos 

amortecedores FREEDAM, são necessários ensaios experimentais de acordo com o Anexo 

A. 

12. MATERIAIS 

(1) Os valores do coeficiente de fricção a considerar no dimensionamento devem ser 

especificados e anotados nos desenhos. 

(2) Devem ser reportados os valores seguintes: 

 O valor médio do coeficiente de fricção dinâmico (�̅�𝑑); 

 O valor nominal (5% fractile) do coeficiente de fricção dinâmico (𝜇𝑑); 

 O valor do limite superior do valor nominal (95% fractile) do coeficiente de fricção 

estático (𝜇𝑠.𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟); 

 O valor do limite inferior do valor nominal (5% fractile) do coeficiente de fricção 

estático (𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟). 

(3) Para definir a resistência de cálculo para a combinação de ação das cargas gravíticas e dos 

estados limites de serviço (ver Secção 16) deve ser utilizado o valor do limite inferior do 

coeficiente de fricção estático efetivo 𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟, avaliado de acordo com A.6, em combinação 

com o coeficiente parcial de segurança apropriado. 

(4) Para aplicar o critério de hierarquia necessário para controlar as componentes não 

dissipativas tanto do dispositivo e da ligação viga-coluna deve ser utilizado o valor do limite 

superior do coeficiente de fricção estático efetivo 𝜇𝑠.𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟, avaliado de acordo com A.6.  

(5) O coeficiente de fricção efetivo dinâmico 𝜇𝑑 a ser utilizado para a combinação de projeto 

sísmica deve ser avaliado de acordo com A.6 (onde 𝜇𝑑 = �̅�𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟). 

(6) O coeficiente de fricção efetivo dinâmico �̅�𝑑 a ser utilizado para obter o desempenho 

sísmico deve ser avaliado de acordo com A.6 (onde �̅�𝑑 = �̅�𝑑.𝑚). 

13. CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO  

(1) Os pórticos simples de classe DC3 equipados com ligações FREEDAM devem ser 

dimensionados de modo a que o escorregamento ocorra nas ligações viga-coluna. A 

cedência das colunas deve ser evitada, com exceção das colunas de base do pórtico, onde 

𝑁𝐸𝑑,𝐺  nas colunas primárias satisfaz a inequação: 𝑁𝐸𝑑,𝐺 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 0.30⁄ ; 

(2) Os parafusos e soldaduras das ligações e membros ligados devem possuir uma sobre-

resistência suficiente de modo a permitir o desenvolvimento de ciclos de escorregamento 

nos amortecedores por fricção das ligações.  

(3) O mecanismo de dissipação de energia alvo (i.e. localização das zonas dissipativas) deve 

ser obtido em conformidade com as Secções 14 a 16. 

(4) As ligações viga-coluna equipadas com amortecedores por fricção FREEDAM devem ser 

dimensionadas de modo a assegurar: 

a) uma resistência de fricção adequada para evitar qualquer escorregamento para carga 

gravítica, tanto para os estados limite de serviço (SLS), como para estados limites 

últimos (ULS) das combinações de ações não sísmicas; 
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b) uma resistência de fricção adequada de modo a evitar qualquer escorregamento para 

ações do vento, exceto se, para determinadas intensidades da ação do vento, a 

dissipação de energia for desejada. Neste caso, é necessário definir a velocidade média 

do vento para a qual o escorregamento deve ser evitado e, consequentemente, deve ser 

especificada a resistência média de fricção correspondente;  

c) pode ser acordada com o cliente, uma resistência de fricção adequada de modo a evitar 

qualquer escorregamento para ações sísmicas correspondentes ao estado limite 

totalmente operacional (OP);  

d) prevenção da cedência das chapas do amortecedor e componentes da ligação; 

e) adequada capacidade de dissipação de energia a cargas cíclicas.  

14. VIGAS 

(1) Não é imposta qualquer limite em relação à classe da secção transversal da viga, 

(2) As vigas devem ter resistência à flexão e resistência à encurvadura lateral suficientes, de 

acordo com o EN 1993-1-1:2004, assumindo o escorregamento do amortecedor das 

ligações viga-coluna numa das extremidades da viga, considerando o momento fletor de 

escorregamento a atuar numa das extremidades da viga e o momento fletor de cálculo na 

outra extremidade. Deve ser considerada para verificação, a extremidade mais esforçada 

para a situação de dimensionamento sísmico. Esta verificação é suficiente se a encurvadura 

lateral-torsional for detalhada de acordo com (2) em estruturas DC2 e (3) em estruturas 

DC3. 

(3) Devem ser satisfeitas as fórmulas (14.2) a (14.4): 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑏.𝑅𝑑  (14.2) 

𝑁𝐸𝑑 ≤ 0.15 𝑁𝑏.𝑅𝑑  (14.3) 

𝑉𝐸𝑑 ≤  𝑉𝑏.𝑅𝑑  (14.4) 

onde: 

 𝑀𝐸𝑑, 𝑁𝐸𝑑 e 𝑉𝐸𝑑 são o momento fletor, o esforço axial e esforço transverso, 

respetivamente, na situação de projeto sísmica; 

 𝑀𝑏.𝑅𝑑, 𝑁𝑏.𝑅𝑑, 𝑉𝑏.𝑅𝑑 são as resistências de cálculo das secções transversais das vigas. 

(4) Para as vigas em estruturas DC3, a fórmula (14.4) deve ser satisfeita para um esforço 

transverso 𝑉𝐸𝑑 dado pela fórmula (14.5): 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝐸𝑑,𝐺  " + " 𝑉𝐸𝑑,𝑀 (14.5) 

onde: 

 𝑉𝐸𝑑,𝐺 é o valor de cálculo da resistência do esforço transverso, determinado a partir 

do equilíbrio da viga para as ações não sísmicas;  

 𝑉𝐸𝑑,𝑀 = (𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝐴 + 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝐵) 𝐿⁄  (onde 𝐿 é o vão útil da viga entre os banzos da coluna 

nas suas extremidades da viga) é o valor de cálculo do esforço transverso devido à 

aplicação dos momentos de escorregamento 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝑅𝑑,𝐴 e 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝑅𝑑,𝐵, com sinais 

opostos nas extremidades das secções “A” e “B” da viga, avaliado com rreferênciaao 

valor médio do coeficiente estático de fricção:  

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝐴 = Ω𝑟𝑚 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝐴 (14.6) 
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𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝐵 = Ω𝑟𝑚 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝐵 (14.7) 

onde 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝐴 e 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝐵 são avaliados de acordo com a Secção 16. 

(5) As fórmulas (14.2) a (14.4) devem ser satisfeitas com referencia às ligações viga-coluna 

considerando para  𝑀𝑏.𝑅𝑑, 𝑁𝑏.𝑅𝑑, 𝑉𝑏.𝑅𝑑 as resistencias de cálculo das ligações. Nesse caso, 

𝑀𝑏.𝑅𝑑 e 𝑁𝑏.𝑅𝑑 devem ser avaliadas em relação ao escorregamento do amortecedor das 

ligação 

15. COLUNAS 

(1) Em estruturas DC2, a resistência e estabilidade de colunas devem ser verificadas à 

compressão, momento flector e corte considerando a combinação mais desfavorável de 

𝑀𝐸𝑑, 𝑁𝐸𝑑 e 𝑉𝐸𝑑 a partir das fórmulas (15.1) a (15.3): 

𝑁𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑,𝐺 " + "  Ω 𝑁𝐸𝑑,𝐸 (15.1) 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑀𝐸𝑑,𝐺 " + "  Ω 𝑀𝐸𝑑,𝐸 (15.2) 

𝑉𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑,𝐺 " + "  Ω 𝑉𝐸𝑑,𝐸 (15.3) 

onde: 

 𝑁𝐸𝑑,𝐺, 𝑀𝐸𝑑,𝐺 e 𝑉𝐸𝑑,𝐺 são os efeitos das ações não-sísmicas na situação de projeto 

sísmico; 

 𝑁𝐸𝑑,𝐸 , 𝑀𝐸𝑑,𝐸 e 𝑉𝐸𝑑,𝐸 são os efeitos na situação de projeto sísmica; 

 Ω é o fator de amplificação sísmica; 

 "+" significa combinado com sinal + ou –. 

(2) O fator de amplificação sísmica deve ser assumido igual a:  

 Ω = 1.7 no caso de pórticos com transferência de momentos nos nós e pórticos 

simples com um piso com secções transversais de classe 1 e 2; 

 Ω = 2.0 para pórticos simples com mais que um piso. 

(3) A resistência e estabilidade de colunas em estruturas DC3 deve ser verificado pela fórmula 

(15.4) e (15.5): 

∑ 𝑀𝑐.𝑝𝑙.𝑅𝑑(𝑁𝐸𝑑) ≥ ∑(Ω𝑟𝑚 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 + 𝑠ℎ𝑉𝐸𝑑,𝑀) (15.4) 

onde: 

 ∑ 𝑀𝑐.𝑝𝑙.𝑅𝑑(𝑁𝐸𝑑) é a soma das resistências de cálculo à flexão da coluna, de acordo 

com o EN 1993-1-1:2004, 6.2.9.1, tendo em conta a carga axial 𝑁𝐸𝑑; 

 Ω𝑟𝑚 é o fator de sobre-resistência do material da zona dissipativa devido à variação 

aleatória do coeficiente de fricção dos amortecedores das ligações viga-coluna;  

 𝑠ℎ é distância entre a localização do amortecedor de fricção e o eixo da coluna.  

(4) As colunas em estruturas DC3 devem ser dimensionadas de acordo com as Cláusulas 15.(5) 

ou de acordo com a Teoria de Controlo do Mecanismo Plástico (TPMC), Anexo C.  

(5) As colunas em estruturas DC3 devem ser verificadas em compressão, momento fletor e 

esforços transverso considerando a combinação mais desfavorável 𝑁𝐸𝑑, 𝑀𝐸𝑑 e 𝑉𝐸𝑑 a partir 

das fórmulas (15.5) a (15.7), onde Ω𝑑 é o valor mínimo de (𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝑅𝑑 − 𝑀𝐸𝑑,𝐺) 𝑀𝐸𝑑,𝐸⁄  para 

todas as ligações nas quais são esperadas zonas dissipativas 𝑀𝐸𝑑,𝐺 é o momento fletor 

devido às ações não sísmicas. 
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𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝐸𝑑,𝐺  " + "  Ω𝑟𝑚Ω𝑑  𝑁𝐸𝑑,𝐸 (15.5) 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝐸𝑑,𝐺 " + "  Ω𝑟𝑚Ω𝑑 𝑀𝐸𝑑,𝐸 (15.6) 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝐸𝑑,𝐺 " + "  Ω𝑟𝑚Ω𝑑 𝑉𝐸𝑑,𝐸 (15.7) 

(6) Se é prevista uma rotula plástica na coluna, o esforço de corte atuante 𝑉𝐸𝑑 deve satisfazer 

a fórmula (15.8). 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 0.5 𝑉𝑐.𝑅𝑑  (15.8) 

onde 𝑉𝑐.𝑅𝑑 é a resistência de cálculo da secção transversal da coluna, de acordo com o EN 

1993-1-1. 

16. LIGAÇÕES VIGA-COLUNA  

(1) Nas ligações viga-coluna equipadas com amortecedores por fricção, a ação mista entre a 

viga e a laje de betão deve ser impedida a partir das medidas especificadas na Cláusula 

12.8.6.2.3 na EN 1998-1-2. 

(2) As ligações viga-coluna equipadas com amortecedores por fricção devem ser 

dimensionadas como ligações dissipativas de resistência parcial que podem ser utilizadas 

em estruturas DC2 e DC3, se as condições a) e b) forem satisfeitas: 

a) A capacidade de rotação das ligações é consistente com as deformações globais;  

b) A resistência e estabilidade dos membros ligados devem ser verificados ao estado limite 

SD;  

(3) A regra a) deve ser satisfeita se os furos alongados, dos parafusos pré-esforçados dos 

amortecedores das ligações, forem dimensionados de modo a assegurar um curso máximo 

consistente com as deformações globais expectáveis para a classe de ductilidade da 

estrutura.  

(4) A transferência de forças das vigas para as colunas deve estar em conformidade com o EN 

1993-1-8:2004. 

(5) Os painéis da alma da coluna cintados pelos banzos ou reforços deve satisfazer a fórmula 

(15.9): 

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑  (15.8) 

onde: 

 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 é o valor de cálculo do esforço transverso no painel da alma devido aos efeitos 

das ações, tendo em consideração a resistência à flexão de escorregamento das zonas 

dissipativas das ligações adjacentes;  

 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 é a resistência de cálculo do painel da alma   

(6) Os painéis de alma devem satisfazer a fórmula (15.9): 

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑤𝑏,𝑅𝑑  (15.9) 

onde 𝑉𝑤𝑏,𝑅𝑑  é a resistência de cálculo à encurvadura do painel da alma. 

(7) Em pórticos DC3, a espessura total 𝑡 deve satisfazer a fórmula (15.10): 

𝑡 = 𝑡𝑤 + 𝑡𝑠𝑤𝑝 ≥
[(𝑑𝑏 − 2𝑡𝑏𝑓)(𝑑𝑐 − 2𝑡𝑐𝑓)]

90
  (15.10) 

onde: 

 𝑑𝑏 é a altura útil da viga mais alta no nó; 
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 𝑡𝑏𝑓 é a espessura do banzo da viga mais alta no nó; 

 𝑑𝑐 é a altura útil da seção da coluna; 

 𝑡𝑐𝑓 é a espessura do banzo da coluna; 

 𝑡𝑤 é a espessura da alma do perfil metálico; 

 𝑡𝑠𝑤𝑝 é a espessura da chapa de alma adicional. 

Se a fórmula (15.10) for satisfeita, a condição dada pela fórmula (15.9) também pode ser 

considerada como satisfeita.  

(8) As ligações viga-coluna equipadas com os amortecedores de fricção devem ser 

dimensionadas de modo assegurar que o escorregamento não ocorre para a combinações de 

ação correspondentes aos estados limites de serviço. 

(9) O requisito de desempenho 16.(8) é considerado satisfeito se for cumprida a seguinte 

relação:  

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑  (16.1) 

onde: 

 𝑀𝐸𝑑 é o momento fletor máximo que ocorre na ligação para a combinação de ação mais 

severa resultante da:  

a) combinação de ação para as cargas gravitacionais (combinação que considera as 

cargas permanentes e cargas variáveis aos ULS),  

b) combinações de ação do vento (combinações que considera as cargas permanentes, 

ação do vento e outras cargas variáveis), 

c) combinações de ação sísmica para os requisitos de serviço, i.e. combinações com 

as cargas gravíticas e a ação sísmica correspondente aos estados limite totalmente 

operacional (i.e. estado limite DL). 

 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 é o momento resistente de cálculo correspondente ao escorregamento do 

amortecedor por fricção das ligações, dado por:  

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 =
𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑛𝑏𝑛𝑠𝐹𝑝,𝑙𝑡ℎ𝑡

𝛾𝑀𝑓
   (16.2) 

onde 𝑛𝑏 é o número dos parafusos, 𝑛𝑠 é o número das superfícies em contacto, 𝐹𝑝,𝑙𝑡 é o 

valor do pré-esforço aplicado no parafuso a longo-prazo, ℎ𝑡 é o braço da ligação, 

𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 é o coeficiente de fricção estático (5% fractile) das superfícies em contacto 

afetadas pelo processo de revestimento e 𝛾𝑀𝑓 é o fator parcial de segurança. 

No caso dos amortecedores FREEDAM, cujas placas de fricção são revestidas com o 

material M4, podem ser utilizados os valores 𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 = 0.69 e 𝛾𝑀𝑓 = 1.162. Para 

revestimentos diferentes, devem-se realizar ensaios experimentais específicos de modo 

a estabelecer os valores de cálculo do coeficiente de fricção. 

(10) As ligações viga-coluna equipadas com amortecedores por fricção devem ser 

dimensionadas de modo a ser assegurada uma resistência de flexão adequada e capacidade 

de dissipação de energia a eventos sísmicos raros e muitos raros.    

(11) Os requisitos de desempenho definidos em 16.(10) podem ser considerados satisfeitos se 

as Cláusulas 16.(12) a 16.(14) forem satisfeitas. 

(12) Deve ser assegurada uma adequada resistência à flexão das ligações viga-coluna equipadas 

com amortecedores por fricção, satisfazendo a seguinte relação:  
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𝑀𝐸𝑑 ≤ Ω𝑑𝑦𝑛𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑  (16.3) 

onde: 

 𝑀𝐸𝑑 é o momento fletor máximo que ocorre para as combinações sísmicas para os 

estados limite último, i.e., combinações com as cargas gravíticas e com a ação sísmica 

correspondente ao estado limite de dano significativos (SD). 

 ΩdynMslip.Rd é o momento fletor resistente de cálculo para o estado limite de dano 

significativo correspondente ao escorregamento do amortecedor por fricção da ligação. 

O valor Ωdyn = 1.00 é válido se o material M4 for utilizado para o revestimento das 

placas de fricção dos dispositivos FREEDAM. Para revestimentos diferentes, devem 

ser realizados ensaios experimentais.  

(13) O curso dos amortecedores por fricção das ligações viga-pilar deve ser dimensionado de 

modo a permitir uma rotação pseudo-plástica 𝜃𝑝 não inferior a: 

 0,03 rad em estruturas DC3; 

 0,02 rad em estruturas DC2. 

Nota: de modo a ter em conta as tolerâncias de fabrico e construção, o curso real dos 

amortecedores deve ser dimensionado, aumentando 0.01 rad aos valores acima 

mencionados. 

(14) A Cláusula A4.1.(6) do Anexo A fornece o protocolo de carga. 

(15) Os critérios de aceitação para os ensaios experimentais dedicados ao amortecedor por 

fricção encontram-se enunciados no Anexo A.  

(16) Não são necessários ensaios experimentais no caso de se usarem ligações pré-qualificadas, 

visto que estas ligações já garantem a capacidade de rotação necessária 𝜃𝑝 e a resistência 

ao escorregamento de cálculo.  

(17) Os critérios de hierarquia ao nível das componentes devem ser aplicados de modo a 

assegurar que o escorregamento do amortecedor é a componente mais fraca da ligação e 

que atua como componente dissipativa.  

(18) As componentes não-dissipativas da ligação devem ser dimensionadas para permanecer em 

regime elástico e, assim sendo, devem resistir às forças máximas que a componente 

dissipativa é capaz de transmitir.   

(19) Os requisitos de desempenho das componentes não dissipativas da ligação, como definido 

na Cláusula 16.(20), poderão ser considerados satisfeitos se a força máxima transmitida 

pelo amortecedor 𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑚𝑎𝑥.𝐶𝑑 às componentes não dissipativas da ligação for avaliada por:  

𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑚𝑎𝑥.𝐶𝑑 = Ω𝐶𝑑

𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑛𝑏𝑛𝑠𝐹𝑝,𝑙𝑡

𝛾𝑀𝑓
   (16.5) 

onde Ω𝐶𝑑 é um fator de sobre-resistência que tem em conta a variabilidade aleatória do 

coeficiente de fricção, devido ao processo de revestimento das placas de fricção, e o nível 

de fiabilidade selecionado para atingir o objetivo de dimensionamento. 

(20) Para o caso dos amortecedores FREEDAM, pode ser assumido um fator de sobre resistência 

Ω𝐶𝑑 = 1.56 para o critério de hierarquia local. Para placas de fricção com revestimentos 

diferentes, devem ser realizados ensaios experimentais específicos.  
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17. LIGAÇÕES DE BASE DE COLUNA  

(1) As ligações de base de coluna devem ser dimensionadas de acordos com as regras dado no 

EN 1998-1-2. 

18. REQUISITOS PARA OS AMORTECEDORES POR FRICÇÃO  

18.1.  Preparação das superfícies de contacto das placas de fricção  

(1) A área de contacto das superfícies deve ser assumida igual à área das chapas que constituem 

as placas de fricção. As superfícies de contacto devem ser preparadas para produzir o fator 

de escorregamento de acordo com a gama de comportamento que é determinada pelo ensaio 

especificado no Anexo A.  

(2) Antes da montagem devem ser tidas em contas as seguintes precauções:  

a) As superfícies em contacto devem estar livres de qualquer contaminante, tais como óleo, 

sujidade ou tinta. Devem ser removidas as rebarbas que possam impedir o contacto total 

das partes a conectar;  

b) As superfícies não revestidas devem estar livres de qualquer ferrugem ou outro material 

solto. Deve-se ter especial atenção para não danificar ou alisar a superfície rugosa. As 

áreas ao longo do perímetro da ligação não devem ser tratadas até que a inspeção da 

ligação esteja completa. 

(3) O amortecedor por fricção deve ser construído para produzir:   

a) Uma resistência à fricção adequada de modo a evitar qualquer escorregamento quando 

sujeita a carga gravíticas, tanto para os estados limites de serviço (SLS), como para os 

estados limites últimos (ULS); 

b) Uma resistência à fricção adequada de modo a evitar qualquer escorregamento quando 

sujeita a ações do vento, a não ser que seja necessária dissipação de energia para certos 

níveis de intensidade do vento. Neste caso, deve ser definida a velocidade mínima do 

vento para a qual o escorregamento deve ser evitado e, consequentemente, a resistência 

mínima ao escorregamento;  

c) Uma resistência à fricção adequada de modo a evitar qualquer escorregamento quando 

sujeita a ações sísmicas correspondentes ao estado limite totalmente operacional (SLS); 

d) Prevenir a cedência dos elementos que constituem o amortecedor e dos componentes da 

ligação;  

e) Capacidade de dissipação de energia adequada quando sujeita a cargas cíclicas. 

(4) Fornecer informação adequada ao fabricante sobre o coeficiente de fricção estático e o 

coeficiente de fricção dinâmico. 

(5) As Cláusulas anteriores consideram-se asseguradas se os parâmetros seguintes forem 

declarados e assegurados: 

 O limite superior (95% fractile) do coeficiente de fricção estático; 

 O limite inferior (5% fractile) do coeficiente de fricção estático; 

 O valor médio do coeficiente de fricção dinâmico;  

 O limite inferior (5% fractile) do coeficiente de fricção dinâmico. 
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18.2.  Aperto dos parafusos pré-esforçados do amortecedor por fricção  

(1) O método preferencial para o aperto dos parafusos do amortecedor FREEDAM é o método 

de torque. Os parafusos devem ser apertados com uma chave de aperto com um gama de 

operação aceitável.  

(2) A força de pré-esforço a aplicar deve ser obtida:  

𝐹𝑎𝑝.𝐶 = 𝛾𝑙𝑡𝜓 0.70 𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠 (18.1) 

onde 𝛾𝑙𝑡 ≥ 1.0 é um fator que tem em conta as perdas de pré-esforço expectáveis ao logo 

da vida útil da estrutura, 𝜓 ≤ 1.0 é o fator de redução do pré-esforço a aplicar para reduzir 

o desgaste das superfícies de contacto e/ou prevenir fenómenos de escorregamento. A Eq. 

(18.1) deve ser aplicada com uma limitação de 𝛾𝑙𝑡𝜓 ≤ 1.0. 

 No caso dos amortecedores FREEDAM, o valor do fator 𝛾𝑙𝑡 que tem em conta as 

perdas de pré-esforço que ocorrem durante a vida útil da estrutura é igual a 1.15, no 

caso de placas de fricção revestidas com o material M4; 

(3) Podem ser utilizados valores reduzidos, quando comparados com (5), do fator 𝛾𝑙𝑡 para ter 

em conta as perdas de pré-esforço, se for assegurado um re-aperto dos parafusos após 24h. 

Os valores reduzidos devem ser especificados através de ensaios experimentais.  

(4) No caso dos amortecedores FREEDAM, o valor do fator redução 𝜓 do pré-esforço dos 

parafusos de modo a reduzir o desgaste das superfícies em contacto e/ou prevenir 

fenómenos de adesão e escorregamento, deve estar dentro da seguinte gama:  

 𝜓 ≤ 1.00 para o caso de placas de fricção com o revestimento M4; 

 0.40 ≤ 𝜓 ≤ 0.60 para o caso de placas de fricção com o revestimento M6. 

É recomendado um nível de pré-esforço 𝜓 ≥ 0.40, independentemente do material de 

revestimento. 

(5) O valor de cálculo da força de pré-esforço a longo prazo, necessária para avaliar a 

resistência de escorregamento, deve ser avaliada:  

𝐹𝑝.𝑙𝑡 = 𝜓 0.70 𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠 ≤
𝐹𝑝.0

𝛾𝑙𝑡
 (18.2) 

onde 𝐹𝑝.0 é o valor inicial. 

(6) O valor de cálculo da força de pré-esforço inicial necessária para avaliar o aperto dos 

parafusos é dada por:  

𝐹𝑝.0 = 𝐹𝑎𝑝.𝐶 = 𝛾𝑙𝑡𝜓 0.70 𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠 (18.3) 

A Eq. (18.3) deve ser aplicada com a limitação 𝛾𝑙𝑡𝜓 ≤ 1.0.  

(7) Os valores do momento de aperto 𝑀𝑟.𝑖 a serem utilizados para obter a força de pré-esforço 

𝐹𝑝.0 devem ser determinados para cada tipo de combinação de parafuso e porca, utilizando 

umas das seguintes opções:  

a) Valores baseados em classe k-classe, declaradas pelo fabricante do parafuso, de acordo 

com as partes relevantes do EN 14399: 

𝑀𝑟.2 = 𝛾𝑙𝑡𝜓 𝑘𝑚𝑑 𝐹𝑝.𝐶.𝑚𝑎𝑥                  com 𝑘𝑚 para k-classe K2 (18.4) 

b) Valores determinados de acordo com o Anexo H do EN 1090-2: 
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𝑀𝑟.𝑡𝑒𝑠𝑡 = 𝑀𝑚 (18.5) 

com 𝑀𝑚calculado de acordo com o procedimento relevante para o método de aperto 

utilizado.   

A Eq. (18.4) deve ser aplicada com a limitação 𝛾𝑙𝑡𝜓 ≤ 1.0. 
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ANEXO A 

ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES TRIBOLOGICAS 

DO AMORTECEDOR POR FRICÇÃO  

A.1 CONTEXTO 

(1) O objetivo destes ensaios é a determinação do fator de escorregamento para um tratamento 

de superfície específico das placas de fricção, geralmente envolvendo um revestimento de 

superfície.  

Nota: As provisões dadas neste Anexo não devem ser aplicadas no caso de amortecedores 

por fricção cujas propriedades tribológicas sejam já conhecidas a partir de ensaios 

experimentais, assumindo que tanto as superfícies em contacto como o processo de 

revestimento são realizados de forma coerente com os ensaios experimentais.    

(2) Os procedimentos experimentais têm como objetivo assegurar que se tem em conta a 

possibilidade de deformação por fluência da ligação.  

(3) A validade dos resultados das superfícies revestidas deve ser limitada aos casos onde as 

variáveis relevantes sejam semelhantes às testadas experimentalmente.  

A.2 VARIÁVEIS RELEVANTES  

(1) As variáveis seguintes devem ser consideradas como relevantes nos resultados dos ensaios: 

a) A composição do revestimento; 

b) O tratamento da superfície e o tratamento das camadas primárias no caso de sistemas 

multicamadas, ver A.3; 

c) A espessura máxima do revestimento, ver A.3; 

d) O processo de cura; 

e) O intervalo mínimo entre a aplicação do revestimento e a aplicação da carga na 

ligação;  

f) A classe dos parafusos, ver A.6. 

A.3 PROVETES TESTADOS  

(1) Os provetes experimentais devem estar em conformidade com as dimensões representadas 

na A.1. 

(2) O material do aço deve estar em conformidade com o EN 10025-2 a -6. 

(3) As duas chapas internas devem ter a mesma espessura.  

(4) As extremidades das chapas devem estar devidamente cortadas de modo a não interferir 

com o contacto entre as superfícies das chapas. Elas devem ser suficientemente planas de 

modo a permitir o contacto das chapas após a aplicação do pré-esforço nos parafusos, de 

acordo com a Secção 6.4 deste documento.  

(5) O tratamento e o revestimento das superfícies devem ser aplicados às superfícies em 

contato de maneira consistente com a aplicação estrutural pretendida. A espessura média 

do revestimento nas superfícies de contacto deve ser pelo menos 25% superior à espessura 

nominal especificada para o seu uso na estrutura.   
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(6) O processo de cura deve ser documentado, ou pela referência a recomendações publicadas 

ou pela descrição do próprio processo.  

(7) O intervalo de tempo (em horas) entre o revestimento e o ensaio deve ser especificado.  

(8) Os parafusos devem ser apertados com um valor entre ± 5 % da força de pré-esforço de 

cálculo, 𝐹𝑝,𝐶, de acordo com a Secção 18.2 deste documento, para o tamanho e classe de 

resistência dos parafusos a utilizar.  

  

Figura A.1: Provetes para avaliação do coeficiente de fricção: parafusos num único furo alongado (esquerda) 

– parafusos em furos alongados individuais (direita) 

 

(9) O pré-esforço dos parafusos deve ser diretamente medido com um equipamento com uma 

precisão de ± 4 %. 

(10) É necessário estimar as perdas de pré-esforço ao longo do tempo.  

(11) O pré-esforço dos parafusos deve ser medido em cada provete, antes do ensaio, e se 

necessário, devem ser reapertados até uma precisão de ± 5%. 

A.4 PROCESSO PARA ENSAIOS DE RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO 

E AVALIÇÃO DOS RESULTADOS  

A.4.1 Processo de ensaio  

(1) Os ensaios experimentais devem ser realizados em regime de controlo de deslocamento. A 

relação carga-escorregamento deve ser registada. O escorregamento deve entender-se como 

o deslocamento relativo entre pontos adjacentes da chapa interna e externa, na direção da 

aplicação da carga. Este deslocamento deve ser medido em cada extremidade do provete 

individualmente. Para cada extremidade, o escorregamento é a media dos deslocamentos 

de cada lado do provete.   

(2) Devem ser ensaiados, no mínimo, dezasseis provetes.  

(3) Devem ser realizados dez ensaios a velocidades baixas (velocidade máxima ≤

5 𝑚𝑚/𝑠). Se o desvio-padrão 𝜎𝜇.𝑠 do coeficiente de fricção estático que resulta dos dez 

valores, exceder 8% do valor médio, devem ser ensaiados provetes adicionais. O número 

dos provetes a ensaiar (incluindo os dez) deve ser determinado de acordo com: 

𝑛 ≥ 2(𝑠 3.5⁄ )2 (A.1) 
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onde 𝑛 é o número de provetes; 𝑠 é o desvio-padrão dos primeiros dez provetes, expresso 

como percentagem do valor médio (para 𝑠 = 8, obtém-se 𝑛 = 10). 

Nota: Podem ser utilizados resultados experimentais existentes para definir as 

propriedades de cálculo da interface de fricção de acordo com este Anexo se, forem 

realizados, pelo menos três ensaios a uma velocidade baixa. Os resultados dos ensaios 

devem ser consistentes com a informação experimental já disponível.  

(4) Devem ser utilizados três provetes adicionais para ensaios a velocidades altas 

(50 𝑚𝑚/𝑠;  100 𝑚𝑚/𝑠;  150 𝑚𝑚/𝑠). Finalmente, devem ser utilizados dois provetes 

adicionais para ensaios de fluência.  

Nota: Esta cláusula não se aplica no caso de amortecedores por fricção cujas propriedades 

tribológicas já estão disponíveis a partir de ensaios específicos, assumindo que as 

superfícies em contacto e o processo de revestimento são realizados de uma forma 

consistente com os provetes ensaiados.  

(5) O protocolo de carga deve ser consistente com a aplicação estrutural a que os amortecedores 

por fricção se destinam.  

(6) Assume-se como satisfeita a Cláusula (5), se o protocolo de carga deriva do protocolo de 

carga utilizado para a ligação em termos das rotações expectáveis. Devem ser realizados 

ensaios ciclos qualificativos em ligações viga-coluna, de modo a controlar as rotações 

necessárias 𝜃, impostas nos provetes, como especificado abaixo: 

a) 6 ciclos a 𝜃 = 0.00375 rad 

b) 6 ciclos a 𝜃 = 0.005 rad 

c) 6 ciclos a 𝜃 =0.0075 rad 

d) 4 ciclos a 𝜃 = 0.01 rad 

e) 2 ciclos a 𝜃 = 0.015 rad 

f) 2 ciclos a 𝜃 = 0.02 rad 

g) 2 ciclos a 𝜃 = 0.03 rad 

h) 2 ciclos a 𝜃 = 0.04 rad 

Continuar o ensaio com incrementos de 𝜃 = 0.01 rad, com dois ciclos em cada step. 

(7) O protocolo de carga, em termos dos deslocamentos axiais do amortecedor, 

correspondentes a (6), devem ser derivados multiplicando a rotação necessária, tal como 

especificado de a) a h), pelo braço máximo da ligação FREEDAM.  

(8) O protocolo de carga deve ser parado antes de se atingir o curso máximo dos furos 

alongados.  

A.4.2 Avaliação dos resultados dos testes cíclicos  

(1) O comportamento força-deslocamento, quando sujeito às ações cíclicas correspondentes ao 

protocolo de carga definido em A.4.1, deve ser registado continuamente.  

(2) A resposta do dispositivo durante o primeiro semi-ciclo deve ser utilizada para definir o 

coeficiente estático de fricção. Neste contexto, o primeiro semi-ciclo é executado com uma 

velocidade não superior a 0.00125 𝑚𝑚/𝑠.  

(3) A carga de escorregamento estática 𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠 de um provete deve ser definida como a carga 

para a qual ocorre o deslocamento de 0.15 mm. Assim sendo, a partir dos ensaios a 

velocidades baixas são obtidos dez valores da carga estática de escorregamento.  
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(4) Os valores do coeficiente de fricção estático devem ser determinados de acordo com A.6.  

(5) O limite inferior do valor do coeficiente de fricção efetivo estático 𝜇𝑠.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟, avaliado de 

acordo com A.6, deve ser utilizado para definir a resistência estática para a combinação de 

cargas gravíticas e estados limites de serviço. 

(6) O limite superior do valor do coeficiente de fricção efetivo estático 𝜇𝑠.𝑘.𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟, v, deve ser 

utilizado para aplicar os critérios de hierárquica necessários para controlar as componentes 

não dissipativas tanto do dispositivo de fricção como da ligação viga-coluna.  

(7) O coeficiente dinâmico efetivo �̅�𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 a ser utilizado para as combinações sísmicas deve 

ser avaliado de acordo com A.6. 

(8) Deve ser avaliado o valor 𝜇𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝛿𝑐𝑑) do coeficiente de fricção efetivo que ocorre 

quando é atingido o deslocamento de cálculo cumulativo 𝛿𝑐𝑑.  

(9) O amortecedor de fricção pode ser utilizado se a diferença entre 𝜇𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝛿𝑐𝑑) e �̅�𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 

for inferior a 20%. 

(10) O coeficiente de fricção dinâmico efetivo �̅�𝑑.𝑚 a ser utilizado para avaliar o desempenho a 

ações sísmicas deve ser avaliado de acordo com A.6. 

(11) Os fatores de escorregamento determinados a partir dos ensaios a altas velocidades, 

independentemente da velocidade, devem estar na gama dos valores correspondentes a 5% 

fractile e 95% fractile do coeficiente de fricção estático.  

A.4.3 Ensaios de fluência e avaliação dos resultados  

(1) O provete sujeito a um ensaio de fluência deve ser carregado com uma carga de valor igual 

à resistência de fricção avaliada para um pré-esforço igual a 𝐹𝑝.𝐶, como dado pela Eq. (3), 

com um coeficiente de fricção estático igual ao 5% fractile avaliado a partir dos primeiros 

dez provetes (ver A.6).  

(2) O nível de aperto dos parafusos a ser adotado para os ensaios de fluência deve ser avaliado 

de acordo com 7.4.1. Se o escorregamento tardio, i.e. a diferença entre o escorregamento 

registado após cinco minutos e após três horas da aplicação da carga, não exceder os 0,002 

mm, a carga de escorregamento deve ser determinada como 𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟. Caso contrário, 

deve ser feita referência aos ensaios de fluência executados de acordo com A.5. 

A.5 ENSAIOS DE FLUÊNCIA PROLONGADA – PROCEDIMENTO E 

AVALIAÇAO  

(1) Pelo menos três provetes devem ser ensaiados a fluência prolongada. 

(2) Deve ser aplicada uma carga específica no provete, cujo valor deve ser determinado para 

ter em conta tanto os resultados de fluência realizados em A.4, como o valor de cálculo do 

fator de escorregamento para uso em aplicações estruturais.  

(3) Caso o tratamento de superfície deva pertencer a uma classe específica, a carga a que 

corresponde o fator de escorregamento para a classe pretendida pode ser determinada de 

acordo com a tabela dada em A.6. 

(4) A curva “deslocamento-log tempo” deve ser traçada para demonstrar que a carga 

determinada a partir do fator de escorregamento proposto, não causará deslocamento 

superiores a 0,3 mm durante a vida útil da estrutura, assumida igual a 50 anos, exceto se 

for especificado outro valor.  
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(5) A curva “deslocamento-log tempo” pode ser linearmente extrapolada caso a tangente possa 

ser determinada com rigor suficiente. 

A.6 ANALISE DOS RESULTADOS 

(1) A carga de escorregamento 𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠.𝑖 para um provete é definida como a carga correspondente 

a um deslocamento igual a 0.15 mm. O valor do coeficiente de fricção estático efetivo deve 

ser determinado por:  

𝜇𝑖 =
𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠.𝑖

𝑛𝑏𝑛𝑠𝐹𝑝.𝐶
 (A.2) 

onde 𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠.𝑖 é o valor individual da carga de escorregamento estática para o provete i-th; 

𝑛𝑏 é o número de parafusos (𝑛𝑏 = 2), 𝑛𝑠 número de planos de corte (𝑛𝑠 = 2) e 𝐹𝑝.𝐶 a força 

de pré-esforço de cálculo. 

(2) O valor médio 𝑚𝐹.𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠 e o desvio padrão 𝜎𝐹.𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠 são determinados tal como se ilustra a 

seguir: 

𝑚𝐹.𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠 =
∑ 𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠.𝑖

𝑛
 (A.3) 

 

𝜎𝐹.𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠 = √∑(𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠.𝑖 − 𝑚𝐹.𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑠)
2

𝑛 − 1
 (A.4) 

(3) O valor médio do coeficiente de fricção estático efetivo 𝜇𝑠.𝑚 e o desvio padrão 𝜎𝜇.𝑠 são 

determinados tal como se ilustra a seguir: 

𝑚𝜇.𝑠  =
∑ 𝜇𝑠.𝑖 

𝑛
 (A.5) 

𝜎𝜇.𝑠 = √∑(𝜇𝑠.𝑖  − 𝑚𝜇.𝑠 )
2

𝑛 − 1
 (A.6) 

(4) O limite inferior do coeficiente de fricção estático 𝜇𝑠.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 deve ser assumido como o 

valor 5% fractile com um nível de fiabilidade de 75%. Para dez valores, 𝑛 = 10, o valor 

característico pode ser assumido como o valor médio menos 2.05 vezes o valor de desvio-

padrão.  

(5) O limite superior do coeficiente de fricção estático 𝜇𝑠.𝑘.𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 deve ser assumido como o 

valor 95% fractile com um nível de fiabilidade de 75%. Para dez valores, 𝑛 = 10, o valor 

característico pode ser assumido como o valor médio menos 2.05 vezes o valor de desvio-

padrão. 

(6) Devido à degradação por desgaste das superfícies em contacto e pela progressiva perda do 

pré-esforço nos parafusos quando sujeitos a cargas cíclicas, a carga de escorregamento 

dinâmica 𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑑 é função do deslocamento acumulativo (i.e. distância percorrida). Em 

relação ao provete i-th, o valor correspondente do coeficiente dinâmico efetivo:  
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𝜇𝑑.𝑖 = 𝜇𝑑.𝑖(𝛿𝑐) =
𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑑.𝑖

𝑛𝑏𝑛𝑠𝐹𝑝.𝐶
 (A.7) 

é também função da distância cumulativa 𝛿𝑐 (i.e. distância percorrida).  

(7) A Equação (A.7) deve ser aplicada continuamente para 𝛿𝑐 ≥ 0.15 𝑚𝑚. O valor médio 

correspondente e o desvio-padrão são dados por:  

𝑚𝜇.𝑑 = 𝑚𝜇.𝑑(𝛿𝑐)  =
∑ 𝜇𝑑.𝑖 

𝑛
 (A.8) 

𝜎𝜇.𝑑 = 𝜎𝜇.𝑑(𝛿𝑐) = √∑(𝜇𝑑.𝑖  − 𝑚𝜇.𝑑 )
2

𝑛 − 1
 (A.9) 

As Eq. (A.8) e Eq. (A.9) devem ser aplicadas continuamente como função do deslocamento 

cumulativo 𝛿𝑐 (𝛿𝑐 ≥ 0.15 𝑚𝑚). O limite inferior dos valores do coeficiente de fricção 

dinâmico 𝜇𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 também deve ser avaliado (valor médio menos 2.05 vezes o valor de 

desvio-padrão) como função do deslocamento cumulativo. 𝜇𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 também é função do 

deslocamento cumulativo 𝛿𝑐. 

(8) O desempenho requerido para o amortecedor por fricção deve ser estabelecido, fazendo-se 

referência ao deslocamento cumulativo ao qual corresponde a ductilidade necessária para 

a classe de ductilidade da estrutura.  

(9) Para a classe de ductilidade média, o valor de cálculo do deslocamento cumulativo 𝛿𝑐.𝑑 é 

igual ao valor resultante da aplicação do protocolo de carga, dado em A4.1 até o final do 

segundo ciclo ao qual corresponde uma rotação de 𝜃 = 0.02 rad. 

(10) Para a classe de ductilidade alta, o valor de cálculo do deslocamento cumulativo 𝛿𝑐.𝑑 é igual 

ao valor resultante da aplicação do protocolo de carga dado em A4.1 até o final do segundo 

ciclo ao qual corresponde uma rotação de 𝜃 = 0.04 rad. 

(11) O valor médio do coeficiente dinâmico efetivo �̅�𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 que deve ser utilizado para as 

combinações de ações sísmicas é o valor médio de 𝜇𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 avaliado dentro da gama dos 

deslocamentos cumulativos, dependendo da classe de ductilidade da estrutura, como se 

indica em seguida:  

�̅�𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 =
∫ 𝜇𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 (𝛿𝑐)𝑑𝛿𝑐

 𝛿𝑐.𝑑

0

 𝛿𝑐.𝑑
 (A.10) 

(12) O valor médio do coeficiente dinâmico efetivo �̅�𝑑.𝑚, que deve ser utilizado a avaliação do 

desempenho a ações sísmicas, é o valor médio de 𝑚𝜇.𝑑 avaliado dentro da gama dos 

deslocamentos cumulativos, dependendo da classe de ductilidade da estrutura, como se 

indica em seguida:  

�̅�𝑑.𝑚 =
∫ 𝑚𝜇.𝑑(𝛿𝑐)𝑑𝛿𝑐

 𝛿𝑐.𝑑

0

 𝛿𝑐.𝑑
 (A.11) 

(13) O valor 𝜇𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝛿𝑐𝑑) do coeficiente de fricção característico, que ocorre quando o 

deslocamento cumulativo 𝛿𝑐𝑑 é atingido, é o parâmetro que deve ser adotado para o critério 

de aceitação.  

(14) A diferença entre 𝜇𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝛿𝑐𝑑) e �̅�𝑑.𝑘.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 deve ser menor que 20%. 
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(15) Se forem necessários ensaios de fluência prolongada, o fator de escorregamento nominal 

pode ser assumido como igual ao valor que satisfaz o limite de fluência, ver A.5.  

(16) Se necessário, o tratamento da superfície deve ser atribuído à classe de superfície de atrito 

relevante (Tabela A.1) como se indica, de acordo com o limite característico do fator de 

escorregamento 𝜇𝑠.𝑘𝑖 determinado em A.4 ou A.5 como for mais relevante. 

Tabela A.1: Classes de superfícies de atrito 

Classe A 𝜇𝑠.𝑘𝑖 ≥ 0.50 

Classe B 0.40 ≤ 𝜇𝑠.𝑘𝑖 < 0.50 

Classe C 0.30 ≤ 𝜇𝑠.𝑘𝑖 < 0.40 

Classe D 0.20 ≤ 𝜇𝑠.𝑘𝑖 < 0.30 
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ANEXO B 

 

TESTES DE CALIBRAÇÃO PARA O APERTO DOS PARAFUSOS COM UM 

NÍVEL DE PRÉ-ESFORÇO INFERIOR  

B.1 CONTEXTO 

(1) Este anexo especifica um ensaio de aperto com a intenção de calibrar o pré-esforço aplicado 

em parafusos de alta resistência para um nível inferior ao nível de pré-esforço máximo 

𝐹𝑝.𝐶.𝑚𝑎𝑥.  

(2) O objetivo do ensaio é a determinação dos parâmetros que asseguram que o pré-esforço 

necessário pode ser seguramente aplicado através do método de torque.  

B.2 SIMBOLOS E UNIDADES 

(1) Neste Anexo foi adotada a seguinte notação:  

 𝐹𝑎𝑝.𝐶 força de pré-esforço necessária (kN) 

 𝑀𝑖valor do torque relacionado com 𝐹𝑎𝑝.𝐶 (Nm) 

 𝑀𝑚 valores médios de 𝑀𝑖 (Nm) 

 𝑆𝑀 desvio-padrão dos valores 𝑀𝑖 estimado (Nm)  

 𝑉𝑀 coeficiente de variação dos valores 𝑀𝑖  

B.3 PRINCIPIOS DOS ENSAIOS 

(1) O ensaio deve registar os seguintes parâmetros durante o aperto:   

 a força no parafuso; 

 o torque. 

B.4 INSTRUMENTAÇÃO 

(1) Podem ser utilizados dispositivos de medição de forças no parafuso de acordo com o EN 

14399-2, ou um dispositivo mecânico ou hidráulico tal como uma célula de carga, desde 

que o rigor do dispositivo cumpra os requisitos da Tabela B.1.  

(2) O dispositivo utilizado para medir a força no parafuso deve ser calibrado pelo menos uma 

vez por ano (ou mais frequentemente se recomendado pelo fabricante) por uma autoridade 

competente.  

(3) As chaves de aperto utilizadas para os ensaios devem ser uma das utilizadas para a 

montagem das componentes do amortecedor por fricção. Estas chaves devem ter uma gama 

de operação aceitável.  

(4) Podem ser utilizadas chaves de aperto manuais ou automáticas, com exceção de chave de 

impacto. O rigor dos requisitos para as chaves de aperto é dado na Tabela B.1.  

(5) A chave de aperto deve ser calibrada pelo menos uma vez por ano (ou mais frequentemente 

se recomendado pelo fabricante). 
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B.5 PROVETES DE ENSAIO 

(1) Devem ser conduzidos ensaios individuais em provetes representativos para cada lote de 

parafusos relevante. Os provetes de ensaio devem ser selecionados de modo a que todos os 

aspetos relevantes sejam semelhantes.  

(2) O desempenho da lubrificação pode variar se os provetes forem armazenados durante muito 

tempo.  

(3) Os provetes devem incluir diversos parafusos, porcas e anilhas de cada lote para inspeção. 

Os provetes utilizados nos ensaios não devem ser reutilizados para ensaios adicionais ou 

na estrutura.  

B.6 ESQUEMA DE ENSAIO 

(1) De acordo com o anexo H do EN 1090-2, o esquema de ensaio pode incluir chapas para 

posicionar os dispositivos de medição e provetes devendo estar posicionada de tal maneira 

que: 

 o conjunto tem uma composição semelhante à utilizada em prática; 

 abaixo da cabeça do parafuso deve existir uma anilha ou chapa cónica; 

 deve existir uma anilha abaixo da porca quando se faz o aperto pela porca;  

 o comprimento de aperto, incluindo as chapas e anilhas, deve corresponder ao 

comprimento mínimo exigido pela norma do produto.  

B.7 PROCEDIMENTO DE ENSAIO 

(1) O método usado para o aperto dos parafusos durante o ensaio deve ser o mesmo ao utilizado 

no estaleiro para montagem dos componentes do amortecedor por fricção. A calibração 

passa por medir os valores do momento de aperto (torque) 𝑀𝑖 necessários para obter a força 

de pré-esforço pretendida 𝐹𝑎𝑝.𝐶. 

(2) Os ensaios devem ser realizados num laboratório com as condições apropriadas. 

(3) Devem ser registadas medições suficientes do momento de aperto e correspondente tensão 

no parafuso de modo a permitir uma avaliação dos resultados de acordo com o exposto em 

B.8. 

(4) Nem a parte fixa nem a anilha abaixo da parte por onde se aperta o parafuso devem rodar 

durante o ensaio.  

(5) Sempre que possível, é recomendado que se meça continuamente o momento de aperto 

aplicado e a corresponde força de pré-esforço no parafuso. O ensaio deve terminar quando 

a força no parafuso exceder 1.10 𝐹𝑎𝑝.𝐶. 

B.8 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

(1) A Tabela B.1 fornece os critérios de aceitação dos valores do momento de aperto para o 

método de torque. 
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Tabela B.1: Valores máximos para 𝑉𝑀 para aplicação do método de torque 

Número de ensaios n 5 6 8 

𝑉𝑀 0.04 0.05 0.06 

Condições exigidas para o equipamento de ensaio: 

Incerteza do dispositivo calibrado de medição de tensões no parafuso ± 2 %, erro 

de repetitividade ± 1 %, rigor da chave de aperto ± 4 %, erro de repetitividade ± 

1 %. 

onde: 

𝑀𝑚  =
∑ 𝑀𝑖  

𝑛
 𝜎𝑀 = √

∑(𝑀𝑖  − 𝑀𝑚 )2

𝑛 − 1
 𝑉𝑀 =

𝜎𝑀

𝑀𝑚
 (B.1) 

B.9 RELATÓRIO DE ENSAIO 

(1) O relatório de ensaio deve a seguinte informação mínima:  

 Data do ensaio; 

 Número de identificação do lote do provete ou lotes;  

 Número de provetes ensaiados; 

 Designação dos parafusos; 

 Marcação de parafusos, porcas e anilhas;  

 Revestimento ou acabamento de superfície e condições de lubrificação; se relevante, 

descrição de alterações nas superfícies devido a exposição;  

 Comprimento de aperto; 

 Detalhes do esquema de ensaio e dispositivos utilizado para medir tensões e momento de 

aperto; 

 Comentário relativamente à execução dos ensaios; 

 Resultados dos ensaios de acordo com este anexo; 

 Especificações para o pré-esforço dos parafusos relacionadas com o lote ensaiado;  

 Certificados de calibração das chaves de aperto e dispositivos de medição de forças.  

O relatório deve ser assinado e datado.  
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ANEXO C: DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE CLASSE DC2 E DC3 

DE ACORDO COM O MÉTODO TPMC 

C.1 CONTEXTO 

(1) Este anexo fornece regras para o dimensionamento das secções transversais de colunas para 

pórticos resistentes a cargas sísmicas pertencentes às classes de ductilidade DC2 e DC3, a 

partir da Teoria do Controlo do Mecanismo Plástico (TPMC). 

(2) O comportamento de ligações viga-coluna equipadas com amortecedores por fricção deve 

ser contabilizado no processo de dimensionamento considerando um comportamento rígido 

perfeitamente plástico das zonas dissipativas.  

(3) O comportamento “pseudo-plástico” deve ser considerado equivalente ao comportamento 

resultante do escorregamento das ligações.  

(4) De acordo com a Cláusula C.1.(3), pode ser efetuada uma análise rígida-plástica 

considerando um momento plástico igual ao momento que leva ao escorregamento dos 

amortecedores por fricção, e consequentemente que exige uma rotação “pseudo-plástica”.  

(5) A Cláusula C.1.(2) é válida assumindo que a rotação plástica expectável é compatível com o 

comprimento dos furos alongados dos parafusos que pertencem ao amortecedor por fricção.  

C.2 DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DO PRIMEIRO PISO  

(1) As secções das colunas do primeiro piso devem ser dimensionadas de modo a satisfazerem 

a relação seguinte para estruturas de classe DC2 e DC3: 

∑ 𝑀𝑐.𝑖.1

𝑛𝑐

𝑖=1

≥
∑ ∑ 𝑊𝑑.𝑗𝑘

𝑛𝑏
𝑗=1

𝑛𝑠
𝑘=1 + (𝛾1

(3)
− 𝛾(𝑔))𝛿𝑢 ∑ 𝐹𝑘

𝑛𝑠
𝑘=1 ℎ𝑘

2
∑ 𝐹𝑘

𝑛𝑠
𝑘=1 ℎ𝑘

ℎ1 ∑ 𝐹𝑘
𝑛𝑠
𝑘=1

 − 1

 
(C.1) 

onde: 

 𝑛𝑏 é o número de vãos; 

 𝑛𝑐 é o número de colunas;  

 𝑛𝑠 é o número de pisos; 

 ∑ 𝑀𝑐.𝑖.1
𝑛𝑐
𝑖=1  é a soma dos momentos plásticos, reduzidos devido à ação contemporânea da 

força axial, nas colunas do primeiro piso; 

 𝐹𝑘 é a força sísmica aplicada no piso k-th; 

 ℎ𝑘 é a altura do piso k-th avaliada a partir do nível da fundação; 

 𝛿𝑢 é o valor do deslocamento plástico horizontal de cálculo do piso de topo que é 

assumido como sendo igual a 0.03 ℎ𝑛𝑠
; 

 𝛾(𝑔) é a inclinação da curva de equilíbrio do mecanismo correspondente ao mecanismo 

global, i.e. um mecanismo onde todas as ligações viga-colunas são sujeitas a 

escorregamento e todas as colunas do primeiro piso apresentam rotulas plásticas na sua 

base, dado por:  

𝛾(𝑔) =
1

ℎ𝑛𝑠

∑ 𝑉𝑘
𝑛𝑠
𝑘=1 ℎ𝑘

∑ 𝐹𝑘
𝑛𝑠
𝑘=1 ℎ𝑘

 (C.2) 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 175 

 

onde 𝑉𝑘 é a carga gravítica total a atuar no piso k-th considerando a combinação de ação 

sísmica;  

 𝛾1
(3)

 é a inclinação da curva de equilíbrio do mecanismo correspondente ao mecanismo 

do primeiro piso, dada por:  

𝛾1
(3)

=
1

ℎ1

∑ 𝑉𝑘
𝑛𝑠
𝑘=1

∑ 𝐹𝑘
𝑛𝑠
𝑘=1

 (C.3) 

 𝑊𝑑.𝑗𝑘 é o trabalho interno devido às zonas dissipativas, i.e. devido ao escorregamento da 

ligação viga-coluna, que ocorre no vão j-th do piso k-th, avaliada para uma rotação 

unitária das rotulas plásticas das colunas.  

C.3 DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DOS PISOS SUPERIORES  

(1) As secções das colunas pertencentes ao piso 𝑖𝑚- (com 𝑖𝑚 = 2, 3, … … . , 𝑛𝑠) devem ser 

dimensionadas para satisfazer as seguintes relações:  

∑ 𝑀𝑐,𝑖𝑖𝑚

(1)

𝑛𝑐

𝑖=1

≥  (𝛼(𝑔) + 𝛾
𝑖𝑚

(1)𝛿𝑢) ( ∑ 𝐹𝑘

𝑖𝑚

𝑘=1

ℎ𝑘 + ℎ𝑖𝑚 ∑ 𝐹𝑘

𝑖𝑚

𝑘=𝑖𝑚+1

)  − ∑ 𝑀𝑐.i.1
∗

𝑛𝑐

𝑖=1

 −  ∑ ∑ 𝑊𝑑.𝑗𝑘

𝑛𝑏

𝑗=1

𝑛𝑠

𝑘=1

 (C.4) 

∑ 𝑀𝑐,𝑖𝑖𝑚

(2)

𝑛𝑐

𝑖=1

≥  (𝛼(𝑔) + 𝛾
𝑖𝑚

(2)𝛿𝑢)  −  ∑ 𝐹𝑘

𝑛𝑠

𝑘=𝑖𝑚

(ℎ𝑘 − ℎ𝑖𝑚−1
)  − ∑ ∑ 𝑊𝑑.𝑗𝑘

𝑛𝑏

𝑗=1

𝑛𝑠

𝑘=1

 (C.5) 

∑ 𝑀𝑐.𝑖𝑖𝑚

(3)

𝑛𝑐

𝑖=1

≥  (𝛼(𝑔) +  𝛾𝑖𝑚

(3)
𝛿𝑢)

(ℎ𝑖𝑚
− ℎ𝑖𝑚−1

)

2
 ∑ 𝐹𝑘

𝑛𝑠

𝑘=𝑖𝑚

 (C.6) 

onde: 

 ∑ 𝑀𝑐.i.1
∗𝑛𝑐

𝑖=1  é a soma dos momentos plásticos, reduzidos devido à ação da força axial, das 

colunas do primeiro piso, avaliados após a seleção das secções das colunas a partir da 

Eq. (C.1). 

 𝛼
(𝑔)

= 𝛼0
(𝑔)

− 𝛾(𝑔)𝛿𝑢 é o multiplicador cinemático admissível das forças sísmicas 

horizontais correspondentes ao deslocamento último de cálculo 𝛿𝑢 da curva 

correspondente ao mecanismo global.  

 𝛼0
(𝑔)

 é o multiplicador cinemático admissível das forças sísmicas horizontais 

correspondentes ao mecanismo global e avaliadas a partir de uma análise rígida-plástica 

de primeira ordem;  

 𝛾(𝑔) é a inclinação da curva de equilíbrio correspondente ao mecanismo global, avaliada 

de acordo com Eq. (C.2); 

 𝛾𝑖𝑚

(1)
 é a inclinação da curva de equilíbrio do mecanismo correspondente ao mecanismo 

parcial 𝑖𝑚-th envolvendo os pisos 𝑖𝑚-pisos a partir da base, dada por: 

𝛾𝑖𝑚

(1)
=

1

ℎ𝑖𝑚

∑ 𝑉𝑘
𝑖𝑚
𝑘=1 ℎ𝑘 + ℎ𝑖𝑚

∑ 𝑉𝑘
𝑛𝑠
𝑘=𝑖𝑚+1

∑ 𝐹𝑘
𝑖𝑚
𝑘=1 ℎ𝑘 + ℎ𝑖𝑚

∑ 𝐹𝑘
𝑖𝑚

𝑘=𝑖𝑚+1

 (C.7) 

 𝛾𝑖𝑚

(2)
 é a inclinação da curva de equilíbrio do mecanismo correspondente ao mecanismo 

parcial envolvendo o piso 𝑖𝑚-th e os pisos acima do mesmo, dada por: 
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𝛾𝑖𝑚

(2)
=

1

ℎ𝑛𝑠 − ℎ𝑖𝑚−1

∑ 𝑉𝑘
𝑛𝑠
𝑘=𝑖𝑚

(ℎ𝑘 − ℎ𝑖𝑚−1
)

∑ 𝐹𝑘
𝑛𝑠

𝑘=𝑖𝑚
(ℎ𝑘 − ℎ𝑖𝑚−1

)
 (C.8) 

 𝛾𝑖𝑚

(3)
 é a inclinação da curva de equilíbrio do mecanismo correspondente ao mecanismo 

do piso 𝑖𝑚-th, dada por: 

𝛾𝑖𝑚

(3)
=

1

ℎ𝑖𝑚
− ℎ𝑖𝑚−1

∑ 𝑉𝑘
𝑛𝑠
𝑘=𝑖𝑚

∑ 𝐹𝑘
𝑛𝑠

𝑘=𝑖𝑚

 (C.9) 

(2) A Cláusula C.3.(1) deve ser satisfeita, assegurando que: 

∑ 𝑀𝑐.𝑖𝑖𝑚

𝑛𝑐

𝑖=1

≥ 𝑚𝑎𝑥 {∑ 𝑀𝑐,𝑖𝑖𝑚

(1)

𝑛𝑐

𝑖=1

; ∑ 𝑀𝑐,𝑖𝑖𝑚

(2)

𝑛𝑐

𝑖=1

; ∑ 𝑀𝑐,𝑖𝑖𝑚

(3)

𝑛𝑐

𝑖=1

} (C.10) 

onde: 

 ∑ 𝑀𝑐.𝑖𝑖𝑚

𝑛𝑐
𝑖=1  é a soma dos momentos plásticos, reduzidos devido à ação da força axial, 

avaliada para o piso 𝑖𝑚-th  

 Para estruturas DC2, é necessária apenas a Eq. (C.6). 

 Em estruturas DC2 a Eq. (C.10) é reformulada na forma seguinte:  

∑ 𝑀𝑐.𝑖𝑖𝑚

𝑛𝑐

𝑖=1

≥ ∑ 𝑀𝑐,𝑖𝑖𝑚

(3)

𝑛𝑐

𝑖=1

 (C.11) 

C.4 TRABALHO INTERNO DAS ZONAS DISSIPATIVAS  

(1) O trabalho interno devido às zonas dissipativas, 𝑊𝑑.𝑗𝑘, deve ser avaliado considerando a 

sobre-resistência devido à variabilidade aleatória da resistência de flexão de 

escorregamento das ligações.  

(2) A Cláusula C.4.(1) é considerada satisfeita se 𝑊𝑑.𝑗𝑘 for obtido tendo em conta a sobre-

resistência, tal como anteriormente definido na Secção 16: 

𝑊𝑑.𝑗𝑘 = Ω𝐶𝑑𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝑗𝑘  (C.11) 

onde: 

 Ω𝐶𝑑 é o fator de sobre-resistência dada na Secção 16. Toma o valor de 1.56 para o 

material de revestimento M4. 

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝑗𝑘 é o valor de cálculo do momento fletor que leva ao escorregamento das ligações 

pertencentes ao vão j-th do piso k-th avaliado de acordo com a Eq. (16.4). 
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CAPÍTULO 8 

DIMENSIONAMENTO SÍSMICO DE PÓRTICOS COM 

LIGAÇÕES FREEDAM 

8.1 INTRODUÇÃO 

Nos capítulos anteriores, a resposta de ligações viga-coluna equipadas com amortecedores por 

fricção, assim como a sua influência na resposta global de estruturas, foi avaliada 

experimentalmente e analiticamente. No entanto, até agora, não existem regras definidas para o 

dimensionamento deste tipo de ligações. Assim sendo, a definição destas regras representa um 

passo fundamental para a pré-qualificação das ligações FREEDAM de modo a serem utilizadas 

em zonas sísmicas. Este capítulo é dedicado a este tópico. Neste contexto, é útil observar que, 

ao nível internacional, as práticas europeias, no que toca ao dimensionamento de ligações viga-

coluna em zonas sísmicas, estão ainda um passo atrás quando comparadas com as americanas. 

O regulamento americano AISC-358 [1], já estipula requisitos técnicos e regras de 

dimensionamento a serem respeitados para o uso de ligações em zonas sísmicas, conduzindo ao 

conceito de pré-qualificação de ligações. Pelo contrário, os regulamentos europeus [2-4] são 

principalmente dedicados à previsão da curva momento-rotação das ligações, sendo os requisitos 

para a utilização destas ligações em zonas sísmicas ainda muito limitados. Para além disso, a 

aplicação de juntas dissipativas ainda requer o dimensionamento através de ensaios 

experimentais, o que torna a aplicação destas tipologias cara e morosa. De modo a preencher esta 

lacuna na regulamentação, os esforços de investigação têm sido no desenvolvimento de 

procedimentos de pré-qualificação de juntas europeias, com foco na uniformização do 

dimensionamento e produção de quatro configurações diferentes: juntas aparafusadas com 

esquadro, juntas aparafusadas com chapa de extremidade estendida, reforçadas e não reforçadas, 

e juntas soldadas dog-bone. No entanto, deve realçar-se que tanto a AISC-358 [1], como os 

recentes estudos de investigação europeus [5-7], não fornecem informações para a pré-

qualificação de juntas viga-coluna dissipativas com amortecimentos por fricção dimensionadas 

de acordo com uma filosofia de dano reduzido. 

Dentro deste enquadramento, de modo a facilitar a aplicação prática de juntas viga-coluna 

dissipativas equipadas com amortecedores FREEDAM (placas de fricção revestidas com o 

material M4), este capítulo, apresenta o guia de dimensionamento destas ligações (Figura 8.1). 

O procedimento de dimensionamento aqui apresentado baseia-se nos resultados das atividades 

experimentais descritas no capítulo 3 do documento informativo. Este guia de dimensionamento 

foi desenvolvimento de acordo com o procedimento de pré-qualificação 
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a) Configuração VFC 
b) Configuração HFC 

Figura 8.1 Esquema das ligações com amortecedores por fricção 

8.2 CRITÉRIOS DE PROJECTO 

Para garantir a resistência e ductilidade necessária, o dimensionamento de juntas viga-coluna 

deve estar de acordo com os princípios de dimensionamento por capacidade real ao nível das 

componentes da junta. Assim, o dimensionamento de juntas viga-coluna dissipativas deve ser 

dividido em duas fases: i) seleção da componente dissipativa e calibração da sua resistência de 

acordo com os esforços internos derivados das combinações de ações estipulada pelos 

regulamentos em vigor; ii) dimensionamento das componentes não dissipativas considerando os 

esforços máximos transmitidos pela componente mais fraca [8,9]. De acordo com estes dois 

princípios, o dimensionamento de ligações equipadas com amortecedores por fricção pode ser 

conseguido começando com o dimensionamento do amortecedor por fricção (componente mais 

fraco) e, de seguida, pelo dimensionamento das restantes partes da ligação (componentes não 

dissipativas) considerando a força máxima que o amortecedor é capaz de transmitir. 

A resistência de deslizamento do amortecedor por fricção depende, principalmente, do 

coeficiente de fricção que se gera devido ao desgaste das superfícies entre as placas de fricção e 

elementos ligados e das forças de pré-esforço aplicadas aos parafusos. Por sua vez, a capacidade 

de rotação depende do comprimento dos furos alongados, que podem ser facilmente calibrados 

de acordo com os requisitos de deformação (Figura 8.1). Mesmo que o dimensionamento da 

resistência do amortecedor seja conceptualmente simples (depende apenas do número de 

parafusos, diâmetro, pré-esforço e coeficiente de fricção), a complexidade dos fenómenos 

envolvidos no desenvolvimento da resistência de deslizamento de uma interface de fricção, 

merece cuidados particulares que necessitam de ser apropriadamente considerados no 

dimensionamento [10,11].  

O procedimento de dimensionamento começa com a identificação dos momentos fletores 

correspondentes aos diferentes objetivos de dimensionamentos. A partir destes momentos 

fletores, considerando o esquema das ligações propostas, devem ser dimensionadas as seguintes 

z z 
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componentes: i) o painel ao corte; ii) o painel da alma da coluna à tração compressão; iii) os T-

stub/cantoneiras e iv) o amortecedor por fricção.  

 

8.2.1 Critérios de dimensionamento para a configuração VFC 

O processo passo-a-passo para o dimensionamento de juntas viga-coluna com SFDs aqui 

apresentado baseia-se na aplicação dos princípios de dimensionamento atrás referidos. De acordo 

com o primeiro princípio, o procedimento começa no componente mais fraco, nomeadamente, o 

amortecedor de fricção, que deve ser dimensionamento a partir dos esforços resultantes da 

análise estrutural com as combinações de ações sísmica e não sísmicas relevantes. De seguida, 

as partes não dissipativas são dimensionadas de modo a permanecerem elásticas até se atingir a 

capacidade de rotação última do amortecedor. Esta secção, refere-se à configuração VFC (Figura 

8.1a), enquanto que a secção seguinte diz respeito à configuração HFC (Figura 8.1b). 

 

Passo 1: Dimensionamento dos parafusos do amortecedor por fricção  

A distância entre o eixo (CL) do dispositivo (Figura 8.1a) e o centro de rotação é o braço da 

ligação (z). O rácio entre o momento fletor de dimensionamento e o braço, dá a força de 

dimensionamento que atua no eixo do amortecedor.  

FEd=
max{MEd.1; 𝑀𝐸𝑑.2 Ωdyn⁄ }

z
=

MEd

z
 (8.1) 

onde: 

 MEd,1é o momento fletor máximo na ligação na zona da face do banzo da coluna para a 

combinação mais desfavorável resultante da combinação gravítica (combinação que 

considera as cargas permanentes e variáveis aos estados limites ULS), as combinações 

que consideram a ação do vento (combinações com cargas permanentes, ação do vento e 

outras cargas variáveis) e das combinações sísmica de serviço, i.e. combinações entre as 

cargas gravíticas com a ação sísmica correspondente ao estado limite totalmente 

operacional (i.e. estado limite DL); 

 MEd,2 é o momento flector máximo na ligação para as combinações sísmica para o estado 

limite ultimo, i.e. combinações entre as cargas gravíticas com a ação sísmica 

correspondente ao estado limite de dano significativo (SD) e Ωdyn é o factor do material 

que tem em conta a diferença entre os coeficientes de fricção estático e dinâmico e é igual 

ao rácio entre o coeficiente de fricção dinâmico médio e o valor do coeficiente de fricção 

estático utilizado para definir a resistência da ligação. Para dispositivos FREEDAM que 

utilizam o material de fricção M4, Ωdyn=1,00. 

De modo a dimensionar o número de parafusos, o seu diâmetro e força de pré-esforço, o braço 

da ligação tem que ser fixado inicialmente. Para selecionar o braço, os resultados das análises 

paramétricas desenvolvidas pelos autores podem ser explorados, adotando os valores fornecidos 

na Tabela 8.1. Em particular, na Tabela 8.1, para um dado perfil de viga e nível de capacidade 

de momento fletor (rácio entre o momento fletor de dimensionamento e a resistência de flexão 

da viga), são fornecidos os valores correspondentes do braço z. 
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Tabela 8.1:Braço da ligação sugerido (z) 

Tamanho da viga 
�̅� (nível de capacidade da viga) 

0.4 0.4 0.4 

IPE 270 350÷400 mm 350÷400 mm 350÷400 mm 

IPE 300 400÷450 mm 400÷450 mm 400÷450 mm 

IPE 360 500÷550 mm 500÷550 mm 500÷550 mm 

IPE 400 550÷600 mm 550÷600 mm 550÷600 mm 

IPE 450 600÷650 mm 600÷650 mm 600÷650 mm 

IPE 500 650÷700 mm 650÷700 mm 

IPE 550 700÷750 mm 700÷750 mm 

IPE 600 800÷850 mm 800÷850 mm 

IPE 750x147 

950÷1100 mm 950÷1100 mm 
IPE 750x161 

IPE 750x173+ 

IPE 750x185 

 

O valor da resistência de escorregamento é dada por:  

Fslip.Rd=
μ

s.lower
∙nb∙ns∙Fp.lt

γ
Mf

         (8.2) 

onde 

 μ
s.lower

 é o valor 5% fractile do coeficiente de fricção estático que se gera entre as 

superfícies de contacto afectadas directamente pelo processo de revestimento;  

 nb é o numero de parafusos;  

 ns é o numero de superfícies em contacto (para SDFs, nb= 2); 

 Fp.lt é o valor do pré-esforço nos parafusos a longo prazo; 

 γ
Mf

 é um fator parcial de segurança 

Para o caso de amortecedores FREEDAM, cujas placas de fricção são revestidas com o material 

M4, podem ser usados os valores μ
s.lower

=0.69 e γ
Mf

=1.162. 

O valor do pré-esforço a longo prazo para determinação da resistência ao escorregamento da 

ligação, deve ser avaliada da seguinte forma:  

Fp.lt=ψ 0.70 f
ub

As≤
Fp.0

γ
lt

 (8.3) 

onde ψ≤1.0 é o factor de redução da força pré-esforço do parafuso a ser aplicada para redução 

do desgaste entre as superfícies em contacto e/ou prevenir os fenómenos stick-slip, γ
lt
=1.15 é 

um fator que tem em conta as perdas de pré-esforço expectáveis durante a vida útil da estrutura 

e 𝐹𝑝.0 é o valor de cálculo da força de pré-esforço inicial necessária para avalia o momento de 

aperto a aplicar para o aperto dos parafusos e é dada pela formula seguinte:  

Fp.0=γ
lt
ψ 0.70 f

ub
As (8.4) 

Eq (7.4) deve ser aplicada respeitando a limitação γ
lt
ψ≤1.0. Também, um limite do nível de pre-

esforço de ψ≥0.40 é recomendado independentemente do material de revestimento.  

Igualando a ação de calculo (7.1) com a resistência ao escorregamento (7.2), o numero mínimo 

de parafusos pode ser calculado, impondo o valor ψ=1.0,, como:  
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nb,min=
FEd ∙ γ

Mf
 

μ
s,lower

Fp.ltns

 (8.5) 

O numero mínimo de parafusos determinado deve ser arredondado para o numero inteiro 

superior de modo a se definir o numero real de parafusos  nb,act. De seguida, este numero de 

parafusos deve ser substituído na Eq. (8.2) de modo a ajustar o fator de redução do pré-esforço 

e, consequentemente, a força de pré-esforço a aplicar para cumprir os requisitos de 

dimensionamento:  

ψ= 
FEd ∙ γ

Mf
 

μ
s,lower

nb,actns∙(0.70 f
ub

As)
 (8.6) 

 

Passo 2: Dimensionamento das ações para componentes não-dissipativas  

Os requisitos de desempenho para as componentes não dissipativas da ligação consideram-se 

satisfeitos se a força máxima transmitida pelo amortecedor por fricção 𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑚𝑎𝑥.𝐶𝑑, às 

componentes não dissipativas for avaliado como:  

 

onde ΩCd é um fator de sobreresistência que tem em conta a variabilidade aleatória do coeficiente 

de fricção, afetado pelo processo de revestimento das placas de fricção, e o nível de fiabilidade 

na concretização do objetivo de dimensionamento. No caso dos amortecedores FREEDAM, 

pode ser aplicado um fator de sobreresistência igual a ΩCd = 1.56 para aplicação dos critérios 

de hierarquia local.  

 

Figura 8.2 Momento fletores para a combinação sísmica para um vão de referencia 

Fslip.max.Cd=ΩCd∙Fslip.Rd = ΩCd ∙
μ

s.lower
nbnsFp,lt

γ
Mf

  



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 152 

 

 

Figura 8.3 Forças de dimensionamento para as componentes não dissipativas 

Considerando o esquema de referência apresentado na Figura 8.2, a força de corte na ligação 

pode ser determinada: 

Vslip.max.Cd=
2Fslip.max.Cd∙z

(L-2a)
+q

E,d

(L-2a)

2
 (8.7) 

onde, L é o comprimento do vão, a é metade do tamanho da coluna e q
E, d

 é a carga uniforme 

aplicada considerado a combinação sísmica relevante (Figura 8.2). Como definido no passo 5 do 

processo de dimensionamento, como simplificação, a contribuição do amortecedor de fricção 

para a transmissão da força de corte Vnd,d foi ignorada. A força de corte de dimensionamento, 

dada pela Eq. (8.7), é totalmente confiada ao T-stub que conecta o banzo superior da viga ao 

banzo da coluna.  

 

Passo 3: Dimensionamento do banzo do esquadro  

Como simplificação, a espessura do banzo do esquadro (thf) é assumido como pelo igual à 

espessura do banzo da viga. Esta simplificação permite verificar facilmente o esmagamento dos 

parafusos. No dimensionamento dos parafusos que ligam o amortecedor ao banzo inferior da 

viga deve ser considerado a excentricidade entre o eixo do amortecedor e o banzo inferior da 

viga (Figura 8.4). 

 

Figura 8.4 Forças de dimensionamento para as componentes não dissipativas 

Inicialmente, deve fixar-se o diâmetro e número de parafusos. Para alem disso, a posição dos 

parafusos pode ser definida preliminarmente com base em requisitos técnicos (espaçamento 

mínimo). O parafuso da ligação mais esforçado é o mais afastado do centro de compressão, 
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assumido localizado no canto do esquadro. A força axial e força de corte neste parafuso pode ser 

calculada (considerando dois parafusos por fiada), como:  

Ft,Ed.max=
Fslip.max.Cd∙(z-db)∙dMAX

2∙ ∑ di
nb

i=1

                           Fv,Ed=
Fslip.max.Cd

2∙nb

    (8.8) 

onde: nb é o número de fiadas de parafusos, db é a altura da viga, di é a distância da fiada ith ao 

centro de compressão. Consequentemente, com estas ações, o parafuso pode ser verificado de 

acordo com o EC3 parte 1.8. 

 

Passo 4: Dimensionamento da alma do esquadro  

A forma e tamanho do esquadro é obtido a partir de considerações geométricas. Depende do 

diâmetro do furo (d0), do número dos parafusos no amortecedor (nb,act), do tamanho das placas 

de fricção (friction shims na Figura 8.5), do comprimento dos furos alongados (Lslot,h) e da 

dimensão bhw,sup determinada no passo 3 (Figura 8.5). De modo a definir o tamanho das placas 

de fricção, são considerados os parâmetros geométricos seguintes (Figura 8.5):  

 Espaçamento horizontal : wh = kwh ∙ d0; 

 Distância horizontal do furo alongado à extremidade:  eh = keh ∙ d0; 

 Espaçamento vertical: wv = kwv ∙ d0; 

 Distância vertical do furo alongado à extremidade: ev = kev ∙ d0 

onde keh, kev (cujos valores mínimos são iguais a 1.2, de acordo com o EC3 parte 1.8), kwv, kwh 

(cujos valores mínimos são iguais a 2.4 ou 2.2, de acordo com o EC3 parte 1.8) são fatores que 

definem a geometria das placas de fricção.  

 

Figura 8.5 Esquema do esquadro do amortecedor de fricção 

A definição deste quarto parâmetros não é trivial. Baseado no dimensionamento de um número 

elevado de casos, para configurações típicas, sugerem-se os valores seguintes: 

2.5≤kwh≤3.5    1.2≤keh≤2.4;    4.5≤kwv≤6;   2.5≤kev≤3.5 

O comprimento dos furos alongados depende da capacidade de rotação necessária (Figura 8.6).  
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Figura 8.6 Rotação nodal necessária 

Pode ser calculada como: 

  Lslot,h≥ (
nb,act

2
-1) ∙wh+d0+2∙ϕ∙ (z+

wv

2
)  (8.9) 

onde ϕ é a rotação necessária. Esta rotação pode ser considerada igual a 35 ou a 40 mrad de 

acordo com o EC8 ou AISC 358, respetivamente, mais pelo menos 10 mrad para ter em conta as 

tolerâncias de execução e incertezas das exigências sísmicas. A Eq. (8.4) é baseada no 

pressuposto que os parafusos do amortecedor estão dispostos em duas fiadas de parafusos, que 

é uma situação de dimensionamento comum para este tipo de amortecedores por fricção.  

Com referência à Figura 8.5, a distância entre a extremidade da alma do esquadro e a extremidade 

das placas de fricção, pode ser calculada como: 

δh=ϕ∙ [ev+
wv

2
+z] (8.10) 

A partir do momento em que a altura do esquadro é definida, a sua espessura pode ser facilmente 

obtida, igualando a resistência à tração (considerando a seção útil) à força de dimensionamento 

Fslip.max.Cd: 

Fslip.max.Cd=
0.9Anetfyh

γ
M2

=
0.9(z-db-thf+

wv
2⁄ +ev-2d0)thwf

yh

γ
M2

                   (8.11) 

Levando a: 

thw=
Fnd,dγ

M2

0.9(z-db-thf+
wv

2⁄ +ev-2d0)fyh

 (8.12) 

onde db é a altura da viga, thf a espessura do banzo do esquadro, thw a espessura da alma do 

esquadro e fyh a tensão de cedência do aço que constitui a alma do esquadro.  

 

Passo 5: Dimensionamento do banzo do T-stub  

Neste passo, é utilizado o modelo clássico para elementos T-stub dado pelo EC3 parte 1.8. É 

sabido que, de acordo com este modelo, a resistência de dimensionamento pode ser determinada 

como a resistência mínima de três possíveis modos de colapso. Modo 1, intitulado de mecanismo 

de plastificação total do banzo, e que é caracterizado pelo aparecimento de quatro rotulas 

plásticas: duas rotulas localizadas no eixo dos parafusos, devido à flexão causada pelas forças de 
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alavanca, e outras duas rotulas localizadas nas duas secções que representam a ligação entre o 

banzo e a alma do T-stub. O segundo modo de colapso ou mecanismo com rotura dos parafusos 

com plastificação do banzo, é caracterizado pela formação de duas rotulas plásticas nas secções 

que representam a ligação entre o banzo e a alma do T-stub e pela rotura dos parafusos. As forças 

de alavanca aumentam os esforços internos no parafuso, conduzindo à sua rotura antes da 

plastificação do banzo nas secções correspondentes ao eixo dos parafusos. Finalmente, o terceiro 

modo de colapso, o mecanismo de rotura dos parafusos, corresponde apenas à rotura dos 

parafusos. Isto significa que não existem forças de alavanca, estando as placas completamente 

separadas.  

O banzo do T-stub está sujeito ao corte (Vslip.max.Cd) e à tração (Fslip.max.Cd) (Figura 8.3). De modo 

a evitar o modo de colapso 3, os parafusos que ligam o T-stub à coluna devem ser verificados 

para forças de tração e de corte considerando a interação entre as duas.  

Consequentemente, a espessura do banzo (tTf) pode ser dimensionado considerando a força de 

dimensionamento (Fslip.max.Cd e a possibilidade de ocorrência dos modos de colapso 1 e 2 (EC3 

parte1.8).  

Tipicamente, do ponto de vista de dimensionamento, de modo a reduzir a espessura do banzo, é 

conveniente minimizar a distância entre o eixo dos parafusos e a alma do T-stub (mT). Pelo 

contrário, a largura do banzo do T-stub (bT), pode ser definida considerado requisitos 

regulamentares relativos ao espaçamento máximo/mínimo entre furos (wTf) e as distâncias de 

extremidade (eTf) (Figura 8.7c). 

  

a) ações de dimensionamento 

b) espaçamentos necessário entre elementos da 

junta 

 

c) geometria da componente 

Figura 8.7 Dimensionamento do T-stub 
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Passo 6: Dimensionamento da alma do T-sub  

Normalmente, quando sujeito a ações sísmicas, quando o amortecedor de fricção desliza, 

desenvolve-se uma rotula plástica na base da alma do t-stub. Nesta secção, ocorre, como ilustrado 

na Figura 8.7a, uma interação complexa de fenómenos (momento fletor, corte e forças axiais). 

A contribuição da rotula plástica para a resistência à flexão global da ligação é geralmente 

limitada e pode ser ignorada.  

O critério adotado para definir a espessura da alma do T-stub pode passar pelo dimensionamento 

que evite a interação entre o corte e a flexão. Isto significa que, de acordo com a clausula 6.2.10 

do EC3 parte 1.1, a espessura da alma é dimensionada para resistir a um esforço de corte pelo 

menos igual a 2Vslip.max.Cd. Adicionalmente, de modo a simplificar as verificações ao 

esmagamento, a espessura da alma (tTw) pode ser considerada igual à espessura do banzo da 

viga. O número e diâmetro dos parafusos que ligam a alma do T-sub ao banzo da viga podem 

ser obtidos de acordo com o esforço de corte que atua na ligação, através de verificações simples 

ao esmagamento e corte. Finalmente, de modo a definir completamente a geometria da alma do 

T-stub, o tamanho do espaçamento entre a viga e a coluna (gap1) deve ser determinado (Figura 

8.7b). Este espaçamento pode ser dimensionado a partir das verificações de compatibilidade 

geométricas, de modo a acomodar a rotação necessária da ligação (ϕ). Adicionalmente, o 

tamanho do espaçamento deve ser definido de maneira a reduzir a concentração de tensões na 

rotula plástica na base da alma do T-stub. Com base em análises experimentais e FE anteriores, 

para se verificar este requisito, o tamanho do gap1 deve ser pelo menos igual a tTf+2 tTw [15]. 

Step 7: Dimensionamento dos L-stubs  

O dimensionamento da espessura dos L-stubs (tL) pode ser feita analogamente ao que foi feito 

para a espessura do banzo do T-stub. Os L-stubs estão sujeitos também à força de tração 

Fslip.max.Cd. O dimensionamento da espessura do L-stub depende da largura (hL) e das distâncias 

mL e eL (Figura 8.8). 

 

Figura 8.8 Geometria dos L-stubs 

O dimensionamento, também neste caso, requere um processo tentativa-erro. De facto, a 

definição de mLestá relacionada com a espessura da cantoneira. Assim sendo, inicialmente, deve 

ser fixado um valor para mL e consequentemente, este valor deve ser ajustado, atualizando o 

valor de tL. Este processo deve ser repetido até se atingir a convergência. A alma do L-stub deve 

ser verificada considerando um modo de rotura por tração tendo em conta o comprimento real 

dos furos alongados verticais (sv). Em particular, o tamanho dos furos alongados verticais deve 

ser determinado de modo a acomodar a rotação de dimensionamento. Neste sentido, a equação 

seguinte deve ser satisfeita (Figura 8.8): 
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sv≥ϕ∙[gap
1
+eh+sh+wh] (8.13) 

Assim que a geometria do L-stub esteja completamente definida, deve ser feita uma verificação 

de compatibilidade geométrica. De facto, é necessário verificar se a extremidade superior dos L-

stubs não entra em contacto com o banzo do esquadro quando se atinge a rotação de 

dimensionamento (Figura 8.6 e Figura 8.7b). Esta condição é satisfeita se ϕ(lLw+tL)<gap
2
=(hhw-

hL) (Figura 8.7b). Se a verificação de compatibilidade não for assegurada, o braço z tem que ser 

aumentado e o procedimento deve reiniciar a partir do passo 1. De qualquer forma, é de realçar 

que a utilização dos braços apresentados na Tabela 8.1 leva, geralmente, ao cumprimento desta 

verificação.  

Passo 8: Verificação da viga e dimensionamento de reforços de alma adicionais 

No contexto de dimensionamento com uma filosofia de dano reduzido, o momento fletor de 

dimensionamento da ligação Mslip.max.Cd deve ser limitado de forma apropriada. A viga é uma 

zona não dissipativa e deve ser protegida, verificando-se se o momento fletor, na potencial zona 

da rotula plástica, é, nas condições mais severas, inferior ou igual à resistência da viga:  

Mslip.max.Cd

Le-b

Le

≤Mb.Rd (8.14) 

onde Mb.Rd é o momento plástico da viga, Le é o comprimento de corte igual a 

Mslip.max.Cd Vslip,max,Cd⁄  e b é a distância entre a potencial localização da rotula plástica e o banzo 

da coluna (Figura 8.7a). Se esta inequação não for satisfeita, a secção da viga deve ser aumentada.  

  

a) Potencial posição da rotula plástico da viga b) Posição dos reforços adicionais 

Figura 8.9 Potencial posição da rótula plástica da viga e posição dos reforços adicionais 

Na Eq. (8.15) é sugerido o cálculo de b assumindo que o eixo da rotula plástica está localizado 

a uma distância igual a 0.5db da extremidade do amortecedor [8]. Finalmente, para evitar a 

encurvadura local da alma da viga, devem ser adicionados dois reforços nas extremidades do 

amortecedor (Figura 8.9). Nestas zonas, de facto, existem forças de compressão devido à 

excentricidade entre o eixo do amortecedor e a ligação aparafusada que liga o esquadro à viga.  

 

 

Passo 9: Verificações da coluna e dimensionamento de reforços de alma adicionais  
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A verificação da zona do painel deve ser feito considerando uma força de corte igual a Fslip.max.Cd, 

para as ligações externas, e igual a 2Fslip.max.Cd no caso de ligações internas. Esta é a ação 

transmitida pela ligação quando esta está sujeita a momento negativo (hogging) e positivo 

(sagging), nas condições mais severas. Eventualmente, de modo a reforçar a zona do painel, 

podem ser adotados reforços tais como chapas de alma adicionais ou chapas de continuidade 

(Figura 8.9b). Adicionalmente, o banzo da coluna em flexão deve ser verificado considerando 

um modelo T-stub equivalente, como sugerido pelo EC3 parte 1-8. Neste caso, se necessário, o 

reforço do banzo pode ser feito através de chapas de continuidade e/ou contrachapas. Deve ser 

realçado que a adoção de contrachapas é útil para modo de colapso tipo 1. Caso contrário (modo 

de colapso tipo 2), é necessário aumentar o diâmetro do parafuso e o procedimento de 

dimensionamento deve voltar ao passo 5, atualizando a geometria do T-stub e/ou L-stubs. 

8.2.1 Critérios de dimensionamento para a configuração HFC 

O procedimento passo-a-passo para as juntas de fricção com SFDs verticais, podem ser 

facilmente ajustadas para a ligação com amortecedor horizontal. Em particular, para esta 

configuração, os passos 1,2,5,6,8,9 são iguais. Pelo contrário, os outros passos têm que ser 

ligeiramente modificados, considerando as especificidades da configuração da junta com SFDs 

horizontal.  

Passo 3: Dimensionamento dos banzos do esquadro  

O dimensionamento do banzo superior do esquadro e dos parafusos que ligam o amortecedor ao 

banzo da viga segue as mesmas considerações já explicadas para a junta com SFDs vertical no 

passo 3.  

Pelo contrário, o dimensionamento do banzo inferior do esquadro é estritamente relacionado com 

considerações geométricas. De facto, o dimensionamento é influenciado pelo diâmetro do furo 

(𝑑0), o número de parafusos do amortecedor (nb,act), o tamanho das placas de fricção e o 

comprimento dos furos alongados (𝐿𝑠𝑙𝑜𝑡). Para definir o tamanho das placas, devem ser 

introduzidos os seguintes parâmetros geométricos (Figura 8.10): 

 Espaçamento longitudinal: wh=kwl∙d0; 

 Distância longitudinal entre o furo e a extremidade:  eh=kel∙d0; 

onde kel (cujo valor mínimo é igual a 1.2 de acordo com o EC3 parte 1.8) e kwl (cujo valor 

mínimo é igual a 2.4 ou 2.2 de acordo com o EC3 parte 1.8) são fatores que definem a geometria 

das placas de fricção.  



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 159 

 

 

Figura 8.10 Geometria do esquadro 

Obviamente, mesmo neste caso, o comprimento dos furos depende da capacidade de rotação 

necessária, que pode ser facilmente calculada a partir da seguinte expressão: 

  Lslot≥ (
nb,act

2
-1) ∙wh+d0+2∙ϕ∙z  (8.15) 

Assumindo que os parafusos do amortecedor colocados em duas linhas de parafusos horizontais. 

Com referência à Figura 8.10, a distância mínima entre a extremidade da alma do banzo e a 

extremidade das placas de fricção pode ser calculada como: 

δh.min=ϕ∙z (8.16) 

Passo 4: Dimensionamento da alma do esquadro 

A largura do banzo inferior tem que ser pelo menos igual à largura do banzo superior. No entanto, 

a largura do banzo é estritamente relacionada com a dimensão da alma dos L-stubs. 

 

Figura 8.11 Reforços adicionais da alma da viga 

Assim sendo, o seu valor deve ser verificado quando a geometria dos L-stubs já está 

completamente definida (passo 7). De acordo com o EC3 Parte 1-8, a espessura da alma do 

esquadro não deve ser inferior à espessura da alma da viga ligada. No entanto, de modo a 

simplificar as verificações da encurvadura local da alma da chapa, é útil adicionar reforços nos 

extremos do amortecedor de fricção, onde atuam esforços de compressão (Figura 8.11). 
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Passo 7: Dimensionamento dos L-stubs 

Na configuração HFC, as cantoneiras internas são diferentes da externa por causa da alma do 

esquadro (Figura 8.12). 

 

Figura 8.12 Geometria dos L-stubs 

Como simplificação, os L-stubs internos podem ser dimensionados primeiro e, posteriormente, 

a largura do L-stub externo por ser escolhida em conformidade (Figura 8.12). O 

dimensionamento da espessura dos L-stubs 𝑡𝐿, depende de 𝑚𝐿 e 𝑒𝐿. Também, neste caso, o 

dimensionamento requer um processo tentativa-erro. De facto, a definição de 𝑚𝐿 está 

relacionada com a espessura da cantoneira, que, inicialmente, não é definida porque o seu valor 

depende de 𝑚𝐿.  

8.3 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

De modo a clarificar o procedimento de cálculo, um exemplo de aplicação é aqui apresentado 

em detalhe. Este exemplo diz respeito a uma ligação externa testada na Universidade de Salerno 

já descrita no capítulo 3, com a referência “FJ-CYC01” 

Passo 1: Dimensionamento do da força de aperto a aplicar nos parafusos do amortecedor por 

fricção  

Para a ligação FJ-CYC 01, foi utilizado um perfil IPE270 e HE220M para a viga e coluna, 

respetivamente, em aço S355. O amortecedor (a alma do esquadro) é em aço inoxidável AISI 

304, todos os parafusos são de classe 10.9 e o material M4 foi adotado para as placas de fricção. 

A partir da resistência à flexão da viga 𝑀𝑏,𝑅𝑑, é possível definir o nível de utilização �̅�, que é 

dado pelo rácio entre o momento flector de dimensionamento que atua no eixo do amortecedor 

𝑀𝐸𝑑 e 𝑀𝑏,𝑅𝑑. Neste caso particular, �̅� foi assumido igual a 0.83. Tendo em consideração os 

valores sugeridos na Tabela 8.1 para os braços da ligação 𝑧, este foi assumido igual a 450mm. 

Com rácio entre o momento flector de dimensionamento e o braço da ligação é possível obter 

𝐹𝐸𝑑: 

FEd=
m̅∙Mb,Rd

z
=

0.84∙171.82

0.45
≅321kN (8.17) 

A resistência ao deslizamento do amortecedor é igual a:  
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Fslip=
μ

s,lower
Fp,ltnbns

γ
Mf

         (8.18) 

Igualando as ações de dimensionamento (Eq. (8.18)) com a resistência ao deslizamento 

(Eq.(8.19)) e assumindo um diâmetro igual a 20 mm para os parafusos e um fator de redução de 

pré-esforço 𝜓 = 1.0, o número mínimo de parafusos pode ser obtido: 

nb,min=
FEd∙γ

Mf

μ
s,lower

∙ Fp,lt∙ns

=
321∙1.162

0.69∙171.53∙2
=1.57 (8.19) 

O número mínimo de parafusos determinado desta maneira tem que ser arredondado para o 

interior superior, de modo a se definir o número exato de parafusos  nb,act. Assim, quatro 

parafusos foram assumidos. De seguida, substitui-se este número na Eq.(8.19) para ajustar o fator 

de redução do pré-esforço e, consequentemente, se para obter a força de pré-esforço a aplicar:  

ψ= 
FEd∙γ

Mf

μ
s,lower

nb,actns∙(0.70 f
ub

As)
=   

321∙1.162 

0.69∙4∙2∙171.53
=0.40         

Fp,lt=0.39∙0.70 f
ub

As=68.61kN 

(8.20) 

O valor inicial da força de pré-esforço necessária para avaliar o aperto a aplicar nos parafusos é 

dado por: 

Fp.0=γ
lt
ψ 0.70 f

ub
As=1.15∙0.40∙171.53=78.90kN (8.21) 

 

Passo 2: Dimensionamento das ações para as componentes não dissipativas  

O momento flector a considerar para o dimensionamento das componentes não dissipativas da 

ligação é igual a:  

Mslip.max.Cd=ΩCd∙
μ

s.lower
nbnsFp,lt

γ
Mf

∙z=1.56∙
0.69∙4∙2∙66.90

1.162
∙0.45=229 kNm (8.22) 

A força axial a utilizar para o dimensionamento do T-stub, L-stubs e painel da alma da coluna 

pode ser obtida como:  

Fslip.max.Cd=
Mslip.max.Cd

z
=508.89 kN (8.23) 

Considerando o esquema experimental descrito no capítulo 3, a força de corte na ligação pode 

ser calculada como: 

Vslip.max.Cd=
Mslip.max.Cd

L
=160.14kN (8.24) 

onde L é a distância entre o ponto de aplicação da força e o banzo da coluna. Como definido no 

passo 5, como simplificação, assume-se que a contribuição do amortecedor ao corte para a 

resistência é ignorada, sendo a força de dimensionamento de corte (Eq.(8.25)) resistida apenas 

pelo T-stub.  

 

Passo 3: Dimensionamento do banzo do esquadro  

Como simplificação, a espessura do banzo do esquadro (thf) foi considerado maior que a 

espessura do banzo da viga e igual a 15 mm. A geometria do banzo é definida através de um 
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processo de tentativa-erro, fixando, interactivamente, o número de linhas de parafusos, a 

distância entre linhas, o diâmetro dos parafusos e distâncias de extremidade. Neste caso, 6 linhas 

com parafusos M18 foram consideradas, com uma distância entre parafusos e distância de 

extremidade igual a 72.1 mm. Consequentemente, a largura bhw,sup é igual a 520mm. Com estas 

suposições, a verificação dos parafusos que conectam o banzo do esquadro ao banzo inferior da 

viga é feita assumindo as seguintes ações: 

Fv,Ed=
Fslip.max.Cd

2∙nb

=42.41kN             

Ft,Ed.max=
Fslip.max.Cd∙(z-db)∙dMAX

2∙ ∑ di
nb

i=1

=41.34kN                

(8.25

) 

Finalmente, a largura da chapa é assumida igual à largura da viga. 

 

Passo 4: Dimensionamento da alma do esquadro  

O tamanho do esquadro depende do diâmetro do furo (d0), do número de parafusos (nb,act), do 

tamanho das placas de fricção (Fig. 1.6), do comprimento dos furos alongados (Lslot,h) e na 

dimensão bhw,sup dimensionada no passo 3. De modo a definir o tamanho das placas de fricção, 

foram assumidos os parâmetros geométricos seguintes:  

kwh≅3.2;      keh≅1.60;      kwv≅4.55;       kev≅2.75  

 E consequentemente, sendo d0=22mm: 

 Espaçamento horizontal: wh=kwh∙d0=70mm; 

 Distância horizontal do furo à extremidade:  eh=keh∙d0=35mm; 

 Espaçamento vertical: wv=kwv∙d0=100mm; 

 Distância vertical do furo à extremidade: ev=kev∙d0=60mm 

O comprimento horizontal dos furos (Fig.7.5) pode ser calculado como: 

Lslot,h,min= (
nb,act

2
-1) ∙wh+d0+2∙ϕ∙ (z+

wv

2
) =152mm   →    Lslot,h=163mm  (8.26) 

onde a rotação de dimensionamento ϕ é assumida igual a 0.06 rad. Fazendo referência à Figura 

8.5, a distância entre a extremidade da alma do esquadro e a extremidade das placas de fricção 

pode ser calculado como: 

δh.min=ϕ∙ [ev+
wv

2
+z] =33.6mm    →δh=35mm (8.27) 

A dimensão bhw,inf (Figura 8.5) é igual a 245mm e a altura igual a 275mm. 

A partir do momento em que a altura da alma do esquadro é definida, a sua espessura pode ser 

dimensionada igualando a resistência à tração considerando a área útil da seção, à ação de 

dimensionamento Fslip.max.Cd : 

thw=
Fslip.max.Cd∙γM2

0.9(z-db-thf+
wv

2⁄ +ev-2d0)f
yh

=
508890∙1.25

0.9(450-270-15+50+60-2∙22)210
=10.48 mm (8.28) 

valor que foi arredondado para 15 mm. 

 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 163 

 

Passo 5: Dimensionamento do banzo do T-stub 

O banzo do T-stub está sujeito a forças de corte (Vslip.max.Cd) e tração (Fslip.max.Cd) (Figura 8.7a). 

Os parafusos que ligam o T-stub ao banzo da coluna, são dimensionamentos como a seguir se 

indica: 

Ft,Ed=
Fslip.max.Cd

nb

=
508890

4
=127.22 kN         FV,Ed=

Vslip.max.Cd

nb

=
160.14

4
=40.03 kN (8.29) 

Seguindo as formulas do Eurocódigo 3, a área útil dos parafusos é o maior dos seguintes valores: 

Ares.min1≥
γ

M2

f
ub 

(
Fv,Ed

αv 

+
Ft,Ed

1.26
) =

1.25

1000
(
40300

0.5
+

127220

1.26
) =220.42 mm2 

Ares.min,2≥
γ

M2
∙ Ft,Ed

0.9f
ub 

=
1.25∙127220

0.9∙1000
=172.14 mm2 

(8.30) 

Assim, parafusos M20 (Ares=245 mm2) foram selecionados. 

Para o dimensionamento da espessura do banzo (tTf), mT é a distância entre o eixo do parafuso e 

a rotula plástica nas proximidades da alma do T-stub e eT=n
T
 as distâncias entre o eixo dos 

parafusos e a extremidade da chapa. O espaçamento horizontal entre parafusos deve satisfaz as 

seguintes limitações:  

wTf,min= max{ bc+2 rc+1.8 d0; bb-2∙eTf}=91.10 mm 

wTf,max= bc- 2.4 d0=173.20 mm 
(8.31) 

onde  bc é a largura da coluna, rc é o raio de concordância,  bb é a largura da viga e eTf a distância 

horizontal do parafuso à extremidade livre, considerada igual a 38.3 mm de modo a ter em conta 

os requisitos regulamentares relacionado com a distância entre parafusos. De acordo com as 

limitações acima, o espaçamento entre parafusos é assumido igual a 123.4 mm. 

Consequentemente, a largura do T-stub é igual a: 

bT=2∙eTf+wTf=2∙38.3+123.4=200 mm (8.32) 

Considerando a geometria do T-stub, o comprimento efetivo, considerando a distância entre o 

exo do parafuso e a ligação banzo-flange 𝑚 = 45𝑚𝑚, é avaliada: 

beff= min  {beff.1; beff.2; 0.5 bT} =100 mm (8.33) 

Sequentemente, é possível dimensionar a espessura do banzo do T-stub de modo a considerar a 

ocorrência do modo de colapso 1 ou 2, obtendo-se um valor mínimo igual a 19.46 mm que foi 

arredondado para 20 mm. Finalmente, a distância vertical entre os parafusos é igual a wv=2m+tw, 

onde tw é a espessura da alma do T-stub. 

Passo 6: Dimensionamento da alma do T-stub 

A alma do T-stub está sujeita a esforços de flexão, corte e axial e, portanto, interação de esforços 

pode acontecer. A espessura pode ver avaliada de modo a evitar a interação entre os esforços de 

corte e flexão. Adicionalmente, de modo a simplificar as verificações ao esmagamento, a 

espessura da alma (𝑡𝑇𝑤), pode ser considerada pelo menos igual à espessura do banzo da viga: 
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tTw=max {
Vslip.max.Cd∙√3 ∙γ

M0

 0.5∙bT∙f
y.T

=
160.14∙√3 ∙1

0.5∙200∙0.355
=7.60mm; tbf=10.2mm}  → 15mm (8.34) 

Assim que a espessura é definida, o número e diâmetro de parafusos que ligam a alma do T-stub 

ao banzo da viga pode ser dimensionado de acordo com a força de corte que atua na ligação, 

considerando verificações simples ao esmagamento e corte. Detalhadamente, 4 fiadas de 

parafusos M18 foram adotadas, com uma distância longitudinal entre parafusos igual a 50 mm e 

uma distância mínima da extremidade igual a 30 mm. A distância transversal entre parafusos é 

igual a 83.4 mm e a distância mínima da extremidade igual a 58.30 mm de modo a que a largura 

da chapa seja igual a 200 mm. Além disso, é necessário verificar a rotura em bloco ao corte e à 

tração considerando a seção útil. Em particular, a rotura em bloco consiste numa rotura ao corte 

na fiada de parafusos ao longo da face ao corte do grupo de parafusos acompanhado por uma 

rotura à tração ao longo da linha de furos na face à tração do grupo de parafusos.  

Finalmente, de modo a definir completamente a geometria da alma do T-stub, o tamanho mínimo 

do espaço entre a viga e a coluna tem que ser determinado:  

gap
1
≥ tTf+2 tTw=50mm  →     70mm (8.35) 

Como resultado, o comprimento da alma pode ser assumido igual a 260 mm 

 

Passo 7: Dimensionamento dos L-Stubs  

O banzo dos L-Stubs são sujeitos à ação de tração (Fslip.max.Cd), assim, o dimensionamento dos 

parafusos que ligam a chapa à coluna é dado pela segunda formula da Eq. (8.31). Assim sendo, 

foram selecionados parafusos M20 (Ares=245 mm2). Para o dimensionamento da espessura do 

banzo e da alma 𝑡𝐿, 𝑚𝐿 é a distância entre o eixo do parafuso e a rótula plástica localizada no 

eixo da chapa e 𝑒𝐿 a distância entre o eixo do parafuso e a extremidade da chapa. O 

dimensionamento é, neste caso, interativa: a definição de 𝑚𝐿 está relacionada com a espessura 

da cantoneira, que, inicialmente, não é definida porque depende do valor de 𝑚𝐿. 

A distância horizontal entre os parafusos deve satisfazer as seguintes limitações: 

wTf,min=  bc+2 rc+1.8 d0=91.10 mm 

wTf,max= bc- 2.4 d0=173.20 mm 
(8.36) 

onde 𝑏𝑐, 𝑟𝑐, 𝑏𝑏 são parâmetros definidos anteriormente. De acordo com as limitações acima, o 

espaçamento horizontal entre parafusos é igual a 145 mm. A partir dos parâmetros definidos no 

passo 4, relacionados com a definição da geometria das placas de fricção, a largura do L-stub é 

igual a: 

hL=2∙ev+wv=2∙60+100=220 mm (8.37) 

Fixando o valor de mL=37mm e nL=eL=40.5mm a largura efetiva pode ser avaliada: 

heff= min  {heff.1; heff.2; 0.5 hL} =110 mm (8.38) 

Depois, a espessura do banzo do T-stub é definida de acordo com a resistência dos mecanismos 

tipo 1 e 2, tendo-se obtido um valor mínimo de 15.14 mm arredondado para 20 mm.  
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De forma diferente, para a alma do L-Stub, é necessário efetuar o dimensionamento do furo 

alongado vertical (𝑠𝑣) e a verificação do modo de rotura à tração considerando a secção útil. Em 

particular, a dimensão do furo vertical pode ser determinada de modo a acomodar a rotação de 

dimensionamento, evitando que os parafusos sejam solicitados ao corte:  

 Lslot,v,min=sv+2d0=ϕ∙[gap
1
+eh+sh+wh]+2d0= 

= 0.06∙[70+35+35.5+70]=47.26 mm      → Lslot,v=61.50mm  
(8.39) 

No entanto, assim que a geometria do L-Stub está definida, é verificado se a rotação da ligação 

é permitida:  

δv=ϕ∙(lLw+tL)=16.86mm<gap
2
=(hhw-hL)=55mm 

onde lLw=gap
1
-tL+Lslot.h+2eh-d0=260 mm é a altura da alma do L-stub, 𝑡𝐿 é a espessura das 

chapas do L-Stub, ℎℎ𝑤 é a altura da alma do esquadro e ℎ𝐿 o comprimento do L-stub. 

 

Passo 8: Verificação da viga e dimensionamento dos reforços adicionais da alma da viga 

A viga é uma zona não-dissipativa e não deve plastificar. Neste contexto, a Eq. (8.15) deve ser 

satisfeita:  

M𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑚𝑎𝑥.𝐶𝑑

𝐿𝑒-b

𝐿𝑒
≅112 kNm ≤ Mb.Rd=171.82 kNm (8.40) 

Finalmente, de modo a evitar a encurvadura local da alma da viga, foram colocados dois reforços 

nas extremidades do amortecedor. A profundidade dos reforços foi assumida igual a metade da 

profundidade da viga, enquanto que a espessura foi assumida igual a 10 mm. 

 

Passo 9: Verificação da coluna e dimensionamento de reforços de alma de coluna adicionais 

De acordo com o Eurocódigo 3 Parte 1-8, são necessárias as verificações da resistência da alma 

da coluna ao corte, à tração e em compressão assim como, do banzo da coluna em flexão. Neste 

caso em particular, foram colocadas chapas de continuidade com 10 mm de espessura onde a 

ação Fslip.max.Cd é aplicada. 

 

8.4 FERRAMENTA DE SELECÇÃO DE LIGAÇÕES PRÉ-

DIMENSIONADAS 

Para apoiar a introdução no mercado do uso deste tipo de amortecedores de fricção em ligações 

viga-coluna dissipativas, a normalização dos elementos que constituem as juntas dissipativas é 

essencial. Neste contexto, os elementos que compõem o amortecedor de fricção (chapas com 

furos alongados, material de fricção, etc.), que devem ser produzidos industrialmente e 

preparados para o mercado na forma de kit prontos para montagem, foram definidos durante o 

projeto de investigação FREEDAM.  

Uma das atividades do projeto FREEDAM, foi dedicada à definição de um número considerável 

de soluções estruturais a serem produzidas em serie e a serem selecionadas pelos projetistas de 

acordo com uma capacidade resistente e uma capacidade de deformação pré-definidas. Em 
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particular, o procedimento de calculo para o dimensionamento de ligações aqui descrito, foi 

inicialmente implementado numa ferramenta automática de cálculo e, subsequentemente, foram 

dimensionados cinco dispositivos de fricção normalizados, que abrangem toda a gama de perfis 

IPE. Os dispositivos pré-dimensionados foram todos concebidos com o material de revestimento 

M4. A sua geometria é definida pela distância entre a o banzo inferior da viga ao eixo do 

dispositivo, o diâmetro (db) e número de parafusos (nb), como dado na Tabela 8.2 e na Figura 

8.13. 

 

Os cinco dispositivos cobrem todos os casos práticos possíveis, considerando as vigas 

atualmente produzidas no mercado europeu e os níveis de utilização necessários para aplicações 

praticas típicas. Em particular, os valores de níveis de utilização m̅ das vigas em pórticos 

resistentes (MRFs) equipados com dispositivos de fricção quando a combinação sísmica é 

considerada, foram definidos com base em análises paramétricas desenvolvidas durante o projeto 

FREEDAM. Com base na gama de valores obtidos, foram considerados quatro valores para m̅: 

0.3, 0.4, 0.5 e 0.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8.2: Parâmetros dos dispositivos FREEDAM pré-dimensionados 

Código do 

dispositivo 

Distância entre a o banzo inferior da viga ao 

eixo do dispositivo [cm] 
Diâmetro dos parafusos Número de parafusos 

D1 170 M16 4 

D2-A 

250 M20 

4 

D2-B 6 

D2-C 8 

D3 330 M24 8 
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Device D1 Device D2-A Device D2-A 

   

D2-C D3 

  

Figura 8.13 Dispositivos normalizados 

Adicionalmente, uma aplicação móvel de fácil utilização “FREEDAM+” para sistema operativos 

Android e iOS, onde foi implementado o algoritmo de cálculo, foi desenvolvida pela 

Universidade de Coimbra, fornecendo assim uma extensão das ferramentas FREEDAM para 

cálculo rápido e fiável assim como verificação da resposta sísmica de juntas de aço, de modo a 

prever a melhor junta viga-coluna FREEDAM. A interface da aplicação está apresentada na 

Figura 8.14 Interface da aplicação Freedam, versão Android.  
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a) Menus b) Tipologias de ligação c) Perfis de viga comerciais 

   

d) Parâmetros de 

dimensionamento 
e) Junta dimensionada 

f) Relatório de 

dimensionamento 

Figura 8.14 Interface da aplicação Freedam, versão Android 

Os utilizadores podem dimensionar as ligações usando a seção “CALCULATOR” (Figura 8.14a) 

e depois é possível selecionar a tipologia de ligação, entre soluções industrializadas e 

personalizadas (Figura 8.14b). Como resultado, o utilizador pode selecionar o perfil da viga 

(Figura 8.14c) e indicar o nível de utilização m̅ pretendido (Figura 8.14d). Finalmente, a 

aplicação Freedam+ fornece todas as características da ligação viga-coluna equipada com os 

dispositivos FREEDAM normalizados (Figura 8.14e) e fornece um relatório de 

dimensionamento na secção “Saved Reports” (Figura 8.14f). Apesar de ser mais usual o uso de 

vigas IPE, o software permite também o pré dimensionamento de soluções considerando perfis 

HEA, na secção “customised joints”. Esta secção fornece, com os mesmos parâmetros de 

entrada, as principais propriedades geométricas de amortecedores FRREDAM personalizados, 
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assim como a informação do pré-esforço, resistência do amortecedor e a dimensão dos furos 

alongados considerando uma rotação de dimensionamento de 40 mrad.  
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CAPÍTULO 9 

DIMENSIONAMENTO SÍSMICO DE PÓRTICOS COM 

LIGAÇÕES FREEDAM 

9.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentado em detalhe o dimensionamento sísmico de pórticos com ligações 

FREEDAM. Em particular, é apresentado o dimensionamento de pórticos com transmissão de 

momento considerando as regras da EN1998 e considerando um processo de dimensionamento 

baseado na Teoria do Controlo do Mecanismo Plástico (TPMC). É apresentado um exemplo 

detalhado para explicar o processo de dimensionamento dos pórticos. As estruturas são 

dimensionadas considerando a classe de ductilidade mais elevada, a classe DC3, de acordo com 

a definição para as classes de ductilidade da prEN1998 1-1 e 1-2 [2]-[3]. 

9.2 CASO DE ESTUDO 

9.2.1 Geometria 

O esquema em planta do edifício analisado está apresentado na Figura 9.1. O sistema resistente 

às ações sísmicas é um sistema perimetral, de modo que, os vãos interiores são rotulados e são 

dimensionados apenas para as ações gravíticas. O edifício tem 4 pisos de 3.50 m de altura, 

enquanto que, o vão das vigas tem 6 m de comprimento. É assumido que as escadas e os 

elevadores estão localizados no exterior do edifício analisado, numa estrutura independente. O 

esquema do sistema resistente às ações sísmicas analisado é apresentado na Figura 9.2 para as 

direções X e Y, onde também é apresentada a coluna de apoio (a cinzento), utilizada para 

considerar os efeitos da parte interior que resiste às ações gravíticas na análise no plano. A coluna 

do canto direito de cada pórtico está na direção do eixo fraco. O edifício em estudo é um edifício 

de escritórios, i.e. categoria B de acordo com o Eurocódigo 1 (EC 1-2002) [1]. O aço estrutural 

adotado para os membros é S355.  

Dada a geometria da estrutura, são descritos os seguintes passos de dimensionamento:  

 Análise de cargas; 

 Dimensionamento de vigas do sistema resistente às cargas gravíticas; 

 Computação das cargas gravíticas concentradas e distribuídas que atuam no sistema lateral 

resistente; 

 Computação das cargas gravíticas a aplicar à coluna de apoio; 

 Computação das forças sísmicas de cálculo. 
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a) 

 
b) 

Figura 9.1.Configuração em planta do edifício com identificação dos sistemas resistentes às 

ações laterais para as direções x (a) e y (b) 

 
a) 

 
b) 

Figura 9.2.Configuração em altura do edifício nas direções X (a) e Y (b) 

9.3 CARGAS PERMANENTES E SOBRECARGAS 

9.3.1 Cargas permanentes  

Cargas permanentes estruturais  

A laje é uma laje aço-betão com uma chapa perfilada HI-BOND A 55 / P600 e betão de classe 

C20/25. A espessura total da laje é de 125 mm. A chapa perfilada é em aço S280GD, com uma 

espessura igual a 1.2 mm. Assim sendo, as cargas correspondentes são:  

 Peso do betão: 2.34 kN/m2 

 Peso da chapa: 0.16 kN/m2 

 Peso dos elementos em aço: 0.75 kN/m2 
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A carga total permanente é: 𝟑. 𝟐𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐. 

Cargas permanentes não estruturais  

Isolamento acústico 

O isolamento acústico é conseguido através de isolamento à prova-de-som com uma espessura 

de 10 mm e peso por unidade de volume de 0.30 kN/m3 

Betonilha de regularização 

A betonilha de regularização é composta por agregados leves com uma espessura de 50 mm e 

peso por unidade de volume de 7.2 kN/m3. 

Pavimento  

O pavimento é de cerâmica com um peso por unidade de volume igual a 10 kN/m3 e espessura 

igual a 20 mm. 

Isolamento térmico 

O isolamento térmico é composto por fibra de vidro, com 100 mm de espessura e um peso por 

unidade de volume de 0.10 kN/m3. 

Cobertura 

A cobertura é composta por placas de gesso (espessura 20 mm) com peso por unidade de volume 

igual a 0.177 kN/m2.  

Os valores das cargas não permanentes estão apresentados na Tabela 9.1 

Tabela 9.1.Cargas permanentes não estruturais 

 
Peso por unidade de 

volume (kN/m3) 

Espessura 

(m) 

Cargas  

(kN/m2) 

Isolamento acústico 0.30 0.010 0.003 

Betonilha de regularização 7.20 0.050 0.360 

Pavimento 10.00 0.020 0.200 

Isolamento térmico 0.10 0.100 0.010 

Cobertura   0.177 

Valor total das cargas permanentes não estruturais 0.75 kN/m2 

Paredes externas  

As paredes externas são compostas por placas de gesso (espessura 12.5 mm) com peso por unidade de 

área igual a 1.00 kN/m2. 

Em conclusão, são consideradas as seguintes cargas permanentes (𝑔𝑘): 

 Cargas permanentes nos pisos e cobertura:  𝟑. 𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟕𝟓 = 𝟒. 𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 Cargas permanentes nas paredes externas:  𝟏. 𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

9.3.2 Sobrecargas (qk) 

Sobrecargas de edifícios de escritório: 𝟑. 𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

Paredes interiores de partição  
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As paredes de partição interiores são compostas por uma chapa de aço com um painel de 

revestimento (KNAUF W111) e por perfis enformados a frio em “C”, espaçado de 600 mm. Os 

perfis em "C" são integrados com duas placas de gesso (espessura 12.5 mm) nas superfícies 

externas. Entre eles, existe uma camada de isolamento em lã rocha com 60 mm de espessura e 

um peso por unidade de volume de 0.7 kN/m3. O peso total por unidade de área é 0.292 kN/m2 

(0.25 kN/m2 para as paredes não isoladas e 0.7 kN/m3 × 0.06 m = 0.042 kN/m2 a camada 

isolante). 

A altura da parede de partição é de aproximadamente 3.00 m, ao qual corresponde uma carga 

linear igual a 0.292 × 3.00 = 0.876 kN/m. Assim, como as paredes de partição internas tem um 

peso inferior a 1 kN/m, de acordo com o Eurocódigo 1 [1], é possível modelar a carga que lhes 

é aplicada com uma carga uniformemente distribuída igual a 0.50 kN/m2. 

Consequentemente, o valor característico das cargas variáveis são: 

Piso: 𝒒𝒌 = 𝟑. 𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

Cobertura: 𝒒𝒌 = 𝟑. 𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

9.3.3 Dimensionamento da laje mista aço betão  

A carga de cálculo é a soma das cargas permanentes com as variáveis:  

𝑞𝑢 = 0.75 + 3.00 + 0.50 = 4.25 𝑘𝑁/𝑚2 

A carga máxima das lajes mistas aço-betão HI-BOND A55/P600 é igual a 4.25 kN/m2 no caso 

de vigas contínuas com 4 apoios espaçados de 2m. Assim, a laje adotada pode resistir às cargas 

aplicadas. A combinação fundamental para os estados limites últimos (ULS) considerando as 

cargas gravíticas é: 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑔 (𝑔𝑘1 + 𝑔𝑘2) + 𝛾𝑞  𝑞𝑘 = 1.35 × (3.25 + 0.75) + 1.5 × 3.50

= 10.65 𝑘𝑁/𝑚2 

 

pisos 

𝑞𝑑.𝑟𝑜𝑜𝑓 = 𝛾𝑔 (𝑔𝑘1 + 𝑔𝑘2) + 𝛾𝑞 𝑞𝑘 = 1.35 × (3.25 + 0.75) + 1.5 × 3.00

= 9.9 𝑘𝑁/𝑚2 

cobertura 

9.3.4Dimensionamento das vigas  

As vigas do sistema resistente às cargas gravíticas são dimensionadas para resistir às cargas 

correspondentes à combinação de ação ULS 𝑞𝑑 = 10.65 𝑘𝑁/𝑚2para os pisos e 𝑞𝑑.𝑟𝑜𝑜𝑓 =

9.9 𝑘𝑁/𝑚2 para a cobertura. Como simplificação, assumiu-se um sistema isostático para 

determinar as cargas que atuam nas vigas. As reações correspondentes aos apoios internos são:  

𝑅𝑖 = 1.00 𝑞𝑑𝑙 = 1.00 × 10.65 × 2 = 21.30 𝑘𝑁/𝑚 

𝑅𝑖.𝑟𝑜𝑜𝑓 = 1.00 𝑞𝑑.𝑟𝑜𝑜𝑓𝑙 = 1.00 × 9.9 × 2 = 19.8 𝑘𝑁/𝑚 

Enquanto que as reações correspondentes aos apoios externos são:  

𝑅𝑒 = 0.50 𝑞𝑑𝑙 = 0.50 × 10.65 × 2 = 10.65 𝑘𝑁/𝑚 

𝑅𝑒.𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0.50 𝑞𝑑.𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 0.50 × 9.9 × 2 = 9.90 𝑘𝑁/𝑚 

A reação 𝑅𝑖 por unidade de comprimento é uma carga distribuída que atua nas vigas secundárias. 

O momento máximo a meio vão das vigas secundárias, na viga mais carregada, é:  
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𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑖

𝐿2

8
= 21.30 ×

62

8
= 95.85 𝑘𝑁 𝑚   →      𝑊𝑝𝑙 =

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑦
=

95.85 × 1000

355

= 270.00 𝑐𝑚3    →   IPE 220 

Não obstante, a secção acima deve ser aumentada para cumprir os requisitos de serviço em 

relação à limitação da flecha máxima, que é 1/300 para cargas variáveis apenas e 1/250 para 

a combinação característica de ações.   

Neste sentido, foi adotada uma viga de secção IPE270, que verifica também os requisitos dos 

estados limites de serviço. A resistência à flexão das vigas secundárias é:  

𝑀𝑅𝑑 =
484 × 10−3 × 355

1.00
≅ 171.82 𝑘𝑁𝑚 

A carga concentrada devido às vigas internas é 𝑃 = 127.8 𝑘𝑁, enquanto que a carga que atua 

nas vigas externas é igual a 𝑃 = 63.90 𝑘𝑁. 

O momento fletor máximo que atua nestas vigas é igual a:  

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑙 = 127.8 × 2 = 255.60 𝑘𝑁𝑚 →   𝑊𝑝𝑙 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑦
=

255.60 × 1000

355

= 720.00 𝑐𝑚3   →   IPE 330 

Também neste caso a secção deve que ser aumentada para um IPE360 para cumprir os requisitos 

de serviço em relação à limitação da flecha máxima vertical. 

O momento resistente destas vigas é:  

𝑀𝑅𝑑 =
1019.1 × 10−3 × 355

1.00
≅ 361.8 𝑘𝑁𝑚 

9.3.5Computação das cargas verticais concentradas e distribuídas que atuam no pórtico 

resistente às cargas laterais  

É importante observar que na computação das cargas que atuam nas colunas, é preciso considerar 

um peso das paredes externas igual a 1.00 kN/m2 como diretamente transmitidos às colunas. Na 

cobertura, a altura das paredes externas é 1,75 m.  

Pórtico resistente às ações horizontais paralelo às vigas secundarias (direção X) 

Com referência à combinação sísmica do Eurocódigo 8, as cargas verticais que atuam no piso 

são avaliadas pela seguinte formula:  

 

𝐺𝑘 + 𝜓2𝑄𝑘 = 4.00 + 0.3 × 3.5 = 5.05 kN m2⁄  

Enquanto que para a cobertura, deve-se considerar:  

𝐺𝑘 + 𝜓2𝑄𝑘 = 4.00 + 0.3 × 3.0 = 4.90 kN m2⁄  

Assim é possível obter as cargas distribuídas nas vigas do piso corrente:  

 

𝑞𝑑 = 0.50 × 5.05 × 2 = 5.05
𝑘𝑁

𝑚
 

E da cobertura: 
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𝑞𝑑.𝑟𝑜𝑜𝑓 = 0.50 × 4.90 × 2 = 4.90 𝑘𝑁 𝑚⁄  

As cargas concentradas nas colunas, com base na combinação de ação sísmica, estão 

apresentadas na Tabela 9.2 E Tabela 9.3. 

 

Tabela 9.2. Cargas concentradas nas vigas do pórtico resistente paralelo às vigas secundárias 

Piso 
𝐹𝑐1 (kN) 𝐹𝑐2 (kN) 𝐹𝑙𝑐  (kN) 

𝐺𝑘 𝑄𝑘 𝐺𝑘 𝑄𝑘 𝐺𝑘 𝑄𝑘 

1-3 45.00 21.00 69.00 42.00 927.00 756.00 

4 34.50 18.00 58.50 36.00 895.50 648.00 

 

Pórtico resistente às ações horizontais ortogonal às vigas secundárias (direção Y) 

Nos pórticos resistentes às ações horizontais e dispostos ortogonalmente às vigas secundárias 

atuam cargas concentradas de 2 em 2 m (P). 

Tabela 9.3. Cargas concentradas nas vigas do pórtico resistente ortogonal às vigas secundárias  

Piso 
P (kN) 𝐹𝑐1 (kN) 𝐹𝑐2 (kN) 𝐹𝑙𝑐  (kN) 

𝐺𝑘 𝑄𝑘 𝐺𝑘 𝑄𝑘 𝐺𝑘 𝑄𝑘 𝐺𝑘 𝑄𝑘 

1-3 24.00 21.00 33.00 10.50 45.00 21.00 927.00 756.00 

4 24.00 18.00 22.50 9.00 34.50 18.00 895.50 648.00 

 

9.3.6Verificação da estabilidade global  

As forças e momentos fletores internos devem ser determinados a partir de uma análise de 

primeira ordem [4]. Os efeitos da geometria deformada (efeitos de segunda ordem) devem ser 

considerados se se traduzirem num aumento significativo nos efeitos das ações ou modificarem 

significativamente o comportamento estrutural. 

Pode ser utilizada uma análise de primeira ordem para a estrutura, se for possível ignorar o 

aumento das forças internas ou momentos relevantes ou qualquer outra mudança no 

comportamento estrutural causado por deformações. Esta condição assume-se cumprida se: 

𝛼𝑐𝑟 ≥ 10 

onde 𝛼𝑐𝑟 é o fator de amplificação dos esforços pelo qual as ações de cálculo teriam de ser 

multiplicadas  para provocar a instabilidade elástica num modo global. 

A análise de estabilidade deve ser feita considerando a combinação de ação gravíticas (ULS): 

𝛾𝑔 𝐺𝑘 + 𝛾𝑞 𝑄𝑘 = 1.35𝐺𝑘 + 1.5𝑄𝑘 

E a combinação de ações gravíticas em condições sísmicas para o estado SD: 

𝐺𝑘 + 𝜓2.𝑖𝑄𝑘 = 𝐺𝑘 + 0.3𝑄𝑘 

No entanto, para pórticos não contraventados pode-se obter um fator de 𝛼𝑐𝑟 menor que 1.0. 

Assim, a EN 1993 [4] sugere que se:  

𝛼𝑐𝑟 ≥ 3 

Os efeitos de segunda ordem devido às cargas verticais podem ser tidos em conta, aumentando 

as cargas horizontais e outros efeitos de acordo com a teoria de primeira ordem pelo fator:  
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1

1 −
1

𝛼𝑐𝑟

 

No entanto, neste exemplo, são apenas consideradas as forças devido às imperfeições 𝐻𝐸𝑑. 

 

9.3.7Forças equivalente devido a imperfeições  

A análise estrutural deverá incorporar, de modo adequado, os efeitos das imperfeições, incluindo 

tensões residuais e imperfeições geométricas, tais como as faltas de verticalidade, de 

retilinearidade, de planura ou de ajustamento, e ainda excentricidades existentes nas ligações da 

estrutura antes da aplicação do carregamento. 

As imperfeições geométricas equivalentes devem ser utilizadas com valores que reflitam os 

possíveis efeitos de todo o tipo de imperfeições, exceto aqueles que estejam já incluídos nas 

expressões de resistência utilizadas na verificação de segurança dos elementos. 

A configuração admitida para as imperfeições globais e locais poderá ser obtida com base no 

modo de encurvadura elástico do pórtico no plano de encurvadura considerado. 

Em pórticos suscetíveis à ocorrência de modos de encurvadura com deslocamentos laterais, o 

efeito das imperfeições deverá ser incorporado na análise global do pórtico através de uma 

imperfeição equivalente com a forma de uma inclinação lateral inicial das colunas do pórtico 

(imperfeição global), e de deformadas iniciais dos seus elementos (imperfeições locais). As 

amplitudes destas imperfeições poderão determinar-se do seguinte modo: 

𝜙 = 𝜙0𝛼ℎ𝛼𝑚 

onde: 

𝜙0 é o valor de base 𝜙0 = 1 200⁄ = 0.005 

𝛼ℎ é o fator de redução, calculado a partir da altura ℎ (a altura total do edifício) (Figura 9.3) 

𝛼ℎ =
2

√ℎ
 𝑏𝑢𝑡 

2

3
≤ 𝛼ℎ ≤ 1 

𝛼𝑚 é o fator de redução associado ao número de colunas de um piso: 𝛼𝑚 = √0.5 (1 +
1

𝑚
) 

𝑚 é o número de colunas num piso, incluindo apenas aquelas que estão submetidas a um esforço 

axial 𝑁𝐸𝑑 superior ou igual a 50 % do valor médio por coluna no plano vertical considerado; 

 

Figura 9.3.Imperfeições globais equivalentes 

Para as estruturas analisadas neste documento, os valores dos parâmetros para as imperfeições 

iniciais estão apresentados na Tabela 9.4. 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 154 

 

Tabela 9.4. Parâmetros para as imperfeições globais  

Piso h (m) 𝜙0 (-) 𝛼ℎ (-) 𝑚 (-) 𝛼𝑚  (-) 𝜙 (-) 

4-pisos 14 0.005 0.67 5 0.77 0.0026 

O cálculo da força horizontal equivalente pode ser feito através da formula seguinte: 

𝐻𝐸𝑑 = 𝜙𝑁𝐸𝑑 

onde 𝑁𝐸𝑑é a carga axial em cada piso para a combinação de ação gravítica (ULS ) e para o estado 

de dano significativo (SD). Os valores destas forças encontram-se apresentados na Tabela 9.5 e 

Tabela 9.6 para as combinações de ações gravíticas para os estados limites ULS e SD. 

Tabela 9.5. Força de imperfeições globais equivalentes para as estruturas de 4 pisos para a 

combinação ULS  

Piso 𝑁𝐸𝑑 (kN) 𝜙 (-) 𝐻𝐸𝑑  (kN) 

1-3 3294.00 
0.0026 

8.51 

4 2946.60 7.65 

 

Tabela 9.6. Força de imperfeições globais equivalentes para as estruturas de 4 pisos para a 

combinação SD 

Piso 𝑁𝐸𝑑 (kN) 𝜙 (-) 𝐻𝐸𝑑  (kN) 

1-3 1622.40 
0.0026 

4.19 

4 1495.20 3.86 

*𝑁𝐸𝑑 é determinado para metade da estrutura 

 

A força equivalente das imperfeições globais deve ser adicionada em todas as combinações de 

ações consideradas, para cargas sísmicas ou gravíticas.  

Para pórticos de edifícios, as imperfeições globais podem ser ignoradas quando:  

𝐻𝐸𝑑 ≥ 0.15𝑁𝐸𝑑 

9.4 DEFINIÇÃO DO ESPECTRO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O prEN 

1998-1-1 

Dependendo da intensidade sísmicas, devem ser satisfeitos diferentes requisitos ou alvo de 

desempenho. Ao aumentar a intensidade sísmica, os eventos sísmicos podem ser classificados 

como frequentes, ocasionais, raros e muito raros. É conhecido que o objetivo de desempenho é 

dado pela combinação entre um desempenho alvo, i.e. um estado limite, e uma intensidade 

sísmica.  

Tipicamente, o estado limite de quase colapso (NC) deve ser satisfeito para eventos sísmicos 

muito raros. O estado limite de Dano Significativo (SD), usualmente também referido como Life 

Safety, deve ser satisfeito para eventos sísmicos raros. O estado limite de limitação de dano (DL), 

usualmente também referido como estado limite de operacionalidade, deve ser satisfeito para 

eventos sísmicos ocasionais. O estado limite totalmente operacional (OP) deve ser satisfeito para 

eventos sísmicos frequentes.  

Considerando o estado limite totalmente operacional (OP), apesar de na prEN 1998-1-1 [6] ser 

assumido que a estrutura apresenta apenas dano limitado sendo economicamente viável a sua 

reparação, permitindo uma operação contínua dos sistemas da estrutura, podem ser sugeridos 
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requisitos de desempenho mais severos. Os requisitos de dimensionamento correspondentes 

devem ser acordados com o cliente. Assim como é desejável que a estrutura permaneça no estado 

elástico durante eventos sísmicos cuja intensidade corresponde a eventos sísmicos frequentes 

com período de retorno tal que possam ocorrer uma ou mais vezes durante a vida útil da estrutura, 

para pórticos MRF FREEDAM também é desejável que, durante eventos sísmicos frequentes, 

não ocorra o escorregamento dos dispositivos de amortecimento por fricção. Para além disso, 

mesmo que este requisito não seja imposto por nenhum regulamento, os clientes podem 

requisitá-lo. À luz desta consideração, seguidamente, é feita referência aos espectros associados 

aos estados limites SD, aos quais está associado uma probabilidade de excedência de 10% em 

475 anos e aos estados limites OP, cujo espectro está associado a um evento sísmico com 

probabilidade de excedência de 81% em 50 anos. Em particular, o dimensionamento dos 

dispositivos FRREDAM é feito através das ações internas que advêm do espectro correspondente 

ao estado limite OP de modo a evitar qualquer escorregamento dos dispositivos. Por outro lado, 

as verificações das zonas não dissipativas, dos efeitos de 2ª ordem e da limitação dos 

deslocamentos relativos laterais, são feitas considerando as ações do espectro de cálculo 

correspondente ao estado limite SD.  

9.4.1Parâmetros do espectro de resposta 

O espectro de cálculo para a classe de ductilidade DC3 depende do índice da ação sísmica 

máxima 𝑆𝛿 permitido pelo Eurocódigo 8 (1-1) e obtido a partir da fórmula: 

𝑆𝛿 = 𝛿𝐹𝛼𝐹𝑇𝑆𝛼,475 

onde 𝛿 = 1.0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐶2, 𝐹𝛼 = 1.3(1 − 0.01)𝑆𝛼𝑅𝑃 é o fator de amplificação do período do 

terreno (para um terreno da categoria B) 

- 𝐹𝑇 = 1.0 é o fator de amplificação do período do terreno (para um terreno da categoria 

B) 

- 𝑆𝛼,475 = 7.03 para a classe de ductilidade DC3  

Para construir o espectro de resposta para ações horizontais, os parâmetros espectrais devem ser 

identificados. Em particular, o Eurocódigo 8 1-1 [2] define os valores de TA, FA, ꭕ (ver tabela 

5.4 do EC8 1-1 [2]) da seguinte forma: 

TA = 0.02s    FA = 2.5     ꭕ = 4 

As acelerações espectrais Sα e Sβ devem ser calculadas pelas formulas:  

𝑆𝛼 = 𝐹𝑇𝐹𝛼𝑆𝛼,𝑅𝑃 ; 𝑆𝛽 = 𝐹𝑇𝐹𝛽𝑆𝛽,𝑅𝑃 em que: 

𝑆𝛼,𝑅𝑃 = 𝛾𝐿𝑆,𝐶𝐶𝑆𝛼,𝑟𝑒𝑓 

𝑆𝛽,𝑅𝑃 = 𝛾𝐿𝑆,𝐶𝐶𝑆𝛽,𝑟𝑒𝑓 

γLS,CC =1 é o fator de desempenho para os estados limites de dano significativo.  

𝑆𝛽,𝑟𝑒𝑓 = 𝑓ℎ𝑆𝛼,𝑟𝑒𝑓 onde fh = 0.4 para níveis de alta sismicidade para Sα,475 > 5 

𝐹𝛽 = 1.6(1 − 0.02)𝑆𝛽𝑅𝑃 é o fator de amplificação do terreno para um terreno de categoria B (a 

partir da tabela 5.4) 

Os períodos TC e TB podem ser calculados como: 

𝑇𝐶 =
𝑆𝛽𝑇𝛽

𝑆𝛼
          TB = 0.10s,        se 

𝑇𝐶

𝜒
  > 0.10s 

O valor de TD é 2 (ver tabela 5.3 do [2]) se Sβ,RP ≤ 1 m/s2 e 1+Sβ,RP se Sβ,RP > 1 m/s2. 
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A definição do espectro reduzido ocorre a partir da utilização do coeficiente de comportamento. 

Para pórticos de classe DC3, o fator de comportamento não deve ser superior a 6.5 [2]. Em todos 

os cálculos foi assumido o valor limite do coeficiente de comportamento.  

O espectro reduzido, Sr (T), é dado por:  

𝑆𝑟(𝑇) =  
𝑆𝑒(𝑇)

𝑅𝑞(𝑇)
≥ 𝛽𝑆𝛼,475 

onde: 

0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐴:      𝑅𝑞(𝑇) =  𝑅𝑞0 = 𝑞𝑅𝑞𝑆 

𝑇𝐴 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 :   𝑅𝑞(𝑇) =  𝑅𝑞0 + (𝑞 − 𝑅𝑞0)(𝑇 − 𝑇𝐴)/(𝑇𝐵 − 𝑇𝐴) 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇:            𝑅𝑞(𝑇) =  𝑞 

É importante observar que 𝛽 é o fator inferior do espectro horizontal reduzido (EC8 1.1): os 

valores de 𝛽 estão discriminados nas partes relevantes da versão corrente do EN1998 [5]. Este 

valor limite inferior é aplicado apenas a forças. Os deslocamentos exigidos devem ser avaliados 

a partir do espectro de deslocamentos ou do espectro de resposta elástica, para estruturas 

flexíveis. A verificação de resistência deve ser feita com o limite inferior do espectro modificado 

enquanto que a verificação dos deslocamentos relativos e dos efeitos de segunda ordem, devem 

ser feitos, no que diz respeito às quantidades relacionadas com deslocamentos, com o espectro 

sem este limite inferior.  

Como o fator 𝛽 não se encontra ainda discriminado na versão preliminar do Eurocódigo 8, refere-

se a versão antiga do Eurocódigo 8 [5], onde este fator para ser aplicado às PGA, toma o valor 

de 0,2. 

O valor de PGA foi calculado com o rácio entre 𝑆𝛼,475 e 𝐹𝛼. 

 

9.4.2 Espectro de resposta para os estados limite totalmente operacional (OP) e de Dano 

Significativo (SD) 

O espectro de cálculo Sα,ref foi obtido aplicando a seguinte relação (ver Eq. (5.2) of EC8 1-1 [2]): 

𝑆𝛼,𝑟𝑒𝑓 =
𝑆𝛼,475

(
475
𝑇𝑟𝑒𝑓

)
1/𝑘

  

Sα,ref é a aceleração espectral máxima, correspondente à zona de aceleração constante do espectro 

horizontal elástico com amortecimento de 5% para um período de retorno Tref igual a 30 anos 

para o estado limite totalmente operacional (OP). 

Na Figura 9.4 apresenta-se o espectro de resposta elástico para os estados limite SD e OP estão 

apresentados enquanto que, na Figura 9.5 é apresentado o espectro reduzido para o estado limite 

SD, tendo em conta a limitação devido ao valor do limite inferior e o espectro de cálculo para o 

estado limite OP sem escala. Neste capítulo, o espectro de resposta para o estado de limitação de 

danos (DL) não é apresentado porque todas as verificações referem-se às ações sísmicas de 

acordo com o espectro SD. O coeficiente de comportamento no caso do estado limite OP é 

considerado igual a 1.  
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Figura 9.4. Espectro de resposta elástica horizontal para os estados limites OP e SD  

 

Figura 9.5. Espectro de respostas elástica reduzida para OP e SD com e sem o limite inferior 

9.5 MODELO ESTRUTURAL 

Os pórticos resistentes às ações sísmicas foram modelados com o software SAP 2000 [5], em 

particular, os efeitos de segunda ordem, devido às cargas gravíticas, são tidos em conta no 

modelo através de uma coluna rotulada ao nível dos pisos. Foram considerados diafragmas em 

cada um dos pisos com o propósito de conectar a coluna rotulada com a estrutura e de assegurar 

um comportamento rígido da laje. Na Figura 9.6, é representando o modelo com a identificação 

das zonas consideradas como infinitamente rígidas.  

A modelação da zona do painel e da ligação é feita introduzindo um offset rígido. 

Adicionalmente, a diferença em termos de rigidez da extremidade da viga, onde as juntas 

FREEDAM estão localizadas, foi modelada através de uma secção personalizada composta pela 

secção transversal da viga e por uma chapa vertical no banzo inferior de modo a simular o 



FREEDAM PLUS – Dimensionamento sísmico de estruturas metálicas com ligações livres de danos Page 158 

 

esquadro da ligação FREEDAM. As seções da viga foram primeiramente dimensionadas 

considerando a combinação de ação gravítica (ULS), no que resultou uma secção IPE 300. Para 

além disso, a secção transversal das vigas rotuladas são IPE 200 para os pórticos na direção X e 

IPE 270 para os pórticos na direção Y. É importante realçar que as vigas equipadas com os 

dispositivos FREEDAM foram selecionados para terem a mesma secção para promover a 

verificação em termos de instabilidade global e deslocamento relativo.  

a) 

 

b) 

Figura 9.6. Modelo SAP com offsets e coluna rotulada (a), modelo da junta FREEDAM (b) 

O esquema de carregamento está representado na Figura 9.7 com referência às cargas 𝐺𝑘, 𝑄𝑘 e 

imperfeições 𝐻𝑘 definidas ambas com a combinação de ação fundamental (ULS) e combinação 

sísmica (SD).  
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Figura 9.7. Esquema de carregamento para imperfeiçoes Hk, carga Gk, e Qk 

9.6 DIMENSIONAMENTO/VERIFICAÇÃO PARA AS CARGAS VERTICAIS  

As colunas são inicialmente dimensionadas para resistir às cargas verticais de acordo com a 

combinação de ação fundamental (ULS) e para assegura que αcr é superior a 3 [4]. Para além 

disso, os deslocamentos relativos horizontais foram verificados através da Eq. (6.8) da prEN1998 

1-1 [2]. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.7. O período fundamental de vibração das 

estruturas é 𝑇1= 1.75 s para a estrutura na direção X e 𝑇1= 1.60 s para a estrutura na direção Y.  

Tabela 9.7. Secções preliminares das vigas e colunas  

 Direção X  Direção Piso Y 

Piso Vão 1-3 Vão 4 (rotulado) Vão 1-3 Vão 4 (rotulado) 

1-2 IPE 330  IPE 220 IPE 330  IPE 270 

3-4 IPE 300 IPE 220 IPE 330 IPE 270 

Piso Coluna 1-5 Coluna 4 Coluna 1-5 Coluna 4 

1-2 HE 340 B HE 340 B HE 340 B HE 340 B 

3-4 HE 320 B HE 320 B HE 320 B HE 320 B 

 

Foi executada uma análise de encurvadura para avaliar o fator de amplificação αcr. Se 3 ≤ α ≤ 

10, as ações horizontais (apenas as imperfeições nas condições de dimensionamento das cargas 

verticais) devem ser amplificadas pelo coeficiente 1 (1 −
1

𝛼𝑐𝑟
⁄ ). Para o pórtico na direção X, 

𝛼𝑐𝑟  = 6.74 e o coeficiente de amplificação correspondente é igual a 1.18, enquanto que para o 

pórtico na direção Y, 𝛼𝑐𝑟  =  7.00 e o correspondente coeficiente de amplificação 

correspondente é igual a 1.17. 

9.7 DIMENSIONAMENTO DAS ZONAS DISSIPATIVAS: JUNTAS 

FREEDAM  

As juntas FREEDAM podem ser dimensionadas de acordo com a seguinte equação: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 =
𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑛𝑏𝑛𝑠𝐹𝑝,𝑙𝑡ℎ𝑡

𝛾𝑀𝑓
 

(2.1) 

onde 𝑛𝑏 é o número de parafusos, 𝑛𝑠 é o número de superfícies em contacto, 𝐹𝑝,𝑙𝑡 é o valor do 

pré-esforço nos parafusos a longo prazo, ℎ𝑡 é o braço, 𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 é o fractile 5% do coeficiente de 
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fricção estático das superfícies em contacto com o revestimento e 𝛾𝑀𝑓 é um factor parcial de 

segurança.  

No caso dos dispositivos FREEDAM, cujo placas de fricção são revestidas com o material M4, 

podem ser utilizados os valores 𝜇𝑠.𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 = 0.69 e 𝛾𝑀𝑓 = 1.162. O momento atuante na 

extremidade da viga advém da análise realizada a partir da combinação sísmica com o espectro 

de cálculo para o estado limite OP.  

Como o objetivo das juntas FREEDAM é o de proteger as extremidades da viga prevenindo a 

sua cedência, deve ser assegurado que o critério hierárquico local retratado pela inequação 

seguinte: 

𝑀𝑏.𝑅𝑑 ≥ Ω𝐶𝑑𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 (
𝑙 − 𝐿

𝑙
) (2.2) 

onde 𝑀𝑏.𝑅𝑑 é o momento resistente plástico da viga; 𝑙 é a distância entre a face da coluna e o 

ponto onde o momento é nulo, assumido como igual a metade do comprimento da viga, L é o 

comprimento do dispositivo (Figura 9.8); Ω𝐶𝑑 é o coeficiente de sobreresistência que tem em 

conta da aleatoriedade do coeficiente de fricção e do pré-esforço nos parafusos e que pode ser 

assumido como igual a 1.56.  

 

Figura 9.8.Dispositivo D1 para as juntas FREEDAM 

Tabela 9.8. Dimensões FREEDAM D1  

DISPOSITIVOS Secção mínima da coluna 
L H B 

(mm) (mm) (mm) 

D1 HE 240 B 505 260 221 

 

Tabela 9.9. Dimensionamento das juntas FREEDAM para a estruturas na direção X 

piso coluna viga D 
l 

(m) 

𝑀𝐸𝑑.𝑚𝑎𝑥  

(kNm) 

𝐹𝑝.𝑙𝑡  

(kN) 

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 

(kNm) 

Ω𝐶𝑑𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 

(kNm) 

𝑀𝑏.𝑅𝑑 

(kNm) 

1-2 HE340B IPE360 D1 2.83 228.27 91.00 229.11 293.86 361.75 

3-4 HE320B IPE300 D1 2.84 162.70 73.00 162.99 209.21 223.08 
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Tabela 9.10. Dimensionamento das juntas FREEDAM para a estruturas na direção Y 

piso coluna viga D 
l 

(m) 
𝑀𝐸𝑑.𝑚𝑎𝑥  

(kNm) 

𝐹𝑝.𝑙𝑡 

(kN) 

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 

(kNm) 

Ω𝐶𝑑𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 

(kNm) 

𝑀𝑏.𝑅𝑑 

(kNm) 

1-2 HE340B IPE360 D1 2.83 250.98 100.00 251.77 322.68 361.75 

3-4 HE320B IPE330 D1 2.84 186.16 79.00 187.64 240.67 285.53 

 

Todos os dispositivos são do tipo D1, cujas características estão apresentadas na Figura 9.8 e 

Tabela 9.8. É importante realçar que as secções transversais das vigas foram aumentadas devido 

à verificação do critério de hierarquia local descrito na Eq.(8.2).  

9.8 PROCESSO DE DIMENSIONAMENTO DE ACORDO COM prEN1998 

De seguida é apresentado o dimensionamento detalhado do pórtico na direção X. Para o pórtico 

na direção Y apenas são apresentados os resultados finais.  

9.8.1 Dimensionamento das vigas e verificação  

As vigas foram dimensionadas de acordo com as Eqs (14.2) a (14.4) das recomendações de 

dimensionamento pré-normativas (prDR) [7]. O momento fletor de cálculo 𝑀𝐸𝑑.𝑚𝑎𝑥 foi 

selecionado como o valor máximo entre os primeiros dois pisos e os segundos dois pisos de 

modo a assegurar uma redundância adequada entre a resistência de todos os dispositivos. Neste 

caso, o momento atuante 𝑀𝐸𝑑.𝑚𝑎𝑥 advém de uma análise considerando a combinação de ação 

sísmica a partir do espectro de cálculo para o estado limite SD com o limite inferior (Figura 9.5). 

Tabela 9.11. Dimensionamento e verificação das vigas para esforços axiais e de flexão  

Piso. Viga 𝑀𝐸𝑑.𝑚𝑎𝑥  (kNm) 𝑀𝑏.𝑅𝑑 (kNm) check 𝑁𝐸𝑑 (kN) 0.15𝑁𝑏.𝑅𝑑  (kN) check 

1-2 IPE 360 174.24 361.75 ok 0.00 333.40 ok 

3-4 IPE 300 114.02 223.08 ok 0.00 333.40 ok 

 

Para classe DC3, 𝑉𝐸𝑑 é dado pela Eq. (14.5) do prDR [7] com Ωrm igual a 1.50 para os 

dispositivos FREEDAM. Os valores utilizados para a computação da ação de esforço transverso 

estão apresentados na Tabela 9.12.  

Tabela 9.12. Dimensionamento e verificação das vigas ao esforço transverso  

St. 
𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝐴 

(kNm) 

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝐵 

(kNm) 

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝐴 

(kNm) 

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝,𝐵 

(kNm) 

𝐿𝑛 

(m) 

𝑉𝐸𝑑,𝑀 

(kN) 

𝑉𝐸𝑑,𝐺  

(kN) 

𝑉𝐸𝑑 

(kN) 

𝑉𝑏.𝑅𝑑 

(kN) 
Check 

1-2 226.60 226.60 339.89 339.89 5.70 119.26 30.30 149.56 670.77 ok 

3-4 185.27 185.27 277.90 277.90 5.72 97.17 30.30 127.47 490.66 ok 

*𝐿𝑛 é o comprimento útil da viga entre o banzo da coluna e as duas extremidades da viga. 
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9.8.2 Dimensionamento da coluna e verificação  

A resistência e estabilidade das colunas para estruturas de classe DC3 foi verificado com a Eq. 

(15.4) do prDR [7]. 

Tabela 9.13. Resistência e estabilidade das colunas  

Junta elemento 
𝑁𝑝𝑙.𝑅𝑑  

(kN) 

𝑁𝐸𝑑  

(kN) 

𝑁𝐸𝑑≤0.3𝑁𝑝𝑙.𝑅𝑑  

 

𝑀𝑐.𝑝𝑙.𝑅𝑑(𝑁𝐸𝑑) 

(kN m) 

𝑠ℎ 

(m) 

∑ 𝑀𝑐.𝑝𝑙.𝑅𝑑 (𝑁𝐸𝑑) 

(kN m) 

∑ Ω𝑟𝑚𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 + 𝑠ℎ(𝑉𝐸𝑑.𝑀) 

(kN m) 

4 
Sup. 4664.70 101.08 ok 544.57 

0.14 1089.14 512.90 
Inf. 4664.70 214.45 ok 544.57 

3 
Sup. 4664.70 72.31 ok 544.57 

0.14 1089.14 500.93 
Inf. 4664.70 171.82 ok 544.57 

2 
Sup. 5293.05 330.35 ok 663.495 

0.15 1326.99 723.52 
Inf. 5293.05 447.76 ok 663,495 

1 
Sup. 5293.05 287.21 ok 663.495 

0.15 1326.99 705.43 
Inf. 5293.05 402.92 ok 663.495 

Foram feitas verificação em compressão, flexão e ao esforço transverso considerando as 

expressões (15.5) a (15.7) do prDR [7] a partir do software SAP 2000, amplificando a ação 

sísmica com o coeficiente Ω𝑟𝑚Ω𝑑= 1.5×1.22 = 1.83 onde o cálculo de Ω𝑑 é apresentado na 

Tabela9.14. Em particular, o valor mínimo de Ω𝑑é igual a 1.23. 

Tabela9.14. Rácio do coeficiente de sobre-resistência  

Piso 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑 (kNm) 𝑀𝐸𝑑.𝐺  (kNm) 𝑀𝐸𝑑.𝐸  (kNm) Ω𝑑 (-) 

1 229.11 15.45 173.42 1.23 

2 229.11 15.45 167.03 1.28 

3 162.99 14.59 114.02 1.30 

4 162.99 14.59 67.88 2.19 

9.8.3 Controlo dos efeitos de segunda ordem  

O controlo dos efeitos de segunda ordem é feito de acordo com a Eq. (9.1) do prDR [7]. É 

importante observar que os deslocamentos relativos 𝑑𝑟.𝑆𝐷 são obtidos considerando a análise 

utilizando o espectro de cálculo SD sem o limite inferior. Pelo contrário, o esforço transverso 

𝑉𝑡𝑜𝑡 em cada piso é calculado considerando uma análise espetral considerado o espetro de cálculo 

SD com o limite inferior.  

Tabela 9.15. Coeficiente de sobre- resistência e fator de amplificação  

Piso 𝑃𝑡𝑜𝑡  𝑑𝑟.𝑆𝐷 Ω𝑑 𝑉𝑡𝑜𝑡 (sap) θ 𝜃𝑚𝑎𝑥 Intervalo 
Fator de 

amplificação 

(-) (kN) (m) (-) (kN) (-) (-) (-) (-) 

1 6362.58 0.049 1.23 362.97 0.1181 

0.1261 0.1 <   0.2 1.14 
2 4740.16 0.062 1.23 316.42 0.1261 

3 3117.73 0.065 1.23 247.01 0.1059 

4 1495.27 0.057 1.23 150.83 0.0749 
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Como o valor de máx está entre os valores 0.1-0.2, a influência dos efeitos de segunda ordem é 

considerada amplificando os efeitos da ação sísmica por um fator igual a 1.14.  

9.8.4 Controlo da limitação do deslocamento relativo entre pisos  

Para o estado limite SD, o deslocamento relativo entre pisos deve ser limitado (Tabela 8.16), em 

cada pisos do edifício, de acordo com a condição 𝑑𝑟,𝑆𝐷 ≤ 𝜆𝑠 ℎ𝑠 dada pelo prEN 1998 1-2, com 

𝜆𝑠 = 0.02. É de realçar que o deslocamento a considerar deve ser o obtido na análise com o 

espectro de cálculo para o estado limite SD sem considerar o limite inferior.  

 

Tabela9.16. Limitação dos deslocamentos relativos para o estado limite SD  

Piso 𝑑𝑟.𝑆𝐷  (m) ℎ𝑠  (m) 𝑑𝑟.𝑆𝐷(rad) 𝑑𝑟.𝑆𝐷.𝑎𝑑𝑚 (rad) 

1 0.049 3.5 0.01 0.02 

2 0.062 3.5 0.02 0.02 

3 0.065 3.5 0.02 0.02 

4 0.057 3.5 0.01 0.02 

Os resultados da estrutura na direção Y estão representados na Tabela9.17 .  

Tabela9.17. Seções das vigas e colunas da estrutura na direção Y  

Piso Vão 1 Vão 2 Vão 3 Vão 4 (rotulado) 

1-2 IPE 360 IPE 360  IPE 360  IPE 270 

3-4 IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 270 

Piso Coluna 1-5 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

1-2 HE 320 B HE 320 B HE 320 B HE 340 B 

3-4 HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B 

9.9 PROCESSO DE DIMENSIONAMENTO COM A TEORIA DE 

CONTROLO DO MECANISMO PLÁSTICO (TPMC) 

Esta secção apresenta um exemplo de dimensionamento de um pórtico simples MRF equipado 

com ligações FREEDAM de acordo com a teoria de controlo do mecanismo plástico (TPMC) 

[8]-[10].  

A TPMC foi originalmente desenvolvida para pórticos com transmissão de momento a ações 

sísmicas com ligações tradicionais, tipicamente ligações de resistência total. A robustez de um 

dimensionamento sísmico com base na teoria TPMC é devido às suas fortes bases teóricas, sendo 

baseado no teorema de colapso plástico cinemático e no conceito do mecanismo da curva de 

equilíbrio. O mecanismo da curva de equilíbrio de qualquer mecanismo de colapso possível é 

obtido através de uma análise rígido-plástica de segunda ordem onde o trabalho externo inclui o 

trabalho de segunda ordem devido às cargas gravíticas aplicada à estrutura. O teorema de colapso 

plástico cinemático alargado ao conceito do mecanismo da curva de equilíbrio assegura que, 

dentro de uma gama de deslocamentos predefinidos compatíveis com a capacidade de rotação 

dos elementos estruturais, o mecanismo de colapso desenvolvido é aquele para o qual a curva de 

equilíbrio se encontra abaixo de todos os outros mecanismos possíveis. Assim sendo, impondo 
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como requisito de dimensionamento que a curva de equilíbrio do mecanismo correspondente ao 

mecanismo global é localizada abaixo das curvas de todos os mecanismos parciais não desejados, 

é possível obter as secções das colunas em cada piso. Os efeitos de segunda ordem são 

explicitamente e rigorosamente tidos em conta na curva de equilíbrio do mecanismo. 

No caso de pórticos resistentes a ações sísmica com ligações FREEDAM, TPMC pode ser 

aplicado assegurando que o trabalho interno devido às zonas dissipativas é considerado. Neste 

contexto, o momento plástico da viga é substituído pela resistência de escorregamento à flexão 

da ligação. O comportamento das ligações viga-coluna equipadas com amortecedores por fricção 

deve ser tido em conta no processo de dimensionamento considerando um comportamento 

rígido-perfeitamente plástico das zonas dissipativas. Adicionalmente, é também considerada a 

sobre-resistência devido à aleatoriedade do coeficiente de fricção.  

9.9.1 Computação das forças sísmicas em cada piso  

O início do processo aqui apresentado começa a partir do conhecimento da resistência do 

dispositivo, de acordo com a Secção 8.7. Adicionalmente, as vigas, consideradas como zonas 

não dissipativas, já foram dimensionadas para resistir ao critério hierárquico local descrito na 

Tabela 8.9 e 8.10, cumprindo a Eq. (8.2).  

Como a TPMC é baseada num procedimento estático, o primeiro passo é a computação da força 

de corte basal, de acordo com:  

𝐹ℎ = 𝑆𝑒𝑑(𝑇1)𝑊𝜆 

onde 𝑆𝑒𝑑(𝑇1) é a aceleração espectral correspondente ao período fundamental de vibração igual 

a 𝑇1= 1.75 para a estrutura orientada em X e 𝑇1= 1.60 para a estrutura orientada na direção Y, 

para o estado limite SD do espectro reduzido. A força de corte basal de metade da estrutura é 

igual a 216.22 kN na direção X e 238.88 kN na direção Y. O parâmetro 𝜆 é um fator de correção 

igual a 0.85 se 𝑇1é inferior a duas vezes 𝑇𝐶 e o edifício tiver mais que dois pisos, senão toma o 

valor de 1,0.  

As massas sísmicas de metade da estrutura estão apresentadas na Tabela 9.18 e são obtidas de 

acordo com o seguinte:  

𝐺𝑘 + 𝜓𝐸.𝑖𝑄𝑘 

onde 𝜓𝐸.𝑖=0.15 [2], [3]. 

Tabela 9.18. Altura do piso e massas  

Piso 𝑧𝑖 (m) 𝑊𝑖 (t) 

1 3.50 147.12 

2 7.00 147.12 

3 10.50 147.12 

4 14.00 136.50 

A massa total de metade da estrutura é 557.92 kN. A força de corte basal de metade da estrutura 

é distribuída ao longo de todos os pisos de acordo com a equação:  

𝐹𝑘 = 𝐹ℎ

𝑊𝑖𝑧𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑧𝑖𝑖
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Na Tabela 9.19, as forças de cálculo estão apresentadas para as direções X e Y.  

Tabela 9.19. Altura entre pisos e forças sísmicas horizontais de cálculo para cada k-th piso 

Piso ℎ𝑖 (m) 𝐹𝑘.𝑥 (kN) 𝐹𝑘.𝑦 (kN) 

1 3.5 22.26 24.59 

2 3.5 44.52 49.19 

3 3.5 66.78 73.78 

4 3.5 82.65 91.32 

 

Seguidamente, o processo de dimensionamento desenvolvido é descrito com referencia apenas 

ao pórtico na direção X. Os resultados do dimensionamento para o pórtico na direção Y são 

apresentados no fim da secção. 

9.9.2 Desenvolvimento do processo de dimensionamento  

a) Seleção do deslocamento de cálculo  

O primeiro passo do dimensionamento passa pela seleção do deslocamento de cálculo máximo 

para o qual o desenvolvimento do mecanismo de colapso global deve ser assegurado. É 

basicamente escolher o deslocamento último de cálculo, 𝛿𝑢, relacionado com a dutilidade local 

da estrutura, em particular com o máximo curso dos dispositivos FREEDAM. Neste exemplo, é 

considerado que a rotação “pseudo-plástica” devido ao escorregamento é igual a 0.04 rad, sendo 

recomendado em [7] que para estruturas de classe DC3, o dispositivo FREEDAM deve acomodar 

uma rotação última “pseudo-plástica” 𝜃𝑢 não inferior a 0.03 rad.  

Em particular, o deslocamento último de cálculo 𝛿𝑢 é obtido da seguinte forma: 

𝛿𝑢 = 𝜃𝑢 ℎ𝑛𝑠
= 0.04 ×  14 = 0.56 𝑚 

b) Cálculo da inclinação das curvas de equilíbrio do mecanismo,𝛾𝑖𝑚
(𝑡) 

As inclinações das curvas de equilíbrio do mecanismo, 𝛾𝑖𝑚
(𝑡), foram avaliadas a partir das Eq. 

(C.7) à Eq. (C.9) do prDR [7], e os valores encontram-se representados na Tabela 9.20. 

Tabela 9.20. Inclinações das curvas de equilíbrio do mecanismo 

Piso 𝛾𝑖𝑚
(1)

 (m-1) 𝛾𝑖𝑚
(2)

 (m-1) 𝛾𝑖𝑚
(3)

(m-1) 

1 8.41 1.75 8.41 

2 3.87 2.06 6.98 

3 2.42 2.84 5.96 

4 1.75 5.17 5.17 

O valor da inclinação da curva de equilíbrio correspondente ao mecanismo global, 𝛾(𝑔), é o valor 

mínimo dos valores de 𝛾𝑖𝑚
(𝑡), como se destaca na Tabela 9.20. 

c) Dimensionamento das secções transversais das colunas do primeiro piso  

O dimensionamento das colunas do primeiro piso é feito de acordo com a Eq.(C.1) do prDR [7]. 

∑ 𝑀𝑐.𝑖.1
𝑛𝑐
𝑖=1  = 3263.73 𝑘𝑁𝑚. 
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d) Computação da carga axial que atua nas colunas no estado de colapso, i.e. quando o 

mecanismo global está completamente desenvolvido  

As cargas axiais nas colunas, como já foi visto, advêm da distribuição das cargas verticais e 

ações de corte devido à flexão que as ligações FREEDAM são capazes de transmitir. Na Tabela 

9.21 à Tabela 9.24, são representadas, para cada piso e para as colunas externas e internas, as 

contribuições da carga distribuída (𝑁𝑞), das cargas concentradas (𝑁𝐹) e da ação de corte devido 

às zonas dissipativas, i.e. os dispositivos FREEDAM (𝑁𝐷) e o valor total da carga axial em cada 

coluna (𝑁𝑡𝑜𝑡).  

 

Tabela 9.21. Forças axiais que atuam nas colunas do primeiro piso no estado de colapso  

  Piso 1   

Coluna 𝑁𝑞 (kN) 𝑁𝐹 (kN) 𝑁𝐷 (kN) 𝑁𝑡𝑜𝑡 (kN) 

1 60.15 193.80 -453.70 199.75 

2 120.30 314.10 0 434.40 

3 120.30 314.10 0 434.40 

4 120.30 314.10 453.70 888.10 

5 60.15 193.80 0 253.95 

 

Tabela 9.22. Forças axiais que atuam nas colunas do segundo piso no estado de colapso  

  PISO 2   

Coluna 𝑁𝑞 (kN) 𝑁𝐹 (kN) 𝑁𝐷 (kN) 𝑁𝑡𝑜𝑡 (kN) 

1 45.00 142.50 -320.76 133.26 

2 90.00 232.50 0 322.50 

3 90.00 232.50 0 322.50 

4 90.00 232.50 320.76 643.26 

5 45.00 142.50 0 187.50 

 

Tabela 9.23. Forças axiais que atuam nas colunas do terceiro piso no estado de colapso  

  PISO 3   

Coluna 𝑁𝑞 (kN) 𝑁𝐹 (kN) 𝑁𝐷 (kN) 𝑁𝑡𝑜𝑡 (kN) 

1 29.85 91.20 -187.82 66.77 

2 59.70 150.90 0 210.60 

3 59.70 150.90 0 210.60 

4 59.70 150.90 187.72 398.42 

5 29.85 91.20 0 121.05 
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Tabela 9.24. Forças axiais que atuam nas colunas do quarto piso no estado de colapso  

PISO 4 

Coluna 𝑁𝑞 (kN) 𝑁𝐹 (kN) 𝑁𝐷 (kN) 𝑁𝑡𝑜𝑡 (kN) 

1 14.70 39.90 -93.91 39.31 

2 29.40 69.30 0 98.70 

3 29.40 69.30 0 98.70 

4 29.40 69.30 93.91 192.61 

5 14.70 39.90 0 54.60 

e) A soma dos momentos plásticos necessários no primeiro piso ∑ 𝑀𝑐,𝑖,1
𝑛𝑐
𝑖=1  é repartida 

pelas colunas do primeiro piso 

A resistência de flexão das colunas do primeiro piso obtida no passo c), ∑ Mc,i,1
nc
i=1 , deve ser 

repartida pelas colunas. Na Tabela 9.25, estão representadas as secções standard das colunas do 

primeiro piso.  

 

Tabela 9.25. Verificação da resistência à flexão das colunas do primeiro piso  

PISO 1 

Coluna 𝑁𝑡𝑜𝑡 (kN) 𝑀𝑟𝑒𝑞𝑐,𝑖1
(1)

(kNm) 𝑊𝑝𝑙,𝑟𝑒𝑞(cm3) section 𝑊𝑝𝑙,𝑜𝑏𝑡(cm3) 𝑀𝑝𝑙,𝑜𝑏𝑡(kNm) 

1 199.75 740.93 2087.14 HE 320 B 2149.00 762.90 

2 434.40 740.93 2087.14 HE 320 B 2149.00 762.90 

3 434.40 740.93 2087.14 HE 320 B 2149.00 762.90 

4 888.10 740.93 2087.14 HE 320 B 2149.00 762.90 

5 253.95 300.00 845.07 HE 320 B 939.10 333.38 

 

A soma das resistências plásticas dos momentos, que advém da Tabela 9.25, é igual a ∑ Mc,i,1
∗nc

i=1  

= 3384.96 kNm. Os valores são superiores aos exigidos porque as secções escolhidas são 

secções standard.  

f) Cálculo da soma dos momentos plásticos das colunas reduzidos pela ação do esforço 

axial ∑ 𝑀𝑐,𝑖,𝑖𝑚

(𝑡)𝑛𝑐
𝑖=1 , necessário em cada piso de modo a evitar um mecanismo indesejado 

e seleção do seu valor máximo 

A soma dos momentos plásticos das colunas reduzidos pela ação do esforço axial, necessária em 

cada piso de modo a evitar um mecanismo indesejado, é obtido pelas Eqs. (C.4) à (C.6) do prDR 

[7]. Estes valores e a soma dos momentos plásticos das colunas que governam o 

dimensionamento em cada piso, i.e. o valor máximo do momento plástico necessário para evitar 

um mecanismo indesejado em cada piso (Eq. (C.10) of prDR [7]) são apresentados na Tabela 

9.26 .  
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Tabela 9.26. Momentos necessários em cada piso para evitar um mecanismo indesejado e o valor 

máximo de ∑ 𝑀𝑐,𝑖,𝑖𝑚

(𝑡)𝑛𝑐
𝑖=1  

Piso 
∑ 𝑀𝑐,𝑖,𝑖𝑚

(1)

𝑛𝑐

𝑖=1

 

(kNm) 

∑ 𝑀𝑐,𝑖,𝑖𝑚

(2)

𝑛𝑐

𝑖=1

 

(kNm) 

∑ 𝑀𝑐,𝑖,𝑖𝑚

(3)

𝑛𝑐

𝑖=1

 

(kNm) 

∑ 𝑀𝑐,𝑖,𝑖𝑚

(𝑡)

𝑛𝑐

𝑖=1

 

(kNm) 

1 3384.96 (-) 3384.96 3384.96 

2 3159.68 -1986.33 2675.16 3159.68 

3 2517.20 -303.06 1911.47 2517.20 

4 1605.88 380.26 993.07 1605.88 

g) Dimensionamento das seções das colunas em cada piso  

Da Tabela 9.27 à Tabela 9.29 é apresentada a soma dos momentos plásticos resistentes das 

colunas, reduzidos pela ação simultânea de esforço axial, Ntot, Mc,i,1,req, o módulo plástico 

necessário, Wpl,req, e o obtido, Wpl,obt, as secções escolhidas para cada coluna e o 

correspondente momento plástico, Mc,i,1,obt.  

Tabela 9.27. Dimensionamento das colunas do piso 2  

PISO 2 

Coluna 𝑁𝑡𝑜𝑡(kN) 𝑀𝑟𝑒𝑞𝑐,𝑖1
(1)

(kNm) 𝑊𝑝𝑙,𝑟𝑒𝑞(cm3) section 𝑊𝑝𝑙,𝑜𝑏𝑡(cm3) 𝑀𝑝𝑙,𝑜𝑏𝑡(kNm) 

1 133.26 714.92 2013.86 HE 320 B 2149.00 762.90 

2 322.50 714.92 2013.86 HE 320 B 2149.00 762.90 

3 322.50 714.92 2013.86 HE 320 B 2149.00 762.90 

4 643.26 714.92 2013.86 HE 320 B 2149.00 762.90 

5 187.50 300.00 845.07 HE 320 B 939.10 333.38 

 

Tabela 9.28. Dimensionamento das colunas do piso 3 

PISO 3 

Coluna 𝑁𝑡𝑜𝑡(kN) 𝑀𝑟𝑒𝑞𝑐,𝑖1
(1)

(kNm) 𝑊𝑝𝑙,𝑟𝑒𝑞(cm3) section 𝑊𝑝𝑙,𝑜𝑏𝑡(cm3) 𝑀𝑝𝑙,𝑜𝑏𝑡(kNm) 

1 66.77 579.30 1631.83 HE 300 B 1869.00 663.50 

2 210.60 579.30 1631.83 HE 300 B 1869.00 663.50 

3 210.60 579.30 1631.83 HE 300 B 1869.00 663.50 

4 398.42 579.30 1631.83 HE 300 B 1869.00 663.50 

5 121.05 200.00 563.38 HE 300 B 870.10 308.89 
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Tabela 9.29. Dimensionamento das colunas do piso 4 

PISO 4 

Coluna 𝑁𝑡𝑜𝑡(kN) 𝑀𝑟𝑒𝑞𝑐,𝑖1
(1)

(kNm) 𝑊𝑝𝑙,𝑟𝑒𝑞(cm3) section 𝑊𝑝𝑙,𝑜𝑏𝑡(cm3) 𝑀𝑝𝑙,𝑜𝑏𝑡(kNm) 

1 39.31 363.97 1025.27 HE 300 B 1869.00 663.50 

2 98.70 363.97 1025.27 HE 300 B 1869.00 663.50 

3 98.70 363.97 1025.27 HE 300 B 1869.00 663.50 

4 192.61 363.97 1025.27 HE 300 B 1869.00 663.50 

5 54.60 150.00 422.54 HE 300 B 870.10 308.89 

h) Controlo da condição tecnológica  

A condição tecnológica está já verificada porque as secções das colunas não aumentam ao longo 

da altura do pórtico.  

9.9.3 Controlo da limitação do deslocamento entre pisos  

Para o estado limite SD, o deslocamento entre pisos deve ser limitado (Tabela 9.30) em cada 

piso do edifício, de acordo com a condição dr,SD ≤ λs hs do prEN 1998 1-2, com λs = 0.02. É 

importante observar que o deslocamento é obtido considerando a análise onde se utilizou o 

espectro de dimensionamento para o estado limite SD sem utilizar o limite inferior.  

Tabela 9.30. Limitação dos deslocamentos entre pisos para o estado limite SD  

Piso dr,SD (m) hs (m) dr,SD (rad) dr,SD adm (rad) 

1 0.0448 3.5 0.0128 0.02 

2 0.0591 3.5 0.0169 0.02 

3 0.0615 3.5 0.0176 0.02 

4 0.0535 3.5 0.0153 0.02 

 

A estrutura satisfaz a limitação quanto ao deslocamento relativo entre pisos do prEN1998 1-2 

[3]. Os resultados na direção Y estão apresentados na Tabela 9.31.  

Tabela 9.31. Vigas e colunas para a estrutura na direção Y  

Piso Vão 1 Vão 2 Vão 3 Vão 4 (rotulado) 

1-2 IPE 360 IPE 360  IPE 360  IPE 270 

3-4 IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 270 

Piso Coluna 1-5 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

1-2 HE 340 B HE 340 B HE 340 B HE 340 B 

3-4 HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B 

 

9.9.4 Validação do processo a partir de uma análise estática não linear (pushover)  

De modo a verificar o rigor do processo de dimensionamento de acordo com a TPMC, foi 

executada uma análise estática não linear (pushover) com o software SAP 2000 [6], considerando 

um modelo plástico A análise foi feita em controlo de deslocamento, tendo sido consideradas 
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não linearidades geométricas e materiais sujeitas a uma distribuição de cargas correspondente às 

forças horizontais apresentadas na Tabela 9.21. O modelo geométrico adotado é o mesmo já 

descrito na secção 9.6. As rótulas plásticas são consideradas rígidas-perfeitamente plásticas. Em 

particular, a resistência dos dispositivos FREEDAM são calibrados considerando uma 

sobreresistência devido à aleatoriedade do material de fricção e do pré-esforço (Eq. (C.11) do 

prDR [7]). As resistências das seções das colunas são calibradas considerando as propriedades 

nominais do aço estrutural S355.  

Na Figura 9.9 são apresentadas a curva pushover e a curva de equilíbrio do mecanismo de 

colapso para o pórtico na direção X. A equação da curva de equilíbrio do mecanismo de colapso 

é dada por:  

𝑎(𝑔) = 𝛼0
(𝑔)

− 𝛾(𝑔)𝛿𝑢 = 3.97 

onde 𝛾(𝑔)é dado pela Eq. (C.2) do prDR [7], enquanto que 𝛼0
(𝑔) é o multiplicador cinemático 

admissível das forças sísmicas horizontais correspondentes ao mecanismo global e que pode ser 

obtido a partir de:  

𝛼0
(𝑔) =

∑ 𝑀𝑐.1
∗ + 2 ∑ ∑ Ω𝐶𝑑𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝑗𝑘

𝑛𝑏
𝑗=1

𝑛𝑠
𝑘=1

𝑛𝑐
𝑖=1

∑ 𝐹𝑘
𝑛𝑠
𝑘=1 ℎ𝑘

= 4.95 

onde 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑝.𝑅𝑑.𝑗𝑘 é o valor apresentado na Tabela 8.11 e Ω𝐶𝑑 é igual a 1.56. 

Pode-se observar que a curva de equilíbrio do mecanismo de colapso é paralela à zona de 

suavização da curva pushover (Figura 9.9) e que a localização das rótulas plásticas para o 

deslocamento 𝛿𝑢 corresponde a um mecanismo global (Figura 9.10). 

 

Figura 9.9. Comparação entre a curva pushover e a curva de equilíbrio do mecanismo de colapso para 

o pórtico na direção X  
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Figura 9.10. Localização das rotulas plástica na análise pushover para um deslocamento igual a 𝛿𝑢 
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CAPÍTULO 10 

ROBUSTEZ DE PORTICOS EQUIPADOS COM LIGAÇÕES  
 

10.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo é dedicado à avaliação da robustez de pórticos simples (MRFs) e pórticos duais 

com contraventamentos centrados, tendo em conta as particularidades do uso de ligações viga-

coluna FREEDAM no comportamento dos pórticos. Realizaram-se análises estáticas não 

lineares em pórticos com as juntas rígidas pré-qualificadas no projeto EQUALJOINTS RFC 

(RFSR-CT-2013-00021) e em pórticos equipados com as juntas inovadoras FREEDAM. O 

cenário de perda de uma coluna foi considerado como cenário acidental, seguindo o proposto no 

Eurocódigo 1 Parte 1-7; tendo sido avaliado, para esta situação, a robustez e o desempenho 

estrutural dos pórticos.  

10.1.1 Dados gerais 

A robustez dos edifícios dimensionados anteriormente no capítulo 8 para condições sísmicas é 

aqui avaliada. Na Figura 10.1 está representado o esquema em planta dos edifícios analisados, 

onde os pórticos exteriores foram dimensionados para resistir às ações sísmicas. Como 

apresentado na Figura 10.2 e Figura 10.3, os pórticos nas direções X e Y têm vãos de 6 m e altura 

entre pisos de 3,5 m. O último vão dos pórticos é rotulado com a coluna da direita (coluna 

exterior) orientada segundo o eixo fraco, enquanto que o segundo vão é contraventado com 

contraventamentos centrados (no caso das estruturas com D-CBFs). Os outros vão são pórticos 

simples. Foram consideradas duas alturas diferentes para as estruturas: i) estrutura com 4 pisos 

(edifícios de pouca altura), e ii) estrutura com 8 pisos (edifícios de altura média). 

As estruturas correspondem a edifícios de escritório, i.e. categoria B de acordo com o Eurocódigo 

1 [1]. A classe de aço utilizada é S355.  

Foram consideradas as mesmas cargas verticais que no Capítulo 8: uma carga permanente 

𝐺𝑘=4.00 𝑘𝑁⁄m2 e uma carga variável uniforme igual a 𝑄𝑘=3.50 𝑘𝑁⁄m2 e 𝑄𝑘=3.00 𝑘𝑁⁄m2 para os 

pisos e cobertura, respetivamente. No entanto, os cenários de carga previstos para a avaliação da 

robustez correspondem a cenários acidentais. Assim sendo, nas análises estruturais foi 

considerada a combinação de ação acidental dada pelo EN 1990 [2]: 

𝐺𝑘 + 𝜓1𝑄𝑘 

onde o fator ψ1 foi considerado igual a 0.5. 

Isto resulta numa carga uniformemente distribuída nas lajes igual a:  

 Para os pisos: 

𝐺𝑘 + 𝜓1𝑄𝑘 = 4.00 + 0.5 × 3.5 = 5.75 kN m2⁄  

 

 Para a cobertura: 

𝐺𝑘 + 𝜓1𝑄𝑘 = 4.00 + 0.5 × 3 = 5.50 kN m2⁄  
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Figura 10.1. Configuração em plano dos edifícios 

 

Figura 10.2. Configuração do edifício em elevação na direção X (MRF eD-CBFs)  
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Figura 10.3. Configuração do edifício em elevação na direção Y (MRF e D-CBFs)  

Os edifícios foram anteriormente dimensionamento de acordo com as regras sísmicas da nova 

versão preliminar do Eurocódigo 8, considerando as três classes de ductilidade previstas pelo 

regulamento (DC1, DC2 e DC3), assim como de acordo com a Theory of Plastic Mechanism 

Control (TPMC) [3] para as classes de ductilidade DC2 e DC3. Deste modo, podem ser 

analisadas 40 estruturas (Figura 10.4), i.e. 20 estruturas com juntas FREEDAM + 20 com juntas 

tradicionais.  

 

Figura 10.4. Casos potenciais a ser analisados  
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10.1.2 Contexto normativo 

Os requisitos para dimensionar e construir edifícios com uma robustez apropriada, de modo a 

evitar o colapso desproporcional em situações de dimensionamento acidentais, são estabelecidos 

pelo EN 1990. As estratégias e detalhes sobre o cumprimento destes requisitos são fornecidos 

no EN 1991-1-7 [4]. Mesmo que a rotura localizada devido a ações acidentais possa ser aceitável, 

o regulamento exige que seja garantido a integridade estrutural, evitando o desenvolvimento do 

colapso progressivo com o objetivo de poupar a vida dos ocupantes e permitir a intervenção dos 

serviços de emergência.  

O EN 1991-1-7 sugere estratégias de dimensionamento específicas baseadas nas potenciais 

consequências que possam advir da rotura do edifício quando sujeito a um evento excecional. 

Deste modo, os edifícios são classificados de acordo com o risco associado à sua rotura em três 

classes, como apresentado na Tabela 10.1. Os edifícios em análise, de acordo com esta tabela, 

pertencem à classe de consequência 2 (CC2). Para além disso, no Anexo A do EN 1991-1-7 [4], 

a classe de consequência 2 está subdivida nas classes CC2a (classe de baixo risco) e CC2b (classe 

de risco superior), dependendo do numero de pisos, tipo de edifício, e tipo de ocupação. Tendo 

em conta esta subdivisão, os edifícios de 4 pisos devem ser classificados com pertencentes à 

classe CC2a, enquanto que os edifícios de 8 pisos pertencem à classe de risco CC2b.   

Tabela 10.1. Classificação do edifício de acordo com EN 1991-1-7 [4] 

 

Para edifícios pertencentes ao grupo de risco superior (CC2b), um cenário razoável de ser 

considerado no dimensionamento a eventos acidentais é a remoção completa de um elemento de 

suporte. Esta situação simula o caso no qual o elemento suporte é completamente perdido após 

um evento acidental e permite verificar se é possível ativar caminhos alternativos de carga e 

descobrir um novo estado de equilíbrio. O contexto normativo em vigor define este procedimento 

como “conceito de remoção de elementos de suporte” e, como indicado no EN 1991-1-7, deve 

ser aplicado para todos os elementos de suporte (colunas, vigas de transferência, ou qualquer 

outra secção nominal de paredes resistentes), removendo-os um de cada vez, em cada piso do 

edifício. Mesmo que este método pareça entediante e moroso, possibilita a verificação se o 

edifício se mantém estável e se a extensão da rotura local (neste caso a perda do elemento de 

suporte) é evitada pela ativação de caminhos de carga alternativos. Quando a perda de um 

elemento de suporte gera um colapso desproporcional, i.e. a extensão do dano local excede um 

determinado limite, o elemento removido deve ser classificado como “elemento chave” e deve 

ser dimensionado de acordo com métodos de reforço da capacidade resistente do elemento.  
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Nas investigações a seguir apresentadas, a robustez de estruturas é verificada considerando a 

perda de uma coluna interior de base dos pórticos MRFs e D-CBFs. 

10.2 ANÁLISES DE ROBUSTEZ  

10.2.1 Pórticos Simples (MRFs) 

Foram dimensionados um total de 20 pórticos simples (MRFs) para solicitações sísmicas, cada 

um destes casos com diferentes secções dependendo do método de dimensionamento utilizado, 

da classe de ductilidade considerada e da tipologia das juntas. Nesta secção, a robustez destes 

pórticos é avaliada a partir de análises pushdown considerado o cenário da perda de uma coluna. 

Antes da análise numérica explícita, a localização da coluna a remover tem que ser definida. 

Visto que apenas os pórticos exteriores foram dimensionados para resistir a ações sísmicas e 

portanto, foram equipados com juntas FREEDAM, a remoção da coluna é feita nas colunas dos 

pórticos exteriores, como apresentado na Figura 10.5. Visto que as áreas de influência das 

colunas assinaladas a vermelho não variam, a força axial que atua nas colunas é semelhante. 

Assim, numa análise considerando o cenário da perda de uma coluna, qualquer uma destas 

localizações levaria a resultados semelhantes para qualquer uma das direções (X ou Y). No 

entanto, visto que o objetivo é verificar a robustez de MRFs com dispositivos FREEDAM, a 

melhor localização para a remoção da coluna é a apontada na figura abaixo. A localização 

escolhida assegura que as juntas FREEDAM serão ativadas após a perda da coluna e que a 

robustez dos pórticos MRFs considerando este cenário será dependente do comportamento 

destas ligações.  

 

Figura 10.5. Localização da coluna removida  
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10.2.1.1  Investigação preliminar  

Embora as simulações numéricas sejam um dos métodos mais utilizados para verificar a robustez 

de estruturas após a perda de uma coluna, o seu uso também implica um processo numérico 

moroso associado a um esforço computacional bastante elevado.  

Dado o número significante de modelos que se teria que construir para similar a perda de uma 

coluna em cada uma das estruturas, procedeu-se a uma investigação preliminar de quais as 

estruturas mais críticas, i.e. estruturas para as quais a perda de uma coluna levaria ao 

desenvolvimento de mecanismos plásticos e, à posteriori, ao desenvolvimento de forças 

catenárias e efeitos de membrana. O objetivo deste estudo é aferir se a estrutura sobrevive ao 

evento com deformações plásticas limitadas ou se desenvolve um mecanismo plástico global. 

Caso um pórtico simples MRFs se comporte como no primeiro caso, pode concluir-se que a 

estrutura possui robustez suficiente para sobreviver ao evento, não sendo necessário proceder a 

simulações numéricas. Pelo contrário, quando é provável que se desenvolva um mecanismo 

plástico global, então é necessário proceder a uma simulação numérica pushdown de modo a 

determinar se a estrutura exibe um nível adequado de robustez para sobreviver à perda da coluna. 

O princípio deste estudo preliminar é representado na Figura 10.6, onde P é a carga vertical 

aplicada (simulando o efeito da perda da coluna) e corresponde ao desenvolvimento do 

mecanismo plástico na parte diretamente afetada do pórtico (DAP).  

 

Figura 10.6. Mecanismo plástico investigado no pórtico MRF exterior  

Nos casos em que P é inferior à carga axial na coluna removida (Nnormal) estimada, considerando 

a combinação de ação acidental, procede-se a uma simulação numérica do cenário acidental 

considerado, investigando a resposta após plastificação da estrutura, aferindo assim se esta 

possui robustez adequada. O estudo preliminar efetuado está representado na Tabela 10.2 para 

as estruturas com juntas tradicionais rígidas e na Tabela 10.3 para as estruturas com os 

dispositivos FREEDAM. 

 

MRFs com juntas tradicionais rígidas  

Os pórticos MRFs com juntas tradicionais rígidas foram dimensionados para resistir à ação 

sísmica de acordo com as regras do conceito por capacidade real. Este princípio implica a adoção 

de um conceito coluna forte- viga fraca, o que implica que as rotulas plásticas se desenvolvam 

nas extremidades das vigas (sendo estes elementos os elementos dissipativos), e por isso, sem 
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deformações plásticas nas juntas. Assim sendo, a investigação preliminar é baseada na 

capacidade plástica das vigas. Os resultados mostram que, para o cenário considerado, é provável 

que se desenvolva um mecanismo plástico global num dos dez pórticos considerados (para um 

rácio P/Nnormal de 0.97). Foi então efetuada uma análise numérica para o pórtico de 4 pisos 

dimensionado de acordo com o EC8 e pertencente à classe de ductilidade DC1. Adicionalmente, 

apesar de todas as estruturas de 8 pisos apresentarem um rácio P/Nnormal superior à unidade, foi 

efetuada uma análise numérica para a estrutura com um rácio menor, isto é, o pórtico de 8 pisos, 

dimensionado a partir da teoria TPMC e pertencente à classe de ductilidade DC2, de modo a 

validar este estudo preliminar para as estruturas de altura média.  

Tabela 10.2. Investigação preliminar para os pórticos MRFs com juntas tradicionais rígidas  

Nome da estrutura Tipo de altura 

Classe de 

ductilidade Nnormal [kN] Ppredicted [kN] 

Ppredicted/ 

Nnormal 

4 St_DC1_MRFs_EC8 

P
eq

u
en

a 
al

tu
ra

 

DC1 484 471 0.97 

4 St_DC2_MRFs_EC8 DC2 484 863 1.78 

4 St_DC3_MRFs_EC8 DC3 484 761 1.57 

4 St_DC2_MRFs_TPMC DC2 484 595 1.23 

4 St_DC3_MRFs_TPMC DC3 484 678 1.40 

8 St_DC1_MRFs_EC8 

M
éd

ia
 a

lt
u

ra
 DC1 977 1560 1.60 

8 St_DC2_MRFs_EC8 DC2 977 2475 2.53 

8 St_DC3_MRFs_EC8 DC3 977 2017 2.06 

8 St_DC2_MRFs_TPMC DC2 977 1053 1.08 

8 St_DC3_MRFs_TPMC DC3 977 1356 1.39 

MRFs com juntas FREEDAM  

As zonas dissipativas nos pórticos com dispositivos FREEDAM concentram-se nas juntas. De 

modo a evitar qualquer dano para os elementos estruturais ligados pelas juntas FREEDAM, o 

momento resistente das juntas foi ajustado de modo a ser o mais próximo possível do momento 

fletor de cálculo Mf,Ed na face da coluna para a combinação de ação sísmica. Isto é conseguido 

através da calibração do pré-esforço Pf  nos parafusos de alta resistência utilizado nas chapas de 

aço e nas chapas de fricção dos dispositivos dissipativos. Assim sendo, para a investigação 

preliminar, o momento resistente das juntas deve ser assumido como o momento que provoca o 

escorregamento dos dispositivos de fricção. Dado isto, o valor da força vertical P para estes 

pórticos corresponde ao desenvolvimento de um mecanismo de “escorregamento” obtido quando 

as juntas viga-coluna entram na fase de escorregamento. Consequentemente, se a estrutura 

sobreviver à perda da coluna sem exceder a resistência de escorregamento dos dispositivos 

FREEDAM, é razoável assumir que é robusta para o cenário considerado. Os resultados da 

análise preliminar estão apresentados na Tabela 10.3 e mostram que, o mecanismo de 

escorregamento é atingido antes da perda completa da coluna em quase todos os pórticos. Assim, 

para estes pórticos, foram efetuadas simulações numéricas tendo em conta o comportamento 

após escorregamento dos dispositivos. 
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Tabela 10.3. Investigação preliminar para os pórticos MRFs com juntas FREEDAM  

Nome da estrutura Tipo de altura 

Classe de 

ductilidade Nnormal [kN] Ppredicted [kN] 

Ppredicted/ 

Nnormal 

4 St_DC1_MRFs_EC8 

P
eq

u
en

a 
al

tu
ra

 

DC1 484 329 0.68 

4 St_DC2_MRFs_EC8 DC2 484 395 0.82 

4 St_DC3_MRFs_EC8 DC3 484 349 0.72 

4 St_DC2_MRFs_TPMC DC2 484 318 0.66 

4 St_DC3_MRFs_TPMC DC3 484 318 0.66 

8 St_DC1_MRFs_EC8 

M
éd

ia
 a

lt
u

ra
 DC1 977 926 0.95 

8 St_DC2_MRFs_EC8 DC2 977 1254 1.28 

8 St_DC3_MRFs_EC8 DC3 977 1324 1.35 

8 St_DC2_MRFs_TPMC DC2 977 750 0.77 

8 St_DC3_MRFs_TPMC DC3 977 1149 1.18 

3.2.1.2. Simulações numéricas  

O cenário da perda de uma coluna no pórtico exterior foi efetuado utilizando o software de 

elementos finitos FINELG [5], desenvolvido pela Universidade de Liège em colaboração com o 

gabinete de projeto Greisch. O software permite realizar diferentes tipos de análise (i.e. elástica, 

não linear estática/dinâmica) enquanto resolve problemas complexos que incluem não 

linearidades geométricas e materiais.  

Os modelos numéricos dos pórticos foram desenvolvidos num ambiente 3D, utilizando 

elementos viga 3D. Foram consideradas as propriedades do aço S355 para os elementos 

estruturais, considerando uma lei constitutiva quadrilinear do material, composta por um patamar 

de cedência e endurecimento do material, como representado na Figura 10.7, e de acordo com a 

versão preliminar do EN 1993-1-14 [6].  

 

Figura 10.7. Lei constitutiva do material [6] 

Ao contrário dos pórticos com juntas rígidas, os pórticos com dispositivos FREEDAM requerem 

uma atenção específica no que diz respeito à modelação do comportamento das juntas. Este 

comportamento é bastante não linear devido à ativação progressiva dos componentes básicos 

durante a aplicação da carga. Para além disso, a utilização de molas rotacionais para reproduzir 

o comportamento da junta é inapropriada quando a interação de esforços M-N é um fator chave, 

que é o caso para os cenários de perda da coluna. De facto, um pórtico que perde uma das suas 

colunas entra, na maioria das vezes, no domínio das grandes deformações, implicando que as 

juntas nas extremidades das vigas acima da coluna perdida, que inicialmente estão sujeitas a 

momento fletor vão sendo gradualmente sujeitas predominantemente a esforços axiais com o 

desenvolvimento das ações catenárias. A solução para ter em conta a interação M-N das juntas 
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passa pela caracterização da junta através de um modelo de molas com multicamadas, derivado 

do método das componentes do EN 1993-1-8 [7]. No entanto, um modelo sofisticado com 

diversas molas translacionais representa desafios em termos de modelação. De modo a superar 

este inconveniente, foi desenvolvido um modelo simplificado com duas molas, que foi validado 

com resultados experimentais em [8] e [9]. As juntas FREEDAM foram implementadas nos 

modelos numéricos a partir de um sistema de duas molas translacionais com propriedades 

mecânicas definidas de acordo com o método das componentes. Na Figura 10.8a representa-se 

graficamente este modelo para os dispositivos FREEDAM do tipo D1, onde a mola superior – 

“Spring Top” e a mola inferior – “Spring Bottom” são molas translacionais equivalentes que 

simulam o conjunto de componentes básicas ativas na junta. A mola vertical – “Shear Spring” é 

introduzida para assegurar a transferência de esforços de corte na extremidade da viga.  

 

a) Modelo mola para o dispositivo FREEDAM D1  

 
b) Curva tipica F-δ “Spring Top” 

 
c) Curva típica F-δ “Spring Bottom” 

Figura 10.8. Modelo de duas molas para similar as juntas FREEDAM 

Tal como acima mencionado, as propriedades mecânicas das duas molas foram estimadas com 

base no método das componentes e implementadas no modelo FE a partir de curvas F-δ não 

lineares, como é exemplificado na Figura 10.8b-c para um caso típico do dispositivo D1. 

A simulação da perda da coluna do pórtico exterior em regime quase-estático foi efetuado a partir 

de diferentes sequências de carga, como ilustrado na Figura 10.9. Primeiro, a coluna a ser 

removida foi ficticiamente removida, simulando a sua presença a partir da carga vertical Nnormal 

que substitui a reação na coluna removida para a combinação de carga acidental. A seguir, foi 

efetuada uma análise não linear aplicando uma força incremental λNnormal com sentido 

descendente, até se obter a rotura do pórtico. Seguindo o deslocamento vertical no ponto de 

aplicação da carga, a resposta não linear do pórtico até ao seu colapso pode ser caracterizado 

através de uma curva força – deslocamento vertical (F-δvertical). O pórtico investigado pode ser 

classificado como robusto se um fator de carga λ igual a 1 for atingido antes do colapso do 

pórtico.  
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Figura 10.9. Sequencia de carga para o cenário perda de coluna  

10.2.1.2 Resultados 

Pórticos MRFs com juntas tradicionais rígidas 

De modo a validar as hipóteses iniciais de que a respostas dos pórticos nas direções X e Y são 

semelhantes, o cenário de perda da coluna foi simulado nas duas direções para o pórtico de 4 

pisos dimensionado de acordo com o EC8 e pertencente à classe de ductilidade DC1. As curvas 

F-δvertical apresentadas na Figura 10.10a mostram que, de facto, os pórticos exibem uma resposta 

semelhante apesar das diferentes distribuições de carga nas duas direções. Mesmo que o 

mecanismo plástico ocorra para valores de P um pouco inferiores na direção Y, não existem 

diferenças na resposta após mecanismo dos dois pórticos, sendo as duas robustas o suficiente 

para resistir à perda da coluna. É assim razoável proceder às simulações numéricas dos pórticos 

MRFs numa direção apenas; doravante, a resposta dos pórticos na direção X será descrita em 

detalhe. 

a) 4St_DC1_MRFs_EC8 b) 8St_DC2_MRFs_TPMC 

Figura 10.10. Análises pushdown – pórticos com juntas tradicionais 

A Figura 10.10 indica que a previsão inicial do valor de Ppredicted (ver Tabela 10.2) é bastante 

próxima do valor numérico para os dois pórticos analisados, o que valida a investigação 

preliminar. Tanto os pórticos com 4 pisos como os de 8 pisos são suficientemente robustos para 

resistir à perda da coluna. No entanto, existe o desenvolvimento de um mecanismo plástico nas 
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vigas acima da coluna perdida para valores da força descendente na ordem de Nnormal. No entanto, 

os dois pórticos analisados exibem uma significante reserva residual; ocorre o colapso quando a 

tensão última é atingida nas rótulas plásticas localizadas nas extremidades das vigas, como 

ilustrada a Figura 10.11. 

Com base na boa concordância entre os resultados preliminares e as previsões numéricas acima 

relatadas, pode-se concluir que os MRFs com juntas tradicionais, para as quais as simulações 

numéricas não foram realizadas, permanecem na zona elástica após a perda da coluna. Essa 

expectativa é justificada pelos valores da razão P / Nnormal prevista no estudo preliminar que são 

consideravelmente maiores que 1. 

 

Figura 10.11. Zonas plásticas (a azul) nas extremidades das vigas na zona DAP no pórtico de 4 pisos 

Pórticos MRFs com juntas FREEDAM  

A particularidade dos modelos numéricos dos pórticos MRFs equipados com dispositivos 

FREEDAM foi a implementação do modelo de molas atrás apresentado. Durante o 

dimensionamento sísmico apresentado no Capítulo 8 deste manual, a resistência de 

escorregamento das juntas foi calibrada com base no momento fletor de cálculo na face das 

colunas para a combinação de ação sísmica. Isto leva a uma solução de dimensionamento que 

implica a variação da resistência de escorregamento das juntas FREEDAM de piso a piso. Este 

aspeto foi tido em conta explicitamente no modelo FE, ajustando as propriedades mecânicas do 

modelo de duas molas de acordo com a solução de dimensionamento sísmica.  

As linhas contínuas dos gráficos da Figura 10.13 representam a resposta da estrutura de 4 pisos 

à perda da coluna. É facilmente percetível que todos os pórticos analisados não são robustos o 

suficiente para sobreviver à perda da coluna considerada, visto que todas as linhas contínuas 

terminam antes de se atingir o valor Nnormal. É de realçar que a configuração inicial do dispositivo 

dissipativo proposto para ações sísmicas, leva a uma rotura frágil das juntas logo se atingir a 

extremidade dos furos alongados do amortecedor (i.e. o final do escorregamento). A rotura frágil 

é causada pelo facto de, no final da fase de escorregamento, apenas dois parafusos M16 estarem 

em contacto com a extremidades dos furos, devido à configuração dos furos alongados, e sujeitos 

a esforços de corte. A resistência ao corte dos dois parafusos M16 é consideravelmente mais 

baixa que a resistência plástica de qualquer outra componente do dispositivo. Assim, a rotura das 
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juntas corresponde à rotura dos parafusos ao corte, o que reduz drasticamente a ductilidade após 

escorregamento das juntas FREEDAM. 

De modo a ultrapassar esta desvantagem, a configuração inicial dos dispositivos e fricção (Figura 

10.12a) foi ajustada e otimizada. Uma solução conveniente, que não implica qualquer 

modificação nos custos da junta, passa por substituir o furo alongado longo, utilizado para dois 

parafusos M16 (para o dispositivo D1), por dois furos alongados mais curtos para cada parafuso 

(Figura 10.12b). Esta modificação simples não modifica a resistência de escorregamento das 

juntas, mas melhora significativamente o comportamento após escorregamento, sujeitando assim 

quatro parafusos M16 ao corte quando as extremidades dos furos alongados são atingidas no 

final da fase de escorregamento.   

 
a) Configuração inicial com 2 furos alongados  

 
b) Configuração otimizada proposta 

Figura 10.12. Configuração das juntas FREEDAM 

A resposta dos pórticos equipados com dispositivos FREEDAM, incluindo esta modificação, 

está representada em linhas tracejadas na Figura 10.13. A robustez dos pórticos melhora 

significativamente quando se comparam os resultados das duas configurações do dispositivo 

(com 2M16 e 4M16 em corte após o escorregamento).  

No pórtico de 4 pisos dimensionado de acordo com o EC8 e pertencente à classe de ductilidade 

DC1 (Figura 10.13a), o colapso ocorre devido às deformações plásticas excessivas nas vigas do 

1º piso. A formação de rótulas plásticas nas vigas na proximidade das juntas FREEDAM é devido 

à resistência plástica inferior das vigas quando comparada com a resistência após 

escorregamento das juntas. Para os outros pórticos, o colapso ocorre devido à rotura das juntas 

que falham devido ao corte dos parafusos; em alguns casos também se desenvolvem deformações 

plásticas nas vigas.  
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a) 4St_DC1_MRFs_EC8 b) 4St_DC2_MRFs_EC8 

a)4St_DC3_MRFs_EC8 b)4St_DC2_MRFs_TPMC 

  

c) 4St_DC3_MRFs_TPMC 

Figura 10.13.Análises pushdown– pórticos 4 pisos com juntas FREEDAM  
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a)8St_DC1_MRFs_EC8 b)8St_DC2_MRFs_TPMC 

Figura 10.14. Análise pushdown – pórticos de 8 pisos com juntas FREEDAM 

A resposta dos pórticos com 8 pisos, representada na Figura 10.14, é semelhante à dos pórticos 

de 4 pisos. Os dois pórticos “críticos” identificados durante o estudo preliminar não são 

suficientemente robustos para resistir à perda da coluna com a configuração original do 

dispositivo FREEDAM. Por outro lado, a robustez dos pórticos é significativamente melhorada 

com a configuração otimizada, ativando os quatro parafusos M16 ao corte na fase após 

escorregamento. O colapso dos pórticos ocorre mais uma vez devido ao corte dos parafusos, com 

uma considerável plastificação das vigas.  

10.2.2 Pórticos duais com contraventamentos centrados (D-CBFs) 

10.2.2.1 Investigação preliminar  

Para os pórticos duais CBF, o cenário investigado foi a perda da segunda coluna de base e o 

contraventamento adjacente (Figura 10.15a). Foi conduzida uma investigação preliminar de 

forma semelhante ao apresentado para os pórticos simples, comparando a força axial que advém 

das cargas verticais aplicada à coluna removida (Nnormal) com a força vertical mobilizada pelo 

mecanismo plástico acima dos elementos estruturais removidos (P na Figura 10.15b). Para os 

casos onde P > Nnormal, não há o desenvolvimento de mecanismo plástico após a perda da coluna 

e tanto o contraventamento como a estrutura podem ser considerados estáveis. Pelo contrário, 

quando P < Nnormal, pode desenvolver-se mecanismos plásticos após a perda dos elementos 

estruturais, sendo necessário analisar a estabilidade destas estruturas. Estes estudos foram 

conduzidos através de análises numéricas com o software SAP2000. 

É de realçar que, para o cálculo de P, as rotulas plásticas foram consideradas nos 

contraventamentos e nas extremidades das vigas para os pórticos com as juntas rígidas e, nas 

juntas viga-coluna e ligações dos contraventamentos para os pórticos com juntas FREEDAM.  

A partir desta análise, foram considerados 2 pórticos com juntas rígidas e quatro pórticos com 

juntas FREEDAM (Tabela 10.4 e Tabela 10.5). 
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a) Localização da coluna e contraventamento 

removido 

b) Mecanismo plástico para pórticos duais  

Figura 10.15. Analises de robustez dos pórticos CBF  

Tabela 10.4. Investigação preliminar para os pórticos D-CBF com juntas tradicionais 

Nome da estrutura Tipo de altura 

Classe de 

ductilidade Nnormal [kN] Ppredicted [kN] 

Ppredicted/ 

Nnormal 

4 St_DC1_D-CBFs_EC8 

P
eq

u
en

a 
al

tu
ra

 

DC1 473 2167 4.59 

4 St_DC2_D-CBFs_EC8 DC2 473 1553 3.29 

4 St_DC3_D-CBFs_EC8 DC3 473 1692 3.58 

4 St_DC2_D-CBFs_TPMC DC2 473 872 1.84 

4 St_DC3_D-CBFs_TPMC DC3 473 1309 2.77 

8 St_DC1_D-CBFs_EC8 

M
éd

ia
 a

lt
u

ra
 DC1 971 3444 3.55 

8 St_DC2_D-CBFs_EC8 DC2 971 3337 3.44 

8 St_DC3_D-CBFs_EC8 DC3 971 4329 4.46 

8 St_DC2_D-CBFs_TPMC DC2 971 1426 1.47 

8 St_DC3_D-CBFs_TPMC DC3 971 1900 1.96 
 

 

Tabela 10.5. Investigação preliminar para os pórticos D-CBF com juntas FREEDAM 

Nome da estrutura Tipo de altura 

Classe de  

ductilidade Nnormal [kN] Ppredicted [kN] 

Ppredicted/ 

Nnormal 

4 St_DC1_D-CBFs_EC8 

P
eq

u
en

a 
al

tu
ra

 

DC1 473 982 2.17 

4 St_DC2_D-CBFs_EC8 DC2 473 522 1.20 

4 St_DC3_D-CBFs_EC8 DC3 473 770 1.72 

4 St_DC2_D-CBFs_TPMC DC2 473 376 0.88 

4 St_DC3_D-CBFs_TPMC DC3 473 385 0.79 

8 St_DC1_D-CBFs_EC8 

M
éd

ia
 a

lt
u

ra
 DC1 971 1124 2.62 

8 St_DC2_D-CBFs_EC8 DC2 971 1004 2.35 

8 St_DC3_D-CBFs_EC8 DC3 971 1035 2.01 

8 St_DC2_D-CBFs_TPMC DC2 971 854 0.92 

8 St_DC3_D-CBFs_TPMC DC3 971 1000 1.03 
 

 

10.2.2.2 Modelação das juntas  

Tal como demonstrado anteriormente para os pórticos simples, as juntas são elementos chave 

que influenciam bastante a robustez global das estruturas. Assim sendo, para analisar 

corretamente o comportamento dos pórticos com as juntas FREEDAM, foi necessário modelar 

as ligações.  
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Para os casos analisados, foi utilizado um modelo de molas para inserir o comportamento das 

juntas viga-coluna FREEDAM. Em particular, foi utilizado um modelo de duas molas ligadas 

por elementos rígidos e dispostas de forma a ter em conta o braço da ligação de acordo com o 

modelo simplificado da EN 1993 1-8 [7], i.e. a distância entre o banzo da viga em tração e o 

centro de compressão da ligação, tal como se apresenta na Figura 10.8a. A curvas força – 

deformação das molas têm em conta o comportamento nas fases de escorregamento e após 

escorregamento das juntas FREEDAM [9] (Figura 10.8b-c). No que diz respeito à resistência de 

escorregamento, este valor foi ajustado em cada pórtico e em cada piso de acordo com o 

dimensionamento sísmico.  

  

a) Ligação – esquema geral  b) Comportamento ao corte  

Figura 10.16. Ligação do contraventamento  

É de realçar que foram utilizadas duas configurações dos furos alongados dos dispositivos de 

fricção. Nomeadamente, foi utilizada a configuração da Figura 10.8, i.e. dois furos alongados 

com dois parafusos em cada furo e uma segunda configuração com quatro furos alongados mais 

curtos, tal como já utilizado para as análises dos pórticos simples. Como demonstrado na secção 

dos resultados abaixo, esta segunda configuração melhora significativamente a robustez dos 

pórticos, como também já demonstrado pelos resultados dos pórticos simples.  

Adicionalmente, para os pórticos CBF, também existem dispositivos FREEDAM nas ligações 

dos contraventamentos que foram modeladas através de molas de corte (Figura 10.16). 

10.2.2.3  Resultados 

Nesta secção apresentam-se os resultados principais das análises de robustez considerando um 

cenário de perda de coluna dos pórticos CBF.  

Em primeiro, analisou-se a influência do esquema de carga na direção X e Y na robustez das 

estruturas, utilizando para tal, o pórtico de 4 pisos com as juntas tradicionais. Na Figura 10.17 

pode ser observado o resultado desta análise. Como se observa, a resposta das estruturas é 

semelhante. A única diferença que se observa é um início da fase de plastificação nas vigas 

precoce para o caso da estrutura na direção Y, devido ao valor da carga que atua nas vigas nesta 

direção que é superior ao valor que atua nestes elementos na direção X. Sendo assim, concluiu-

se que analisar o pórtico da direção X é suficiente para avaliar a robustez do edifício.  
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Figura 10.17.Analises pushdown– influência do esquema de carga  

Nos gráficos seguintes (Figura 10.18 e Figura 10.19) são apresentadas as curvas força – 

deformação vertical dos pórticos analisados considerando a primeira configuração das juntas 

para o caso dos pórticos com juntas FREEDAM. Em geral, pode dizer-se que todas as estruturas 

sobrevivem à rotura da coluna, i.e., a sua resistência última é superior à carga vertical na coluna 

removida (Nnormal). Adicionalmente, a força correspondente à formação do mecanismo plástico 

calculada na investigação preliminar (Ppredicted), está de acordo com o observado nos modelos 

numéricos. Perto deste valor, as curvas começam a mostrar um comportamento plástico devido 

à ativação de rotulas plásticas nas extremidades das vigas nos pórticos com ligações rígidas e da 

superação da resistência de escorregamento das juntas FREEDAM nos pórticos equipados com 

este tipo de ligação.  

Relativamente aos pórticos com juntas tradicionais, as análises foram interrompidas quando as 

rótulas plásticas nas extremidades das vigas ou dos contraventamentos atingiram a sua 

resistência ou rotação última ou quando apareceram rotulas plásticas na zona indiretamente 

afetada do pórtico. Comparando os casos analisados, pode concluir-se que o comportamento das 

estruturas é bastante semelhante, sendo que a ductilidade global para o pórtico com 8 pisos é um 

pouco inferior à do pórtico com 4 pisos devido ao aparecimento precoce das rotulas plásticas na 

zona indiretamente afetada.  

  

Figura 10.18. Análises pushdown analysis– Pórticos com juntas tradicionais  
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Relativamente aos pórticos com juntas FREEDAM analisados, as observações são as mesmas. 

Todos os pórticos exibem um comportamento semelhantes, sendo que as pequenas diferenças 

observadas estão relacionadas com o ajustamento da resistência de fricção das juntas viga-coluna 

e da ligação ao corte dos contraventamentos. Quanto à influência da altura dos pórticos, as 

observações feitas para os pórticos com juntas rígidas podem ser feitas aqui, i.e., a ductilidade 

dos pórticos é ligeiramente reduzida com o aumento da altura do pórtico. A rotura das estruturas 

é dada pela rotura ao corte dos parafusos dos dispositivos FREEDAM.  

 
 

  

Figura 10.19. Análises pushdown– Pórticos com juntas FREEDAM 

Finalmente, os gráficos apresentados na Figura 10.20 mostram a influência da configuração dos 

furos alongados na robustez das estruturas. É bastante claro que adotando a configuração com 

quatro furos mais curtos em vez de dois, a resposta estrutural na fase após escorregamento e a 

ductilidade global melhoram significativamente, devido à ativação de todos os parafusos do 

dispositivo de fricção ao corte. Assim sendo, este parâmetro geométrico deve ser considerado no 

dimensionamento destas ligações. Adicionalmente, nos pórticos com 8 pisos, existe plastificação 

em algumas das vigas no vão sem contraventamentos após o escorregamento das ligações 

(triângulos na Figura 10.20). No entanto, o modo de colapso de todos os casos analisados está 

associado com a falha ao corte da ligação dos contraventamentos do 2º piso (Figura 10.21). É de 
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realçar que a plastificação das vigas pode ser evitada se a resistência após escorregamento das 

ligações for tida em conta no dimensionamento das vigas.  

 
 

a) Pórtico com 4 pisos b) Pórtico com 8 pisos 

Figura 10.20. Influência da configuração dos furos alongados  

  

a) DC2 – TPMC – 4bolts b) DC2 – TPMC – 4bolts 

Figura 10.21. Pórtico com 8 pisos e juntas FREEDAM– rotulas plásticas e rotura das ligações  

10.3 CONCLUSÕES 

Neste capítulo avaliou-se a robustez de pórticos simples e duais com contraventamentos 

centrados. Foram efetuadas análises estáticas considerando a remoção de membros estruturais 

ao nível da base dos pórticos exteriores. Numa primeira etapa, foram realizadas análises 

preliminares de modo a identificar as estruturas que provavelmente desenvolveriam mecanismos 

plásticos após a perda do elemento/s estrutural/is. De seguida, numa segunda etapa, foram 

conduzidas simulações numéricas das estruturas consideradas críticas considerando cada uma 

das tipologias de juntas (tradicionais e FREEDAM), tipo de pórtico (simples e contraventado) e 

a variação de altura dos pórticos (4 e 8 pisos). Como conclusões desta investigação, realçam-se: 
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 A robustez de pórticos simples (MRFs) com juntas tradicionais rígidas dimensionadas 

para resistir a ações sísmicas foi avaliada através de análises estáticas não lineares 

considerando um cenário de perda de uma coluna. Os resultados destas análises 

mostraram que todos os pórticos exibem níveis adequados de robustez que lhes permite 

sobreviver à perda da coluna de base.  

 

 Os pórticos MRFs equipados com os dispositivos FREEDAM propostos inicialmente não 

são suficientemente robustos para resistir ao cenário da perda de coluna. A falta de 

resistência residual é devido à rotura frágil induzida pelos dispositivos pela rotura dos 

parafusos ao corte. Uma solução fácil e económica para ultrapassar este problema foi 

identificada e passa pela modificação da geometria dos furos alongados, substituindo os 

dois furos longos por quatro furos mais curtos, ativando assim, os quatro parafusos ao 

corte no final do escorregamento. A investigação numérica realçou a eficácia desta 

simples modificação. Foi observado um melhoramento significativo da robustez das 

estruturas, tal que todas as estruturas passaram a sobreviver à perda da coluna com 

deformações plásticas limitadas.  

 

 Todos os pórticos CBF com juntas tradicionais, independentemente da tipologia, 

possuem robustez suficiente para sobreviver ao cenário de perda da coluna e elemento de 

contraventamento, apresentando uma resistência e ductilidade residual. No entanto, isto 

é conseguido através da plastificação das extremidades das vigas e contraventamentos.  

 

 Todos os pórticos CBF com juntas FREEDAM possuem robustez suficiente para 

sobreviver ao cenário acidental considerado através da ativação do escorregamento ao 

nível das juntas viga-coluna e das ligações dos contraventamentos, mantendo os outros 

elementos da estrutura no regime elástico. A resistência e ductilidade residual depende 

fortemente da configuração dos furos alongados do dispositivo de fricção. Quando os 

quatro parafusos são ativados ao corte após o escorregamento (configuração onde se 

utilizam quatro furos alongados), a resistência e ductilidade das estruturas é bastante 

semelhantes às das estruturas com juntas tradicionais.  
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