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RESUMO ABSTRACT

Neste artigo apresenta-se uma síntese sobre a concepção e o
dimensionamento do reforço de elementos de viga ou de pilar por
encamisamento. São tratados os critérios de dimensionamento, os métodos
de análise e os métodos de cálculo dos esforços resistentes de flexão e de
esforço transverso e apresentam-se disposições construtivas para este tipo
de reforço.

This paper presents a syntbesis of tbe design of reinforced concrete
beams and columns strengtbened by jacketing. The design criteria, tbe
metbods of ana1ysis and tbe evaluation of tbe design resistant bending
moment and shear are presented. Construction details are presented for
tbis type of strengtbeningo

1 - INTRODUÇÃO

o presente artigo tem como objectivo apresentar uma
síntese sobre o reforço de estruturas de betão armado e pré-
-esforçado por encamisamento das secções e vem no segui-
mento de um outro, já publicado, sobre o reforço por adi-
ção de armaduras exteriores.

O reforço de uma estrutura está, em geral, associado à
correcção de anomalias decorrentes de deficiências de pro-
jecto, construção ou utilização ou à necessidade de alterar
a fmalidade da construção. São ainda de referir situações
em que se pretende reforçar uma estrutura para aumentar os
seus níveis de segurança, nomeadamente em relação à ac-
ção sísmica.

O encamisamento é uma alternativa para o reforço de
elementos estruturais, podendo apresentar vantagens eco-
nómicas e de comportamento em relação à adição de arma-
duras. Face à adição de elementos metálicos, o enca-
misamento está, em geral, associado a uma intervenção de
maior impacto no normal funcionamento da construção.

A elaboração de um projecto de reforço envolve sem-
pre uma inspecção, recolha de informação disponível e
análise das condições de segurança. Com base nesta infor-
mação deverá ser concebido o reforço de modo a minimizar
o custo da intervenção e a alteração na utilização da cons-
trução durante a execução dos trabalhos de reforço.

A verificação da segurança em relação aos estados li-
mites últimos pode, em projectos de reforço, ser expressa
na forma:
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em que com o sobrescrito ' se pretende referir que essa
grandeza pode tomar valores diferentes dos adoptados no
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projecto de obras novas. Com efeito, por um lado existem
incertezas adicionais - por exemplo resultantes da dificul-
dade de simular os danos existentes - mas, por outro lado,
é possível obter informação rigorosa da obra e das pro-
priedades dos seus materiais. As variáveis Y'F e y'm são os
coeficientes parciais de segurança referentes, respectivamen-

. te, à majoração das acções e à minoração dos valores carac-
terísticos da resistência dos materiais.

O cálculo dos esforços resistentes dos elementos refor-
çados, que será tratado em detalhe no capítulo 5, pode ser
efectuado basicamente através de duas alternativas:

i) Adopção de um coeficiente de monolitismo. A resis-
tência do elemento reforçado é inicialmente calcula-
da com base nas relações constitutivas de cálculo dos
materiais novos, admitindo que não apresentam da-
nos e que a ligação entre os materiais é perfeita. Este
valor é então reduzido através de um coeficiente glo-
bal de segurança designado por coeficiente de
monolitismo, Yn.R:::;1, que depende da técnica de
reforço utilizada.

ii) Modelação do nível de danos e das tensões iniciais
dos materiais existentes e simulação do elemento re-
forçado incluindo o comportamento da interface com
os materiais de adição.

Uma das preocupações fundamentais na execução de
um reforço é a de obter uma ligação eficiente entre os
materiais de adição e os existentes por forma a garantir um
funcionamento monolítico do elemento reforçado.

2 - DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DE ENCAMISA-
MENTO

o reforço de um elemento por encamisamento consiste
no aumento da secção transversal pela adição de uma ar-
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madura suplementar e de uma camada de betão que envol-
ve a secção inicial e na qual ficam inseridas as novas arma-
duras. Esta técnica é naturalmente mais adequada quando
há necessidade de aumentar a resistência das zonas compri-
midas, de incrementar as dimensões da secção ou de adici-
onar armaduras ficando estas no interior da secção. Apre-
senta, face à adição de armaduras exteriores, a vantagem de
uma melhor protecção ao fogo e à corrosão das armaduras
suplementares e os inconvenientes de ser necessário um
aumento das dimensões da secção transversal, o qual pode
ter implicações na arquitectura, causar restrições quando se
pretende manter a utilização da construção e requerer um
certo tempo até que o betão de encamisamento endureça e
a estrutura possa ser posta em serviço.

O reforço por encarnisamento pode ser aplicado em
vigas ou pilares. Nas vigas este reforço poderá ser efec-
tuado apenas para a flexão - Fig. la) - ou à flexão e ao
esforço transverso - Fig. lb).

O encamisamento em pilares envolve normalmente toda
a secção do pilar, sendo designado por encamisamento fe-
chado, conforme indicado na Fig. lc). Porém, devido a
condicionantes arquitectónicas pode ser executado apenas
em algumas faces do pilar, Fig. ld), designando-se por
encamisamento aberto. Em geral, o encamisamento de pi-
lares é efectuado ao longo de todo o comprimento do pilar,
aumentando-se assim a resistência à compressão e à flexão
- Fig. le).

a) b)$i'&1!@?w

c) d)

e)

Fig. I - Tiposde encamisamento

Descrevem-se seguidamente as principais operações para
a execução de um encamisamento.

i) Escoramento

A execução de um escoramento permite que o reforço
seja aplicado com níveis de tensão mais baixos na secção
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inicial, o que tem vantagens sob o ponto de vista da
deformabilidade da estrutura e do comportamento na rotura.
Em determinadas situações o escoramen~oé necessário para
evitar danos ou mesmo o colapso durante a execução dos
trabalhos de reforço.

ii) Preparação da superfície

Para obter uma melhor ligação entre o material de adição
e o existente, é necessário realizar uma preparação da su-
perfície da secção inicial. Esta operação envolve a remoção
do betão deteriorado ou desintegrado, o aumento da
rugosidade da superfície e a remoção de poeiras. Podem ser
realizados vários tipos de preparação (associados a quanti-
dades de trabalho diferentes):

a) tomar a superfície rugosa utilizando-se um martelo
de agulhas, um martelo eléctrico ou um escopro,
Fig. 2a);

b) retirar a camada de betão de recobrimento deixando
expostas as armaduras iniciais, Fig. 2b);

c) quando o elemento se encontra muito degradado há
necessidade de deixar as armaduras iniciais livres,
Fig. 2c); esta solução garante um envolvimento com-
pleto das armaduras iniciais pelo material de
encamisamento.

O
..................

0
:

0
:

0
:

. . I 1 .~ ~..I
a) b) c)

Fig. 2 - Tipos de preparação da superfície

Após esta operação deve ser efectuada uma limpeza
com jacto de água e de ar de modo a remover todas as
poeiras. Quando as armaduras iniciais se encontram dete-
rioradas deve proceder-se à sua reparação. Se estas não
apresentam uma redução muito significativa de secção (in-
ferior a 10%) é admissível que apenas se realize uma lim-
peza das armaduras, em geral, com jacto de areia. Se há
perdas significativas de secção deve-se, no dimensionamento
das armaduras de reforço, ter em consideração este facto.

Quando se pretende aplicar uma resina de colagem não
é aconselhável uma preparação muito rugosa, de modo a
não dificultar a aplicação da resina.

iii) Colocação de novas armaduras

Após a preparação da superfície do elemento existente,
são colocadas as armaduras adicionais, exteriormente à
secção.

iv) Betonagem

O encamisamento pode ser realizado utilizando os se-
guintes materiais:

a) betão;
b) argamassa.
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Quanto à tecnologia de aplicação pode-se considerar:

a) cofrado;
b) projectado;
c) aplicado directamente (à colher).

o betão utilizado tem, em geral, um valor reduzido
para a máxima dimensão do inerte, sendo recomendado um
valor inferior a 113da espessura a betonar. A utilização de

. argamassas justifica-se quando a espessura a betonar é muito
pequena (inferior a 60 mm) [2]. Na Fig. 3 indicam-se os
valores mínimos da espessura a betonar em função do tipo
de material utilizado.

:.

0
..:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......................

e

50 mm - betão projectado

emin = 175 a 100 mm -betão normal cofrado
40 a 60mm- argamassaespecial

Fig. 3 - Espessura a betonar em função do tipo de material

Para se obter uma melhor ligação entre o betão ou
argamassa de adição e o betão inicial pode-se efectuar uma
pintura com resina epoxídica da superfície existente, de-
vendo a superfície estar bem seca. Para este tipo de aplica-
ção é aconselhável uma resina com um "pot life" (período,
após a aplicação, em que a colagem é eficaz) elevado (> I
hora). Após a secagem as resinas formam uma superfície
vitrificada que confere uma aderência diminuta. Assim, no
caso de o material de adição ser aplicado para além do "pot
life", o efeito da resina é contrário ao desejado. Quando não
é utilizada resina, o betão inicial deve ser saturado por
forma a melhorar a ligação.

v) Cura

Para se obter uma maior resistência e aderência deve
ser efectuada uma cura eficiente através de molhagens su-
cessivas ou da aplicação de membranas de cura.

3 - TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO ENCAMI-
SAMENTO

3.1 - Betões (e argamassas) moldados

É sempre aconselhável utilizar nos trabalhos de reforço
ou de reparação materiais de elevada qualidade. Os mate-
riais para a execução de um encamisamento devem possuir
as seguintes características: elevada resistência à compres-
são; boa aderência; boa trabalhabilidade associada à facili-
dade de colocação em espaços de difícil acesso; retracção
pequena; compatibilidade, em termos de deformabilidade,
com o betão inicial.

O desempenho quer dos betões, quer das argamassas
pode ser melhorado através da utilização de aditivos e de
adjuvantes, que ao serem adicionados dão origem a dife-
rentes tipos de materiais, em geral apresentando uma eleva-
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da resistência. No mercado existe uma grande diversidade
destes produtos pré-doseados. Dentre estes referem-se os
seguintes:

a) materiais à base de ligantes hidráulicos - fabricados
com cimentos especiais (expansivos, de endureci-
mento rápido, de maior resistência aos ataques quí-
micos, etc.) ou com a adição de adjuvantes (acelera-
dores de presa, superplastificantes, etc.). Em geral,
as argamassas pré-doseadas têm características anti-
-retrácteis ou mesmo expansivas.

b) materiais com adição de polímeros - uma parte do
cimento é substituída por polímeros designados por
modificadores cimentícios ou a água de amassadura
é substituída parcial ou totalmente por polímeros.
Dependendo do tipo, podem actuar como redutores
de água, melhorar a aderência ao betão inicial e
facilitar as condições de cura. Existem vários
polímeros para este fim, sendo de salientar as resi-
nas sintéticas devido à sua compatibilidade com a
alcalinidade do cimento Portland. Os mais utilizados
são o SBR (Styrene Butadiene Resin), os acnlicos e
os acrílicos modificados. As argamassas modifica-
das por polímeros podem ser aplicadas em espessu-
ras mínimas de 30 mm [1, 4]. Estas argamassas são
normalmente fornecidas em embalagens pré-doseadas
o que, por um lado, facilita a utilização e, por outro,
dá uma maior garantia sobre a qualidade do produto.

c) materiais à base de ligantes sintéticos - o cimento é
totalmente substituído pelo ligante sintético - resi-
nas do tipo termoendurecedoras (epoxídicas,
poliester, poliuretano, etc.), sendo as mais utilizadas
as resinas epoxídicas [I, 4]. Os betões ou argamas-
sas produzidos com este ligante requerem a utiliza-
ção de inertes especiais e são muito sensíveis às
condições de humidade e temperatura. O seu endu-
recimento causa uma reacção muito exotérmica que
pode conduzir a uma retracção significativa. Embo-
ra tenha uma elevada resistência, a sua aderência às
superfícies existentes não é elevada. Para se obter
uma melhor aderência é necessário efectuar uma
pintura com resina da superfície inicial. Os betões
de resinas sintéticas não são suficientemente alcali-
nos para passivarem as armaduras, sendo necessário
efectuar uma pintura das armaduras ou da superfície
de betão para protecção. Este tipo de ligante tem
também o inconveniente de apresentar uma baixa
resistência ao fogo.

As argamassas pré-doseadas têm, em geral, caracterís-
ticas tixotrópicas que permitem a sua aplicação directa à
colher. A utilização desta técnica justifica-se quando o
volume de material a aplicar é pequeno.

Um aspecto que deve ser considerado na escolha dos
materiais é a sua compatibilidade com o material existente
em termos de deformabilidade - módulo de elasticidade e
coeficiente de dilatação térmica - e de impermeabilidade.
Neste sentido, os materiais com ligantes sintéticos (resinas)
apresentam características bastante diferenciadas dos be-
tões, em particular, um módulo de elasticidade inferior e
um coeficiente de dilatação térmica superior. As argamas-
sas à base de ligantes hidráulicos e os betões mesmo com
diferentes composições são os materiais cujo comportamento
melhor se aproxima do betão e que, consequentemente,
melhor compatibilidade apresentam.
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3.2 - Betão projectado

o betão projectado é um processo de aplicação contí-
nua do betão. Quando há grandes volumes de betão a apli-
car para o reforço ou reparação de uma estrutura este pro-
cesso é o mais adequado.

Existem dois processos de mistura: por via húmida ou
por via seca, sendo o mais correntemente utilizado o pro-
cesso por via seca. Neste processo os inertes e o cimento
são misturados e transportados a seco e a água, adicionada
na pistola de aplicação, é projectada em paralelo com a
mistura de inertes e cimento.

A execução do betão projectado por via seca depende
muito do operador uma vez que é este que determina a
quantidade de água aplicada, sendo, assim, fundamental a
sua experiência para a garantia da qualidade do betão.

As dosagens para o betão projectado são semelhantes
às de um betão normal, requerendo apenas a utilização de
uma máxima dimensão do inerte reduzida e adequada ao
equipamento de projecção, sendo, em geral, utilizados va-
lores da ordem de 10 mm. A relação cimento/inerte é da
ordem de 1/3 a 1/4 [2].

Outro aspecto importante na execução do betão projec-
tado é a distância' e o ângulo da pistola de aplicação em
relação à superfície a betonar. Estes factores, também de-
pendentes do operador, são fundamentais para um comple-
to envolvimento das armaduras e para a garantia da conti-
nuidade da betonagem. A espessura de cada camada não
deve exceder 50 a 75 mm em aplicações em tectos e 100
a 150 mm em paredes. Quando se pretendem espessuras
maiores devem ser aplicadas sucessivas camadas até se obter
o valor desejado.

A utilização do betão projectado apresenta as seguintes
vantagens:

a) boa aderência ao betão e às armaduras existentes
desde que as superfícies sejam convenientementepre-
paradas;

b) resistência elevada devido à baixa relação água ci-
mento e à grande compacidade;

c) boas características de durabilidade devido à
compacidade;

ti) economia de cofragens - a utilização de cofragens é
apenas necessária em arestas vivas;

e) quando se pretender pode dar-se um acabamento à
talocha, dando origem a superfícies lisas e planas.
Esta operação não é aconselhável em estruturas em
ambientes muito agressivos porque causa um abai-
xamento da compacidade da camada superficial.
Nestes casos deve-se posteriormente aplicar uma
camada de argamassa projectada à qual se dá o aca-
bamento pretendido, não se prejudicando assim a
protecção das armaduras.

No caso da utilização de betão projectado, a escolha
das armaduras suplementares deve ser realizada por forma
a não dificultar a aplicação do betão, sendo aconselháveis
espaçamentos não inferiores a 0,10 m.

4 - DISPOSIÇÕES DE ARMADURAS ADICIONAIS

4.1- Vigas

Na Fig. 4 indica-se o tipo de disposições de armaduras
mais utilizado no encamisamento de vigas.
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Fig. 4 - Reforço de vigas a) só à flexão;

b) e c) flexão e esforço transverso

O reforço de vigas pode ser efectuado apenas à flexão,
Fig. 4a), ou à flexão e ao esforço transverso, conforme
ilustrado nas Figs. 4b) e 4c). O tipo de estribos da Fig. 4c)
confere, em relação aos estribos da Fig. 4b), uma altura
maior do mecanismo resistente ao esforço tran.sverso. Nas
soluções a) e b) a amarração da extremidade da viga é
efectuada dentro de furos previamente executados na alma
da viga. Na disposição c) é necessário furar o banzo da viga
e abrir uma cavidade na sua face superior onde os dois
ramos são amarrados. Esta solução é a forma mais eficaz
de reforço ao esforço transverso mas tem o inconveniente
de ser necessário intervir na face superior do pavimento,
causando, desta forma, um maior impacto na utilização do
edifício e uma quantidade de trabalho superior.

Na Fig. 5 indicam-se vários tipos de amarração dos
varões longitudinais do reforço nos nós.

~~
I ou 2 varões de di~ elevado-

Fig, 5 - Ancoragem dos varões longitudinais nos nós

A amarração dos varões longitudinais pode ser realiza-
da por soldadura às armaduras existentes, por aparafu-
samento ou por aderência com o betão ou argamassa.
Na Fig. 5a) indica-se uma solução em que os varões de
reforço são ligados aos varões já existentes por soldadura.
Para vencer a distância entre os dois elementos podem uti-
lizar-se chapas metálicas, conectores (varão com a forma
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indicada na Fig. 5a» ou mesmo varões de grande diâmetro.
Estas soldaduras devem ser executadas à menor temperatu-
ra possível, de modo a não alterar as propriedades da arma-
dura, em particular nos aços endurecidos a frio. Refira-se
que os recentes aços da classe A500 do tipo corten são
soldáveis.

Na Fig. 5b) apresenta-se uma ligação por ancoragem
do varão num furo preenchido com resina ou com uma
argamassa especial (tipo grout). Dependendo do material
utilizado na selagem, o diâmetro do furo deve exceder 5 a
10 mm o diâmetro do varão. Após a sua abertura, este
deverá ser limpo removendo-se todas as poeiras. No preen-
chimento do furo deve-se ter o cuidado de eliminar todos
os vazios causados por bolhas de ar, sendo aconselhável a
utilização de uma resina fluida. Sempre que possível, é
aconselhável a introdução de tubos de purga (ou a execu-
ção do furo até à outra face do pilar) e dar inclinação ao
furo. Quando é utilizada uma argamassa, é recomendado
para o comprimento de amaiTação, no mínimo, um valor
igual ao definido para estruturas novas. No caso de utiliza-
ção de uma resina epoxídica aquele comprimento poderá
ser reduzido para 20 diâmetros [1].

A Fig. 5c) representa uma ancoragem em que o varão
atravessa todo o pilar e é fixado na face oposta por

. aparafusamento,ou através de um sistema mecânico de
fixação por aperto (tipo acoplador). O furo deverá ser sem-
pre selado para protecção do varão, podendo ser também
considerada a amarração conferida por esta selagem.

O sistema de fixação representado nas Figs. 5d) e 5e)
é constituído por uma ligação soldada do varão a uma peça
metálica previamente fixada.

4.2- Pilares

Na Fig. 6 indicam-se disposições de armaduras de re-
forço para o encamisamento de pilares.

conetor
barra metálica

a) b)
estribo embebido furo

'

U
'

, ,I. . ,
: :-1
~~--~-_:~

e) f)

Fig. 6 - Disposição das annaduras de reforço em pilares

Na Fig. 6a) apresentam-se as armaduras de reforço de
um encamisamento completo. Quando necessário, a ligação
entre as armaduras adicionais e as iniciais pode ser reforça-
da através da introd\,lçãode conectores. Nas Figs. 6b) a 6f)
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indicam-se várias opções para o encamisamento aberto: li-
gação por soldadura do estribo a uma barra adicionada ex-
teriormente ao pilar - b); estribo embebido numa cavidade
aberta no pilar inicial - c); estribo introduzido num furo -
d); estribo ligado por soldadura a cantoneiras unidas atra-
vés de uma barra de aço - e); estribo ligado por soldadura
a cantoneiras fixadas na secção inicial com buchas metá-
licas - f).

No encamisamento de pilares no troço inferior que liga
à sapata de fundação é necessário proceder à ancoragem
das armaduras de adição. Em geral, esta ancoragem é rea-
lizada introduzindo o varão num furo preenchido posterior-
mente com uma argamas§a especial (tipo grout) ou com
resinas epoxídicas. As características e cuidados na execu-
ção deste tipo de amarração são idênticas às das vigas já
referidas no capítulo 4.1.

4.3 - Nós de ligação

A passagem das armaduras de encamisamento através
dos nós de ligação viga-pilar coloca, em geral, dificuldades,
em particular quando são simultaneamente encamisadas as
vigas e o pilar. Na Fig. 7 indica-se uma disposição
esquemática da distribuição de armaduras na zona de um nó.

Planta

Fig. 7 - Disposição das annaduras de encamisamento num nó

Para a passagem dos varões de encamisamento do pilar
através do nó têm de ser realizados furos na laje. O cruza-
mento dos varões inferiores das vigas efectua-se na zQnade
encamisamento. Em nós de extremidade de vigas <?ude
pilares podem amarrar-se os varões utilizando uma das téc-
nicas descritas em 4.1.

5 - LIGAÇÃO ENTRE O BETÃO INICIAL E O
MATERIAL DE ADIÇÃO

O funcionamento e a eficiência de um reforço por
encamisamento dependem fundamentalmente da aderência
entre os materiais, de modo a garantir que o elemento re-
forçado funcione como um único elemento (monoli-
ticamente) e não como a associação de duas peças funcio-
nando independentemente uma da outra.

A resistência da ligação por aderência entre o material
de adição e o betão inicial, quando não são utilizadas arma-
duras, ferrolhos ou pré-esforço, é conferida pela adesão
(efeito causado por ligações químicas) e pelo atrito (efeito
mecânico) entre os materiais. Na zona inicial de um diagra-
ma tensão de corte-escorregamento a resistência é conferida
pela adesão e na fase final (para escorregamentos maiores)
pelo atrito. A máxima resistência por adesão é atingida para
um valor do escorregamento muito baixo, inferior a
0,02 mm [2].

11

-------
, ,, :.,, .,, ,, ,., . ,-------

.,. .,., :., .,, ,, ,., . ,-------

,.,, ,, ., ., ,, ,
, . '..-------". .

,. .,. ", ,,. . :..', ,
I, ,I..-------". .

I - - -
I ' . , ', , , , ,, , , '

- - ----

Alçado



o valor da adesão depende dos seguintes parâmetros:
rugosidade e tipo de tratamento da superfície inicial; utili-
zação de resinas de colagem; tipo do material de adição
(argamassa especial, betão, betão projectado) e forma da
sua aplicação.

Os principais parâmetros de que depende o atrito são:
forma e tamanho dos inertes (o atrito aumenta com a di-
mensão dos inertes e reduz-se com o arredondamento da

sua forma); rugosidade da superfície inicial; resistência à
compressão dos materiais; existência de tensões de com-
pressão perpendiculares à ligação; acções cíc1icas(a aplica-
ção de ciclos de carga causa uma degradação do atrito).
Ensaios realizados em laboratório conduziram a valores da
tensão de aderência entre 1,0 MPa e 2,0 MPa [2].

Para a tensão de corte, não é recomendado um valor
superior ao seguinte limite [2]:

'tmax :;; l 2-IClm
1c 3

em que Ycé o coeficiente parcial de segurança do betão e
IClm o menor dos valores característicos das tensões de rotura
à tracção do betão inicial e do material de adição.

6 - VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA

6.1 - Vigas - Flexão

Na Fig. 8a) apresenta-se o modelo de comportamento
no estado limite último de flexão de uma secção reforçada.
Como já foi referido, o dimensionamento pode realizar-se
pelo método dos coeficientes globais, admitindo-se um
coeficiente de monolitismo para a flexão de Yn.M= 0,9.
Com base nesta hipótese, a determinação do momento flector
resistente M,d é efectuada admitindo que a secção tem um
comportamento monolítico, havendo uma aderência perfei-
ta (as secções planas mantêm-se planas após a deforma-
ção). Deste modo, o cálculo é semelhante ao de uma secção
de betão armado, considerando-se duas camadas de arma-
dura que podem ter resistências diferentes, como indicado
na Fig. 8b).

a)

b)

Fig. 8 - Cálculo do momento flector resistente
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Se as duas camadas de armadura estão próximas, o
cálculo poderá ser realizado com uma armadura equivalen-

te de área A;q, com uma resistência. de cálculo !syd e
posicionada no centro mecânico dessas armaduras defini-
das pelas equações:

M {Aeq eq.i A i i.i A I I.r }rd = 1/1.M s Z J,'yd= s Z Jsyd + s Z Jsyd (3)

(4)

(5)

Admitindo z "" 0,9 d obtém-se:

(2)

(6)

Este procedimento permite a utilização de tabelas cor-
rentes de dimensionamento de armaduras, sendo a área de
reforço determinada através da expressão:

(7)

Para além do cálculo acima referido deverá ser garan-
tida a segurança da ligação betão de adição/betão inicial.
Na Fig. 9 indica-se a distribuição de tensões tangenciais
associadas ao estado limite último de flexão.

Fig. 9 - Tensõesde corte

Os valores das tensões tangenciais são dados por:

'tI = Vsd (8)
b' Zeq

_ Vsd x A; !syd
't2 - ,:-- I i .

b Zeq As ÍsYd+ As !syd
(9)

em que Zeqé definido pela equação 5. Pode também admi-
tir-se a simplificação:

z' "" 0,9 d'; zi ""0,9 di e zeq"" 0,9 deq (lO)

A verificação da segurança da ligação consiste em garan-
tir que a tensão tangencial entre o betão de adição e o betão
inicial "C2é inferior ao limite definido na equação (2):

't2 :;; l 2-fClm
"(c 3 (11)
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Os resultados de ensaios experimentais de elementos
reforçados mostram sempre que a deformabilidade destes
elementos é superior à dos elementos monolíticos, o que é
devido à ocorrência de deformações na interface entre o
betão inicial e o material de adição. Este facto deverá ser
considerado na verificação do estado limite de deformação,
recorrendo-se também a um coeficiente global de
monolitismo relativo à rigidez, Yn,k:::;1,0.

O Eurocódigo 8 - parte 1.4 [6] prescreve para o reforço
à flexão por encamisamento os seguintes coeficientes de
monolitismo:

em vigas - Yn,M = 0,90 e Yn,k= 0,85;
em lajes - Yn,M= 1,00 e Yn.k= 1,00.

6.2- Vigas- Esforçotransverso

O encamisamento de uma viga pode também aumentar
a resistência ao esforço transverso. Com esta técnica é
possível incrementar a resistência associada às tensões de
compressão nas bielas inclinadas do modelo de treliça se
for aumentada a largura da alma da secção e o valor da
resistência conferida pela armadura transversal através da
introdução de novos estribos. O cálculo do esforço trans-
verso resistente pode também ser baseado nos coeficientes
globais, através das equações:

Vsd:::; v;dQX = 't~ b~i + 0,5'tz(b:;'- b~)dr (12)

Vsd:::; Vrd = Vcd + Vwd (13)

Vcd = 't\ b~i + 't~b:;'dr (14)

VWd='Yn,v(0,9di A;w flyd+ 0,9 dr A;w fJYd) (15)

O valor de dr deverá ser adequado à solução da arma-
dura de reforço, conforme ilustrado na Fig. 10.

'. .1

.8 8.

b) .8. . 8,

Fig. 10 - Altura útil do reforço para o cálculo
do esforço transverso resistente

No reforço ao esforço transverso deverá sempre ter-se
em consideração o incremento de força nas armaduras lon-
gitudinais associado ao modelo de treliça utilizado no esta-
do limite último de esforço transverso. Refira-se também
que podem ser utilizadas as expressões definidas com uma
inclinação variável para as bielas daquele modelo.

Os valores para os coeficientes de monolitismo prescri-
tos no EC8 - parte 1.4 [6] são os seguintes: Yn,V= 0,80 e
Yn.k=0,75. De acordo com este documento, o reforço ao
esforço transverso não deve ser muito elevado, sendo reco-

,. i
mendado que: VRd< 2 VRd.
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6.3- Pilares

De forma semelhante às vigas, o cálculo dos esforços
resistentes de secções de pilares reforçadas, pode ser efec-
tuado através do método dos coeficientes globais, admitin-
do-se um coeficiente de monolitismo de Yn,MN= 0,9, con-
forme se ilustra na Fig, 11.

I Nro='Yn,MNN I

Fig. II - Detenninação dos esforços resistentes

O reforço de um pilar por encamisamento pode ser
classificado com base no incremento da área da secção
em:

- reforço ligeiro - se A{ < 2 Aj

- reforço significativo - se A{ > 2 Aj

sendo A{ e Aj a área final e a área inicial da secção,
respectivamente. No segundo caso, em geral, é desprezável
a contribuição da secção inicial no cálculo dos esforços
resistentes.

O reforço da resistência à compressão de um pilar sem
um significativo aumento da secção transversal pode ser
conseguido pelo aumento do efeito de confmamento confe-
rido pelas cintas. De acordo com o Código Modelo 90 do
CEB [5], o aumento da resistência à compressão devido à
cintagem é quantificado pela equação:

0'; =fcd (1,000 + 2,50 o. row) para 0'2 < 0,05
fcd

(16)

ou

0';=fcd(1,125 + 1,25 o.row) para 0'2 >0,05
fcd

(17)

em que:

0'; - valor corrigido da resistência dó betão à com-
pressão;

fcd - valor de cálculo da tensão de rotura à compres-
são do betão em cilindros;

0'2 - tensão de confinamento

0'2 = 1 row
fcd 2

(18)

<.ow- percentagem volumétrica de armadura transver-

sal, definida para estribos rectangulares por:

2 (bo + ho) 0;sl 1
row= volume de estribos - 4 s (19)

volume de betão bo ho
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sendo bo e ho as dimensÕes do núcleo cintado de
betão medidas em relação à face interior do betão;

a - coeficiente que depende da distribuição e da for-
ma dos estribos.
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