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Resumo

Este artigo apresenta uma metodologia para a avaliação da vulnerabilidade sísmica de
um pilar circular típico de estruturas convencionais em concreto armado, tendo em conta
os efeitos da carga axial constante e de cargas laterais unidirecionais de caráter cíclico ou
sísmico. Para tal estimativa serão desenvolvidas curvas de fragilidade do pilar a partir
de análises dinâmicas não lineares, permitindo descrever a probabilidade de dano além
de um estado de deterioração especí�co. Neste contexto, é necessária a determinação da
capacidade estrutural e da demanda sísmica através de simulações da resposta ao sismo
do elemento. A determinação da capacidade será feita por meio de uma análise estática
não linear do tipo Pushover (PA) com carga axial constante. Isto possibilitará a esti-
mativa de valores para diferentes estados limites de capacidade do elemento. Por outro
lado, a determinação da demanda sísmica será obtida a partir de uma análise dinâmica
incremental, implementando sinais de acelerogramas de 13 terremotos registrados ao redor
do mundo. Os sismos serão compatíveis com um espectro de resposta calculado para as
regiões Norte e Nordeste do Brasil e extraídos de uma base de dados especí�ca. O modelo
do pilar em estudo, foi obtido a partir de informações de um ensaio experimental, para o
qual os resultados da resposta histerética de deslocamentos controlados no topo do pilar
foram comparados com a resposta de modelagens realizadas. Essa comparação permitirá
a calibração do modelo para as simulações numéricas. Finalmente, conjugando os mode-
los de demanda sísmica e de capacidade estrutural, resultantes das simulações realizadas,
serão obtidas as curvas de fragilidade mencionadas, re�etindo a probabilidade condicional
de falha para quatro diferentes níveis de deterioração. A aplicação da metodologia pro-
posta tem a capacidade contribuir para a veri�cação da vulnerabilidade, necessidades de
adequação ou possível fortalecimento de pilares típicos de pontes brasileiras em zonas de
risco sísmico.
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mental.

1 Introdução

Devido à evolução contínua evidenciada na computação durante as últimas décadas, e os
avanços em matéria de simulações numéricas, existem na atualidade potentes ferramen-
tas que permitem a realização de análises sísmicas complexas implementando avaliações
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probabilísticas. Em virtude disso, atualmente existem programas capazes de resolver pro-
blemas que apresentam uma grande quantidade de variáveis, sendo possível a simulação
de fenômenos reais com alto grau de incerteza como no caso dos terremotos.

Hoje o sismo é um dos desastres naturais mais imprevisíveis e que causam graves pre-
juízos para a integridade humana. Durante um evento extremo, perdas signi�cativas de
resistência podem acontecer em obras civis, como consequência da energia liberada pela
propagação das ondas sísmicas que atingem uma estrutura.

No contexto da vulnerabilidade, quando se trata de sismos, é importante estudar diferen-
tes fontes de incerteza tanto no que se refere à capacidade estrutural como no que se refere
à demanda sísmica. Neste cenário, as análises não lineares têm o maior potencial para in-
tegrar uma representação mais realista do comportamento dos materiais na estimativa da
demanda, quando comparadas com as análises lineares. No entanto, os métodos não linea-
res geralmente são mais complexos e podem exigir um custo computacional relativamente
elevado.

Em estruturas convencionais, usualmente os pilares de concreto são projetados baseados
em análises estáticas. Geralmente as normas de projeto adotam o uso de fatores multi-
plicadores que majoram as ações na demanda, a �m de garantir a segurança estrutural,
e reduzem a capacidade do material. Porém, dado o grau de incerteza durante um terre-
moto, os elementos estruturais podem exceder os estados limites estabelecidos no projeto,
ultrapassando o limite para o qual a resposta é interpretada como linear e elástica.

O propósito do presente estudo é o desenvolvimento de curvas de fragilidade para um pilar
de concreto armado aplicando diferentes análises para a simulação da excitação sísmica. O
pilar em estudo foi caracterizado a partir das informações inclusas no trabalho de Rico Ar-
madá (2010) da Universidade Politécnica de Catalunha, que relata os procedimentos para
2 ensaios de laboratório, um dos quais foi adotado para o presente estudo.

.

Figura 1: Foto real do pilar de ensaio, fonte: Rico Armadá (2010)

Foram coletados dados experimentais referentes a testes de carregamento cíclico horizontal
(�gura 1) no pilar. Os resultados dos ensaios fazem parte de uma série de experimentos
de um projeto maior, que para o caso particular do ensaio mencionado, o objetivo foi
extrapolar os resultados a pilares de pontes (Rico Armadá, 2010), considerando diferentes
relações de taxas de con�namento e de revestimentos deste tipo de elemento estrutural. Os
resultados experimentais do estudo de Rico Armadá (2010) são utilizados na calibração do
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modelo numérico, onde são apresentadas as simpli�cações adotadas para o comportamento
do pilar.

A metodologia de análise de vulnerabilidade implementada neste trabalho (ver na �gura
2) é uma adaptação daquela apresentada em Siqueira et al. (2014a) e se fundamenta
na abordagem dos estudos desenvolvidos por Nielson & DesRoches (2007) e Padgett &
DesRoches (2008) para portfólios de pontes. Essas pesquisas conseguiram interpretações
valiosas da resposta de componentes estruturais como os pilares, principalmente na área
de pontes.

Figura 2: Metodologia usada para a análise de vulnerabilidade (adaptado de Siqueira et al., 2014a)

Em outro estudo, desenvolvido por Tavares et al. (2012), evidencia-se que a fragilidade
para pontes localizadas na província de Quebec no Canadá é governada pela vulnera-
bilidade dos pilares. O estudo desenvolveu curvas de fragilidade ao nível de diferentes
componentes e do sistema como um todo, identi�cando que uma grande quantidade de
pontes localizadas na região está suscetível aos danos severos em caso de sismo de in-
tensidade especí�ca. Destaque-se também o trabalho de Siqueira et al. (2014b) que, em
relação aos pilares, mostrou o impacto que se tem da reabilitação com isoladores sísmicos
em borracha natural para o mesmo portfólio de pontes do estudo anterior.

Para a veri�cação da vulnerabilidade sísmica do pilar em estudo, foram adotados 13 ace-
lerogramas compatíveis com o espectro de dimensionamento da região nordeste do Brasil.
Uma análise dinâmica incremental foi realizada escalonando-se o valor da aceleração má-
xima no nível do solo para cada um dos acelerogramas. Para a determinação da demanda
sísmica, análises dinâmicas não lineares com registros temporais dos acelerogramas escalo-
nados foram realizadas no modelo do pilar utilizando SAP2000 (Computers & Inc., 2015).
A capacidade estrutural foi de�nida adotando as recomendações da literatura para quatro
estados especí�cos de dano. Finalmente, a partir resultados obtidos foram desenvolvidas
curvas de fragilidade para os diferentes níveis de dano analisados.

2 Metodologia

Dados do ensaio

Para a calibração do modelo numérico do pilar analisado, foram utilizados os resultados
experimentais da pesquisa de Rico Armadá (2010), com a aplicação de ciclos crescentes
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de carregamento horizontal, conforme pode ser observado na �gura 3. Maiores detalhes
sobre o dimensionamento e armadura do elemento podem ser consultados no trabalho de
Rico Armadá (2010).

Figura 3: a) Esquema dos testes experimentais, b) Protocolo de deslocamentos induzidos no pilar,
adaptados de Rico Armadá (2010).

Durante a execução do ensaio, foi aplicada uma carga axial constante na seção transversal
do pilar de 1160 kN, por meio da protensão através de barras dywidag. Nas simulações
numéricas do pilar, foram consideradas as contribuições da massa oriunda do peso proprio
e proveniente dessa carga axial. Através de uma análise modal, foi determinado que o
valor do período fundamental do pilar corresponde a 0.48 s. Este valor foi utilizado para
a análise de vulnerabilidade do pilar.

Modelagem

Para o modelo do concreto, foram utilizadas as equações propostas por Mander et al.
(1988) que descrevem a curva tensão-deformação para a região con�nada e não con�nada,
e o modelo histerético de Takeda et al. (1970). Para caracterizar o aço nas simulações,
foi utilizado um modelo elasto-plástico com a consideração de enrijecimento e de amole-
cimento baseado nas expressões de Holzer et al. (1975).

Figura 4: a) Idealização do modelo de �bras, adaptado de Rodrigues et al. (2012), b) Representação
do pilar e de�nição do comprimento Lp para o pilar
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Existem diferentes modelos para idealizar o comportamento plástico através da seção
transversal e longitudinal de um elemento do tipo pilar, com a consideração de análises
não lineares de primeira e segunda ordem (Chen & Duan, 2013). Destaca-se entre essas
idealizações, duas categorias de modelos com seus respectivos re�namentos: os modelos
de rótulas plásticas concentradas e os modelos de plasticidade distribuída (Deierlein et al.,
2010). Na simulação do pilar deste trabalho, utilizou-se um elemento �nito do tipo viga-
pilar discretizado em camadas ao longo da seção transversal Fiber PMM do SAP2000.
Este é um modelo de plasticidade agrupada dependente da altura da rótula plástica Lp,
atribuído ao elemento em um ponto especí�co(Aviram et al., 2008). Na modelagen das
diferentes camadas de material, o comportamento inelástico é considerado diretamente
à partir da curva tensão-deformação de cada material envolvido (ver �gura 4.a.). A
idealização da deformação a �exão do pilar pode ser observada na �gura 4.b.

A determinação do valor Lp em membros de concreto armado, tem sido estudado por
diferentes autores Bae & Bayrak (2008). Para o cálculo de Lp foi utilizada a fórmula de
Paulay & Priestley (1992), conforme apresentado na equação 1, onde L é o comprimento
total do elemento , db o diâmetro do reforço longitudinal e fy a tensão de escoamento do
aço.

Lp = 0.08L+ 0.022dbfy(fyem MPa) (1)

Para validar o modelo adotado, foram simulados ciclos de carregamento no topo do pilar
que foram comparados com os resultados experimentais da pesquisa de referência. Na
�gura 5 são comparados os resultados experimentais da curva força-deslocamento com os
resultados obtidos na simulação numérica utilizando o modelo de Takeda et al. (1970).

Figura 5: Resposta utilizando o modelo de Histerético de Takeda.

Seleção de acelerogramas

Para a realização da análise de vulnerabilidade considerando este pilar em território bra-
sileiro, e considerando que são escassos os registros de movimento do solo representativos
da região, selecionaram-se sinais de movimentos do solo de diferentes lugares do mundo,
com o intuito de simular no pilar incertezas devido às ações sísmicas. Foram selecionados
um conjunto de 13 terremotos compatíveis com um espectro adotado da norma brasi-
leira ABNT NBR 15421:2006. Esse espectro de dimensionamento foi de�nido para 5% do
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amortecimento crítico, com um valor de aceleração do zoneamento sísmico ag=0.15g, con-
siderando um solo tipo E com uma categoria de resistência para velocidades de propagação
de onda menores a 180 m/s.

Os registros de aceleração de cada um dos 13 terremotos de magnitudes 6 a 7 na escala Ri-
chter, nas três direções ortogonais principais, foram selecionados à partir da base de dados
do Paci�c Earthquake Engineering Research Center (PEER), utilizando os procedimen-
tos estabelecidos em PEER (2011), sendo escalonados e compatibilizados com o espectro
de dimensionamento adotado. Na �gura 6 é apresentado o espectro de dimensionamento
adotado e o espectro médio dos 13 sismos escolhidos.
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Figura 6: Compatibilidade do espectro de dimensionamento com o espectro médio dos sismos
adotados (unidades em escala logarítmica)

Como no caso de pontes, os efeitos horizontais são usualmente predominantes, somente os
registros de aceleração horizontal foram aplicados nas duas direções ortogonais do plano
do pilar. De maneira a extrapolar e cobrir a variabilidade na incerteza relacionada aos
efeitos sísmicos, uma análise dinâmica incremental foi adotada, onde os registros dos
pares de acelerogramas foram escalonados multiplicando-se o valor de aceleração máxima
ao nível do solo por fatores variando no intervalo de 0.05 até 1.25 (em incrementos de
0.05), dando origem a 228 pares de registros escalonados de acelerogramas.

Curvas de fragilidade analíticas

A e�ciência das curvas de fragilidade de representar as incertezas inerentes aos eventos
sísmicos é condicionada pela efetividade dos registros do movimento do solo em capturar
essas incertezas (Siqueira et al., 2014a). As curvas de fragilidade descrevem a probabili-
dade condicional de uma estrutura se dani�car além de um estado limite especí�co (LS)
para vários níveis de intensidade do sismo Tavares et al. (2013). Também, podem ser
utilizadas para otimizar métodos na adaptação e reforço de estruturas (Padgett, 2007) e
no desenvolvimento de ações posteriores ao evento (Hazus-MH, 2003). Idealizando que a
demanda e a capacidade se manifestam como variáveis aleatórias e que seguem uma dis-
tribuição lognormal, a fragilidade pode ser avaliada de forma fechada segundo a equação
2.
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P [LS|IM ] = Φ

 ln (SD/SC)√
β2
D|IM + β2

C

 (2)

Onde Φ é a função de distribuição normal cumulativa, SD é a média e βD|IM o desvio
padrão logarítmico para a demanda, SC é a média e βC o desvio padrão logarítmico da
capacidade.

Capacidade estrutural

Para a de�nição da capacidade estrutural foram adotados os valores prescritos no trabalho
de Tavares et al. (2013), correspondente a diferentes estados limites LS, sendo que para
cada LS é adotada uma média Sc e um desvio padrão βc, conforme apresentado na tabela
1. Considera-se que esses parâmetros estatísticos seguem uma distribuição lognormal e
são coerentes com as descrição encontrada em Hazus-MH (2003), relativas a descrição
de quatro categorias qualitativas de níveis de dano: dano leve, moderado, severo ou
completo. Foi assumida como medida de dano a demanda em ductilidade (Hwang et al.,
2001) de�nida segundo a equação:

µd =
∆

∆cy1

(3)

Tabela 1: Estados limites

Leve Moderado Severo Completo

Componente Sc βc Sc βc Sc βc Sc βc

Taxa de deslocamento ductil do pilar 1.0 0.250 1.08 0.250 1.76 0.460 3.0 0.460

Onde ∆ é o deslocamento relativo do topo do pilar, e ∆cy1 o deslocamento relativo à
plasti�cação da armadura de reforço longitudinal. Para determinar o valor de ∆cy1, foi
realizada uma análise pushover do pilar com carregamento constante no topo do elemento,
como se apresenta na �gura 7. A análise pushover consiste basicamente na aplicação
de um padrão de carga horizontal de forma incremental até atingir uma resistência e
deslocamento último no elemento, de onde consegue-se determinar o limite elástico do
elemento para determinação de ∆cy1. Este último foi determinado com um valor de 14
mm para o estudo de caso.

Figura 7: Curva da análises não linear estático Pushover
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Demanda sísmica

Para a de�nição da demanda sísmica foi adotada neste trabalho como medida de intensi-
dade (IM) a aceleração máxima do solo (PGA) seguindo o trabalho Padgett et al. (2008).
A demanda condicionada foi determinada com a obtenção do valor máximo de PGA do
acelerograma e do máximo valor de deslocamento no topo do pilar em cada análise. Estes
valores são plotados em um grá�co de onde se determina um modelo probabilístico de de-
manda sísmica (PSDM). O possível comportamento não linear do pilar foi considerado no
modelo analítico. Neste trabalho, assume-se que os valores da média da demanda sísmica
SD seguem o modelo apresentado no estudo de Cornell et al. (2002). A nuvem de pontos
obtida das análises foi plotada em um espaço lognormal e uma análise de regressão foi
realizada para a determinação do valor médio da demanda sísmica SD e do valor do seu
respectivo desvio padrão βD. O modelo de demanda condicionada no pilar em estudo é
apresentado na �gura 8.
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Figura 8: Regressão da demanda sísmica no espaço lognormal

Resultados da fragilidade

As curvas de fragilidade para o pilar em estudo foram determinadas utilizando a me-
todologia apresentada anteriormente (ver equação 2) para os diferentes estados limites
considerados. Na �gura 9 se apresentam as curvas de fragilidade obtidas para valores
de PGA variando de 0 à 0,2g. Na mesma �gura também é plotada uma linha vertical
delimitando o valor da aceleração máxima do solo para a região adotada. Como pode ser
observado, para o pilar em questão, onde não foi adotado um detalhamento especí�co para
resistir aos esforços sísmicos, quando se atinge o valor de 0,15g, existe uma probabilidade
alta de plasti�cação das armaduras longitudinais e perdas signi�cativas de cobrimento,
representados pelos limites de dano leve e moderado, respectivamente. Os níveis de dano
severo, com a ocorrência de ruptura de armadura transversal e �ambagem de barras lon-
gitudinais possuem probabilidade de ocorrência da ordem de 30% e, o risco de colapso
estrutural apresenta probabilidade relativamente baixa de ocorrência, onde os valores de
dano severo se apresentam abaixo de 10%.
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Figura 9: Curvas de fragilidade para o pilar em estudo

Conclusões

Neste artigo, foi apresentada uma metodologia para avaliação da vulnerabilidade sísmica
de um pilar em concreto armado, onde foram geradas curvas de fragilidade que re�etem
a probabilidade condicional de se ultrapassar um determinado nível de dano em função
da variação na intensidade da aceleração máxima do solo (PGA). Para o caso em estudo,
foram adotados quatro diferentes níveis de dano: leve, moderado, severo e completo;
considerando-se um espectro de dimensionamento para a região norte-nordeste do Brasil,
para o qual a aceleração máxima do solo é de 0,15g. O modelo numérico do elemento
estudado foi calibrado a partir de resultados experimentais realizados em um protótipo
do pilar, considerando o comportamento não linear dos elementos envolvidos. Foi deter-
minado um modelo probabilístico da demanda sísmica, condicionado à variação do PGA,
mediante uma análise dinâmica incremental utilizando-se os registros de 13 terremotos
compatibilizados com o espectro de dimensionamento adotado. Os pares de componentes
horizontais desses registros foram escalonados com fatores variando de 0,05 a 1,25, tota-
lizando 228 pares de registros que foram aplicados no pilar. A capacidade estrutural do
pilar foi determinada à partir de uma análise do tipo Pushover, baseando-se em parâme-
tros estatísticos e de�nições obtidas na literatura para a demanda em ductilidade como
uma medida do nível de dano esperado. Comparando-se os modelos da demanda e da ca-
pacidade, foi possível determinar a fragilidade do pilar condicionada aos valores de PGA.
Os resultados mostram que para o intervalo de intensidade de�nido, e considerando como
limite uma aceleração horizontal característica no Brasil, o pilar analisado apresenta uma
probabilidade colapso inferior a 10%, uma probabilidade de dano severo inferior a 30%,
mas probabilidades de dano leve e moderadas com valores signi�cativos. A aplicação da
metodologia proposta pode ser implementada para contribuir na veri�cação da vulnerabi-
lidade, necessidades de adequação das estruturas ou até mesmo para um possível reforço
de pilares típicos das pontes brasileiras em zonas de risco sísmico.
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