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CYPECAD 

ESFORÇOS AXIAIS NEGATIVOS OU 
REDUZIDOS EM PILARES 

 

Pode acontecer que alguma vez veja, por exemplo, com a opção Pilares > Editar ou em Envolventes > 
Esforços pilares e paredes, esforços axiais nos pilares com sinal negativo. Podem existir vários 
motivos:  

• Introduziu um apoio móvel, fixo ou encastramento que intercetam um pilar. Recorde-
se que se algum elemento deste tipo toca num pilar, o movimento vertical do pilar fica 
impedido nesse ponto e, portanto, nas plantas inferiores podem produzir-se esforços 
axiais negativos, visto que a estrutura se move a partir desse ponto. 

• Existem impulsos horizontais de vento ou sismo. Já sabe que se introduz estas ações 
podem ter combinações de cálculo nas quais alguns pilares ficam tracionados. Pode 
ocorrer que as combinações desfavoráveis (as que mais armadura proporcionam ao 
pilar), para estes pilares, sejam as resultantes da ação vento o sismo. 

• Pilar apoiado. Se na sua estrutura introduziu pilares apoiados, pode ser que apareçam 
esforços axiais negativos quando o pilar se apoia nos pisos superiores, devido a 
maiores rigidezes nos pisos superiores. Deveria verificar que não se produzem 
estados mais desfavoráveis durante o processo construtivo, relativamente ao que 
resultou do cálculo da estrutura. Note que em função do escoramento das plantas 
durante a construção, os esforços em pilares (apoiados fundamentalmente) e vigas 
poderão variar sensivelmente relativamente ao estado final. Ou seja, pilares que 
finalmente estarão tracionados, no processo construtivo podem comprimir-se, e as 
vigas que chegam até eles podem trabalhar também de forma totalmente distinta. 

• Combinação de vãos compridos com vãos curtos. Devido a uma combinação 
específica de vãos pode ocorrer que a laje, ao deformar-se, dê lugar à existência de 
deslocamentos no sentido contrário ao da gravidade, que puxem os pilares para cima 
até ao ponto de aparecerem axiais negativos. 


