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RESUMO 

Os edifícios altos são estruturas de grande esbelteza que, sendo cada vez mais leves e flexíveis, 

introduzem novos desafios ao seu dimensionamento. As acções horizontais/transversais ao edifício, 

nomeadamente a acção do vento e a acção sísmica, produzem efeitos oscilatórios condicionantes no 

dimensionamento destas estruturas. 

 

Com o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, sistemas de protecção sísmica como 

dissipadores de energia são cada vez mais procurados como solução estrutural para este tipo de 

edifícios, como é o caso dos dissipadores viscosos. Estes são versáteis na sua utilização, de fácil 

integração em soluções estruturais existentes e adaptam-se facilmente às exigências do projectista. 

Os dissipadores viscosos são dimensionados através de parâmetros relacionados com a sua 

dimensão, e com a viscosidade do fluido utilizado. A sua localização é escolhida pelo projectista como 

ponto de partida. Actualmente existem estudos que propõem metodologias de cálculo para estimar 

alguns destes parâmetros, no entanto apenas utilizam casos teóricos, não tendo sido aplicados a casos 

reais.  

 

Neste trabalho procura-se avaliar a aplicabilidade de duas destas metodologias de cálculo a um caso 

de estudo real. Inicialmente aplica-se uma metodologia de cálculo para a estimativa do coeficiente de 

amortecimento equivalente a um caso real, e posteriormente aplica-se ao mesmo caso, uma 

metodologia de optimização da distribuição dos sistemas de dissipação de energia. 
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ABSTRACT 

Tall buildings are structures of great slenderness, which pose new challenges to their design due to 

their lightness and flexibility. Lateral forces acting on the building, particularly the effect of wind or 

earthquakes produces oscillatory effects, which are critical for the design of these structures. 

 

With the technological development of recent years, seismic protection systems, such as viscous 

dampers, are increasingly chosen as a structural solution for this type of building. These systems are 

versatile in their use, easy to integrate into existing structural solutions and easily adapted to the 

requirements of the designer. Viscous dampers are designed using parameters related to their size, and 

to the viscosity of the fluid considered. The designer, as a starting point, arbitrarily chooses the location 

of the dampers. Recent studies propose calculation methodologies to estimate some of the necessary 

parameters nevertheless, these have only been applied to theoretical cases. 

 

This paper, intends to evaluate the applicability of two of these methodologies to a real case study. 

Firstly, a methodology is applied to the case study, to estimate the equivalent damping coefficient.  

Secondly, a methodology to optimize the distribution of energy dissipation systems is applied to the 

same case study. 
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Seismic Protective Systems, Passive Energy Dissipation, Viscous Fluid Damper, Tall Buildings, Seismic 

Load  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção de edifícios com grande dimensão em altura surge tanto como solução para a falta de 

espaço em cidades muito densas, como símbolo de prosperidade e imponência. A acrescentar aos 

constrangimentos que a grande esbelteza deste tipo de estruturas cria, cada vez mais estas soluções 

passaram de estruturalmente pesadas e rígidas, para soluções bastante leves e flexíveis, apresentando 

novos desafios, nomeadamente na resposta a acções horizontais/transversais ao edifício. 

Simultaneamente, são exigidos critérios de resistência e de serviço cada vez mais limitantes/onerosos 

no que diz respeito à resposta do edifício. As acções críticas no dimensionamento deste tipo de 

estrutura são a acção sísmica e a acção do vento uma vez que introduzem efeitos de vibração.  

 

Com a inovação tecnológica e a investigação científica, a indústria da Construção e Engenharia Civil 

tem-se desenvolvido bastante ao longo dos últimos anos, e soluções que tinham um peso económico 

muito grande e que eram reservadas para projectos e situações muito específicas, tornam-se 

acessíveis para todo o tipo de estruturas, nomeadamente os dissipadores de energia. Dissipadores de 

energia são sistemas de protecção passiva, que garantem a melhoria da resposta dinâmica do edifício 

sem recorrer à capacidade plástica deste. Estes sistemas dissipam energia cinética sob a forma de 

calor, e têm um comportamento não linear. Dada a não linearidade destas soluções, a sua utilização 

introduz maior complexidade na análise dinâmica da estrutura, ao contrário de assumir capacidade 

dúctil nos elementos estruturais, cujo resultado é estimado usando apenas coeficientes de 

comportamento. Estes sistemas requerem uma análise não linear ao longo do tempo.  

 

Actualmente existem diversos tipos de dissipadores de energia, sendo os mais comuns, os dissipadores 

Histeréticos e os dissipadores Viscosos. Estes são os mais versáteis na sua utilização, de fácil 

integração numa solução estrutural existente e que se adaptam facilmente as exigências do projectista 

(Guerreiro, 2003). Neste trabalho o foco será nos dissipadores viscosos nos quais a força depende da 

velocidade relativa entre as suas extremidades.  

 

Este trabalho foi desenvolvido simultaneamente e paralelamente com a dissertação intitulada “Projecto 

de sistemas de dissipação de energia para edifícios altos” (Jónatas, 2017), tendo sido utilizado o 

mesmo caso de estudo em ambos os trabalhos. 

 

Nesta dissertação pretende-se analisar a eficácia destes sistemas como soluções para a resposta ao 

comportamento sísmico. Pretende-se fazer um estudo na optimização da configuração destes sistemas 

de forma a maximizar a energia dissipada com o mínimo de custo possível. É também um objectivo 

deste trabalho validar metodologias para estimativas iniciais de coeficientes de amortecimento dos 

dissipadores.  

 

Está fora do âmbito desta dissertação a análise das acções do vento, uma vez que a sua definição e a 

definição das acções sísmicas são muito distintas.  
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1.1 Metodologia do trabalho 
 

O presente trabalho desenvolve-se em quatro etapas: 

 

1. Estudo dos fundamentos teóricos dos sistemas de protecção sísmica; 

2. Validação da metodologia de estimação do coeficiente de amortecimento inicial; 

3. Análise e optimização da configuração dos dissipadores ao longo do edifício; 

4. Interpretação dos resultados obtidos e recomendações para futuros trabalhos. 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os fundamentos teóricos deste tipo de 

sistema de protecção, em particular dos dissipadores viscosos, bem como casos conhecidos da sua 

utilização. Estudaram-se as características fundamentais dos dissipadores e dos seus parâmetros, e o 

seu comportamento. 

 

Na segunda etapa procurou-se aplicar e validar uma metodologia (desenvolvida no âmbito da 

dissertação de (Gonçalves, 2017) para estimar um valor inicial da constante característica do 

dissipador, de modo a atingir um amortecimento equivalente predefinido. Aplicou-se o método de 

cálculo, adaptando-o para o caso 3D ao caso de estudo e avaliaram-se os resultados obtidos. 

 

Numa terceira fase, utilizou-se a metodologia (desenvolvida no âmbito da dissertação de Brás, 2015) 

 para analisar e avaliar o processo de optimização da configuração dos dissipadores ao longo da 

estrutura. Utilizou-se uma análise dinâmica do tipo “time-history” para modelar os efeitos das acções 

sísmicas, adaptando novamente para o caso 3D,e avaliando os resultados obtidos. 

 

Tendo obtido os resultados para as análises anteriormente referidas, procurou-se interpretar 

globalmente os resultados, e a seu interesse em aplicações práticas. 

 

1.2 Estrutura da dissertação 
 

A dissertação está dividida em 7 capítulos: 

 

No presente capítulo faz-se o enquadramento geral da dissertação, descrevendo os desafios que estão 

na base deste estudo. Introduz-se o conceito de sistemas de protecção sísmica e apresentam-se os 

objectivos e a metodologia do trabalho. Conclui-se o capítulo descrevendo a estrutura utilizada ao longo 

da dissertação comparando com a metodologia utilizada. 

 

O segundo capítulo refere-se à definição das acções consideradas ao longo deste estudo. Definem-se 

a acção sísmica como fenómeno, os efeitos que provoca nas estruturas e a sua caracterização na 

regulamentação actual. A definição da acção sísmica e feita com base nos registos e nas normas 

válidas em Portugal.  
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Os sistemas de protecção sísmica são apresentados no capítulo terceiro. Pretende-se ilustrar que 

diferentes sistemas de dissipação têm uma maior aplicabilidade para diferentes tipos de estruturas. 

Este capítulo foca-se no dissipador do tipo viscoso, uma vez que este é o objecto de estudo do presente 

trabalho.  

 

No capítulo quarto apresentam-se os fundamentos teóricos em que se baseiam as metodologias 

aplicadas. O capítulo começa com um estudo preliminar na modelação dos dissipadores, pretendendo 

demonstrar os factores que são considerados na análise posterior. Seguidamente introduzem-se os 

conceitos teóricos necessários à aplicação dos métodos propostos por Gonçalves (2017) e por Brás 

(2015) respectivamente. 

 

No capítulo quinto apresenta-se o caso de estudo. O modelo inicial tem por base a estrutura de um 

edifício real, em que posteriormente é reduzido o volume de betão resultando num novo modelo 

(modelo reduzido). 

 

No capítulo sexto apresentam-se os resultados obtidos para o caso de estudo. Inicialmente 

apresentam-se os resultados da aplicação da metodologia de cálculo de uma estimativa do 

amortecimento equivalente proposta por Gonçalves (2017) ao caso de estudo. Seguidamente 

apresentam-se os resultados do processo iterativo de ajuste do coeficiente de amortecimento 

equivalente. Finalmente apresentam-se os resultados da aplicação da metodologia de optimização da 

distribuição de sistemas de dissipação de energia proposta por Brás (2015) ao caso de estudo. 

 

Por ultimo, o capítulo sétimo apresenta as principais conclusões resultantes do trabalho realizado, bem 

como algumas considerações para desenvolvimentos futuros. 
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2 DEFINIÇÃO DAS ACÇÕES CONSIDERADAS E O SEU EFEITO EM 

EDIFÍCIOS ALTOS 

 

As acções condicionantes em estruturas esbeltas e de grande altura, como é o caso dos edifícios altos, 

são as cargas horizontais/transversais a esta que provocam oscilações na estrutura. Este tipo de 

perturbação, não só gera deslocamentos importantes no topo do edifício como, também pode ser 

agravada pelo efeito de ressonância. Dado que o estudo da acção do vento está fora do âmbito desta 

dissertação, ir-se-á apenas avaliar a acção do sismo. 

 

2.1 Acção sísmica 
 

O sismo é um fenómeno geológico, de cariz imprevisível e inevitável. A sua ocorrência tem um enorme 

impacto nas sociedades actuais, trazendo efeitos nefastos tanto no espectro social como no económico.  

 

De acordo com a teoria do ressalto elástico proposta por Harry F. Reid em 1910, o sismo dá-se devido 

a uma rotura de tensões elásticas, geradas entre placas tectónicas, libertando energia sob a forma de 

calor e de ondas elásticas (Lopes, 2008). Estas tensões desenvolvem-se ao longo do tempo entre 

placas, impedidas de se movimentar pela força de atrito no plano de falha, acumulando uma grande 

quantidade de energia potencial. Esta libertação de energia dá-se num determinado ponto, chamado 

de hipocentro, sendo a sua projecção na superfície terrestre é chamada de epicentro. 

 

A propagação desta energia é feita através de ondas sísmicas, cuja velocidade depende do tipo de 

onda (forma como se propaga) e do meio em que se propaga (rigidez e densidade). Existem dois tipos 

de ondas sísmicas: volúmicas, que se propagam no interior do material terrestre; e superficiais, que se 

propagam nas camadas de superfície da litosfera (Lopes, 2008). A atenuação destas ondas acontece 

através de duas componentes, a componente elástica cujo efeito, por conservação de energia, se 

manifesta pela diminuição da amplitude das ondas em função do inverso da distância percorrida, e a 

componente inelástica onde a dissipação de energia se deve ao atrito interno entre rochas no meio 

terrestre (Lopes, 2008). Para ondas associadas a períodos longos, uma vez que percorrem uma maior 

distância por ciclo, as suas amplitudes permanecem semelhantes por uma maior distância (Jennings, 

1970), o que significa que para sismos com hipocentros distantes de um determinado local as ondas 

com períodos longos (frequências baixas) serão predominantes, Figura 2.1.   
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Figura 2.1 - Representação do efeito da distância a um edifício com um determinado período natural. Adaptado 
de Jennings (1970) 

 

Os efeitos do sismo são qualitativamente caracterizados através de dois indicadores. Uma escala de 

intensidade que se baseia na reacção da população afectada e nos danos causados num determinado 

local, e a magnitude que serve de indicador da energia libertada pelo sismo, que para o mesmo sismo, 

não varia de local para local (Lopes, 2008).  

 

Existem diversas formas de caracterizar a acção sísmica, no entanto apenas três representações são 

possíveis de integrar nos métodos de análise utilizados correntemente: Série de Acelerações (real ou 

artificial); Função Densidade Espectral de Potência; e Espectro de Resposta. Das três representações 

indicadas, a representação por espectros de resposta é a mais utilizada no âmbito da análise sísmica 

(Guerreiro, 2016). A série de acelerações, embora seja a mais directa representação da acção sísmica, 

apenas permite representar cada sismo individualmente. A representação por função densidade 

espectral de potência (espectro de potência) apesar de muito completa, é de difícil integração nos 

métodos actuais e a sua utilização é limitada a modelos de reduzido número de graus de liberdade 

(Guerreiro, 2016).  

 

Em engenharia sísmica, um espectro de resposta é definido como a representação gráfica da resposta 

dinâmica de um conjunto de osciladores lineares de um grau de liberdade com diferentes períodos de 

vibração, a uma determinada excitação (Taranath, 2005). Esta representação é obtida retendo o valor 

máximo da resposta de cada oscilador a uma determinada excitação, como representado na Figura 

2.2. 
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Figura 2.2 – Definição e ilustração de um espectro de resposta, adaptado de Taranath (2010) 

 

Comummente obtém-se o espectro de resposta em acelerações uma vez que através deste é possível 

obter os espectros de resposta em velocidades ou deslocamentos, dada a sua relação. Desta forma, 

com recurso a um acelerograma associado a um determinado sismo e solo, é possível obter a resposta 

em acelerações, velocidades e deslocamentos para cada período ou frequência. O espectro de 

resposta pode ser calculado a partir de uma série de acelerações ou da função de densidade espectral 

de potência. 

 

2.2 Definição da acção sísmica na regulamentação 
 

A regulamentação actual define a acção sísmica a considerar no dimensionamento e verificação de 

segurança, através de espectros de resposta idealizados, e não representando a resposta a nenhum 

evento sísmico específico, pretendendo apenas garantir os valores mínimos de resistência da estrutura 

às acções impostas (Guerreiro, 2016). Os espectros de resposta regulamentares dependem da região 

considerada (zona sísmica), do tipo de solo em que a estrutura se encontra e da classe de importância 

da estrutura. 

 

De acordo com o EC8 (CEN, 2004), existem dois tipos de acção sísmica a considerar; a acção sísmica 

tipo 1 e a acção sísmica tipo 2. A acção sísmica tipo 1 contabiliza fenómenos interplacas, que geram 

sismos de grande magnitude, enquanto a acção do tipo 2 contempla fenómenos intraplacas, resultando 

em sismos de magnitude moderada. No caso particular da regulamentação nacional, esta 

categorização do tipo de sismo está também associada à distância entre o epicentro e a região onde a 

estrutura se encontra localizada, denominando-se zonamento sísmico. 

 

A actual regulamentação Portuguesa (NP EN1998-1) define para território nacional o zonamento 

sísmico por grau de sismicidade, tanto para Portugal continental, como para os arquipélagos dos 

Açores e da Madeira. Dada a proximidade a falhas, tanto entre placas tectónicas como interiores a uma 

placa tectónica, nos Açores apenas é considerada a acção sísmica tipo 2, e na Madeira apenas é 

considerada a acção sísmica tipo 1. Como é possível observar na Figura 2.3, a acção sísmica tipo 1, 

de acordo com a regulamentação, dá origem a 6 regiões, sendo que o grau de sismicidade diminui de 

Sul para Norte do país. Já a acção sísmica tipo 2 dá origem a apenas 5 regiões, e as zonas mais 

gravosas, devido à proximidade do foco sísmico, são o Sul e a zona de Lisboa e Vale do Tejo. 
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Figura 2.3 - Zonamento sísmico em Portugal continental (NP EN1998-1) 

 

Os espectros de resposta elásticos regulamentares são definidos para cada um dos tipos de acção 

(tipo 1 e tipo 2) através do valor de pico da aceleração no solo, das características do solo de fundação 

e do amortecimento da estrutura, que caracterizam períodos de referência e as respectivas 

acelerações, definindo assim a transição entre curvas, como ilustra a Figura 2.4.   

 

Figura 2.4 - Espectros de resposta regulamentares, de acelerações para acções sísmicas do tipo 1 e tipo2, 
adaptado de Guerreiro (2016) 

O Espectros apresentados são referentes ao mesmo local (Lisboa), a um solo do tipo B, e para o mesmo 

valor de amortecimento estrutural (𝜉 = 5%). É possível observar a diferença entre o tipo de acção. A 

comparação dos valores de acelerações obtidos através do período fundamental da estrutura para cada 

sismo permite definir qual o tipo de acção condicionante nessa estrutura. 

 

Tipo 1 

Tipo 2 
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3 SISTEMAS DE PROTECÇÃO SÍSMICA 

 

A utilização de sistemas de protecção sísmica não se resume apenas a estruturas novas, sendo 

também utilizados na reabilitação de estruturas existentes. Existem três tipos de sistemas de protecção, 

(1) sistemas de isolamento de base, (2) sistemas de dissipação passiva, e (3) sistemas de controlo 

activo (Soong & Dargush, 1999; Figura 3.1).  

 

O primeiro isola a base da estrutura de forma a não permitir que a acção horizontal do sismo se 

propague pelo edifício, garantindo um desacoplamento entre o movimento do solo e os deslocamentos 

da estrutura. Este método é o mais desenvolvido dos três, é comummente utilizado em pontes e 

viadutos, e em edifícios considerados de grande importância económica e de segurança (Guerreiro, 

2003). 

 

O segundo pretende dissipar a energia introduzida na estrutura pela acção sísmica. Dada uma 

vibração/deslocamento inicial, o sistema dissipa energia através da conversão de energia cinética em 

calor (plastificação de aço, fluidos viscosos através de orifícios, entre outros), ou por transferência de 

energia entre modos de vibração (massas a actuar como pêndulos com frequência própria definida).  

 

O terceiro é caracterizado por necessitar de uma fonte de energia para controlar o movimento da 

estrutura. Este tipo de sistemas monitoriza as deformações da estrutura ao longo da duração do sismo, 

ajustando continuamente as características do sistema de forma a anular os efeitos do sismo. 

 

O foco desta dissertação será nos sistemas viscosos de dissipação passiva. 

 

 

Figura 3.1 - Sistemas de protecção sísmica 
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3.1 Dissipadores de Energia Viscosos 
 

A dissipação de energia nos sistemas viscosos é garantida forçando a passagem de um fluído viscoso 

através de pequenos orificios com recurso a um sistema cilindro-pistão Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Esquema da constituição de um dissipador viscoso, adaptado de Christopher (2015)  

 

Quando aplicada uma força axial às extremidades do dissipador, o pistão central inicia o movimento 

comprimindo o fluído na câmara 2 do cilindro. Enormes pressões formam-se na câmara 2 do cilindro, 

e contráriamente, pressões muito baixas na câmara 1 do cilindro. Esta diferença de pressões gera uma 

força de resposta à força actuante. Através dos orifícios na cabeça do pistão, o fluido desloca-se da 

câmara 2 para a câmara 1 dissipando energia através da criação de vórtices. A velocidade do fluido é 

proporcional à força exercida, e pode ser descrita pela seguinte expressão: 

 

 𝐹 = 𝐶 |𝑣|𝛼 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣) (3.1) 

   

Em que:  

𝐹 – Força no elemento dissipador 

C – Constante característica do dissipador que depende das suas dimensões (diâmetro e área dos 

orifícios) 

𝑣 – Velocidade relativa entre extremidades do dissipador 

α – Constante característica da viscosidade do fluido. Correntemente, para as soluções comercialmente 

disponíveis, o valor de α varia entre 0,1 e 1,00.  

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣) − Função que traduz o sinal da velocidade  
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Velocidade relativa nas extremidades do dissipador

α = 0,10 α = 0,40 α = 1,00

Figura 3.3 - Influência do parâmetro α na relação forca-velocidade do dissipador 
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Como é possível observar na Figura 3.3, o parâmetro α tem uma influência significativa na relação 

força-velocidade do dissipador. Quanto maior a força exercida no dissipador, maior a energia dissipada 

pelo mesmo. Para valores de α inferiores à unidade, a força descreve um crescimento acentuado para 

baixas velocidades, tendendo para um valor limite máximo. No caso particular em que α  toma o valor 

unitário, a relação forca-velocidade no dissipador é linear. Para valores de α superiores à unidade, a 

força exercida pelo dissipador toma valores praticamente nulos para baixas velocidades aumentando 

a taxa de crescimento da força com o aumento da velocidade (Guerreiro, 2003).  

 

 O amortecimento introduzido por um determinado dissipador no sistema é medido pela sua capacidade 

de dissipar energia em cada ciclo (Guerreiro, 2003). A energia dissipada por ciclo é dada pela área 

interior do ciclo força-deformação. Desta forma, a taxa de amortecimento introduzida pelo dissipador 

por ciclo é dada pela expressão: 

 

 
𝜉 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

2𝜋𝐹𝑚𝑎𝑥𝑑𝑚𝑎𝑥

 (3.2) 

 

A influência do parâmetro α na relação força-deformação é ilustrada na Figura 3.4 em que, para as 

mesmas condições e características do dissipador, a forma do ciclo é condicionada pelo valor de α 

mantendo os valores máximos. Torna-se evidente que a máxima capacidade de dissipação de energia 

ocorre para dissipadores com valores de α  baixos (inferiores à unidade).  

 

Figura 3.4 - Influência do parâmetro α na relação força-deformação do dissipador 

 

Os valores máximos da força são condicionados pelo parâmetro C. Este não altera a forma do ciclo 

força-deformação, mas apenas a força máxima que ocorre no dissipador. Pela expressão (3.2) é 

possível entender que quanto maior o valor de C, maior será a área interior do ciclo e, por conseguinte, 

a sua capacidade de dissipação de energia (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 - Influência do parâmetro C na relação força-deformação do dissipador 
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4 ESTADO DE ARTE 

 

4.1 Introdução 
 

Para a modelação do dissipador recorreu-se ao software SAP2000 (CSI, 2018), onde o elemento de 

ligação do tipo dissipador tem o comportamento mecânico de Maxwell representado por uma mola com 

comportamento elástico linear, ligada em série com um dissipador com comportamento viscoso não 

linear (Figura 4.1).  

 

 

Figura 4.1 - Modelo computacional do dissipador em SAP2000, adaptado de (Brás, 2015) 

 

A componente linear (mola) pretende representar o alongamento da estrutura do próprio dissipador, 

pelo que a deformação associada a esta componente deve ser mínima quando comparada com a 

deformação do dissipador, onde se dá efectivamente dissipação de energia. Por esta razão, na 

modelação do elemento dissipador, limitou-se o deslocamento elástico na mola quando comparada 

com a deformação total. Apesar de se pretender minimizar a deformação elástica na mola, um valor 

excessivamente alto da rigidez pode introduzir problemas numéricos, tendo sido considerado que 

manter as deformações elásticas com um valor abaixo dos  4% do valor total de deformação seria uma 

solução  razoável: 

 

 𝛿𝑚𝑜𝑙𝑎

𝛿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

≤ 4%, 𝛿𝑚𝑜𝑙𝑎 =
𝐹𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐾
 (4.1) 

 

A massa do dissipador foi desprezada na sua modelação, assim como os parâmetros associados a 

análise linear (análise modal). 

 

4.2 Estimativa do coeficiente de amortecimento equivalente 
 

A metodologia descrita em Gonçalves (2017) propõe um método de cálculo para a estimativa ao longo 

da altura de um conjunto de coeficientes de amortecimento que os dissipadores devem garantir para 

que seja conseguida uma determinada redução da resposta. Esta metodologia foi desenvolvida para 

um caso teórico de um pórtico 2D e será usada para estimar apenas os valores iniciais dos coeficientes 

de amortecimento a utilizar nos dissipadores, uma vez que o caso de estudo diverge do modelo teórico, 

bem como os objectivos finais deste trabalho. Esta metodologia pressupõe que os dissipadores estão 

uniformemente distribuídos ao longo da altura considerando apenas um dissipador por piso, e assume 

o valor unitário para a constante característica da viscosidade do fluido (𝛼 = 1,0). De notar que a 

metodologia proposta considera apenas a configuração deformada do modo fundamental de vibração 

da estrutura, e por conseguinte, no presente caso de estudo, foi considerada a configuração deformada 

da estrutura para o primeiro modo de vibração de cada uma das direcções relevantes (em X e em Y). 

k C, α 
F F 
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O objectivo desta metodologia é comparar o deslocamento máximo da estrutura (no topo) não 

amortecida, com o mesmo valor para a estrutura amortecida, dada uma redução pretendida da estrutura 

(𝜂). 

 

A metodologia define um oscilador equivalente de um grau de liberdade, representativo do modelo do 

edifício, e relaciona o deslocamento máximo deste oscilador com o deslocamento relativo entre 

extremidades do dissipador. 

 

 Oscilador equivalente de um grau de liberdade 

Como descrito anteriormente, a capacidade de dissipação de energia de um dissipador é avaliada 

através do cálculo da área interior do ciclo medida na curva que relaciona a força no dissipador com a 

sua deformação axial. No caso da acção sísmica, a deformação axial e a respectiva velocidade, no 

dissipador ao longo do tempo, correspondem a expressões sinusoidais do tipo: 

 

 𝑥(𝑡) = 𝐴 sin(𝑝𝑡) (4.2) 

   

 �̇�(𝑡) = 𝐴 𝑝 cos(𝑝𝑡) (4.3) 

 

Em que: 

𝑥(𝑡) − Deformação relativa entre extremidades do dissipador ao longo do tempo, 𝑡 

𝐴 − Amplitude do deslocamento entre extremidades do dissipador 

𝑝 − Frequência própria angular, não amortecida, do oscilador 

 

Usando a expressão (3.1) para a força no dissipador, é possível estimar a forca de amortecimento: 

 

 𝐹 = 𝐶 �̇�(𝑡) = 𝐶 𝐴 𝑝 cos (𝑝𝑡) (4.4) 

  

Associando a força máxima no dissipador com o deslocamento máximo entre extremidades do 

dissipador, obtém-se a seguinte expressão para a área do ciclo deduzida por Gonçalves (2017): 

 

 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐶 𝐴2 𝜋 𝑝 (4.5) 

 

Esta expressão aplicada para representar a taxa de amortecimento equivalente descrita em Chopra 

(1995) resulta na seguinte expressão para o coeficiente de amortecimento equivalente: 

 

 𝐶𝑒𝑞 = 𝜉𝑒𝑞  2 𝑚𝑒𝑞  𝑝1 (4.6) 

 

Em que: 

𝜉𝑒𝑞 − Taxa de amortecimento equivalente. 

𝑚𝑒𝑞 − Massa do oscilador equivalente de um grau de liberdade. 

𝑝1 − Frequência própria da estrutura associada ao primeiro modo de vibração. 
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É necessário referir que para o caso tridimensional o coeficiente de amortecimento será definido para 

cada uma das direcções representativas (X e Y) e 𝑝1 será representado pela menor frequência 

representativa do deslocamento respectivo. 

 

A taxa de amortecimento equivalente a adoptar na estrutura será obtida pela expressão que determina 

o coeficiente de correcção do amortecimento preconizado em 3.2.2.2 pelo EC8-1 (CEN, 2004): 

 

 

𝜂 = √
10

5 + 𝜉
≥ 0,55 (4.7) 

 

Em que: 

 

 𝜉 = 𝜉𝑒𝑞 + 𝜉𝑖 (4.8) 

 

𝜉𝑖 − Amortecimento intrínseco da estrutura (2% para estruturas com dissipadores viscosos). 

  

Combinando a expressão (4.7) com a expressão (4.8) obtém-se a expressão final para a taxa de 

amortecimento equivalente: 

 

 
𝜉𝑒𝑞 = (

10

𝜂2
− 5) − 𝜉𝑖 (4.9) 

 

Segundo Krawinkler & Seneviratna (1998) a resposta do edifício pode ser representada pela resposta 

de um oscilador equivalente de um grau de liberdade, considerando que a resposta é controlada por 

um único modo de vibração e que a configuração deformada desse modo não varia com o tempo. Esta 

hipótese conduz a resultados muito próximos da máxima resposta sísmica de um sistema de vários 

graus de liberdade. A metodologia proposta assume que a massa é igual em cada piso, no entanto 

para o caso de estudo, foram consideradas diferentes massas por piso. A massa equivalente do 

sistema é então obtida proporcionalmente ao deslocamento em cada piso e a respectiva massa da 

seguinte forma: 

 

 𝑚𝑒𝑞 = ∑ 𝑚𝑖  𝜙𝑖 (4.10) 

 

𝜙𝑖 − Deslocamento horizontal normalizado (𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜 = 1,0) do piso 𝑖 associado a configuração deformada 

do modo representativo do primeiro modo representativo do deslocamento respectivo.  
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Considere-se as expressões apresentadas no Eurocódigo EC8, Anexo B.2 (CEN, 2004) para a 

transformação num sistema equivalente de um só grau de liberdade: 

 

 Γ =
𝑚𝑒𝑞

∑ 𝑚𝑖𝜙𝑖
2 =

∑ 𝑚𝑖  𝜙𝑖

∑ 𝑚𝑖  𝜙𝑖
2 (4.11) 

 
Δ𝑒𝑞 =

𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜

Γ
 (4.12) 

 

Em que: 

Γ − Constante de transformação. 

Δ𝑒𝑞 − Deslocamento horizontal máximo no topo do oscilador equivalente de um grau de liberdade. 

 

 Coeficiente de amortecimento do dissipador 

De acordo com Gonçalves (2017), a definição do coeficiente de amortecimento equivalente requer o 

cálculo dos deslocamentos relativos entre extremidades do dissipador, no entanto a metodologia 

descrita apenas considera o caso 2D. Desta forma no presente trabalho descreve-se uma metodologia 

transformada para o caso 3D. 

 

Figura 4.2 - Deslocamento relativo entre extremidades de um dissipador considerando três dimensões 

 

Para a configuração apresentada na Figura 4.2 o deslocamento relativo entre as extremidades do 

dissipador é dado por: 

 

 Δ𝑟𝑒𝑙 = |𝑃′
1 ∙ 𝑃′2| − |𝑃1 ∙ 𝑃2| (4.13) 

 

Sendo: 

  

 |𝑃′
1 ∙ 𝑃′2| = √(𝐿𝑥 + 𝑑2,𝑥 − 𝑑1,𝑥)

2
+ (𝐿𝑦 + 𝑑2,𝑦 − 𝑑1,𝑦)

2
+ (𝐿𝑧 + 𝑑2,𝑧 − 𝑑1,𝑧)

2
 (4.14) 

 
|𝑃1 ∙ 𝑃2| = √𝐿𝑥

2 + 𝐿𝑦
2 + 𝐿𝑧

2  
(4.15) 

 

 

 

 

P1 

P2 

P'2 

P'1 

Lx Ly 

Lz 

d1 

d2 
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Em que: 

𝑃1 − Ponto definido pela extremidade inicial do dissipador. 

𝑃2 − Ponto definido pela extremidade final do dissipador. 

𝐿𝑖 − Comprimento do dissipador no respectivo eixo 𝑖, com 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

𝑑1,𝑖 − Deslocamento do ponto P1 no respectivo eixo 𝑖, com 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

𝑑2,𝑖 − Deslocamento do ponto P2 no respectivo eixo 𝑖, com 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

 

Contabilizam-se assim todos os deslocamentos, predominantes ou não, para a estimativa do 

coeficiente de amortecimento. 

 

Utilizando a equação (4.5) é possível descrever a energia dissipada do oscilador equivalente por: 

  

 𝐸𝑒𝑞 = 𝜋 𝐶𝑒𝑞 𝑝 Δ𝑒𝑞
2  (4.16) 

 

Desta forma, a energia dissipada em cada dissipador individual é dada pela expressão: 

 

 𝐸𝑖 = 𝜋 𝐶𝑖  𝑝 Δ𝑟𝑒𝑙,𝑖
2  (4.17) 

 

Por conseguinte, considerando que o coeficiente de amortecimento 𝐶 é uniforme ao longo da estrutura, 

a energia total dissipada ao longo da estrutura é dada pela expressão: 

 

 𝐸𝑇𝑂𝑇 = 𝜋 𝐶 𝑝 ∑ Δ𝑟𝑒𝑙,𝑖
2  (4.18) 

 

Assim, igualando as equações (4.16) e (4.18) obtém-se a expressão final dada por: 

 

 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑠 =
Δ𝑒𝑞

2

∑ Δ𝑟𝑒𝑙,𝑖
2  𝐶𝑒𝑞 (4.19) 

 

Em que 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑠 corresponde ao coeficiente de amortecimento a aplicar aos dissipadores por piso, e por 

conseguinte deve ser dividido pelo número de dissipadores por piso, por alinhamento. 

  

4.3 Optimização da distribuição de sistemas de dissipação de 
energia em edifícios altos 

 

Para avaliar a distribuição óptima da estrutura, utiliza-se a metodologia descrita em (Brás, 2015). Esta 

metodologia pretende obter a melhor distribuição pelos pisos do edifício, com base no desempenho 

face ao sismo, e no custo associado aos dissipadores. De notar que, tal como na metodologia 

apresentada anteriormente, assume-se o valor unitário para a constante característica da viscosidade 

do fluido (𝛼 = 1,0), e assume-se também que os dissipadores são iguais em todos os pisos. Tal como 

anteriormente, a metodologia foi desenvolvida para o caso de pórticos planos e é objectivo deste 

trabalho a adaptação para o caso 3D. Contudo, contrariamente à metodologia apresentada 

anteriormente (Gonçalves, 2017), a resposta da estrutura é definida utilizando expressões complexas 
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ao invés de expressões sinusoidais. É de notar que certos parâmetros definidos em ambas as 

metodologias poderão utilizar índices diferentes e por essa razão, faz-se um paralelismo entre as duas, 

adaptando para uma nomenclatura idêntica. 

 

A metodologia tem por base a determinação do espectro de potência da resposta em velocidades 

relativas entre pisos. Este passo pressupõe a definição da função de transferência de velocidades 

relativas e a definição do espetro de potência da acção. Função de transferência, é a função complexa 

que permite relacionar uma determinada acção com a respectiva resposta a essa acção (Brás, 2015). 

No caso da acção sísmica, a resposta a esta acção é passível de ser obtida através de uma função de 

transferência. 

 

 Definição da função de transferência 

De acordo com a metodologia definida em (Brás, 2015), a expressão que define a função de 

transferência de velocidades relativas de cada piso 𝑖, é dada por: 

 

 𝐻𝑖
𝑣𝑒𝑙𝑟𝑒𝑙 = ∑ −𝐹𝑃𝑛 𝜙𝑑𝑖

𝑟𝑒𝑙

𝑛

−(2 𝜉 𝑝𝑛 𝜔
2) − 𝜔 (𝑝𝑛

2 − 𝜔2) i

(𝑝𝑛
2 − 𝜔2)2 + (2 𝜉 𝑝𝑛 𝜔

2)2 
 (4.20) 

 

𝐹𝑃𝑛 − Factor de participação modal do modo 𝑛 

 𝑝𝑛 − Frequência angular não amortecida do modo de vibração 𝑛 

𝜔 − Frequência angular do movimento imposto 

 𝜙𝑑𝑖

𝑟𝑒𝑙 − Deslocamento relativo entre extremidades do dissipador para o piso 𝑖 

 

Na expressão (4.20), 𝑖 quando usado como índice, indica o piso genérico 𝑖, de outra forma, indica a 

unidade imaginária. O valor do factor de participação modal, estando normalizado para cada modo, 

toma o mesmo valor de Γ, definido pela expressão (4.11). O deslocamento relativo entre extremidades 

do dissipador (𝜙𝑑𝑖

𝑟𝑒𝑙) foi definido anteriormente por Δ𝑟𝑒𝑙. 

  

  Definição do espectro de potência da acção  

A definição do espectro de potência é abordada em Brás (2015), considerando um sismo do tipo 1 em 

solo do tipo B, em Lisboa, e por isso foi retirado directamente do anexo respectivo e utilizado neste 

trabalho (Figura 4.3; Tabela 4.1). 
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Figura 4.3 - Espectro de potência da acção para um sismo do tipo 1 em solo do tipo B em Lisboa (Brás, 2015) 

Tabela 4.1 – Valores do espectro de potência da acção para um sismo do tipo 1 em solo do tipo B em Lisboa 

(Brás, 2015) 

Frequência 
(Hz) 

S(f) 
(m2/s3) 

0,05 0,0000 

0,30 0,0091 

0,55 0,0382 

1,67 0,0868 

2,50 0,0493 

3,50 0,0350 

5,00 0,0191 

10,00 0,0081 

15,00 0,0026 

20,00 0,0013 

25,00 0,0000 
 

Frequência 
(rad/s) 

S(𝝎) 
(m2/s3) 

0,31 0,0000 

1,88 0,0014 

3,46 0,0061 

10,49 0,0138 

15,71 0,0078 

21,99 0,0056 

31,42 0,0030 

62,83 0,0013 

94,25 0,0004 

125,66 0,0002 

157,08 0,0000 
 

 

 

 Avaliação da energia dissipada 

De acordo com Guerreiro (2016), o Espectro de Potência pode ser interpretado como uma medida 

representativa da energia, em que o produto 𝑆𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎(𝜔) ∙ ∆𝜔 representa a energia contida num 

pequeno intervalo de frequências ∆𝜔, associada à frequência central do intervalo. A determinação do 

espectro de potência da resposta à acção sísmica é dada pela expressão:  

 

 𝑆𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎(𝜔) = 𝐻(𝜔) 𝐻∗(𝜔) 𝑆𝑎𝑐çã𝑜 (𝜔) =  |𝐻(𝜔)|2 𝑆𝑎𝑐çã𝑜 (𝜔) (4.21) 

 

𝐻(𝜔) − Função de transferência entre a variável que define a acção e a variável escolhida para medir 

a resposta; 

𝐻∗(𝜔) − Função complexa conjugada de 𝐻(𝜔); 

𝑆𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎(𝜔) − Espectro de potência da resposta; 

𝑆𝑎𝑐çã𝑜 (𝜔) − Espectro de potência da acção. 
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Determinando-se o respectivo espectro de potência da resposta para cada piso, será necessário obter 

o valor esperado do quadrado do sinal associado ao mesmo espectro, dado pela expressão (Azevedo, 

1996):  

 

 𝐸[𝑋2(𝑡)] = ∫ 𝑆𝑥(𝜔) 𝑑𝜔
+∞

−∞

 (4.22) 

 

A expressão (4.22) permite o cálculo da medida de energia dissipada por piso. A ordenação dos valores 

obtidos de forma crescente permite identificar os pisos em que é possível dissipar uma maior 

quantidade de energia. Desta forma, de acordo com a metodologia, sabendo o número de dissipadores 

que se pretende introduzir consegue-se identificar os pisos onde devem ser alocados, optimizando a 

quantidade de energia dissipada como ilustra a Figura 4.4.  

 

Figura 4.4 - Exemplo ilustrativo dos valores de energia dissipada por piso e da distribuição óptima 
correspondente, para um pórtico de 10 pisos e pretendendo-se introduzir 5 dissipadores (Brás, 2015) 

 

De acordo com Brás (2015) tal como é possível observar na figura, a metodologia proposta aplicada a 

estruturas com comportamento predominantemente do tipo pórtico, resulta numa curva da medida de 

energia dissipada com o valor máximo para os pisos inferiores do edifício. Para estruturas com 

comportamento predominantemente do tipo parede, os valores máximos da curva da medida de energia 

dissipada são observados nos pisos mais altos (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 - Energia dissipada nos pisos da estrutura tipo pórtico e da estrutura tipo parede. Adaptado de (Brás, 

2015). 
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5 CASO DE ESTUDO 

 

5.1 Introdução 
 

No presente capítulo pretende-se analisar a aplicação de dissipadores viscosos ao longo de um edifício 

alto real, como sistema de protecção sísmica. Esta análise inclui a optimização da estrutura de forma 

a permitir o recurso a estes sistemas. A caracterização do elemento dissipador foi abordada nos 

capítulos anteriores não sendo tratada em detalhe no presente capítulo. Pretende-se testar e validar 

metodologias de definição de esquemas de dissipação, de forma a optimizar o amortecimento 

equivalente do edifício. A modelação dos dissipadores é feita usando uma análise dinâmica não linear, 

assumindo um regime linear para a resposta da estrutura de betão armado.  

 

Para a análise dinâmica da estrutura foram usados 10 acelerogramas artificiais de base, gerados de 

acordo com o EC8 (CEN, 2004), que representam a acção sísmica. Utiliza-se a média dos máximos 

dos efeitos dos acelerogramas para definir a combinação de acções a aplicar ao modelo que melhor 

representa o “caso genérico” (Reis, 2015). 

 

Para estudar o comportamento dos dissipadores, é necessário considerar uma análise no domínio do 

tempo. Para isso definiu-se um sismo representativo, uma vez que esta análise não permite a utilização 

de uma combinação de acções. A escolha do sismo representativo foi feita com base no sismo 

(acelerograma) para o qual a resposta máxima da estrutura melhor se aproxima da média das respostas 

máximas do conjunto de sismos.  

 

A definição da solução estrutural é feita com base na regulamentação Europeia, Eurocódigos, e na 

regulamentação Americana apresentada pela American Society of Civil Engineers (ASCE). 

 

O modelo tem por base o edifício “Banco de la Nacion” em Lima, Peru usando como ponto de partida, 

o mesmo conceito estrutural, espessuras de lajes, dimensões de vigas, e outras propriedades 

apresentadas nos seguintes sub-capitulos.  

  



24 
 

5.2 Estrutura base 
 

 Estrutura real e modelo computacional 

 

Como hipótese estrutural, foi considerada a torre já construída “Hito Cultural”, que serve de sede do 

“Banco de la Nacion” em Lima, Peru (Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 - Edifício “Hito Cultural”, Lima, Peru (Skyrisecities, 2019) 

 

Foi possível ter acesso à planta genérica do edifício, e às espessuras e dimensões utilizadas ao longo 

da altura do edifício, Figura 5.2 e Tabela 5.1.  

 

Figura 5.2 - Planta genérica do edifício "Hito Cultural" 
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Tabela 5.1 - Dimensões dos elementos estruturais e classe do betão ao longo da altura 

Cotas (m) nº de 
pisos 

Tipo de 
Betão 

Parede W1 - 
espessura (m) 

Parede W2 - 
espessura (m) 

Dimensões dos 
Pilares (m) 

de até a x b 

128 148 5 C35/45 0,60 0,60 1,00 x 1,00 

108 128 5 C35/45 0,70 0,60 1,00 x 1,00 

88 108 5 C45/55 0,85 0,60 1,00 x 1,00 

64 88 6 C45/55 1,00 0,60 1,00 x 1,00 

36 64 7 C50/60 1,15 0,60 1,00 x 1,00 

16 36 5 C60/75 1,15 0,60 1,30 x 1,30 

0 16 4 C60/75 1,15 0,80 1,30 x 1,30 

Cotas (m) nº de 
pisos 

Tipo de 
Betão 

Dimensões das vigas 
pórticos x (m) 

Dimensões das vigas 
pórticos y (m) 

de até h x b h x b 

108 148 10 C35/45 0,80 x 0,60 0,75 x 0,60 

64 108 11 C45/55 0,80 x 0,60 0,75 x 0,60 

36 64 7 C50/60 0,80 x 0,6 0,75 x 0,60 

0 36 9 C60/75 0,80 x 0,6 0,75 x 0,60 

 

A estrutura considerada foi posteriormente modelada com recurso ao programa de elementos finitos 

SAP2000 (CSI, 2018) onde foi feito o estudo da aplicação de amortecedores como resposta a acção 

sísmica.  

 

O edifício modelado tem 37 pisos de dimensão constante ao longo da altura. Cada piso tem um pé-

direito de 4m e o edifício tem uma altura total de 148m. A planta tem uma geometria regular, rectangular 

com a menor dimensão segundo Y (𝑙𝑦 = 27.95 𝑚) e a maior dimensão segundo X (𝑙𝑥 = 43.40 𝑚), ambas 

constantes em altura (Figura 5.3). Estrutura mista pórtico e paredes, constituída por pórticos no 

contorno do edifício, e paredes resistentes no núcleo interior. A estrutura é de betão armado, e os 

elementos estruturais estão agrupados variando a classe de betão, a espessura dos elementos e as 

dimensões ao longo da altura, em 7 fases (Tabela 5.1). A classe de betão varia entre C35/45 (𝑓𝑐𝑑 =

23.3 𝑀𝑃𝑎) até C60/70 (𝑓𝑐𝑑 = 40 𝑀𝑃𝑎). Não existe informação relativa à armadura do betão armado, no 

entanto, tal não é relevante para a modelação da estrutura. 
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Figura 5.3 - Edifício modelado no software SAP2000 em planta e 3D (alinhamentos a considerar para a 

disposição dos dissipadores representados a azul) 

 

A definição da massa do edifício é feita de acordo com o Eurocódigo EC0 (CEN, 2002) cláusula 6.4.3.4, 

que descreve a combinação rara de acções para situações de projecto sísmicas (equação 1). A 

equação combina a totalidade de carga permanente e uma percentagem de sobrecarga através da 

multiplicação por um coeficiente 𝛹2. 

 

 𝑃𝑟𝑎𝑟𝑜 = 𝐺 + 𝛹2 ∙ 𝑄 (5.1) 

 

Em que: 

G – Cargas permanentes 

Q – Sobrecargas 

 

Considerando que se trata de um edifício de escritórios (categoria B), de acordo com o EC0 (CEN, 

2002), 𝛹2 toma o valor de 0,3. 

A estrutura base tem um volume total de 24 043,69 m3 de betão armado, e um peso próprio de 600 915 

kN. 

Dada a natureza dos deslocamentos causados pelo sismo, e sendo a laje um elemento com enorme 

rigidez no seu plano (plano x-y) considerou-se a laje como um elemento diafragma, indeformável no 

seu próprio plano, usando para isso a definição “joint constraints” no software SAP2000 (CSI, 2018). 

De acordo com o enunciado, foram adicionadas outras cargas verticais, apresentadas na Tabela 5.2 e 

ilustrada a sua distribuição na Figura 5.4. As restantes cargas permanentes e as sobrecargas são 

A B 

C H 

D G 

F E 

X 

Y 
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aplicadas nos elementos de laje, como cargas por unidade de área. A carga de “fachada” é aplicada 

ao longo do contorno, sobre a viga, como carga por unidade de comprimento. De notar que o peso 

próprio é calculado e aplicado automaticamente pelo software em uso através da densidade e 

propriedades geométricas dos elementos.  

Tabela 5.2 - Descrição das restantes cargas verticais aplicadas ao edifício 

Descrição da Carga Vertical Elemento Carregado Valor da Carga 

Restantes Cargas Permanentes Laje 2,0 kN/m2 

Sobrecargas Interiores ao Núcleo Laje 4,0 kN/m2 

Sobrecargas Exteriores ao Núcleo Laje 2,5 kN/m2 

Carga de Fachada Vigas de Contorno 4,0 kN/m 

 

 

Figura 5.4 - Ilustração da distribuição das restantes cargas verticais 

 

A estrutura base tem um peso de 1 094 043,05 kN para a combinação rara de acções (𝛹2=0.3). De notar 

que a massa está concentrada nos elementos de laje (cerca de 72%). 
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 Comportamento dinâmico da estrutura  

Foi realizada a análise modal para o número máximo de cento e onze modos (três graus de liberdade 

por cada piso). A Figura 5.5 ilustra a deformada da estrutura para cada um dos 3 primeiros modos de 

vibração da estrutura e a Tabela 5.3 apresenta as frequências e os factores de participação de massa 

dos mesmos. 

 

Figura 5.5 - Deformada dos três primeiros modos de vibração 

  Tabela 5.3 - Frequências e factores de participação de massa dos três primeiros modos de vibração 

Modo 
Frequência 

(Hz) 

Factores de participação de massa 

U1 (%) U2 (%) R3 (%) ΣU1 (%) ΣU2 (%) ΣR3 (%) 

1 0,204 0,00% 60,58% 0,00% 0,00% 60,58% 0,00% 

2 0,337 62,22% 0,00% 2,77% 62,22% 60,58% 2,77% 

3 0,341 2,43% 0,00% 69,62% 64,66% 60,58% 72,39% 
 

Tratando-se de um edifício alto e esbelto, naturalmente é bastante menos rígido que uma estrutura de 

um edifício convencional. Esta baixa rigidez é representada pelo valor baixo da frequência própria da 

estrutura (0.204Hz).  

 

De notar que as deformações U1 e U2 representam a translação segundo X e Y respectivamente, e a 

deformação R3 representa a rotação segundo o eixo Z. 

 

A estrutura base tem uma resposta sísmica muito previsível, com os modos bastante puros sem grande 

influência das outras direcções (outros movimentos). O primeiro modo é caracterizado por uma 

translação em Y pura (factor de participação de massa de 60.58%) com uma frequência de 0.204Hz, 

sendo a direcção Y correspondente à menor dimensão em planta. Esta translação representa o 

movimento com menor custo energético para a estrutura, uma vez que a quantidade de pórticos e 

paredes a resistir a esta direcção é, evidentemente inferior à que resiste na direcção ortogonal. A 

influência da torção neste modo é nula, o que demonstra que a distância entre o centro de massa e o 

centro de rigidez (excentricidade estrutural) é nula nesta direcção. 

 

1º Modo 2º Modo 3º Modo 
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O segundo modo de vibração caracteriza-se por um uma translação pura na direcção X (factor de 

participação de massa de 62.22%). Este modo, à semelhança do primeiro modo, tem uma influência 

de outros modos practicamente nula, demonstrando que a excentricidade estrutural é mínima em 

ambas as direcções. 

 

O terceiro modo de vibração apresenta-se como sendo um modo de torção, com um movimento de 

rotação em torno de Z (factor de participação de massa de 69.62%). 

 

 Ductilidade Estrutural 

De acordo com a maioria das normas actuais, está previsto que o edifício não resista totalmente no 

espectro elástico sendo permitido ter algum tipo de dano estrutural associado ao evento sísmico 

(Taranath, 2005). À capacidade da estrutura resistir inelasticamente a deformações impostas dá-se o 

nome de ductilidade estrutural. Este tipo de análise requer uma componente não linear, no entanto a 

maioria das normas utiliza um coeficiente (q – coeficiente de comportamento) para reduzir o efeito das 

acções na estrutura, reflectindo assim a capacidade de dissipação de energia intrínseca da estrutura. 

 

Esta metodologia é expressa no EC8 (CEN, 2004), cláusula 5.2.2.2, através da seguinte expressão: 

 

 𝑞 = 𝑞0𝑘𝑤 ≥ 1,5 (5.2) 

 

𝑞0 – Valor base do factor de comportamento, que depende do tipo de sistema estrutural e da 

regularidade em altura da estrutura. 

𝑘𝑤 – Factor que reflecte o modo de rotura predominante em sistemas estruturais do tipo parede. 

 

O edifício é regular em altura, e tem um comportamento predominante do tipo parede, uma vez que 

91% da resistência a forças de corte é dada pelas paredes do núcleo. Tratando-se de um edifício de 

classe de ductilidade alta (DCH) o valor de 𝑞0 é dado por: 

 

 𝑞0 = 4,0
𝛼𝑢

𝛼1

= 4,0 (5.3) 

 

Em que 𝛼1 representa a acção sísmica correspondente a formação da primeira rotula plástica e 𝛼𝑢 

representa a acção sísmica correspondente à formação de um mecanismo. O valor do coeficiente, para 

este tipo estrutural e 1,0.  

 

O factor 𝑘𝑤, de acordo com o artigo (11) da mesma secção, é dado pela seguinte expressão: 

 

 
0,5 ≤ 𝑘𝑤 =

(1 + 𝛼0)

3
≤ 1 (5.4) 

 𝑘𝑤 = 0,5 
 

 
 

𝛼0 – Valor predominante da relação entre a altura e a largura das paredes, 𝛼0 = 4/9,6 = 0,417 
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Desta forma, através da equação (5.2) temos: 

 

 𝑞 = 4,0 × 0,5 = 2,0 ≥ 1,5 (5.5) 

 

Este valor apenas é utilizado para a obtenção de uma estimativa dos esforços resultantes de uma 

analise elástica linear.  

 

 Definição da Acção sísmica 

No capítulo 2 foram introduzidas as acções sísmicas e as diversas formas de as representar. O 

comportamento não-linear dos dissipadores obriga a uma análise ao longo do tempo (time history 

analysis), para a qual a forma mais directa e adequada de representar a acção sísmica é através de 

acelerogramas (Guerreiro, 2016). 

 

De acordo com o EC8, a resposta à acção sísmica regulamentar pode ser obtida a partir de 

acelerogramas artificiais, desde que sejam compatíveis com o espectro de resposta elástico 

regulamentar para o correspondente local, coeficiente de amortecimento e tipo de solo (CEN, 2004). 

De acordo com a cláusula 4.3.3.4.3, se a resposta for obtida a partir de pelo menos sete análises 

temporais, a média destes valores deve ser usada como valor de cálculo do efeito da acção sísmica 

(CEN, 2004). 

 

Para o caso de estudo foi utilizado um conjunto de 10 acelerogramas artificiais, coerentes com o 

espectro de resposta elástico da zona de Lisboa, em solo do tipo B e com um coeficiente de 

amortecimento de 5%. Dado o baixo valor da frequência própria da estrutura, apenas os acelerogramas 

do tipo 1 foram considerados. Cada acelerograma foi definido individualmente para as duas direcções 

do plano horizontal, como um caso de análise de representação temporal (time history), de forma a 

possibilitar a realização de uma análise dinâmica não linear. Considerou-se que a duração do sismo 

tipo 1 é de 30 segundos, e que as séries artificiais foram geradas com a duração de 40 segundos 

(subdivididos em 4000 tempos de analise, cada um com 0,01 segundos) para permitir um período inicial 

e um período final de transição, e uma duração de sinal estacionário compatível com a imposição 

regulamentar (30 segundos). A Figura 5.6 ilustra um dos acelerogramas utilizados, sendo que a série 

de acelerogramas completa é apresentada no 0. 
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Figura 5.6 - Acelerograma correspondente ao Sismo 1 

 Regulamentação Adicional 

Para além das condições já apresentadas impostas pela regulamentação vigente em Portugal, existem 

outros regulamentos relevantes para este estudo. De forma a alargar o espectro de utilização destas 

soluções para outras localizações, nomeadamente as Américas, pretende-se incluir o American Society 

of Civil Engineers (ASCE) Standard 7-10 (ASCE/SEI, 2010) no âmbito deste trabalho. 

 

De acordo com o ASCE Standard 7-10, a estrutura deverá resistir a 75% da acção sísmica de projecto, 

sem recurso a qualquer sistema de dissipação externo. Esta exigência pretende impedir que a 

segurança as acções sísmicas no dimensionamento de estruturas seja demasiado dependente do 

correcto funcionamento dos dissipadores.  

 

 De acordo com a cláusula 18.2.2.1 (ASCE/SEI, 2010), estruturas com sistemas de dissipação devem 

ser dimensionados para uma força de corte sísmica que não seja inferior a 𝑉𝑚𝑖𝑛: 

 

 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,75 𝑉 (5.6) 

 

𝑉 – Força de corte basal na direcção em estudo 

 

Esta será a condição de partida no estudo que se segue. 

 

5.3 Estrutura Reduzida 
 

Como referido anteriormente, é objectivo deste trabalho, avaliar uma solução com um custo eficiente 

recorrendo a dissipadores de energia. Pretende-se optimizar a estrutura, reduzindo as dimensões dos 

elementos verticais (apresentados na Figura 5.7), e por conseguinte as quantidades de material 

estrutural de forma a resistir apenas aos mínimos estabelecidos pela regulamentação. Desta forma os 

critérios serão, resistir a 75% das acções horizontais provocadas pelo sismo (combinação rara) e, 

naturalmente assegurar as acções verticais (combinação fundamental), descritas de acordo com o 

Eurocódigo 0 (CEN, 2002). 
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X 

Y 

 

Figura 5.7 - Planta dos elementos verticais considerados na modelação da estrutura 

 

 Procedimento 

Para a avaliação da combinação rara, criou-se uma Load combination que inclui o efeito médio dos 10 

sismos. A esta combinação multiplicou-se o factor 0,75 reproduzindo assim 75% do efeito médio dos 

sismos. Finalmente, afectando-se a anterior combinação pelo coeficiente de comportamento e 

aplicando a Equação (5.1) para a combinação rara de acções descrita no EC0 (CEN, 2002), obtém-se 

a seguinte equação:  

 
𝐸𝑟𝑎𝑟𝑜 =

1

𝑞
∑(0,10 ∙ 𝑆𝑖) +

10

𝑖=1

𝐺 + 𝛹2 ∙ 𝑄 (5.7) 

 𝑞 − Coeficiente de comportamento 

𝑆𝑖 − Resposta do sismo i 

 

A redução geométrica dos elementos verticais é feita através de um processo iterativo, tendo como 

ponto de partida a redução necessária para resistir às acções verticais, e posteriormente a comparação 

da percentagem de armadura (𝜌 − razão entre a área de aço e a área de betão) com os valores limite 

impostos pela regulamentação. De acordo com o EC8 (CEN, 2004) cláusula 5.4.3.2.2, os limites para 

a percentagem de armadura são os seguintes: 

 
1% ≤ 𝜌 =

Á𝑟𝑒𝑎𝑎ç𝑜

Á𝑟𝑒𝑎𝑏𝑒𝑡ã𝑜

≤ 4% 

 

(5.8) 

Usando a ferramenta de dimensionamento automático incluída no software SAP2000 (CSI, 2018) é 

possível obter valores de armadura mínima para resistir à combinação obtida pela equação (5.7), para 

cada uma das secções, e posteriormente calcular a percentagem de armadura tendo como critério de 

paragem para o processo iterativo, os valores descritos na equação (5.8). 
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 Geometria Reduzida 

Através da metodologia apresentada, obtém-se os resultados para a estrutura reduzida apresentados 

na Tabela 5.4: 

Tabela 5.4 - Novas dimensões dos elementos verticais da Estrutura Reduzida 

Cotas (m) nº de 
pisos 

Tipo de 
Betão 

Parede W1 - 
espessura (m) 

Parede W2 - 
espessura (m) 

Dimensões dos 
Pilares (m) 

de até a x b 

128 148 5 C35/45 0,20 0,20 0,60 x 0,60 

108 128 5 C35/45 0,20 0,20 0,75 x 0,75 

88 108 5 C45/55 0,30 0,20 0,90 x 0,90 

64 88 6 C45/55 0,50 0,20 1,10 x 1,10 

36 64 7 C50/60 0,60 0,40 1,15 x 1,15 

16 36 5 C60/75 1,00 0,50 1,25 x 1,25 

0 16 4 C60/75 1,00 0,60 1,37 x 1,37 

 

A redução geométrica nos elementos verticais produz um novo volume total de betão armado de 19 

572,09 m3, e um peso próprio de 489 158 kN, o que representa uma redução de aproximadamente 

19%. A estrutura reduzida tem um peso de 617 118 kN para a combinação de cargas quase permanente 

(𝛹2 = 0,30; redução de aproximadamente 15%). 

 

Daqui em diante designa-se o modelo original por modelo base, e o modelo com a nova geometria por 

modelo reduzido. 

 

 Comportamento Dinâmico da Estrutura Reduzida 

A análise modal foi realizada novamente, agora para o modelo reduzido da estrutura usando as 

propriedades acima apresentadas. Os valores característicos desta análise são apresentados na 

Tabela 5.5 resumidos aos três primeiros modos de vibração. A nova deformada da estrutura é 

apresentada na Figura 5.8:  

 

 

Figura 5.8 - Deformada dos três primeiros modos de vibração para o modelo reduzido 

1º Modo 2º Modo 3º Modo 
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Tabela 5.5 - Frequências e factores de participação de massa dos três primeiros modos de vibração para o 
modelo reduzido 

  Modo 
Frequência 

(Hz) 

Factores de participação de massa 

U1 (%) U2 (%) R3 (%) ΣU1 (%) ΣU2 (%) ΣR3 (%) 

1 0,201 0,00% 55,23% 0,00% 0,00% 55,23% 0,00% 

2 0,332 12,56% 0,00% 54,79% 12,56% 55,23% 54,79% 

3 0,337 46,64% 0,00% 14,69% 59,20% 55,23% 69,48% 

 

Como é possível observar, a redução geométrica da estrutura tem um impacto significativo nas suas 

características dinâmicas. Apesar de as frequências associadas a cada modo se manterem 

semelhantes, alguns dos modos representam movimentos completamente distintos. 

 

O modo fundamental não sofre grande alteração continuando a descrever uma translação pura em Y, 

com uma frequência própria de 0,201 Hz, um factor de participação de massa reduzido para 55,23%, 

e sem qualquer influência de torção.  

 

O segundo modo de vibração, com uma frequência de 0,332 Hz, passa a ser um modo essencialmente 

de torção (factor de participação de massa de 54,79%), com alguma influência de translação segundo 

X (factor de participação de massa de 12,56%). Esta alteração deve-se em grande parte a pequenas, 

embora significativas, irregularidades na planta do núcleo. Assim, reduzindo a rigidez dos elementos 

verticais, mas mantendo a mesma irregularidade, a excentricidade estrutural aumenta ao longo do eixo 

Y (Figura 5.9). Esta excentricidade, como mostra a figura, advém das aberturas nas paredes estruturais 

de acesso aos elevadores serem feitas assimétricamente.  

 

Esta excentricidade é novamente evidenciada na análise do terceiro modo de vibração, que é agora 

um modo predominantemente de translação em X (frequência de 0,337 Hz, factor e participação de 

massa de 46,64%), com uma influência significativa de torção (factor de participação de massa de 

14,69%). 

 

 

Figura 5.9 - Vista em planta do modelo reduzido, identificando as irregularidades em planta (a vermelho) e os 
alinhamentos sujeitos a análise (a azul) 

X 

Y 

1 

2 
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De forma a avaliar a resposta dinâmica da estrutura, através dos esforços resultantes nos elementos 

verticais e dos deslocamentos absolutos ao longo da altura definiram-se dois alinhamentos 

representativos dos efeitos na estrutura (alinhamento 1 e alinhamento 2 representados na Figura 5.9). 

Consideram-se estes como sendo os pontos geométricos em planta que melhor representam o 

comportamento dinâmico global da estrutura. 

 

Os deslocamentos absolutos ao longo dos alinhamentos referidos, e para a combinação de acções 

apresentada anteriormente na equação (5.7), aplicada em ambas as direcções (acção sísmica em X e 

em Y) são apresentados na Figura 5.10.  

 

Figura 5.10 – Evolução dos deslocamentos absolutos da estrutura livre para ambas as direcções e para os dois 
alinhamentos considerados, para a acção sísmica em X (U1) e em Y (U2) 

Como seria de esperar, a estrutura apresenta o maior deslocamento absoluto de 17,22 cm para a 

combinação de acções que actua segundo Y uma vez que é a direcção que oferece menos rigidez 

global no sistema. Este máximo ocorre no topo do edifício, confirmando mais uma vez que os primeiros 

modos de vibração são os mais preponderantes. O valor máximo de deslocamento para o sismo que 

ocorre na direcção segundo X é de 13,32 cm. 

 

É possível observar que ambos os alinhamentos considerados para cada direcção da acção imposta 

apresentam deslocamentos absolutos muito semelhantes. O valor máximo da diferença entre as 

deformadas para a mesma direcção e de 1,95 mm e ocorre apenas para a deformação U1 quando 

considerado o sismo segundo X, o que é expectável dada participação significativa da componente de 

torção neste deslocamento. Tendo-se assumido como condição inicial que as lajes têm um 

comportamento de diafragma, este resultado é expectável. No caso em que os deslocamentos teriam 

uma evolução distinta, isso seria consequência de deslocamentos ortogonais à acção imposta com 
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grande preponderância (rotação significante da estrutura ao longo do eixo Z). Como se observa na 

Figura 5.11, o deslocamento em planta da cobertura confirma que os deslocamentos representativos 

associados a cada uma das acções impostas é um deslocamento de translação praticamente pura na 

direcção respectiva. 

 

Figura 5.11 - Deformada da cobertura para a acção sísmica segundo X e segundo Y 

 

 

 

  

 

 X Y 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta fase do trabalho pretende-se expor os resultados obtidos da aplicação dos métodos descritos no 

Capítulo 4 - ESTADO DE ARTE à estrutura apresentada no Capítulo 5 -CASO DE ESTUDO. 

 

6.1 Estimativa do amortecimento equivalente 
 

Neste subcapítulo são apresentados os resultados obtidos da aplicação da metodologia descrita 

anteriormente, que pretende estimar um coeficiente de amortecimento a aplicar aos dissipadores, e 

discutem-se os resultados obtidos da aplicação desta metodologia. 

 Definição da redução da resposta sísmica da estrutura 

Em primeiro lugar, de acordo com a metodologia descrita, define-se a redução pretendida. Como 

anteriormente apresentado, de acordo com as normas americanas, a estrutura deve resistir no mínimo 

a 75% da acção sísmica sem recurso a dissipadores ou mecanismos de dissipação externos. Sendo 

assim faz sentido que o objectivo deste trabalho seja reduzir em 25% a resposta da estrutura de forma 

a resistir à restante acção sísmica, sendo por isso 1 − 𝜂 = 0,25. 

 

Para 𝜂 = 0,75, calcula-se a taxa de amortecimento equivalente, em percentagem, através da expressão 

(4.9): 

 
𝜉𝑒𝑞 = (

10

𝜂2
− 5) − 𝜉𝑖 = 10,78 (6.1) 

 

𝜉𝑖 – Taxa de amortecimento intrínseca da estrutura, 𝜉𝑖 = 0,02 

 

Determinam-se as características dinâmicas do modelo, nomeadamente o período e a frequência da 

estrutura para todos os modos de vibração da estrutura. Apresentam-se os resultados para os três 

primeiros modos associados a cada uma das deformações principais na Tabela 6.1: 

 

Tabela 6.1 - Características dinâmicas do caso de estudo (estrutura reduzida) para os três primeiros modos de 

vibração 

Modo 1º 2º 3º 

Período, T (s) 4.969 3.012 2.969 

Frequência, f (Hz) 0,201 0,332 0,337 

Frequência, p (rad/s) 1.264 2.086 2.117 

Deformação predominante U2 R3 U1 

 

Sendo que se pretende estudar a resposta da estrutura a três direcções principais (translações em x e 

y, e rotação em z), associou-se a cada modo uma destas direcções, para o qual o modo contribui 

predominantemente. A lista completa dos modos é apresentada no 0. 

 Normalização dos deslocamentos da configuração 

deformada 

Neste caso modelaram-se os dissipadores ao longo da altura, nas paredes do tipo pórtico, no vão 

central, como mostra a Figura 6.1. 
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Portico A-B 
 

Portico C-D Portico E-F Portico G-H 

Figura 6.1 - Configuração inicial dos dissipadores ao longo da altura 

Pretende-se agora normalizar os deslocamentos horizontais de cada piso (𝜙𝑖), associados à 

configuração deformada dos primeiros modos de vibração para a respectiva deformação. Esta 

normalização e feita assumindo que o deslocamento no topo é unitário (𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜 = 1) e é apresentada no 

0.  

 Oscilador equivalente de um grau de liberdade 

De acordo com a metodologia descrita, define-se um oscilador equivalente de um grau de liberdade 

por cada direcção de deformação (X e Y). Considere-se os deslocamentos normalizados apresentados 

no 0. Estes são apresentados para as 4 correntes de dissipadores em altura, em que os dissipadores 

no pórtico A-B e no pórtico E-F trabalham na direcção X, e os dissipadores no pórtico C-D e no pórtico 

G-H trabalham na direcção Y. Desta forma, obtém-se a massa do sistema equivalente (Tabela 6.2) 

aplicando a equação (4.10) à média algébrica dos deslocamentos normalizados correspondentes à 

direcção pretendida apresentados no ANEXO 4. 

 

Aplicando as equações (4.11) e (4.12), e usando a média dos deslocamentos normalizados obtidos 

anteriormente, obtém-se o deslocamento no topo dos osciladores equivalentes de um grau de liberdade 

(Tabela 6.2). 

 

Tabela 6.2 – Parâmetros dos osciladores equivalentes de um grau de liberdade para cada direcção da 

deformação 

Direcção U1 U2 

𝒎𝒆𝒒 (𝒕𝒐𝒏) 22903,95 21556,96 

𝚪 1,625494 1,609178 
∆𝒆𝒒 (𝒎) 0,615198 0,621435 
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 Coeficiente de amortecimento equivalente 𝑪𝒆𝒒 

O coeficiente de amortecimento equivalente é obtido através da equação (4.6) e apresentado na Tabela 

6.3. 

 

Tabela 6.3 - Coeficiente de amortecimento dos osciladores equivalentes de um grau de liberdade para cada 
direcção da deformação 

Direcção U1 U2 

𝑪𝒆𝒒 65655,71 36915,89 

 

 Deslocamento relativo entre extremidades do dissipador 

Calcula-se o deslocamento modal relativo entre extremidades do dissipador da forma descrita em 4.2.2. 

Para cada direcção predominante determina-se o valor de ∑ Δ𝑟𝑒𝑙
2  apresentado na Tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 - Parâmetros do deslocamento modal relativo entre extremidades do dissipador por direcção 

predominante 

Direcção U1 U2 

∑ 𝜟𝒓𝒆𝒍
𝟐  (𝒎𝟐)  0,0282 0,0278 

 

Os valores dos deslocamentos modais verticais e horizontais usados para determinar o valor do 

deslocamento relativo entre extremidades do dissipador são apresentados no 0. 

 

 Coeficiente de amortecimento do dissipador 𝑪𝒅𝒊𝒔𝒔 

Finalmente determina-se o valor do coeficiente de amortecimento do dissipador correspondente a 

direcção predominante, usando a expressão (4.19) definida anteriormente (Tabela 6.5). 

 

Tabela 6.5 - Coeficiente de amortecimento do dissipador por direcção preferencial 

Direcção U1 U2 

𝑪𝒅𝒊𝒔𝒔  881779,3 513358,1 

 

Este valor, dividido pelo número de dissipadores por piso alinhados na respectiva direcção, será 

atribuído a cada um dos dissipadores ao longo do pórtico na direcção correspondente. 

 

 Resultados da Metodologia: Estimativa do Coeficiente 

de Amortecimento Equivalente  

Tendo estimado um valor para o coeficiente de amortecimento equivalente, e aplicado aos dissipadores 

uniformemente ao longo da altura, é possível observar os resultados obtidos na Figura 6.2 e na Figura 

6.3.  
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As Figura 6.2 e Figura 6.3 ilustram o deslocamento máximo observado para a direcção U1 e U2 

respectivamente, ao longo da altura para as situações sem dissipadores (antes) e usando a estimativa 

inicial (inicial). A redução da resposta máxima no topo do edifício corresponde a 45% para a direcção 

X e para direcção Y. 

 

Figura 6.2 - Deslocamentos máximos ao longo da altura e a respectiva redução da resposta em percentagem para 

deslocamentos na direcção X (U1) 

 

Figura 6.3 - Deslocamentos máximos ao longo da altura e a respectiva redução da resposta em percentagem para 
deslocamentos na direcção Y (U2) 
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Os resultados obtidos excedem a redução pretendida. De acordo com Gonçalves (2017), o efeito do 

comportamento do tipo parede é negativo para a participação dos dissipadores, uma vez que os 

pórticos apresentam um movimento de rotação de corpo rígido. Este movimento de corpo rígido não 

desenvolve qualquer deformação axial nos dissipadores. Seria de esperar, uma vez que o caso de 

estudo se trata de uma combinação entre pórticos e paredes, que estre efeito fosse de alguma forma 

visível.  

 

O resultado obtido deve-se em grande parte à componente de torção de cada modo. Esta componente, 

não sendo nula faz com que os dissipadores alinhados nas direcções ortogonais, que seria de esperar 

terem participação nula, acabem por ter alguma participação na dissipação de energia da estrutura. 

Desta forma têm-se todos os pórticos activos para qualquer direcção da acção.  

 

6.2 Ajuste do coeficiente de amortecimento equivalente  
 

Como foi dito no Capitulo 1 - INTRODUÇÃO, a metodologia anteriormente descrita apenas pretende 

descrever uma estimativa inicial para o coeficiente de amortecimento equivalente. O caso de estudo, 

tratando-se de um caso real ao invés de um caso teórico, introduz diversas imprevisibilidades. Desta 

forma, foi idealizado “ajustar” o coeficiente de amortecimento de forma a obter a redução pretendida e 

incluir a utilização da não-linearidade do dissipador (𝛼 ≠ 1). Para isso, foi utilizado o oscilador 

equivalente de um grau de liberdade introduzido em 6.1.3. Foi utilizada a função de curva de tendência 

do programa de cálculo Microsoft Excel, de forma a aproximar o valor obtido do valor pretendido 

iterando as aproximações obtidas anteriormente. Esta aproximação foi feita em 4 fases. 

 

 Aproximação: 1ª fase de iterações 

Na primeira fase de iterações aproxima-se o valor da redução do valor pretendido de 25% mantendo o 

valor de 𝛼 igual à unidade e usando o oscilador equivalente de um grau de liberdade. A Tabela 6.6 

apresenta os valores que validaram a condição de paragem desta primeira fase de iterações. 

 

Tabela 6.6 - Valores inicial e final do coeficiente de amortecimento do oscilador equivalente de um grau de 

liberdade resultantes da 1ª fase de iterações 

Direcção U1 U2 

𝑪𝒆𝒒 (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) 65655,71 36915,89 

%deformação (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) 27,32% 29,91% 
𝑪𝒆𝒒 (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 8410,00 5646,75 

%deformação (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 75,01% 75,00% 
 

Os valores resultantes das referidas iterações são apresentados no 0. 

 

 Aproximação: 2ª fase de iterações 

Na segunda fase de iterações pretende-se ajustar o coeficiente aproximado do oscilador equivalente 

de um grau de liberdade à estrutura real, mantendo o valor de 𝛼 igual a unidade. A primeira iteração 
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resulta da aplicação do 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑠 resultante da expressão (4.19) aos valores de 𝐶𝑒𝑞 (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) obtidos 

anteriormente e são apresentados na Tabela 6.7. 

 

Tabela 6.7 - Valores inicial e final do coeficiente de amortecimento a aplicar aos dissipadores ao longo da altura 

resultantes da 2ª fase de iterações 

Direcção U1 U2 

𝑪𝒅𝒊𝒔𝒔 (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) 112949,26 77383,52 
%deformação (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) 67,41% 84,07% 

𝑪𝒅𝒊𝒔𝒔 (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 51800,87 157801,59 

%deformação (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 75,01% 75,00% 
 

Os valores resultantes das referidas iterações são apresentados no 0. 

 

 Aproximação: 3ª fase de iterações 

Nesta fase de iterações pretende-se aproximar o valor do coeficiente de amortecimento do oscilador 

equivalente da redução pretendida, usando a não linearidade dos dissipadores (𝛼 = 0,2). Como valor 

de partida utilizam-se os valores obtidos na fase anterior de iterações. Uma vez que estes valores 

reproduzem uma redução de 25% no caso real, a redução que resulta desta primeira iteração será 

definida como a redução objectivo para o modelo do oscilador equivalente de um grau de liberdade e 

são apresentados na Tabela 6.8. 

 

Tabela 6.8 - Valores inicial e final do coeficiente de amortecimento do oscilador equivalente de um grau de 
liberdade resultantes da 3ª fase de iterações 

Direcção U1 U2 

𝑪𝒆𝒒 (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) 3857,00 11514,93 

%deformação (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) 86,74% 59,01% 
𝑪𝒆𝒒 (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 950,00 1911,00 

%deformação (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 86,74% 59,03% 
 

A iteração inicial utiliza um valor para a constante 𝛼 igual à unidade (𝛼 = 1,0). Os valores resultantes 

das referidas iterações são apresentados no 0. 

 

 Aproximação: 4ª fase de iterações 

Finalmente pretende-se ajustar o coeficiente aproximado do oscilador equivalente de um grau de 

liberdade à estrutura real, usando as propriedades não lineares do dissipador viscoso (𝛼 = 0,2). O valor 

final desta iteração (Tabela 6.9) será o valor que conduz a uma redução de 25% na resposta da 

estrutura, e será utilizado na metodologia que se segue. 
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Tabela 6.9 - Valores inicial e final do coeficiente de amortecimento a aplicar aos dissipadores ao longo da altura 
resultantes da 4ª fase de iterações. 

Direcção U1 U2 

𝑪𝒅𝒊𝒔𝒔 (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) 12758,83 26188,498 
%deformação (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) 44,34% 29,22% 

𝑪𝒅𝒊𝒔𝒔 (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 1588,214 2918,348 

%deformação (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 75,10% 75,17% 
 

Os valores resultantes das referidas iterações são apresentados no ANEXO 9. 

 

6.3 Optimização da distribuição dos sistemas de dissipação 
de energia 

 

Neste subcapítulo apresentam-se os resultados obtidos da aplicação da metodologia descrita em 4.3, 

que pretende avaliar a distribuição óptima de dissipadores ao longo da altura da estrutura. Como ponto 

de partida tem-se os resultados da metodologia anterior ajustados para um menor número de 

dissipadores (17 dissipadores). Na Tabela 6.10 e Tabela 6.11 são apresentados os parâmetros e os 

modos utilizados. 

 

Tabela 6.10 - Parâmetros iniciais a aplicar durante a metodologia de optimização da distribuição dos 
dissipadores 

Direcção U1 U2 

𝑪𝒆𝒒  118 213 

𝑪𝒅𝒊𝒔𝒔 (𝟏𝟕 𝒅𝒊𝒔𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔) 3456,70 6351,70 
𝜶 0,2 0,2 

 

Tabela 6.11 - Modos e frequências (rad/s) de vibração considerados para o cálculo das funções de transferência 

U1 U2 

Modo Frequência Modo Frequência 

3º Modo 2,117 1º Modo 1,264 

6º Modo 6,689 4º Modo 4,893 

9º Modo 13,096 8º Modo 10,725 

14º Modo 14,128 20º Modo 14,132 

19º Modo 14,132 - - 
 

 Função de transferência 

As funções de transferência de velocidades relativas de cada piso, definidas em 4.3.1 é apresentada 

na Figura 6.4 e na Figura 6.5 para o caso de estudo para a direcção U1 e U2 respectivamente. 
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Figura 6.4 - Funções de transferência de velocidades relativas de cada piso para a direcção U1 (escala 
logarítmica) 

 

Figura 6.5 - Funções de transferência de velocidades relativas de cada piso para a direcção U2 (escala 
logarítmica) 

 

 Espectro de potência da resposta 

Nas Figuras abaixo apresentam-se os espectros de potência da resposta do edifício por piso definidas 

em 4.3.3, com pormenor para os valores de pico iniciais obtidos para a direcção U1 e U2, 

respectivamente. 
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Figura 6.6 - Espectros de potência da resposta para a direcção U1 

 

Figura 6.7 - Espectros de potência da resposta para a direcção U1 (primeiro pico) 
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Figura 6.8 - Espectros de potência da resposta para a direcção U2 

 

 

Figura 6.9 - Espectros de potência da resposta para a direcção U2 (primeiro pico) 
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É possível verificar que os valores máximos das funções de transferência e do espectro de potência 

acontecem para os respectivos valores de frequências de vibração da estrutura. 

 

 Optimização em altura 

Na Figura 6.10 são apresentados os gráficos da energia dissipada para cada piso resultado da 

aplicação da equação (4.22) para as direcções X e Y.  

 

Figura 6.10 - Energia dissipada em cada piso nas direcções X e Y (valores normalizados) 

De acordo com Brás (2015), seria expectável que o gráfico do valor da medida de energia dissipada 

para cada um dos pisos, para os edifícios tipo pórtico, tivesse o valor máximo próximo da base e 

decrescesse ao longo da altura. Para os edifícios tipo parede o valor máximo ocorre perto do topo uma 

vez que os deslocamentos máximos relativos entre pisos ocorrem no topo. 

 

No caso de estudo verifica-se que para a direcção X o efeito de pórtico é predominante e o valor de 

energia máximo ocorre na primeira metade da estrutura. Esta observação deve-se não só ao número 

superior de pórticos alinhados na direcção X, como também à reduzida área de paredes alinhadas na 

direcção X. Tal como mencionado anteriormente, a participação da torção tem também um efeito 

relevante. As paredes estando perto do centro, participam menos no efeito de torção do que os pórticos 

que se encontram a uma maior distância. Desta forma é possível concluir que os pórticos na direcção 

Y participam no deslocamento segundo X através do efeito de torção. Já as paredes na direcção Y 

participam menos no deslocamento U1 uma vez que estão próximas do centro de rotação. 

 

Desta forma, tendo em conta a figura anterior, alocaram-se os dissipadores aos pisos 21 a 37 para os 

dissipadores alinhados com a direcção Y e aos pisos 5 a 18 e 35 a 37 para os dissipadores alinhados 

com a direcção X, tal como apresentado nas Figuras abaixo. 
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Figura 6.11 - Selecção dos pisos a alocar os dissipadores considerando a energia dissipada para a direcção Y 
(valores normalizados). 

 

Figura 6.12 - Selecção dos pisos a alocar os dissipadores considerando a energia dissipada para a direcção X 

(valores normalizados). 

 

Os resultados desta distribuição são apresentados na Tabela 6.12. 

 

Tabela 6.12 - Valores da redução na estrutura finais da aplicação da configuração optimizada 

Direcção U1 U2 

Redução no topo 74,33% 82,64% 
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Figura 6.13 - Comparação entre os deslocamentos máximos ao longo da altura para a situação “sem 

dissipadores” e com os dissipadores “optimizados” 
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7 CONCLUSÕES E FUTUROS DESENVOLVIMENTOS 

 

O aumento da necessidade de construir edifícios com grande dimensão em altura desperta novos 

desafios na indústria da construção e engenharia civil. Não só pela sua esbelteza, mas por 

progressivamente se utilizarem materiais mais leves e flexíveis. Simultâneamente, a regulamentação é 

cada vez mais exigente, nomeadamente no que diz respeito à resposta do edifício à acção do sismo. 

 

Com o desenvolvimento tecnológico, o recurso a sistemas de dissipação de energia no caso do 

dimensionamento de edifícios altos é cada vez mais solicitado. Dissipadores viscosos são sistemas de 

protecção sísmica de grande versatilidade na sua utilização, de fácil integração em soluções estruturais 

já existentes e que facilmente se adaptam às exigências do projectista (Guerreiro, 2003). Estes 

sistemas dissipam energia sob a forma de calor através da passagem de um líquido por um êmbolo 

(Lopes, 2008). 

 

No dimensionamento destes sistemas de dissipação de energia é frequente definir os seus parâmetros 

com base em processos iterativos. Existem estudos que descrevem métodos para estimar alguns 

destes parâmetros, definir o número e a localização óptima dos dissipadores, no entanto apenas tratam 

casos teóricos, havendo uma necessidade de explorar a aplicação destas metodologias a um caso real. 

Esta dissertação responde a esta necessidade, testando e validando a metodologia para estimar o 

coeficiente de amortecimento equivalente (Gonçalves, 2017) e a metodologia para optimizar a 

localização dos sistemas de dissipação de energia (Brás, 2015) num caso real. 

 

Tratando-se de um processo de optimização destes sistemas numa estrutura real, é relevante também 

reduzir a estrutura ao mínimo possível, de acordo com os regulamentos actuais, de forma a minimizar 

o custo e maximizar a utilização dos dissipadores. De acordo com o American Society of Civil 

Engineers, Standard 7-10 (ASCE/SEI, 2010), estruturas que utilizem sistemas de dissipação de energia 

devem ser dimensionados para resistir a 75% da acção sísmica de projecto, sem recurso ao sistema 

de dissipação. Tendo isso em conta é possível reduzir a secção dos elementos verticais (pilares e 

paredes) de forma a resistir a 100% da combinação fundamental e a 75% da combinação rara, 

reduzindo em cerca de 30% o volume de betão. 

 

Através da modelação do caso de estudo e da respectiva análise dinâmica, observa-se que o caso real 

considera irregularidades geométricas que se traduzem em deslocamentos e deformações diferentes 

do caso teórico. Estas irregularidades têm um papel crucial na avaliação dos resultados uma vez que, 

através da deformação sob a forma de torção, introduzem contribuições não expectáveis.  

 

7.1 Estimativa do amortecimento equivalente em edifícios com 
dissipadores viscosos 

 

A metodologia de cálculo proposta por Gonçalves (2017) conclui que o tipo e comportamento da 

estrutura definem o campo de aplicação da mesma. De acordo com Gonçalves (2017) a metodologia 
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revela-se mais eficaz para estruturas com comportamento predominantemente do tipo pórtico do que 

para estruturas com comportamento predominantemente do tipo parede. Isto é justificado pelo facto de 

os elementos com comportamento do tipo parede apresentarem um movimento de rotação de corpo 

rígido que não desenvolve qualquer deformação axial nos dissipadores.  

 

Aplicando esta metodologia ao caso de estudo verificou-se uma redução superior à pretendida (45% 

para a direcção segundo X e para a direcção segundo Y). Sendo que se trata de uma estrutura mista 

pórtico e paredes, seria de esperar que a redução do deslocamento máximo fosse inferior ao pretendido 

(25%). No entanto verificou-se uma redução bastante superior (entre 50% a 60%). 

 

É possível observar que o resultado obtido deve-se maioritariamente á componente de torção de cada 

modo. Esta componente faz com que a participação dos dissipadores alinhados nas direcções 

ortogonais à da acção imposta seja significativa, contrariamente ao que se assumiu no seu 

dimensionamento.  

 

É possível concluir então que a eficácia do método está associada à participação da torção nos 

primeiros modos de translação. Quanto menor for esta participação, mais preciso será o resultado da 

aplicação do método. 

 

É também possível concluir que os dissipadores têm uma contribuição relevante para o controlo dos 

efeitos de torção na estrutura. 

 

7.2 Optimização da distribuição de sistemas de dissipação de 
energia em edifícios altos 

 

De acordo com Brás (2015), a distribuição óptima de dissipadores depende não só do valor do 

deslocamento relativo nas suas extremidades, mas também do factor de participação modal do modo 

para o qual se tem esse valor de deslocamento relativo.  

 

A dissertação de (Brás, 2015) conclui que o perfil da distribuição óptima de dissipadores depende do 

conjunto de três factores: das frequências com maior conteúdo energético em termos de sismicidade 

local; dos modos de vibração da estrutura com factor de participação modal mais elevado; e de modos 

de vibração superiores, situados em zonas de inflexão da deformada do respectivo modo. 

 

No presente trabalho, a escolha dos modos a considerar na metodologia proposta por Brás (2015) teve 

em conta a participação de massa dos respectivos modos, tendo sido utilizados os quatro primeiros 

modos com movimento predominante na direcção considerada. 

 

De acordo com Brás (2015) aplicando a metodologia proposta a estruturas com um comportamento 

predominantemente do tipo pórtico obtém-se perfis de distribuição óptima dos dissipadores nos pisos 

inferiores da estrutura, enquanto que aplicada a estruturas com comportamento predominantemente 
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do tipo parede obtém-se perfis de distribuição óptima dos dissipadores em posições mais altas do 

edifício. É também conclusão do estudo de Brás (2015) que os dissipadores do tipo viscoso têm uma 

aplicabilidade mais eficaz em estruturas do tipo pórtico do que em estruturas do tio parede. 

 

Aplicando esta metodologia ao caso de estudo é possível verificar que o tipo de comportamento 

identificado depende da direcção considerada. No caso de estudo, quando considerada a acção 

actuando segundo a direcção X obtém-se um perfil semelhante ao esperado para estruturas do tipo 

pórtico. Esta observação pode ser explicada pelo facto de existirem mais pórticos alinhados na direcção 

X, e um valor reduzido de área de parede alinhada com a mesma direcção. É possível observar que a 

curva da medida de energia dissipada para a acção imposta segundo X tem um andamento irregular, 

devido a contribuições de outros factores, como o efeito da torção. As paredes estando perto do centro, 

participam menos no efeito de torção, do que os pórticos que se encontram a uma maior distância. 

 

Quando considerada a acção imposta segundo a direcção Y, a curva da medida de energia dissipada 

é bastante semelhante à curva espectável para estruturas com um comportamento do tipo parede. 

Apresenta um perfil bastante regular, o que é justificado pelo facto de existirem menos pórticos nesta 

direcção, e uma presença forte de paredes alinhadas na direcção Y. Para a direcção Y, a participação 

do efeito de torção é bastante reduzido. 

 

Apesar das considerações anteriores, observa-se que a metodologia proposta foi mais eficaz para a 

direcção Y. Desta forma conclui-se que para ambas as metodologias propostas, quanto mais pura a 

deformação dos modos, maior a eficácia dos métodos.  

 

7.3 Desenvolvimentos futuros 
 

De notar a importância de introduzir algumas destas metodologias de dimensionamento de sistemas 

de dissipação de energia na regulamentação actual. Esta introdução deve permitir uma fácil 

implementação simultaneamente permitindo uma aplicação generalizada dos sistemas de dissipação 

de energia em edifícios. 

 

Um aspecto que se mantem frequente em estudos que tratam este tópico é a falta de investigação 

sobre a influência que diferentes disposições dos dissipadores têm na eficácia destes métodos. Seja a 

inclinação do dissipador, ou a consideração de diferentes ligações à estrutura. Como foi possível 

observar para estruturas com um comportamento do tipo parede, a utilização de dissipadores diagonais 

ao pórtico não permite uma deformação eficaz, havendo uma oportunidade para explorar soluções que 

melhor se adequem a estes casos.  

 

Tal como referido por Brás (2015), seria relevante desenvolver um método que avalie os valores das 

estimativas da medida da energia dissipada de forma a obter não só a localização óptima dos 

dissipadores, mas também que permita obter o número óptimo de dissipadores. Desta forma seria 

possível estimar o número e a localização óptima de dissipadores de energia a introduzir numa 
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determinada estrutura. Este método deve também permitir identificar valores da estimativa de energia 

dissipada para a qual a colocação de dissipadores na distribuição óptima não tenha suficiente 

relevância. Desta forma, identificando os valores máximos e mínimos de energia dissipada 

considerando tanto a deformação entre pisos, como os respectivos factores de participação modal. 
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ANEXO 1 Serie de acelerogramas artificiais 
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ANEXO 2 Características Modais dos Modos de Vibração para a 

Estrutura Reduzida  

(Período, Frequência, Participação de Massa, Deformação Predominante e Factor de 

Participação do modo) 

Modo 
Período 

(s) 
Freq. 

(rad/s) 
U1 U2 U3 R1 R2 R3 

Def. 
Pred. 

FP 

1 4,969 1,264 0,00% 55,23% 0,00% 42,23% 0,00% 0,00% U2 186,15 

2 3,012 2,086 12,56% 0,00% 0,00% 0,00% 7,99% 54,79% R3 3042,21 

3 2,969 2,117 46,64% 0,00% 0,00% 0,00% 29,91% 14,69% U1 171,07 

4 1,284 4,893 0,00% 19,54% 0,00% 12,41% 0,00% 0,00% U2 110,73 

5 1,118 5,622 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 12,65% R3 1461,48 

6 0,939 6,689 20,19% 0,00% 0,00% 0,00% 18,72% 0,03% U1 112,55 

7 0,647 9,716 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 5,34% R3 949,58 

8 0,586 10,725 0,00% 8,81% 0,00% 9,91% 0,00% 0,00% U2 74,36 

9 0,480 13,096 6,94% 0,00% 0,00% 0,00% 9,13% 0,01% U1 66,00 

10 0,445 14,118 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 16,82 

11 0,445 14,119 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% R3 157,16 

12 0,445 14,126 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% RY 98,98 

13 0,445 14,127 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 2,55 

14 0,445 14,128 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% U1 0,82 

15 0,445 14,128 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 1,46 

16 0,445 14,129 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,66 

17 0,445 14,130 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RY 54,99 

18 0,445 14,130 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 1,20 

19 0,445 14,132 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% U1 0,46 

20 0,445 14,132 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% U2 0,16 

21 0,445 14,134 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% RY 205,63 

22 0,445 14,134 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 15,19 

23 0,445 14,134 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 1,05 

24 0,444 14,137 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 14,05 

25 0,444 14,137 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,21 

26 0,444 14,139 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 8,92 

27 0,444 14,139 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,97 

28 0,444 14,142 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 12,69 

29 0,444 14,142 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,29 

30 0,444 14,145 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 8,47 

31 0,444 14,145 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,86 

32 0,444 14,148 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 11,18 

33 0,444 14,148 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,31 

34 0,444 14,151 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 8,04 

35 0,444 14,151 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,79 

36 0,444 14,155 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 9,79 

37 0,444 14,155 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,30 

38 0,444 14,158 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 8,28 

39 0,444 14,158 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,69 

40 0,444 14,162 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 8,90 
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Modo 
Período 

(s) 
Freq. 

(rad/s) 
U1 U2 U3 R1 R2 R3 

Def. 
Pred. 

FP 

41 0,444 14,162 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,27 

42 0,444 14,166 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 6,40 

43 0,444 14,166 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,60 

44 0,443 14,169 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 7,66 

45 0,443 14,169 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,24 

46 0,443 14,173 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 6,06 

47 0,443 14,173 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,52 

48 0,443 14,177 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 7,46 

49 0,443 14,177 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,21 

50 0,443 14,180 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 5,74 

51 0,443 14,180 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,45 

52 0,443 14,184 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 6,01 

53 0,443 14,184 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,17 

54 0,443 14,187 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 4,71 

55 0,443 14,187 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,38 

56 0,443 14,190 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 4,86 

57 0,443 14,190 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 2,87 

58 0,443 14,194 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 4,13 

59 0,443 14,194 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,31 

60 0,442 14,202 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 3,26 

61 0,442 14,202 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 2,53 

62 0,442 14,199 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,24 

63 0,442 14,199 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,19 

64 0,442 14,204 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 2,57 

65 0,442 14,204 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,19 

66 0,443 14,197 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 2,83 

67 0,443 14,197 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 4,23 

68 0,442 14,206 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 2,53 

69 0,442 14,206 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 2,16 

70 0,442 14,208 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,12 

71 0,442 14,208 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,13 

72 0,442 14,210 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 1,70 

73 0,442 14,210 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 1,58 

74 0,442 14,211 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,09 

75 0,442 14,211 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,09 

76 0,442 14,212 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 1,07 

77 0,442 14,212 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 1,04 

78 0,442 14,213 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,04 

79 0,442 14,213 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,04 

80 0,442 14,213 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 0,43 

81 0,442 14,213 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 0,43 

82 0,441 14,252 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,60 

83 0,441 14,252 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 0,63 

84 0,438 14,337 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 2,83% R3 691,42 

85 0,436 14,424 0,00% 0,00% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 145,32 
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Modo 
Período 

(s) 
Freq. 

(rad/s) 
U1 U2 U3 R1 R2 R3 

Def. 
Pred. 

FP 

86 0,430 14,601 0,00% 0,01% 0,00% 2,29% 0,00% 0,00% RX 1659,82 

87 0,398 15,786 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 4,37% 0,00% RY 2349,63 

88 0,381 16,508 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% R3 38,34 

89 0,364 17,263 0,00% 0,00% 7,87% 0,00% 0,00% 0,00% UZ 70,26 

90 0,361 17,418 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 1,20 

91 0,361 17,418 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 43,87 

92 0,361 17,418 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 2,04 

93 0,361 17,418 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 60,00 

94 0,361 17,418 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 8,73 

95 0,361 17,418 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% RX 121,81 

96 0,361 17,418 0,00% 0,03% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% RX 216,53 

97 0,361 17,418 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 13,77 

98 0,361 17,419 0,00% 0,05% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% RX 317,42 

99 0,361 17,419 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 3,21 

100 0,361 17,419 0,00% 0,03% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% RX 228,93 

101 0,361 17,419 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 0,74 

102 0,361 17,420 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% RX 155,13 

103 0,361 17,420 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 1,44 

104 0,361 17,420 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% RX 115,18 

105 0,361 17,421 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 0,91 

106 0,361 17,421 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% RX 85,65 

107 0,361 17,421 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 0,62 

108 0,361 17,422 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 70,16 

109 0,361 17,422 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 1,29 

110 0,361 17,422 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RX 61,00 

111 0,361 17,423 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R3 0,78 
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ANEXO 3 Deslocamentos Horizontais 

Deslocamentos horizontais não normalizados 

Ponto de Controlo A - B C – D E – F G - H 

Modo Considerado 3º Modo 1º Modo 3º Modo 1º Modo 

Direcção do deslocamento U1 (m) U2 (m) U1 (m) U2 (m) 

1º Piso Cota: 0 m 0 0 0 0 

2º Piso Cota: 4 m -0,000048 0,000015 -0,00000524 0,000015 

3º Piso Cota: 8 m -0,000141 0,00005 -0,000017 0,00005 

4º Piso Cota: 12 m -0,000263 0,0001 -0,000037 0,0001 

5º Piso Cota: 16 m -0,000407 0,000165 -0,000064 0,000165 

6º Piso Cota: 20 m -0,000572 0,000247 -0,000096 0,000247 

7º Piso Cota: 24 m -0,000754 0,000342 -0,000134 0,000342 

8º Piso Cota: 28 m -0,000948 0,00045 -0,000179 0,00045 

9º Piso Cota: 32 m -0,001154 0,000571 -0,00023 0,000571 

10º Piso Cota: 36 m -0,001371 0,000703 -0,000287 0,000703 

11º Piso Cota: 40 m -0,001612 0,000852 -0,000354 0,000852 

12º Piso Cota: 44 m -0,001865 0,001019 -0,00043 0,001019 

13º Piso Cota: 48 m -0,002128 0,001201 -0,000513 0,001201 

14º Piso Cota: 52 m -0,002398 0,001396 -0,000605 0,001396 

15º Piso Cota: 56 m -0,002674 0,001605 -0,000703 0,001605 

16º Piso Cota: 60 m -0,002956 0,001826 -0,000809 0,001826 

17º Piso Cota: 64 m -0,003243 0,002058 -0,000921 0,002058 

18º Piso Cota: 68 m -0,003551 0,00231 -0,001036 0,00231 

19º Piso Cota: 72 m -0,003867 0,002573 -0,00116 0,002573 

20º Piso Cota: 76 m -0,004188 0,002847 -0,001292 0,002847 

21º Piso Cota: 80 m -0,004513 0,003129 -0,001432 0,003129 

22º Piso Cota: 84 m -0,004839 0,003419 -0,00158 0,003419 

23º Piso Cota: 88 m -0,005166 0,003715 -0,001733 0,003715 

24º Piso Cota: 92 m -0,005512 0,00402 -0,001899 0,00402 

25º Piso Cota: 96 m -0,005859 0,004332 -0,002071 0,004332 

26º Piso Cota: 100 m -0,006203 0,00465 -0,002249 0,00465 

27º Piso Cota: 104 m -0,006543 0,004973 -0,00243 0,004973 

28º Piso Cota: 108 m -0,006878 0,005299 -0,002615 0,005299 

29º Piso Cota: 112 m -0,00723 0,005631 -0,002811 0,005631 

30º Piso Cota: 116 m -0,007575 0,005965 -0,003009 0,005965 

31º Piso Cota: 120 m -0,00791 0,0063 -0,00321 0,0063 

32º Piso Cota: 124 m -0,008233 0,006636 -0,00341 0,006636 

33º Piso Cota: 128 m -0,008542 0,006971 -0,003611 0,006971 

34º Piso Cota: 132 m -0,008844 0,007306 -0,003812 0,007306 

35º Piso Cota: 136 m -0,009131 0,00764 -0,004013 0,00764 

36º Piso Cota: 140 m -0,009403 0,007971 -0,004211 0,007971 

37º Piso Cota: 144 m -0,009661 0,008299 -0,004408 0,008299 

Cobertura Cota: 148 m -0,009905 0,008625 -0,004601 0,008625 
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Deslocamentos Horizontais Normalizados 

Pórtico de Controlo A - B C – D E – F G - H 

Modo Considerado 3º Modo 1º Modo 3º Modo 1º Modo 

Direcção do deslocamento U1 (m) U2 (m) U1 (m) U2 (m) 

1º Piso Cota: 0 m 0 0 0 0 

2º Piso Cota: 4 m 0,004846 0,001739 0,001138 0,001739 

3º Piso Cota: 8 m 0,014235 0,005797 0,003695 0,005797 

4º Piso Cota: 12 m 0,026552 0,011594 0,008042 0,011594 

5º Piso Cota: 16 m 0,04109 0,01913 0,01391 0,01913 

6º Piso Cota: 20 m 0,057749 0,028638 0,020865 0,028638 

7º Piso Cota: 24 m 0,076123 0,039652 0,029124 0,039652 

8º Piso Cota: 28 m 0,095709 0,052174 0,038905 0,052174 

9º Piso Cota: 32 m 0,116507 0,066203 0,049989 0,066203 

10º Piso Cota: 36 m 0,138415 0,081507 0,062378 0,081507 

11º Piso Cota: 40 m 0,162746 0,098783 0,07694 0,098783 

12º Piso Cota: 44 m 0,188289 0,118145 0,093458 0,118145 

13º Piso Cota: 48 m 0,214841 0,139246 0,111498 0,139246 

14º Piso Cota: 52 m 0,2421 0,161855 0,131493 0,161855 

15º Piso Cota: 56 m 0,269965 0,186087 0,152793 0,186087 

16º Piso Cota: 60 m 0,298435 0,21171 0,175831 0,21171 

17º Piso Cota: 64 m 0,32741 0,238609 0,200174 0,238609 

18º Piso Cota: 68 m 0,358506 0,267826 0,225168 0,267826 

19º Piso Cota: 72 m 0,390409 0,298319 0,252119 0,298319 

20º Piso Cota: 76 m 0,422817 0,330087 0,280809 0,330087 

21º Piso Cota: 80 m 0,455628 0,362783 0,311237 0,362783 

22º Piso Cota: 84 m 0,488541 0,396406 0,343404 0,396406 

23º Piso Cota: 88 m 0,521555 0,430725 0,376657 0,430725 

24º Piso Cota: 92 m 0,556487 0,466087 0,412736 0,466087 

25º Piso Cota: 96 m 0,591519 0,502261 0,45012 0,502261 

26º Piso Cota: 100 m 0,626249 0,53913 0,488807 0,53913 

27º Piso Cota: 104 m 0,660575 0,57658 0,528146 0,57658 

28º Piso Cota: 108 m 0,694397 0,614377 0,568355 0,614377 

29º Piso Cota: 112 m 0,729934 0,65287 0,610954 0,65287 

30º Piso Cota: 116 m 0,764765 0,691594 0,653988 0,691594 

31º Piso Cota: 120 m 0,798587 0,730435 0,697674 0,730435 

32º Piso Cota: 124 m 0,831196 0,769391 0,741143 0,769391 

33º Piso Cota: 128 m 0,862393 0,808232 0,784829 0,808232 

34º Piso Cota: 132 m 0,892882 0,847072 0,828516 0,847072 

35º Piso Cota: 136 m 0,921858 0,885797 0,872202 0,885797 

36º Piso Cota: 140 m 0,949319 0,924174 0,915236 0,924174 

37º Piso Cota: 144 m 0,975366 0,962203 0,958053 0,962203 

Cobertura Cota: 148 m 1 1 1 1 
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ANEXO 4 Massas correspondentes por piso e média dos 

deslocamentos normalizados por deformação predominante 

 

Massa Total U1 U2 

62860,76 ton 3º Modo 1º Modo 

Massa (ton) Desl. Medio (m) Desl. Medio (m) 

1º Piso Cota: 0 m 482 0 0 

2º Piso Cota: 4 m 2143 0,002992 0,001739 

3º Piso Cota: 8 m 2143 0,008965 0,005797 

4º Piso Cota: 12 m 2143 0,017297 0,011594 

5º Piso Cota: 16 m 2096 0,0275 0,01913 

6º Piso Cota: 20 m 2046 0,039307 0,028638 

7º Piso Cota: 24 m 2046 0,052624 0,039652 

8º Piso Cota: 28 m 2046 0,067307 0,052174 

9º Piso Cota: 32 m 2046 0,083248 0,066203 

10º Piso Cota: 36 m 1926 0,100396 0,081507 

11º Piso Cota: 40 m 1805 0,119843 0,098783 

12º Piso Cota: 44 m 1805 0,140873 0,118145 

13º Piso Cota: 48 m 1805 0,163169 0,139246 

14º Piso Cota: 52 m 1805 0,186797 0,161855 

15º Piso Cota: 56 m 1805 0,211379 0,186087 

16º Piso Cota: 60 m 1805 0,237133 0,21171 

17º Piso Cota: 64 m 1733 0,263792 0,238609 

18º Piso Cota: 68 m 1654 0,291837 0,267826 

19º Piso Cota: 72 m 1654 0,321264 0,298319 

20º Piso Cota: 76 m 1654 0,351813 0,330087 

21º Piso Cota: 80 m 1654 0,383433 0,362783 

22º Piso Cota: 84 m 1654 0,415972 0,396406 

23º Piso Cota: 88 m 1582 0,449106 0,430725 

24º Piso Cota: 92 m 1503 0,484611 0,466087 

25º Piso Cota: 96 m 1503 0,520819 0,502261 

26º Piso Cota: 100 m 1503 0,557528 0,53913 

27º Piso Cota: 104 m 1503 0,594361 0,57658 

28º Piso Cota: 108 m 1463 0,631376 0,614377 

29º Piso Cota: 112 m 1417 0,670444 0,65287 

30º Piso Cota: 116 m 1417 0,709377 0,691594 

31º Piso Cota: 120 m 1417 0,74813 0,730435 

32º Piso Cota: 124 m 1417 0,78617 0,769391 

33º Piso Cota: 128 m 1400 0,823611 0,808232 

34º Piso Cota: 132 m 1379 0,860699 0,847072 

35º Piso Cota: 136 m 1379 0,89703 0,885797 

36º Piso Cota: 140 m 1379 0,932277 0,924174 

37º Piso Cota: 144 m 1379 0,966709 0,962203 

Cobertura Cota: 148 m 1266 1 1 
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ANEXO 5 Média do deslocamento modal relativo entre 

extremidades do dissipador, por piso, por direcção do 

alinhamento do pórtico 
 

Média dos Deslocamentos Relativos 
 

X-X (m) Y-Y (m) 

1º Dissipador 0,0029 0,0016 

2º Dissipador 0,0057 0,0038 

3º Dissipador 0,0080 0,0054 

4º Dissipador 0,0097 0,0070 

5º Dissipador 0,0113 0,0088 

6º Dissipador 0,0127 0,0102 

7º Dissipador 0,0140 0,0116 

8º Dissipador 0,0152 0,0130 

9º Dissipador 0,0163 0,0142 

10º Dissipador 0,0185 0,0160 

11º Dissipador 0,0200 0,0179 

12º Dissipador 0,0212 0,0195 

13º Dissipador 0,0225 0,0210 

14º Dissipador 0,0234 0,0225 

15º Dissipador 0,0245 0,0237 

16º Dissipador 0,0254 0,0249 

17º Dissipador 0,0267 0,0271 

18º Dissipador 0,0280 0,0282 

19º Dissipador 0,0291 0,0294 

20º Dissipador 0,0301 0,0303 

21º Dissipador 0,0309 0,0311 

22º Dissipador 0,0315 0,0318 

23º Dissipador 0,0338 0,0328 

24º Dissipador 0,0344 0,0335 

25º Dissipador 0,0349 0,0342 

26º Dissipador 0,0350 0,0347 

27º Dissipador 0,0352 0,0350 

28º Dissipador 0,0371 0,0357 

29º Dissipador 0,0370 0,0359 

30º Dissipador 0,0368 0,0360 

31º Dissipador 0,0362 0,0361 

32º Dissipador 0,0356 0,0360 

33º Dissipador 0,0352 0,0361 

34º Dissipador 0,0345 0,0360 

35º Dissipador 0,0335 0,0356 

36º Dissipador 0,0327 0,0353 

37º Dissipador 0,0316 0,0351 
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ANEXO 6 Aproximação: 1ª Fase de Iterações 

Iteração Def. K C α P (kN) δ (m) %elástica %deformação 

Original U1 1.00E+07 65655.71 1 14499.54 1.45E-03 2.79% 27.32% 

1a U1 1.00E+07 13601.14 1 4850.328 4.85E-04 0.39% 65.06% 

2a U1 1.00E+07 7027.75 1 2832.928 2.83E-04 0.19% 78.20% 

3a U1 1.00E+07 8641.00 1 3369.081 3.37E-04 0.24% 74.50% 

4a U1 1.00E+07 8538.00 1 3335.786 3.34E-04 0.23% 74.72% 

5a U1 1.00E+07 8494.75 1 3321.766 3.32E-04 0.23% 74.82% 

6a U1 1.00E+07 8473.50 1 3314.869 3.31E-04 0.23% 74.86% 

7a U1 1.00E+07 8459.50 1 3310.323 3.31E-04 0.23% 74.90% 

8a U1 1.00E+07 8410.00 1 3294.23 3.29E-04 0.23% 75.01% 

 

 

 

Iteração Def. K C α P (kN) δ (m) %elástica %deformação 

Original U2 1.00E+07 36915.89 1 7414.738 7.41E-04 1.42% 29.91% 

1a U2 1.00E+07 5815.72 1 1455.41 1.46E-04 0.11% 74.44% 

2a U2 1.00E+07 5644.75 1 1415.528 1.42E-04 0.11% 75.01% 

3a U2 1.00E+07 5646.75 1 1415.995 1.42E-04 0.11% 75.00% 

4a U2 1.00E+07 5646.75 1 1415.995 1.42E-04 0.11% 75.00% 

5a U2 1.00E+07 5646.75 1 1415.995 1.42E-04 0.11% 75.00% 

6a U2 1.00E+07 5646.75 1 1415.995 1.42E-04 0.11% 75.00% 

7a U2 1.00E+07 5646.75 1 1415.995 1.42E-04 0.11% 75.00% 

8a U2 1.00E+07 5646.75 1 1415.995 1.42E-04 0.11% 75.00% 
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ANEXO 7 Aproximação: 2ª Fase de Iterações 

Iteração Def. K Ceq Cdiss α %elástica %deformação 

Inicial U1 1,00E+08 8410 112949,256 1,00 0,80% 67,41% 

1b U1 1,00E+08 8410 112949,256 1,00 0,97% 65,16% 

2b U1 1,00E+08 2923 39251,790 1,00 1,29% 78,75% 

3b U1 1,00E+08 3185 42773,538 1,00 1,29% 77,60% 

4b U1 1,00E+08 3277 44010,122 1,00 1,29% 77,21% 

5b U1 1,00E+08 3500 47006,230 1,00 1,27% 76,32% 

6b U1 1,00E+08 3888 52214,677 1,00 1,27% 74,90% 

7b U1 1,00E+08 3800 51035,336 1,00 1,27% 75,21% 

8b U1 1,00E+08 3857 51800,866 1,00 1,27% 75,01% 

 

  

 

Iteração Def. K Ceq Cdiss α %elástica %deformação 

Inicial U1 1,00E+08 5647 77383,516 1,00 0,74% 84,07% 

1b U1 1,00E+08 9087 124523,687 1,00 0,84% 80,43% 

2b U1 1,00E+08 11626 159320,229 1,00 0,97% 74,77% 

3b U1 1,00E+08 11515 157801,589 1,00 0,96% 75,00% 

4b U1 1,00E+08 11515 157801,589 1,00 0,96% 75,00% 

5b U1 1,00E+08 11515 157801,589 1,00 0,96% 75,00% 

6b U1 1,00E+08 11515 157801,589 1,00 0,96% 75,00% 

7b U1 1,00E+08 11515 157801,589 1,00 0,96% 75,00% 

8b U1 1,00E+08 11515 157801,589 1,00 0,96% 75,00% 
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ANEXO 8 Aproximação: 3ª Fase de Iterações 

Iteração Def. K C α P (kN) δ (m) %elástica %deformação 

Inicial U1 1,00E+08 3857,00 1 1672,63 1,67E-05 0,01% 86,74% 

1c U1 1,00E+08 3857,00 0,2 3066,90 3,07E-05 0,03% 57,05% 

2c U1 1,00E+08 1928,50 0,2 1593,04 1,59E-05 0,01% 75,17% 

3c U1 1,00E+08 696,13 0,2 591,42 5,91E-06 0,00% 90,13% 

4c U1 1,00E+08 946,35 0,2 799,18 7,99E-06 0,00% 86,78% 

5c U1 1,00E+08 947,81 0,2 800,38 8,00E-06 0,00% 86,76% 

6c U1 1,00E+08 948,96 0,2 801,33 8,01E-06 0,00% 86,75% 

7c U1 1,00E+08 950,00 0,2 802,19 8,02E-06 0,00% 86,74% 

8c U1 1,00E+08 950,00 0,2 802,19 8,02E-06 0,00% 86,74% 

 

  

 

Iteração Def. K C α P (kN) δ (m) %elástica %deformação 

Inicial U2 1,00E+08 11514,93 1 2736,84 2,74E-05 0,03% 59,01% 

1c U2 1,00E+08 11514,93 0,2 7895,00 7,89E-05 0,21% 21,84% 

2c U2 1,00E+08 5757,47 0,2 4115,99 4,12E-05 0,09% 25,75% 

3c U2 1,00E+08 1000,00 0,2 758,39 7,58E-06 0,01% 75,43% 

4c U2 1,00E+08 1927,08 0,2 1448,20 1,45E-05 0,01% 58,77% 

5c U2 1,00E+08 1921,23 0,2 1443,87 1,44E-05 0,01% 58,87% 

6c U2 1,00E+08 1918,27 0,2 1441,68 1,44E-05 0,01% 58,91% 

7c U2 1,00E+08 1914,00 0,2 1438,52 1,44E-05 0,01% 58,98% 

8c U2 1,00E+08 1911,00 0,2 1436,31 1,44E-05 0,01% 59,03% 
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ANEXO 9 Aproximação: 4ª Fase de Iterações 

Iteração Def. K Ceq Cdiss α %elástica %deformação 

Inicial U1 1,00E+09 950 12758,834 0,20 11,67% 44,34% 

1d U1 1,00E+10 950 12758,834 0,20 1,11% 44,10% 

2d U1 1,00E+10 158 2126,472 0,20 0,07% 69,66% 

3d U1 1,00E+09 109 1461,987 0,20 0,54% 76,56% 

4d U1 1,00E+09 116 1560,147 0,20 0,64% 75,42% 

5d U1 1,00E+09 117 1576,585 0,20 0,64% 75,23% 

6d U1 1,00E+09 118 1582,317 0,20 0,63% 75,17% 

7d U1 1,00E+09 118 1585,957 0,20 0,64% 75,13% 

8d U1 1,00E+09 118 1588,214 0,20 0,64% 75,10% 

 

  

 

Iteração Def. K Ceq Cdiss α %elástica %deformação 

Inicial U1 1,00E+09 1911 26188,498 0,20 15,52% 29,22% 

1d U1 1,00E+10 1911 26188,498 0,20 1,57% 29,12% 

2d U1 1,00E+10 319 4364,750 0,20 0,48% 61,40% 

3d U1 1,00E+10 150 2050,979 0,20 0,85% 84,57% 

4d U1 1,00E+10 207 2842,641 0,20 0,50% 75,98% 

5d U1 1,00E+10 211 2887,861 0,20 0,49% 75,49% 

6d U1 1,00E+10 212 2904,153 0,20 0,49% 75,32% 

7d U1 1,00E+10 213 2912,429 0,20 0,50% 75,23% 

8d U1 1,00E+10 213 2918,348 0,20 0,50% 75,17% 
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