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Resumo 
 

Sendo a acção sísmica uma acção cujo efeito nas estruturas pode ser bastante significativo, torna-se 
essencial que o dimensionamento das mesmas entre em consideração com esse efeito da forma mais 
correcta e precisa, procurando uma adequada resposta da estrutura. 

Desta forma, surge então o EC8, regulamento europeu para o dimensionamento de estruturas à 
acção sísmica, que entrará em vigor brevemente, e o qual virá substituir a nível nacional os actuais 
regulamentos (RSA/REBAP). Estando-se perante um período de transição, procura-se neste trabalho, 
abordar os vários aspectos preconizados no EC8, aspectos estes que à medida que são abordados são 
respectivamente comparados com o apresentado no RSA/REBAP. 

Por conseguinte, temos neste trabalho uma primeira parte em que se abordam os principais aspectos 
apresentados no EC8 e se faz a respectiva comparação com os regulamentos nacionais em vigor, 
nomeadamente, a definição dos espectros de resposta, o zonamento do território nacional associado ao 
efeito da respectiva acção sísmica, as várias exigências de dimensionamento a verificar em pilares, 
paredes e vigas, destacando-se a filosofia de dimensionamento que o EC8 recorre.  

Denominada de “Capacity Design”, surge como uma filosofia em que, forçando-se na estrutura um 
determinado comportamento não linear, procura-se conferir à mesma, uma resistência à acção sísmica 
por meio de uma adequada deformação da estrutura, através de um comportamento dúctil. Pelo 
contrário, regulamentos nacionais, (apesar de apresentarem alguns conceitos semelhantes, definidos 
para classe de ductilidade melhorada, não os tornam como condições aplicáveis na prática) preconizam 
um dimensionamento que visa resistir à acção sísmica essencialmente através da capacidade resistente 
dos vários elementos estruturais em regime elástico. 

 Posteriormente, surge uma segunda parte do trabalho, a qual consiste num caso de estudo, e em 
que, essencialmente, entre outras abordagens, se faz a aplicação do EC8 e RSA/REBAP num 
determinado edifício, abordando-se os vários procedimentos de análise sísmica de estruturas e 
dimensionamento sísmico de pilares, vigas e paredes resistentes, cujos valores finais são depois 
analisados e comparados. 

 

Palavras-chave: EC8, RSA, REBAP, dimensionamento, vigas, pilares, paredes 
 

Abstract 
 

Considering that the seismic action is a phenomenon whose effect in structures can be quite 
significant, it is of the utmost importance that the design of structures must be performed in the best 
possible way to take into account these effects, aiming for an adequate structural response. 

In this context, the EC8, a new European standard for the design of structures for earthquake 
resistance, which is to come into effect in a near future, will replace the current nationally set regulations 
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(RSA/REBAP) with more detailed and accurate rules to take into account the seismic action. The aim of 
the present work is to study the presented aspects of the new EC8 regulations and compare them with the 
current RSA/REBAP regulations. 

The presented work is divided into a first part, where the main aspects of the EC8 are presented and 
discussed with a corresponding analogy to the current regulations, namely the definition of the response 
spectra, the seismic zones in the national territory and the design demands required for the dimensioning 
of beams, columns and walls, taking into account the approach made in the EC8 code to the dimensioning 
philosophy. 

The concept called “Capacity Design” is presented as a philosophy where an increase in seismic 
resistance is attempted by forcing a specific nonlinear behaviour in a structure, originating an adjusted 
structural deformation through ductile behaviour. This concept is in direct contrast with the national 
regulations, (although presenting some similar concepts defined for improved ductility structures, they are 
not applied at the design level), where the structural design aims to resist to the seismic action essentially 
through the resisting capacity of the several structural elements in an elastic regime.  

On the second part of the current work, a case study is presented in which, among other 
considerations, the EC8 and RSA/REBAP codes are applied to a specific building, presenting the different 
dimensioning procedures for beams pillars and walls, analysing and comparing the obtained results. 
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vρ  Percentagem de armadura longitudinal na zona da alma 

wdω  Relação volumétrica mecânica das cintas nas zonas críticas 

vω  Percentagem mecânica de armadura vertical 

θ  Coeficiente associado à deformação lateral entre pisos 
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1. Introdução 
 

Nos tempos que correm, não existem dúvidas de que a acção sísmica surge como uma acção a 
considerar aquando do dimensionamento das estruturas, cujo efeito dependerá da sismicidade onde a 
estrutura está localizada. 

Sendo assim, para que o efeito da acção sísmica seja rigorosamente definido e tido em consideração 
da forma mais adequada, foi elaborado o Eurocódigo 8, que surge como norma regulamentar europeia 
para o dimensionamento de estruturas face à acção sísmica, e o qual vem substituir a parte que diz 
respeito à acção sísmica os actuais regulamentos que se aplicam a nível nacional, nomeadamente RSA e 
REBAP, que, tendo sido elaborados hà mais de vinte anos, apresentam-se actualmente desactualizados 
e com algumas omissões que precisam de ser colmatadas. 

Actualmente estamos então perante uma fase de transição entre normas regulamentares, pelo que 
se torna essencial perceber a aplicação deste novo regulamento e todas as suas considerações bem 
como constatar as principais diferenças que surgem, face aos regulamentos em vigor. 

É nesta perspectiva que este trabalho se enquadra, o qual procura, de uma forma clara e precisa, 
evidenciar as diferenças existentes entre regulamentos, até porque, apesar de regularem, em ambos os 
casos, o dimensionamento de estruturas face à acção sísmica, apresentam diferenças significativas, 
nomeadamente, na própria filosofia de dimensionamento que adopta. O EC8, baseando-se no conceito 
de “Capacity Design”, tem preconizado diversas condições e exigências que visam acima de tudo, 
através de uma resposta em regime não linear, oferecer capacidade resistente à estrutura através duma 
adequada ductilidade e grande capacidade de dissipação de energia. O REBAP, cujas especificações 
não permitem que esse mesmo comportamento não linear seja atingido de igual forma, apesar de ter 
preconizado algumas condições que se baseiam nessa mesma filosofia (em particular as regras impostas 
para estruturas de ductilidade melhorada), contudo, na prática, acabam por não ser aplicáveis. 

Por conseguinte este trabalho vem organizado numa primeira parte (Capítulo 2), a qual procura 
definir de uma forma clara o preconizado no EC8, estabelecendo-se simultaneamente, uma comparação 
com o definido nos actuais regulamentos RSA / REBAP.  

Esta comparação entre normas regulamentares, recai sobre diversos aspectos, ou seja, inicialmente 
aborda-se a definição da acção sísmica e tudo o que lhe está inerente como o zonamento do território, 
classificação dos solos e representação da acção sísmica. Subsequentemente, trata-se em geral do 
dimensionamento de estruturas, nomeadamente, os métodos de análise e as verificações de segurança 
ao EL último e EL serviço. Por fim, aborda-se ainda no capítulo 2, o dimensionamento de estruturas de 
betão, com a definição de vários parâmetros como classes de ductilidade, coeficiente de comportamento, 
assim como as condições e exigências preconizadas nos regulamentos que permitem então o 
dimensionamento dos vários elementos estruturais. 

Após esta abordagem dos regulamentos, surge então o capítulo 3, o qual consiste num caso de 
estudo em que, a partir de um determinado edifício, se procura aplicar as normas regulamentares 

1 



apresentadas no capítulo 2, nomeadamente, numa fase inicial, fazendo uma aplicação dos dois métodos 
descritos no EC8 referentes a uma análise elástica linear e respectiva comparação de resultados, 
abordando-se depois, o dimensionamento dos vários elementos estruturais, como vigas, pilar e parede, 
segundo o EC8 e RSA / REBAP e respectiva comparação dos resultados obtidos. 

Finalmente, no Capítulo 4 apresentam-se as principais conclusões obtidas com o estudo 
desenvolvido. 
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2. Comparação do EC8 com RSA / REBAP  
 

Actualmente a nível nacional, surge como regulamentação sismo-resistente em vigor, no que diz 
respeito às estruturas de betão, o RSA (RSA, 2005) e o REBAP (REBAP, 2004). Não só a sua 
elaboração teve efeito há já algum tempo, o que suscita a necessidade de uma revisão e respectiva 
actualização, como nos tempos que correm, surge cada vez mais a necessidade que, a nível europeu, 
haja uma harmonização a nível técnico, nomeadamente, a nível do projecto estrutural das construções.  

Neste contexto, está em elaboração o Eurocódigo 8 (EN 1998, 2004)  que visa ser aplicado a nível 
europeu, relativamente ao projecto de estruturas sismo-resistentes. A sua execução está numa fase já 
bastante avançada, na medida em que já foi elaborada a norma europeia EN 1998, estando-se agora 
numa fase em que cada país procede à tradução da mesma e estabelece alguns aspectos que lhe são 
específicos. 

Desta forma, e para uma melhor percepção de como o EC8 está organizado, apresentam-se de 
seguida as suas partes constituintes: 
 

• Parte 1 – Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios 
• Parte 2 – Pontes 
• Parte 3 – Avaliação e reforço de edifícios 
• Parte 4 – Silos, reservatórios e condutas enterradas 
• Parte 5 – Fundações, estruturas de contenção e aspectos geotécnicos 
• Parte 6 – Torres, mastros e chaminés 
 
Dada a temática desta dissertação, a Parte 1 do EC8 surge como a mais relevante, a qual está 

organizada da seguinte forma: 
 

• Cap. 1 – Aspectos gerais 
• Cap. 2 – Exigências de desempenho 
• Cap. 3 – Definição da acção sísmica 
• Cap. 4 – Dimensionamento das estruturas 
• Cap. 5, 6, 7, 8 e 9 – Regras específicas a aplicar em estruturas de Betão, Metálicas, Mistas, 

Madeira e Alvenaria 
• Cap. 10 – Isolamento sísmico 

 

 

Exposta a forma como o EC8 está organizado, apresenta-se de seguida, no que diz respeito à Parte 
1 do EC8, um estudo cuidado dos aspectos mais relevantes que nela estão presentes, para uma melhor 
percepção desta nova regulamentação, sendo de referir que relativamente às regras específicas, apenas 
serão abordadas as que dizem respeito às estruturas de betão armado. 
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Dado o período de transição em que nos encontramos, esta mesma abordagem será feita em 
paralelo com a regulamentação actual – RSA / REBAP – pelo que surgirão algumas comparações 
relativas a determinados aspectos que se apresentam diferentes nos vários documentos regulamentares. 

 
 
2.1.  Exigências de Desempenho 

 
De forma a que o objectivo do projecto sismo-resistente de acordo com o EC8, seja atingido, surgem 

dois níveis de verificação sísmica, exigências estas fundamentais e que as estruturas têm de cumprir 
para um bom desempenho sísmico, nomeadamente, a Exigência de não colapso e Exigência de limitação 
dos danos. 

A Exigência de não colapso surge de modo a que as estruturas, face a um evento sísmico raro, não 
colapsem. Exige-se que as estruturas apresentem capacidades mínimas de resposta, após a ocorrência 
de um sismo, permitindo acima de tudo, a salvaguarda das vidas humanas. Tem-se portanto uma 
exigência que visa a integridade da estrutura, evitando o seu colapso, admitindo contudo, que possam 
ocorrer danos estruturais significativos. 

Quanto à Exigência de limitação dos danos, esta surge como garantia de que, face a um sismo 
relativamente frequente, as construções não sofram danos significativos, visando assim uma redução a 
nível de perdas económicas. 

Por conseguinte, as estruturas devem ser verificadas para dois níveis diferentes de acção sísmica, às 
quais estão associadas diferentes períodos de retorno.  

A acção sísmica associada à exigência de não colapso, designa-se por acção sísmica de projecto e 
surge com uma probabilidade de excedência de 10% em 50 anos, o que corresponde a um período de 
retorno de 475 anos. 

Quanto à acção sísmica associada à exigência de limitação de danos, surge como uma acção com 
maiores probabilidades de ocorrência, que para os casos correntes, apresenta 10 % de probabilidade em 
10 anos, isto é, um período de retorno de 95 anos. 

 
Relativamente aos aspectos tratados acima, e estabelecendo uma comparação com RSA, surgem as 

seguintes observações:  
 
Um aspecto a destacar logo à partida, é o facto do RSA não fazer referência a qualquer verificação 

associada à limitação de danos, uma das grandes diferenças entre os dois documentos salientando-se 
assim a importância que o EC8 dá à limitação de perdas económicas. 

 

De referir também que, dado que no RSA a acção sísmica é considerada como uma acção variável, 
por conseguinte, apresenta uma probabilidade de excedência de 5% em 50 anos, ou seja, um período de 
retorno de 975 anos.  Este mesmo valor é ainda ligeiramente superior tendo em conta que se majora a 
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acção por um coeficiente de 1,5. Desta forma, estamos perante um discrepância entre os 475 anos 
propostos no EC8 e os 975 anos regulamentados no RSA. Foi um aspecto alvo de grande debate, 
optando-se por associar à acção sísmica na verificação de não colapso, um período retorno de 475, ou 
seja, o valor proposto pelo EC8. 

 

 
2.2. Definição da Acção Sísmica 
 
2.2.1. Zonamento do território 
 

Relativamente ao zonamento sísmico do território nacional, surgem agora no EC8 grandes 
alterações, face ao estabelecido no RSA. Estabelece-se de seguida uma comparação entre esses 
mesmos zonamentos, sendo de referir que o zonamento correspondente ao EC8 surge como o mais 
recente, contudo, poderá ser alvo de algumas alterações, dado que,  sendo assunto definido no Anexo 
Nacional de cada país, a sua definição está ainda em discussão. 

 

 

 

Zonas

1

2

3

3

Zonas

2
1

4
5

 Acção Sísmica Próxima                     Acção Sísmica Afastada    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.2.1 e 2.2 – Zonamento Sísmico estabelecido no EC8 (esq.) e RSA (dir.);   Fonte:  [LNEC, 2006 ] e [RSA, 2005] 

Analisando os dois zonamentos, destaca-se logo à partida o facto do EC8 propor zonamentos 
diferentes, consoante a acção sísmica considerada. Isto colmata a falta de coerência do RSA cujo 
zonamento é único e foi elaborado com base apenas na Acção Sísmica Afastada, dado que, consoante 
se esteja a tratar da Acção Sísmica Afastada ou Acção Sísmica Próxima, teremos diferentes posições do 
epicentro, o que leva a que o território nacional seja afectado de um forma distinta consoante a acção 
sísmica em causa. 
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No que diz respeito à representação do zonamento, o RSA opta por uma descrição de A a D, em que 
A representa a zona de maior risco sísmico e D por sua vez, zona de menor sismicidade. Relativamente 
ao EC8, esta mesma representação é feita através de uma escala numérica, nomeadamente, 1 a 5 para 
a Acção Sísmica Afastada, e 1 a 3 para a Acção Sísmica Próxima, sendo as zonas 1 aquelas que se 
caracterizam por uma maior sismicidade.   
    Verifica-se também que, para ambos os tipos de acção sísmica, a área do território nacional que 
corresponde a um maior risco sísmico (área a vermelho / zona A), diminuiu razoavelmente no EC8, 
contudo, isto não significa que o EC8 seja mais benevolente, pois, e isto poderá ser constatado mais à 
frente, os valores do espectro de resposta, aumentaram significativamente, ou seja, as exigências 
tornaram-se bastante mais acentuadas no que diz respeito a certas zonas do Algarve, pelo que é 
coerente, dado esse grau de exigência, esse zonamento abranger uma área mais restrita.  

Resta referir que as consequências resultantes deste novo zonamento serão melhor compreendidas 
e estudadas aquando do sub-capítulo referente aos Espectros de Resposta. 

 
 

2.2.2. Classificação dos solos 
 

Relativamente aos tipos de condições de terreno, o EC8 preconiza a seguinte classificação, a qual é 
decrescente (de A até S2) em termos de rigidez e resistência do respectivo solo: 

 
Tipo de solo Descrição

A Rocha ou fomação rochosa, incluindo no máximo 5m de material fraco à superfície

B
Depósitos muito densos de areias, cascalho ou argila muito compacta, com alguma 
espessura (na ordem das dezenas), caracterizados por um aumento gradual das 
propriedades mecânicas com a profundidade

C Depósitos fundos de areia de média/alta densidade, cascalho ou argila compacta, com 
espessuras consideráveis (das dezenas às centenas de metros)

D Depósitos de solos de média coesão soltos ou de solos de baixa coesão compactos

E Formações aluvionares de pequena espessura (5 a 20m) sobre formações rochosas

S1
Depósitos com uma espessura mínima de 10m, constituídos por argila/sedimentos com 
elevado nivel de plasticidade e alto nível freático

S2
Depósitos de solos susceptíveis de liquefacção, argilas incoerentes ou outro tipo de 
solo que não se enquadre nas categorias acima descritas

 
 Tabela 2.1 – Descrição dos vários tipos de solo 
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Cada tipo de terreno é assim definido de forma mais rigorosa e a sua classificação é função da 
velocidade de propagação, das ondas de corte e coesão não drenada (Tabela 2.2): 

 

30,Sν  - velocidade das ondas de corte Tipo de  Solo         (m/s) NSPT cu (kPa)

A > 800 - -

B 360 - 800 > 50 > 250

C 180 - 360 15 - 50 70 - 250

D < 180 < 15 < 70

E Formações brandas com                  do tipo 
C ou D 

30,Sν

30,Sν

NSPT - nº pancadas associadas ao ensaio SPT, para a cravação 
de 30cm 

cu – coesão não drenada 

 

 
 

Tabela 2.2 – Caracterização dos vários tipos de solo 

Este é outro aspecto que sofreu alterações, relativamente ao RSA, no qual são definidos apenas 3 
tipos de terreno: 

  
• Tipo I – rochas e solos coerentes rijos 
• Tipo II – solos coerentes muito duros, duros e de consistência média; solos incoerentes 

compactos 
• Tipo III – solos coerentes moles e muito moles; solos incoerentes soltos 

 
Desta forma, é possível fazer a seguinte correspondência: 

 

)8()( EC
BTipoSolo
ATipoSolo

RSAITipoSolo
⎩
⎨
⎧

→  

 

{ )8()( ECCTipoSoloRSAIITipoSolo →  

 

)8()( ECDTipoSoloRSAIIITipoSolo →  

                                             

  1 2, ( 8sem correspondência Solo Tipo E S e S EC→ )

 
É de notar um maior rigor da parte do EC8, o qual passa a considerar 5 tipos de solo, ao invés do 

RSA que estabelece apenas 3 tipos de condições de terreno. Pretende-se assim, uma classificação mais 
precisa e coerente, o que vai ao encontro dos valores estabelecidos nos respectivos espectros de 
resposta (apresentados mais à frente), que apresentam diferenças significativas de aceleração espectral, 
consoante o tipo de solo em causa, justificando assim a necessidade de uma discretização mais cuidada 
e rigorosa dos vários tipos de terreno. 
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É de destacar, a inclusão do solo tipo E de modo a ter em linha de conta, não só o facto dos solos 
brandos originarem uma maior amplificação, como, estando sobrejacentes a estratos rochosos, de ser 
propício a uma maior amplificação das ondas sísmicas dado o grande contraste de rigidez. 

De referir por fim o facto de, aquando de solos do tipo S1 e S2, ser necessário a elaboração de 
estudos específicos no intuito de melhor definir a Acção Sísmica local. 

 
 

2.2.3. Representação da Acção sísmica 
 
No que diz respeito à representação da acção sísmica, esta surge no EC8, através de duas 

configurações espectrais às quais estão associadas situações de diferente sismo-génese. Surge então 
um espectro tipo 1 para situações em que o evento sísmico surja com uma magnitude superior a 5,5 e um 
espectro tipo 2 para o caso do evento sísmico apresentar uma magnitude inferior a 5,5. Contudo, cada 
país estará susceptível de poder ajustar estes mesmos limites, o que veio a acontecer no nosso país, 
atribuindo-se em Anexo Nacional, à Acção Sísmica tipo 1 (sismo afastado) magnitudes superiores a 7,0 e 
à Acção Sísmica Tipo 2 (sismo próximo) valores inferiores a 7,0. 

Relativamente ao RSA, este também apresenta dois tipos de acção sísmica, nomeadamente, sismo 
de magnitude moderada a pequena distância focal (acção sísmica tipo 1) e um sismo de maior magnitude 
a uma maior distância focal (acção sísmica tipo 2); contudo, as designações dos dois tipos de espectros 
nos dois documentos regulamentares apresentam-se cruzadas, isto é, a acção sísmica tipo 1 do RSA 
corresponde ao espectro tipo 2 do EC8 e vice-versa. 

Desta forma, para os dois tipos de acção sísmica, o movimento sísmico horizontal ou vertical num 
dado ponto da superfície, surge representado no EC8 através de um espectro de resposta elástico de 
aceleração. Por conseguinte, apresentam-se as expressões que dizem respeito à componente horizontal 
da acção sísmica, dado ser esta a mais importante, estando as expressões relativas à componente 
vertical presentes no sub-capítulo 3.2.2.3 do EC8. 
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Fig. 2.3 – Ramos constituintes de um Espectro de 

Resposta; Fonte: [Correia, R. M., Acetatos ] 
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• Se(T)     espectro de resposta elástico; 
• T  período de vibração; 
• ag aceleração de projecto em rocha (terreno tipo A); 
• TB limite inferior do ramo espectral de aceleração constante; 
• TC  limite superior do ramo espectral de aceleração constante; 
• TD valor definidor do início do ramo de deslocamento constante; 
• S factor de terreno; 
• η  factor de correcção do amortecimento (definido na EN1998-1 cap. 3.2.2.2(3) com um 

valor de referência η = 1 para 5% de amortecimento ); 

• As variáveis ag, TB, TC, TD e S estão estabelecidas no Anexo Nacional. 
 

É ainda de referir que surgem também no EC8 (Cap. 3.2.2.5), espectros de projecto, os quais entram 
em consideração já com o coeficiente de comportamento, pelo que as fórmulas surgem ligeiramente 
diferentes, ou seja: 

( )d g
B

2 2,5 20 :   
3 3B

TT T S T a S
T q

⎡ ⎤⎛ ⎞
≤ ≤ = ⋅ ⋅ + ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
       ( )B C d g

2,5:   T T T S T a S
q

≤ ≤ = ⋅ ⋅  

 

( )
C

g
C D d

2,5
:   

g

Ta S
q TT T T S T

aβ

⎧ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅⎪ ⎢ ⎥≤ ≤ ⎣ ⎦⎨
⎪≥ ⋅⎩

                      ( )
C D

g 2
D d

2,5
:   

g

T Ta S
q TT T S T

aβ

⎧ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅⎪ ⎢ ⎥≤ ⎣ ⎦⎨
⎪≥ ⋅⎩

 

Com 0,2β =  

 
No que diz respeito aos valores das variáveis mencionadas, o EC8 propõem determinados valores, 

os quais se apresentam de seguida assim como os respectivos espectros: 
 

Tipo de solo S TB  (s) TC  (s) TD  (s) Tipo de solo S TB  (s) TC  (s) TD  (s)
A 1,00 0,15 0,40 2,00 A 1,00 0,05 0,25 1,20
B 1,20 0,15 0,50 2,00 B 1,35 0,05 0,25 1,20
C 1,15 0,20 0,60 2,00 C 1,50 0,10 0,25 1,20
D 1,35 0,20 0,80 2,00 D 1,80 0,10 0,30 1,20
E 1,40 0,15 0,50 2,00 E 1,60 0,05 0,25 1,20

EC8 - Acção Sísmica Afastada EC8 - Acção Sísmica Próxima

 

 

 Tabelas 2.3 e 2.4 – Valores das variáveis espectrais propostos no EC8 

Como se constata, temos que o parâmetro S aumenta à medida que se trata de solos mais brandos, 
ou seja, pode-se considerar como um factor de amplificação que origina uma aceleração espectral mais 
elevada aquando de solos de menor rigidez. Este mesmo aspecto será mais à frente constatado e 
analisado aquando da comparação de espectros referentes aos vários tipos de solo. 
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Fig. 2.4 e 2.5 – Espectros de resposta elásticos propostos no EC8 para a Acção Sísmica Afastada (à esquerda) e Acção 
Sísmica Próxima ( à direita), para os vários tipos de solo; Fonte: [EN 1998, 2004 ] 

Contudo, após alguns estudos, estes mesmos valores sofreram algumas alterações, propostos em 
Anexo Nacional,  valores esses que se apresentam de seguida, nomeadamente para o solo tipo rocha, 
assim como os valores definidos no RSA:  

                                   

ag (cm/s 2 ) S TB  (s) TC  (s) TD  (s)
Zona 1 250
Zona 2 200
Zona 3 150
Zona 4 100
Zona 5 50

1,0 2,00

EC8 - Acção Sísmica Afastada

0,10 0,60

      

ag (cm/s 2 ) S TB  (s) TC  (s) TD  (s)
Zona 1 170
Zona 2 110
Zona 3 80

0,25 2,001,0

EC8 - Acção Sísmica Próxima

0,10

 
 Tabelas 2.5 e 2.6 – Variáveis espectrais propostas em Anexo Nacional, referentes a solos do tipo rocha 

 

 

Próxima Afastada

Zonamento ag (cm/s2) ag (cm/s2)
Zona A 107 177
Zona B 75 124
Zona C 54 89
Zona D 32 53

Acção SísmicaRSA

 
 
 

Tabela 2.7 – Valores da aceleração de pico definidos no RSA 

De referir que os valores acima representados estão associados a solos do tipo rocha, contudo 
apenas os valores de TC e de S sofrem  modificações para os restantes tipos de solo. 

Desta forma, para cada local, deverão escolher-se de entre as duas alternativas de configuração 
espectral, a que melhor representa a acção sísmica na zona. Contudo, permite-se a adopção dos dois 
espectros para um mesmo local, situação semelhante ao preconizado no RSA. Este mesmo aspecto será 
abordado no sub-capítulo seguinte, no qual se apresenta uma análise relativa à Acção Sísmica 
condicionante para os vários zonamentos do território nacional. 
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Por conseguinte, apresentam-se de seguida os espectros de resposta definidos pelo EC8, entrando 
em consideração com o valor dos parâmetros propostos em Anexo Nacional (tabelas 2.5 e 2.6), sendo 
também representados os espectros correspondentes ao RSA para posterior análise das principais 
alterações. No intuito de apreender de uma forma mais clara as alterações que surgiram com o EC8, 
optou-se por fazer um estudo comparativo associado a várias cidades do país. 

De destacar, que esta análise comparativa será realizada, admitindo condições de terreno do tipo 
rocha dado que, para os outros tipos de solo, não se teve acesso aos valores dos parâmetros S e Tc, os 
quais foram propostos em anexo nacional para os vários tipos de terreno, estando apenas disponíveis 
valores de S e Tc que dizem respeito a um outro zonamento do território que não o mais actual e 
apresentado anteriormente. De referir ainda, dado que essas mesmas alterações no zonamento não 
foram muito significativas, que se optou por definir na mesma os espectros para os vários tipos de solo, 
os quais estarão disponíveis no Anexo 1, não esquecendo então, que dizem respeito a um zonamento 
ligeiramente diferente. 
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 Fig. 2.6 e 2.7 – Espectros de Respostas referentes ás zonas de Lagos, Lisboa, V.R.S. António e Sines  
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Fig. 2.8 e 2.9 – Espectros de Respostas referentes ás zonas de Santarém e Coimbra 
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Fig. 2.10 – Espectro de Resposta referente à zona do Porto  

Antes de se analisar os espectros acima apresentados, é de referir que os espectros referentes ao 
RSA, tal como a legenda o indica, vêm multiplicados por 1,5, pelo facto dos espectros do EC8, aquando 
da sua definição, virem já multiplicados por 1,5, daí a combinação de acções associada à acção sísmica 
e apresentada mais à frente, não entrar com esse mesmo factor, ao contrário do RSA. Desta forma, para 
que a comparação dos espectros regulamentares faça sentido, teve-se então de multiplicar os valores 
espectrais do RSA por 1,5.    

Numa primeira análise, constata-se que de uma forma geral, para a acção sísmica próxima, os 
valores espectrais referentes ao RSA são superiores, isto para toda a gama de períodos e qualquer zona 
analisada. Verifica-se assim um claro desagravamento dos valores espectrais por parte do EC8, o qual 
assume que para a acção sísmica próxima, se tem acelerações espectrais um pouco menores que 
aquelas que o RSA considera.  

No que diz respeito à acção sísmica afastada, os valores espectrais surgem algo semelhantes entre 
si, excepto para a zona de Lagos, que, sendo uma zona sísmica de alta sismicidade, o EC8 apresenta 
acelerações espectrais bastante superiores, isto para toda a gama de períodos, tendo-se diferenças de 
mais de 50% entre os dois regulamentos, nomeadamente até períodos de 0,6s, correspondendo ao fim 
do patamar de aceleração constate. Tem-se portanto um agravamento considerável por parte do EC8 
nesta zona, o que irá implicar diferenças significativas a nível de dimensionamento das estruturas aqui 
situadas, mas que se justifica, dado a alta sismicidade que está inerente.  

Verifica-se assim, que de um modo geral, excepto para a zona de Lagos, que o EC8, para condições 
de terreno do tipo rocha, propõem valores espectrais iguais ou em muitos dos casos, inferiores aos 
preconizados no RSA, contudo isto não implica que o EC8 esteja a dar menor importância e a ser mais 
brando, face à acção sísmica a considerar para o dimensionamento das estruturas, pelo contrário, e 
como se poderá constatar mais à frente, tem preconizado uma séria de condições e exigências que 
obriga aquando do dimensionamento das estruturas, nomeadamente, aspectos relacionados com uma 
maior ductilidade e maior capacidade de dissipação de energia, daí que se possa admitir valores 
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espectrais inferiores aos do RSA, dado o elevado comportamento em regime não linear, ao contrário do 
RSA, que não é tão rigoroso e exigente para com estes mesmos aspectos. 

O mesmo não acontece para diferentes condições de terreno, em que surge um claro agravamento 
nos valores espectrais por parte do EC8, isto à medida que os solos se tornam mais brandos, tendo-se 
acelerações espectrais para os solos de menor rigidez, de uma forma geral, sempre superiores e de uma 
forma bastante significativa, para toda a gama de períodos e em todas as zonas consideradas, ao 
contrário do observado para o solo do tipo rocha. 
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Fig. 2.11 – Espectros de Resposta referentes à zona de Lagos para 
diferentes tipos de terreno   

Este claro agravamento justifica-se, dado que solos desta natureza originam uma maior amplificação 
das vibrações sísmicas (Sousa J., 2004), daí que o dimensionamento de estruturas fundadas em 
condições de terreno deste tipo, tenha de ser bastante agravado. Este é um aspecto que o RSA não 
contempla, que pelo contrário, tem associados a solos mais brandos, acelerações espectrais menores 
que para os solos de maior rigidez, o que é uma clara incoerência face ao real comportamento dos solos 
e um erro que o EC8 vem agora colmatar.     

 
 
2.2.4. Acção Sísmica condicionante para os vários zonamentos 

 
Indo ao encontro do estabelecido no anexo nacional do EC8, e apesar de ser possível adoptar dois 

tipos de espectros para a mesma zona, foi feita uma análise cuidada de modo a definir se possível, com 
base no zonamento proposto,  um tipo de Acção Sísmica condicionante para determinadas regiões, o que 
a nível de projecto se torna bastante útil.  

Desta forma, para todo o território nacional, foram comparados os espectros referentes aos dois tipos 
de Acção Sísmica, para os vários tipos de solo e diferentes coeficientes de amortecimento, permitindo 
chegar ao seguinte quadro de resultados e respectivo mapa (Espectros comparativos e Mapa de 
Municípios nos Anexos 2 e 3): 
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Fig. 2.12 – Zonamento do território nacional resultante da análise 

relativa à acção sísmica condicionante 

 

Mapa Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
A X X Ambas
B X X Ambas
C X X Ambas
D X X Afastada (Excepto solo tipo B)
E X X Afastada
F X X Afastada
G X X Afastada

Acção Sísmica condicionanteAcção Sísmica Próxima Acção Sísmica Afastada
Zonamento

 
 Tabela 2.8 – Acções sísmicas condicionantes para as várias zonas do território nacional 
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Como se pode constatar, surgem determinadas zonas, nomeadamente, a zona de Lisboa, Algarve e 
Alentejo, às quais está associado a Acção Sísmica Afastada como a acção condicionante, ou seja, para 
estas regiões, independentemente do tipo de solo, da frequência própria da estrutura e do coeficiente de 
amortecimento que se admita, a Acção Sísmica Afastada implicará sempre valores espectrais superiores 
aos fornecidos pelos espectros relativos à Acção Sísmica Próxima. Assim, nestas zonas será suficiente 
fazer uma análise sísmica, admitindo apenas a Acção Sísmica Afastada, dado estar-se do lado da 
segurança. 

A razão pela qual foram estas as zonas que permitem este tipo de análise sísmica, poderá estar 
relacionada com o facto da Acção Sísmica Afastada estar associada a um sismo de elevada magnitude, 
gerado na zona de contacto entre placas Europeia e Africana, fractura que se desenvolve desde os 
Açores até ao Estreito de Gibraltar, e que faz com esse mesmo sismos, apesar da grande distância focal, 
se faça sentir de forma significativa nestas mesmas regiões, ao ponto da Acção Sísmica Próxima, apesar 
de mais perto, como corresponde a um sismo de menor magnitude, acaba por não ter um efeito 
preponderante. 

Relativamente às restantes zonas, consoante o tipo de terreno, o tipo de estrutura, ter-se-á como 
Acção Sísmica condicionante um dos dois tipos, o que conduz à realização de duas análises sísmicas 
para entrar em linha de conta  com a Acção Sísmica Próxima e Acção Sísmica Afastada. 
 
 
2.2.5. Classes de Importância 

 
Aquando da ocorrência de um sismo, há construções com grande relevância ou mesmo 

indispensáveis, que têm de se manter operacionais face a um sismo, apresentando danos reduzidos ou 
mesmo inexistentes. 

Por conseguinte, e para que logo à partida se contemple estas mesmas considerações, surge no 
EC8 o conceito de Classes de Importância das construções, e que vão influenciar a acção sísmica a 
considerar no dimensionamento das mesmas.  

Estão previstas quatro classes, com coeficientes de importância distintos: 
Classe de Importância Construções Coef. Importância

I Edifícios de importância reduzida (edifícios agrícolas) 0,8
II Edifícios correntes 1
III Construções onde a resistência sísmica toma alguma importância (escolas...) 1,2
IV Edifícios fundamentais para o socorro pós-sismo (Hospitais, Bombeiros...) 1,4  

 

 Tabela 2.9 – Classes de Importância e respectivos coeficientes para as várias construções 

 
Sendo assim, após a definição do coeficiente de importância, este será tido em consideração na 

combinação da acção sísmica (apresentada no sub-capítulo seguinte) e o qual irá afectar directamente o 
valor da acção sísmica em causa. 
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Este mesmo conceito, é também tido em conta no REBAP, contudo é abordado de uma forma 
distinta, isto é, enquanto o EC8 afecta directamente o valor da acção sísmica na combinação de acções, 
em que, para estruturas de grande importância, se majora a acção sísmica por coeficientes maiores que 
a unidade, obrigando a um dimensionamento mais severo, segundo o REBAP, todo este conceito é tido 
em consideração, mais uma vez, no caso do projecto de construções com funções vitais, através da 
redução em 30% do coeficiente de comportamento, de modo a se chegar a valores de esforços mais 
elevados e consequentemente, a um dimensionamento mais rigoroso. 

 
2.2.6. Combinação da acção sísmica com outras acções 

 
De acordo com o Eurocódigo 1 (EN 1991, 2002) , no dimensionamento sísmico de estruturas, o efeito 

das acções em causa é contabilizado através da seguinte combinação de acções: 
 

                                                 ∑∑ Ψ+++=
i

kiik
j

EdIkjd QPAGE *2γ                                   ( 2.1 ) 

kjG  - Valor característico da acção permanente j 

Iγ  - Coeficiente de importância 

EdA  - Valor de cálculo da Acção Sísmica 

kP  - Pré-esforço 

kiQ  - Valor característico da acção variável i 

i2Ψ  - Coeficiente de combinação da acção variável i (valores descritos na Parte 1 do EC1) 

 
Relativamente aos efeitos da Acção Sísmica, estes devem ser avaliados tendo em conta a presença 

de todas as cargas permanentes que surgem na seguinte combinação de acções: 
 

                                                                ∑∑ Ψ+
i

kiEikj QG *                                                    ( 2.2 ) 

kjG  - Acção permanente j 

kiQ  - Acção variável 

iEi 2*Ψ=Ψ ϕ  - Coeficiente de combinação da acção variável i (EN1998-1 cap. 4.2.4) 

 

Neste caso, o parâmetro surge de modo a ter em conta a possibilidade das cargas   

não estarem presentes em toda a estrutura durante a ocorrência do sismo.  

EiΨ kii Q*2Ψ
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No que diz respeito ao RSA, este também define uma combinação sísmica, a qual é dada pela 
expressão seguinte: 

 

S                                                                                                   ( 2.3 ) 2
1 2

1,5
m n

Gik EK j Qjk
i j

S S
= =

+ ⋅ + Ψ ⋅∑ ∑

GikS  - Valor característico da acção permanente i 

EKS  - Valor característico da acção sísmica 

2 j QjkSΨ ⋅  - Valor reduzido da sobrecarga j 

 
Analisando as equações (2.1) e (2.3), surge à partida uma grande diferença que é o facto da acção 

sísmica, segundo o EC8, não vir afectada por 1,5 , ao contrário do RSA, vindo apenas afectada do 
coeficiente de importância, que para os casos correntes toma o valor 1. Isto justifica-se, não como uma 
menor exigência, mas pelo simples facto de que os espectros de resposta elásticos preconizados no EC8 
virem já afectados de 1,5.  

Desta forma, é de referir que sempre que se queira comparar espectros de resposta dos dois 
regulamentos, esta comparação só fará sentido se os valores espectrais preconizados no RSA vierem 
afectados de 1,5 de modo a serem comparáveis com os valores definidos pelo EC8. 

 
 
2.3. Dimensionamento de Estruturas 
 
2.3.1. Análise Estrutural 
2.3.1.1. Critérios de Regularidade Estrutural 

 
Para proceder à análise estrutural de edifícios sob o efeito da acção sísmica, o EC8 admite várias 

simplificações ao nível do modelo estrutural e do método de análise permitido. A escolha das várias 
alternativas está subjacente ao tipo de estrutura que se pretende analisar, nomeadamente, à sua 
regularidade estrutural, tanto em planta como em altura. As simplificações possíveis apresentam-se de 
seguida: 

 

Planta Altura Modelo estrutural Análise elástica linear
Sim Sim Plano Estática (forças horizontais) Valor de referência
Sim Não Plano Dinâmica Valor reduzido em 20%
Não Sim Espacial Estática (forças horizontais) Valor de referência
Não Não Espacial Dinâmica Valor reduzido em 20%

Regularidade Coef. ComportamentoSimplificação permitida

 
 Tabela 2.10 – Tipo de análise sísmica permitida, consoante a regularidade da estrutura 
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Estas várias opções não se afastam muito do preconizado no RSA / REBAP, contudo procura-se 
uma maior sistematização na escolha das várias alternativas. Esta sistematização surge no EC8 através 
de condições que as estruturas têm de verificar para apresentarem, regularidade em planta e em altura. 
Estas mesmas condições são então explicitadas de seguida: 

 
• Regularidade em Planta 

 
Para que uma estrutura seja classificada como regular em planta, o EC8 enumera as seguintes 

condições: 
 
1. O edifício deve apresentar uma estrutura aproximadamente simétrica em planta, relativamente a 

duas direcções ortogonais, isto no que se refere à sua rigidez lateral e distribuição de massas; 
2. A sua configuração deve ser compacta, ou seja, ausência de formas divididas tais como H, I, X, 

entre outros. Relativamente a reentrâncias ou cantos reentrantes, exige-se que a área entre um polígono 
convexo envolvente do piso e a linha que delimita esse mesmo piso, não exceda 5% da área do piso, isto 
de modo a que essas mesmas reentrâncias não afectem significativamente a rigidez em planta do piso; 

3. A rigidez dos pisos deve ser suficientemente grande em relação à rigidez lateral dos elementos 
estruturais verticais, de tal modo que a deformação do piso tenha um efeito reduzido na distribuição das 
forças entre elementos verticais; 

4. A esbelteza 
minL

Lmáx=λ  não deve ser superior a 4, em que máxL e minL representam 

respectivamente, a maior e menor dimensão em planta do edifício, medidas segundo direcções 
ortogonais; 

5. Em cada piso, e relativamente às duas direcções em estudo x e y, a excentricidade 0e  e o raio 

de torção r devem verificar as seguintes condições (expressas relativamente à análise segundo y): 
 

• x              ( 2.4 ) x re ×≤ 30,00

• sx lr ≥                ( 2.5 ) 

 
Onde: 
 

xe0  - distância entre o centro de rigidez e o centro de massa, medida ao longo da direcção x, ou seja, na 

direcção perpendicular à direcção em análise 

xr  - raiz quadrada da razão entre a rigidez de torção e a rigidez lateral na direcção em estudo 

sl  - raio de giração da massa do piso em planta  
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• Regularidade em altura 

 
Relativamente à regularidade em elevação, surgem as seguintes exigências: 
 
1. Todos os sistemas resistentes a acções laterais, como os núcleos, paredes estruturais ou os 

pórticos, não devem sofrer interrupção desde a fundação até ao topo do edifício ou, até ao topo da zona 
relevante do edifício, caso existam andares recuados a diferentes alturas; 

2. Tanto a rigidez lateral como a massa de cada piso devem ser constantes ou sofrer uma redução 
gradual, sem alterações bruscas, desde a base até ao topo; 

3. Nos edifícios porticados, a relação entre resistência real do piso e a resistência exigida pela 
análise, não deve variar desproporcionadamente entre pisos adjacentes; 

4. Caso existam andares recuados, aplicam-se as seguintes disposições adicionais: 
 

• No caso de um recuo gradual dos andares, em que estes preservem a simetria axial, o 
recuo em cada piso não deve ser superior a 20% da dimensão em planta do piso inferior, na direcção do 
recuo; 

• Aquando da existência de um único recuo nos 15% inferiores de altura total do sistema 
estrutural principal, o recuo não deve ser superior a 50% da dimensão em planta do piso inferior (Fig 
2.13. à esquerda). Nestes casos, a estrutura da zona da base, dentro do perímetro dos pisos superiores 
projectados verticalmente, deve ser calculada para resistir a, pelo menos 75% das forças horizontais que 
se desenvolveriam nessa zona num edifício semelhante sem o aumento de base; 

• Caso os andares não preservem a simetria, a zona dos recuos de todos os pisos em cada 
face, não deve ser superior a 30% da dimensão do 1º piso e, cada recuo não deve ser superior a 10% da 
dimensão em planta do piso inferior (Fig 2.13 à direita). 
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Fig. 2.13– Condições a verificar para a regularidade em elevação;   Fonte: [EN 1998, 2004] 
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2.3.1.2. Métodos de Análise 
 
É também parte constituinte do EC8,  a descrição de vários métodos de análise sísmica cuja 

aplicação depende das características estruturais da construção, podendo eles ser métodos de análise 
linear ou não linear: 

 

Análises Elásticas Lineares Análises Não Lineares

Análises Estáticas 
Equivalentes

Análises Dinâmicas Modais, 
por Espectros de Resposta Análises Estáticas Análises Dinâmicas

 
 

 

 
Tabela 2.11 – Métodos de análise descritos no EC8 

Análises Elásticas Lineares   
 
Relativamente aos modelos de análise linear, são apresentados dois tipos de análise, 

nomeadamente, uma análise simplificada com forças laterais equivalentes aplicadas ao nível de cada 
piso e uma análise dinâmica, com recurso a espectros de resposta. 

 
1) Análises Estáticas Equivalentes   

 
É um tipo de análise que já teve uma utilização mais corrente, contudo, tanto o RSA como o EC8 

permitem que se faça uso deste método simplificado, desde que se verifiquem determinadas condições. 
De uma forma geral, é um método que consiste  na aplicação de dois conjuntos ortogonais de forças 

horizontais, aplicados separadamente ao modelo linear da estrutura. Surge como um método bastante 
simplificado, contudo, não deixa de constituir uma boa aproximação desde que seja aplicado em edifícios 
com uma estrutura bastante regular, tanto em planta como em altura. 

Ao contrário do RSA, o EC8 estipula determinadas condições a verificar, de modo a ser viável a 
aplicação deste tipo de análise, as quais têm como base o facto da resposta do edifício não poder ter 
grande contribuição de modos de vibração superiores aos fundamentais em cada direcção, dado que um 
dos pressupostos desta metodologia é o facto de se admitir que os efeitos das rotações dos pisos são 
inferiores ao das translações. Essas mesmas condições são enunciadas de seguida: 

 
1)  O período fundamental de vibração (T1) do edifício nas duas direcções preferenciais, deve 

ser menor que os seguinte valores: 

⎩
⎨
⎧

≤
s

T
T c

0,2
4

1  

2) O edifício em estudo deve verificar os critérios de regularidade em altura já descritos. 
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Desta forma temos que o efeito da acção sísmica é simulado por um sistema de forças estáticas 

equivalentes aplicadas segundo duas direcções preferenciais, cujos valores dependem essencialmente 
da massa da estrutura modelada e do modo como a mesma se deforma. Tanto no EC8 como no RSA, 
admite-se que estas mesmas forças equivalentes se distribuem linearmente em altura à semelhança do 
que sucede no 1º modo de vibração, modo que na maioria dos casos mais influencia o comportamento 
dinâmico das estruturas.  

Após conhecidas as forças estáticas a aplicar ao nível de cada piso, obtém-se os esforços internos 
através duma análise linear da estrutura. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Fig. 2.14 – Distribuição das forças estáticas ao nível dos pisos; Fonte: [Bento, R., a publicar ] 

 
Apesar destes pressupostos serem tidos em consideração em ambos os regulamentos, o valor da 

força a aplicar em cada piso, segundo as duas direcções preferenciais, surge definido de uma forma 
diferente como se pode constatar de seguida: 

 

                   
jj

ii
bi mz

mz
FFEC
∑

=8           com         λ××= mTSF db )( 1                            ( 2.6 ) 

 

jz  - altura a que se situa o piso j acima do nível do terreno 

jm  - massa do piso j calculada com base na combinação de acções descrita na equação (2.2)    

m  – massa total do edifício calculada com base em (2.2) 

)( 1TSd   - ordenada do espectro de projecto para o período fundamental T1 

λ  - factor correctivo que varia entre 0,85 e 1, isto é, se 1 2 cT T≤  e o edifício tiver mais de 2 pisos, 

então 0,85λ = , caso contrário 1,0λ =  
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Relativamente ao RSA, temos que: 

                                                 
∑
∑

=

i
ii

i
i

iii Gz

G
GzFRSA β                                                         ( 2.7 ) 

        
 Analisando ambas as fórmulas, estas apresentam grandes semelhanças, constatando-se contudo, 

que enquanto o EC8 entra em linha de conta com o  e o factor correctivo )( 1TSd λ , o RSA entra em 

consideração com o coeficiente sísmico β . 

  É ainda de referir o facto do EC8 apresentar uma outra fórmula ligeiramente diferente da ( 2.6 ) no 
caso do 1º modo de vibração não poder ser aproximado por um aumento linear em altura dos 
deslocamentos dos pisos (EN1998-1 cap. 4.3.3.2.3). 

 
No que diz respeito ao cálculo do período fundamental T1, o EC8, tal como o RSA, faz referência ao 

Método de Rayleigh como um possível método para o cálculo do mesmo. Alternativamente, o EC8 
apresenta fórmulas alternativas para o cálculo do mesmo, nomeadamente: 

 

•      
3

4
1 tT C H= ⋅               ( 2.8 ) 

 

Para edifícios com altura inferior a 40m, com 0,075tC = (edifícios de betão armado) e H 

correspondendo à altura do edifício acima do piso térreo 
 

• 1 2T d= ⋅                ( 2.9 ) 

Em que d corresponde ao deslocamento lateral em metros, do topo do edifício aquando da aplicação do 
carregamento gravítico ao nível de cada piso segundo a direcção horizontal 

 
   

2) Análises Dinâmicas Lineares   

 
O EC8, tal como o Regulamento de Segurança e Acções (RSA) apresentam como método padrão de 

avaliação dos efeitos da acção dos sismos, técnicas de análise sísmica por espectro de resposta. Um 

espectro de resposta pode ser definido como a representação gráfica do valor máximo da resposta 

(medida em termos de deslocamento, aceleração, esforços, etc.) de um conjunto de osciladores de um 

grau de liberdade, quando solicitados por uma determinada acção sísmica. Estes valores máximos são 

representados em função da frequência própria dos osciladores (ou do período) e do valor do coeficiente 

de amortecimento considerado (Guerreiro, L., 1999).  
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 Fig. 2.15 – Espectro de resposta de aceleração; Fonte: [Bento, R., a publicar ] 

 
Por conseguinte, a partir da analogia que existe entre a resposta de osciladores de vários graus de 

liberdade e um oscilador de um grau de liberdade é possível quantificar através de espectros de resposta 
os valores máximos da resposta de um oscilador de vários graus de liberdade. Na verdade, dado que a 
configuração de vibração para um determinado modo é conhecida, a resposta para esse modo pode ser 
idealizada como a resposta de um oscilador de um grau de liberdade.  

Desta forma, cada modo comporta-se como um sistema de um grau de liberdade e a resposta 
máxima de cada modo, ao longo do tempo de actuação do sismo corresponde ao valor espectral 
associado à frequência de vibração do modo. No entanto, a nível de projecto de estruturas, o que nos 
interessa são os valores máximos (esforços internos, deslocamentos...) pelo que, em sistemas de vários 
graus de liberdade, dado que esses mesmos máximos são influenciados por diversos modos de vibração, 
torna-se necessário combinar os valores correspondentes aos vários modos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      u  Modoº22 −φModoº11 −φ
final

Deformada− 
 

Fig. 2.16 – Exemplo da combinação de deformadas de 2 modos de vibração  
Dado que estes mesmos máximos referentes a cada modo não ocorrem simultaneamente, surgem 

várias formas de os combinar. Um dos métodos mais divulgados considera a raiz quadrada da soma dos 
quadrados (RQSQ) das respostas obtidas para cada modo. Contudo, esta combinação oferece bons 
resultados desde que as frequências dos vários modos estejam suficientemente afastadas, caso contrário 
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são propostas outras combinações como é o caso da Combinação Quadrática Completa (CQC) que 
permite combinar as respostas máximas de modos com qualquer relação de frequências entre si. 

 

RQSQ        ( )∑≈
n

nGG 2              ( 2.10 ) 

 

CQC           ni

m

i
in

m

n
GGG ∑∑

==

≈
11

ρ       com      correlaçãocoefin .=ρ                           ( 2.11 ) 

 
 

Análises Não Lineares   
 
Como alternativa, surgem os métodos não lineares, nomeadamente, métodos estáticos com 

aplicação progressiva de cargas laterais (pushover analysis) e métodos dinâmicos de avaliação da 
resposta estrutural ao longo do tempo (integração passo a passo). 

Dado que posteriormente serão feitas apenas análises elásticas lineares, a descrição pormenorizada 
destes mesmos métodos surge fora do âmbito desta dissertação, pelo que se destaca a seguinte 
bibliografia: (Bhatt, C. , 2007). 

 

2.3.2. Verificação da Segurança 
 
Desta forma, e face às duas exigências de desempenho referidas anteriormente (não colapso e 

limitação de danos) surgem então duas verificações de projecto relativas ao “Estado Limite Último” e ao 
“Estado Limite de Serviço”. 

 

2.3.2.1. Estado Limite Último 
 
Relativamente ao Estado Limite Último, procura-se garantir que durante e após a ocorrência de um 

sismo, se evite o colapso global ou parcial, salvaguardando-se assim as vidas humanas, admitindo-se, 
contudo, danos estruturais significativos. 

Por conseguinte, surgem critérios de dimensionamento, que, aplicados convenientemente, permitem 
que o objectivo acima referido se consiga atingir. Vindo ao encontro destes mesmos critérios, surge um 
conceito importante que é o de tirar partido do comportamento não linear das estruturas para a 
resistência das mesmas, quando submetidas à acção sísmica.  
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Desta forma, surgem várias “filosofias” de Dimensionamento, as quais diferem, acima de tudo, na 
forma como abordam o comportamento não linear da estrutura. Apresentam-se então de seguida dois 
tipos de dimensionamento: 

 
1) Dimensionamento Directo 

 
Esta é a metodologia preconizada no RSA, no qual, a não linearidade da estrutura é tida em conta, 

após se efectuar uma análise elástica linear da estrutura e se obterem os respectivos esforços, sendo 
estes depois divididos pelo coeficiente de comportamento adequado, verificando-se assim a segurança 
da estrutura. No EC8, surge um procedimento semelhante, através de um espectro de resposta de 
projecto, o qual se obtém a partir do espectro de resposta elástico que vem afectado pelo coeficiente de 
comportamento. 

Desta forma, com o dimensionamento directo a cedência ou rotura pode ocorrer em qualquer secção 
de qualquer elemento da estrutura e, tanto por flexão, por corte, esforço axial ou outros, não se 
controlando assim o modo de rotura, e consequentemente, o tipo de comportamento não linear da 
estrutura. Para ultrapassar esta limitação surge uma nova filosofia, descrita de seguida. 

 
2) Dimensionamento por Capacidade Resistente 

 
Neste tipo de dimensionamento tem-se como objectivo, forçar na estrutura um determinado 

comportamento não linear, o que implica que a entrada em regime não linear não se dê simultaneamente 
em toda a estrutura mas sim em determinadas zonas definidas à priori. Desta forma há que assegurar 
que essas mesmas zonas apresentem ductilidade e capacidade de dissipação de energia adequadas, e 
que nas restantes zonas a estrutura trabalhe em regime elástico.  

Sendo assim, relativamente às zonas da estrutura que se pretende manter em regime elástico, há 
que dimensioná-las com um excesso de resistência, enquanto que nas zonas a plastificar, há que garantir 
então uma ductilidade adequada, isto de modo a que, enquanto as zonas em regime não linear sofrem 
deformações plásticas, as restantes zonas têm capacidade para resistir aos respectivos esforços que ali 
surgem, permitindo assim o comportamento não linear desejável.  

Comparativamente ao Projecto Directo, surge assim uma grande diferença que é o facto dos 
esforços actuantes nas zonas a manter em regime elástico dependerem agora dos esforços resistentes 
nas zonas plásticas, ao invés dos esforços que resultam de uma análise global da estrutura; isto mesmo 
está exposto na figura seguinte (Fig.2.17) na qual, como exemplo, se apresenta o cálculo do esforço 
transverso em vigas segundo esta mesma filosofia:  
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Desta forma, há então que definir o tipo de comportamento não linear mais desejável. De uma forma 

geral, a entrada em regime não linear pode ser desencadeada em função de vários tipos de esforço, 
nomeadamente, flexão, esforço transverso, esforço axial, entre outros. Consoante o tipo de esforço, ter-
se-á então uma rotura à qual estão associados diferentes níveis de fragilidade e dissipação de energia. 

Fig.2.17 – Determinação do esforço transverso em vigas segundo os 
princípios da Capacidade Resistente;    Fonte: [Bento R., a publicar] 

Dos vários tipos de comportamento não linear, surge como o mais desejável, o comportamento por 
flexão, na medida em que permite uma maior dissipação de energia, após a entrada em regime não 
linear. Temos que, aquando da cedência das armaduras, apenas aumenta a deformação destas, mas a 
secção onde isso ocorre não perde capacidade resistente até determinada altura em que, na maioria dos 
casos, se dá a rotura por compressão do betão. Isto pode ser comprovado na Fig.2.18 à esquerda, onde 
se apresenta um gráfico Momento – Rotação relativos ao comportamento das rótulas plásticas, que 
normalmente se formam nas extremidades dos elementos estruturais. Verifica-se então um elevado 
patamar de momento constante com o aumento de rotação na rótula plástica. 

Situação diferente se constata se a entrada em regime não linear estiver associada a esforços como 
o esforço transverso ou esforço axial. Nestes casos, dado o tipo de esforço, temos uma redução 
significativa de ductilidade o que implica uma rotura bastante frágil, com uma reduzida dissipação de 
energia. Na figura 2.18 à direita, retrata-se isso mesmo, a qual é referente ao comportamento não linear 
associado ao esforço transverso, constatando-se claramente a fragilidade deste tipo de comportamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 θ−MFig.2.18 – Diagramas qualitativos  sob carga monotónica, referentes ao colapso associado a esforços 

de flexão (à esquerda) e esforço transverso (à direita);    Fonte: [Bento R., a publicar]   
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Desta forma, dado ser a flexão, o tipo de comportamento não linear desejável, torna-se essencial que 
se forme o maior número possível de rótulas plásticas sem que a estrutura se torne num mecanismo, isto 
de modo a maximizar a capacidade de dissipação de energia. Para que tal ocorra é necessário que a 
formação das rótulas ocorra na extremidade das vigas e não nos pilares, o que está evidenciado na figura 
2.19, constatando-se que no caso das rótulas plásticas se formarem nos pilares, o nº necessário de 
rótulas para tornar a estrutura num mecanismo é claramente menor, face à formação das mesmas na 
extremidade das vigas.  

De forma a se verificar isto mesmo, temos então que garantir que os momentos actuantes atinjam o 
valor dos momentos resistentes nas vigas antes disso acontecer nos pilares.  

 
 
 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Fig.2.19 – Formação de rótulas plásticas num edifício em pórtico;    Fonte: [Bento R., a publicar] 

 
Por conseguinte, indo ao encontro do que foi dito anteriormente, o EC8 (Capítulo 4.4.2) estabelece, 

para estruturas do tipo pórtico ou mistas equivalente a pórtico (definição apresentada em 2.4.2), que em 
todas as ligações entre vigas e respectivos pilares, se tem de verificar a seguinte condição: 

 

                                                            ∑ ∑≥ RbRc MM 3,1                                                    ( 2.12 ) 

 

•  ∑ RcM  - soma dos momentos resistentes dos pilares 

• ∑ RbM   -  soma dos momentos resistentes das vigas 

 
Esta mesma condição deve ser verificada segundo dois planos de flexão, perpendiculares entre si. 
 
Por fim, é de referir que, todos os aspectos relacionados com o dimensionamento de rótulas plásticas 

serão abordados na secção 2.4, nomeadamente no que diz respeito às estruturas de betão, 
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dimensionamento este de grande importância, dado que as mesmas têm de apresentar adequadas 
características de ductilidade e dissipação de energia, de modo a garantir a sua ductilidade em flexão e 
evitar qualquer tipo de comportamento frágil. 

 
 

2.3.2.2. Estado Limite de Serviço 
 
Quanto ao ELServiço, surgem verificações (EC8 – Capítulo 4.4.3) que visam limitar as deformações 

laterais da estrutura, de forma a assegurar a integridade dos elementos estruturais e não estruturais, 
temática esta não contemplada no RSA / REBAP. Essas mesmas condições apresentam-se de seguida: 

 

• Edifícios com elementos não estruturais frágeis associados à estrutura      hdr 005,0≤ν      ( 2.13 ) 

• Edifícios com elementos não estruturais dúcteis associados à estrutura     hdr 0075,0≤ν    ( 2.14 ) 

• Edifícios sem elementos não estruturais ou que não interfiram nas             hdr 010,0≤ν       ( 2.15 ) 

               deformações da estrutura                                                                                                 
    

rd    deformação lateral entre pisos   

h      altura do piso 

ν      coeficiente de redução (valores entre 0,4 e 0,5)  

 
Este último parâmetro surge, dado o menor período de retorno associado à exigência de limitação de 

danos, isto é, 95 anos ao invés dos 475 associados à exigência de não colapso, permitindo assim que a 
dupla verificação (ELU e ELServiço) não implique dificuldade acrescida na medida em que as duas 
acções têm a mesma configuração espectral, surgindo o coeficiente de redução  ν    de forma a que, a 

partir desses mesmos espectros, se possa fazer uma análise sísmica associada à “acção sísmica de 
serviço”.  

 
 

2.4. Dimensionamento de Estruturas de Betão 
 

Dada a importância de tirar partido do comportamento não linear das estruturas, é essencial que se 
estabeleça um balanço entre resistência e capacidade de dissipação de energia, e por conseguinte, 
surgem definidos os valores do coeficiente de comportamento e  classes de ductilidade. 
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2.4.1. Classes de Ductilidade 
 
Relativamente às classes de ductilidade, estas aplicam-se aos vários tipos de materiais e prevêem-

se 3 classes: 
 
• DCL – “Ductility Class Low” (Ductilidade baixa) – corresponde às estruturas projectadas e 

dimensionadas de acordo com o EC2, ou seja, admite-se uma resposta em regime elástico em que a 
acção sísmica é resistida através da resistência dos vários elementos estruturais. 
 

• DCM – “Ductility Class Médium” (Ductilidade média) – corresponde às estruturas projectadas, 
dimensionadas e pormenorizadas de acordo com disposições anti-sísmicas específicas, que permitem 
que a resposta da estrutura se desenvolva em regime não elástico, sem que se verifiquem roturas frágeis. 
 

• DCH – “Ductility Class High” (Ductilidade alta) – corresponde às estruturas par as quais o 
projecto, dimensionamento e as disposições construtivas são tais que garantem elevados níveis de 
plasticidade, através de disposições ainda mais complexas que as da classe anterior.  

 
Fazendo uma comparação com o REBAP, temos uma situação semelhante entre as estruturas de 

Ductilidade Normal preconizadas no REBAP e as estruturas com classe de ductilidade baixa, situações 
estas em que não são feitas exigências adicionais de dimensionamento face à acção sísmica. 

Relativamente às classes de Ductilidade Média e Alta, constata-se aqui uma diferença relativamente 
ao REBAP na medida em que neste apenas surge uma classe de ductilidade adicional que se designa 
por Ductilidade Melhorada. Desta forma não existe uma correspondência directa entre classes, contudo 
as estruturas de Ductilidade Melhorada aproximam-se das estruturas DCM, como se constata mais à 
frente. 

 
 

2.4.2. Tipos de estruturas e Coeficiente de Comportamento 

 
Como já foi referido, o coeficiente de comportamento é um dos parâmetros a ter em consideração 

aquando da definição da acção sísmica. Para a sua definição, torna-se necessário caracterizar o tipo de 
estrutura em causa, pelo que se apresenta e descreve de seguida, os tipos de estrutura mais correntes: 

 

• Sistema porticado – sistema estrutural no qual tanto as cargas verticais como laterais são 
essencialmente suportadas por pórticos cuja resistência ao corte na base do edifício é superior a 65% da 
resistência total ao corte de todo o sistema estrutural 
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• Sistema de parede – sistema estrutural no qual tanto as acções verticais como horizontais são 
principalmente suportadas por paredes estruturais, cuja resistência ao corte na base do edifício é superior 
a 65% da resistência ao corte de todo o sistema estrutural 
 

• Sistema misto – sistema estrutural no qual o suporte das cargas verticais é feito essencialmente 
pelo sistema pórtico, e em que a resistência às cargas laterais é partilhada pelo sistema pórtico e pelas 
paredes estruturais 
 

• Sistema misto equivalente a pórtico – sistema misto no qual a resistência ao corte do sistema 
porticado na base do edifício é superior a 50% da resistência total ao corte 
 

• Sistema misto equivalente a parede - sistema misto no qual a resistência ao corte das paredes 
na base do edifício é superior a 50% da resistência sísmica total ao corte 

 
Por conseguinte, após a caracterização dos tipos de estrutura correntemente utilizados, proceder-se-

á de seguida à definição do coeficiente de comportamento, isto claro no que diz respeito às estruturas de 
betão armado, sendo ele dado através da expressão seguinte: 

 

                                                            5,10 ≥×= wkqq                                                           ( 2.16 ) 

O parâmetro  é o valor básico do coeficiente de comportamento e kw é um factor que reflecte o 

modo de rotura no caso de sistemas estruturais com paredes, cujos valores serão definidos de seguida. 

0q

No que diz respeito às estruturas DCL, apesar destas serem projectadas praticamente sem requisitos 
adicionais aos preconizados no EC2, as forças decorrentes da acção sísmica são também tidas em 
conta, pelo que o EC8 define para esta classe de ductilidade um coeficiente de comportamento de 1,5, 
independentemente do tipo de estrutura; este valor de coeficiente de comportamento justifica-se dada a 
sobre-resistência que o dimensionamento corrente normalmente assegura. 

Quanto às estruturas de ductilidade DCM e DCH, apresenta-se a tabela seguinte, com os valores 
básicos do coeficiente de comportamento, no que diz respeito a estruturas regulares em altura: 

Tipo estrutural DCM DCH
Pórticos, Estruturas mistas pórtico-parede e Paredes acopladas 3,0 αu /α1 4,5 αu /α1 

Paredes 3,0 4,0 αu /α1 
Sistemas de rigidez concentrada 2,0 3,0
Sistemas em pêndulo invertido 1,5 2,0

Classe de ductilidade

 
 Tabela 2.12 – valores do parâmetro q0 para vários tipos de estruturas 
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Estes mesmos valores, para estruturas não regulares em altura, são diminuídos em 20%, dado a 
maior probabilidade de ocorrência de concentrações desfavoráveis em regime não-linear, diminuição esta 
não contemplada na regulamentação actual. 

Quanto aos parâmetros 1α  e  uα , representam respectivamente, a força que provoca o 

aparecimento da primeira rótula plástica na estrutura e a força que corresponde à formação de um 
mecanismo, daí que a razão  entre estes dois parâmetros traduz a sobre-resistência da estrutura após a 
formação da 1ª rótula plástica. A razão entre estes dois parâmetros, depende do tipo de estrutura e, caso 
não haja um cálculo específico desta sobre-resistência da estrutura, o EC8 propõem determinados 

valores aproximados para esta razão uα / 1α , apresentados de seguida, os quais dizem respeito a 

estruturas regulares em planta: 
 

• Sistemas em pórtico ou sistemas mistos equivalentes a pórtico 

 

- Edifícios de um piso :             
1

1,1uα
α

=  

- Pórticos “one-bay frame”:       
1

1, 2uα
α

=  

- Pórticos “multi-bay frame” ou pórtico misto equivalente a pórtico: 
1

1,3uα
α

=  

 

• Sistemas em parede ou sistemas mistos equivalentes a parede 

 

- Sistema parede com apenas duas paredes por direcção horizontal :  
1

1,0uα
α

=  

- Sistema parede que não o anterior :  
1

1,1uα
α

=  

- Sistema misto equivalente a parede ou sistema “coupled wall”:   
1

1, 2uα
α

=  

 

Aquando de estruturas não regulares em planta, a razão uα / 1α  é dada pela média entre 1,0 e o 

valor dado pelas condições acima referidas.  

É ainda de referir que esta mesma razão uα / 1α  toma um valor máximo de 1,5, mesmo que tenha 

sido calculada de outra forma. 
No que diz respeito ao parâmetro kw, este surge no EC8 definido da seguinte forma: 
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0

1,0
10,5 1

3
w

para sistemas pórticoou equivalentea pórtico
k

para sistemas paredeou equivalentea paredeα
⎧
⎪

+⎨
≤ ≤⎪⎩

                     ( 2.17 ) 

 

com  0
wi

wi

h
l

α = ∑
∑

 em que  representa a altura da parede e  o maior comprimento da secção da 

parede, sendo um parâmetro que reflecte o modo de colapso que prevalece nos sistemas estruturais com 
paredes. 

wih wil

 
Relativamente ao REBAP, este destaca 3 tipos de estruturas, às quais estão associados os 

respectivos coeficientes de comportamento: 
 

Tipo de estrutura Ductilidade Normal Ductilidade Melhorada
Estruturas em pórtico 2,5 3,5

Estruturas mistas pórtico-parede 2,0 2,5
Estruturas parede 1,5 2,0  

 Tabela 2.13 – valores do coeficiente de comportamento estipulados no RSA 

 
Desta forma, fazendo uma comparação entre EC8 e REBAP relativamente aos valores que ambos os 

regulamentos adoptam para o coeficiente de comportamento, no que diz respeito às estruturas mistas 
pórtico-parede, de grande utilização hoje em dia, destacam-se então os seguintes aspectos: 

 
• Relativamente à classe DCL do EC8, que corresponde às estruturas de ductilidade normal do 

REBAP, surgem valores algo inferiores no EC8 que apresenta um coeficiente de comportamento de 1,5 
ao contrário dos 2,5 estabelecido no REBAP. Esta situação visa portanto um claro desincentivo na 
utilização deste tipo de estruturas de baixa dissipação, acima de tudo em zonas de maior sismicidade 
onde, dada que esta redução significativa do coeficiente de comportamento, consequentemente, originará 
forças laterais bastante significativas conduzindo a maiores custos a nível de dimensionamento; 

• Quanto à classe DCM do EC8, esta apresenta valores ligeiramente superiores aos preconizados 
no REBAP para estruturas mistas de ductilidade melhorada; 

• Quanto aos valores no EC8 para a classe DCH, são mais uma vez superiores aos valores 
previstos no REBAP para estruturas mistas de ductilidade melhorada, privilegiando-se assim mais uma 
vez este tipo de estruturas cuja resistência à acção sísmica se dá em regime não linear; contudo, para 
que este comportamento em regime não linear possa ocorrer da melhor forma, surgem então grandes 
exigências a nível de pormenorização das estruturas de forma a apresentarem as condições de 
ductilidade necessárias, exigências essas caracterizadas mais à frente. 
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2.4.3. Regras de Dimensionamento para  Estruturas DCM 

 
Dada a existência de várias classes de ductilidade, surgem diferentes regras para o 

dimensionamento e pormenorização dos vários elementos estruturais, regras estas algo diferentes das 
apresentadas no REBAP. 

Relativamente às estruturas de ductilidade baixa, como já foi referido, não lhes está subjacente 
quaisquer exigências adicionais face à acção sísmica, daí o EC8 não impor condições adicionais às 
mencionadas no EC2, fazendo referência apenas à não adopção de aços de baixa ductilidade. 

No que diz respeito às classes DCM e DCH, são então impostas determinadas condições que visam 
definir de uma forma clara o dimensionamento por capacidade resistente, no que diz respeito à avaliação 
de esforços e regras de pormenorização dos vários elementos, que visam acima de tudo, garantir as 
condições necessárias de ductilidade.  

Por conseguinte, as condições expostas no EC8, relativas às estruturas DCM (tipo de estrutura 
analisada no caso de estudo e possivelmente mais utilizada aquando da aplicação do regulamento) serão 
apresentadas de seguida, isto no que diz respeito aos pilares, vigas e paredes resistentes, optando-se 
por apresentar as exigências referentes às estruturas DCL e DCH, assim como os respectivos 
condicionalismos presentes no REBAP, num quadro síntese, que permite então a comparação entre os 
vários regulamentos.  

Desta forma, as condições presentes no REBAP assim como as exigências presentes no EC2 
associadas às estruturas DCL, não serão apresentadas de forma exaustiva, dado que esse mesmo 
desenvolvimento não se insere no âmbito deste trabalho, na medida em que se procura apresentar de 
forma precisa e completa as exigências presentes no EC8 e não tanto o que é definido no REBAP e EC2, 
aos quais serão feitas várias referências. 

 
 

2.4.3.1. Materiais 
 

Por forma a serem garantidas as características adequadas de ductilidade, o EC8 impõem 
determinadas exigências que recaem no tipo de betão e aço a adoptar aquando do projecto de estruturas 
de betão armado, sendo elas as seguintes: 

   
- Betão com classe superior a C16 / 20 
- Aços das classes de ductilidade B e C 
- Adopção de varões de alta aderência nas zonas críticas  
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2.4.3.2. Restrições geométricas 
 

Relativamente às dimensões dos pilares, vigas e paredes, e por forma a reduzirem-se problemas de 
instabilidade, entre outros, são estipuladas as seguintes condições: 

 

 

}Vigas:                                                                                      ( 2.18 ) { cwcw bhbb 2;min +≤

Pilares :       se      /10v vb h≥ 1,0>θ                                                                           ( 2.19 )  

Paredes :    
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧≥

20
;15,0max s

wo
hb                                                                                 ( 2.20 )    

 
onde bw, bc, bw0, dizem respeito, respectivamente, à largura das vigas, pilares, e espessura da alma das 

paredes, hw corresponde à altura da viga,  e surgem, respectivamente, como a largura do pilar e 

distância máxima da extremidade do pilar ao ponto de inflexão da deformada, deformada esta segundo 

um plano paralelo à dimensão considerada ( ). Relativamente ao parâmetro 

vb vh

vb θ , surge como um 

coeficiente associado à deformação lateral entre pisos e por fim temos o hs correspondente à altura livre 
do piso.  

De notar que a condição ( 2.19 ), é para 1,0>θ , ou seja, deve ser verificada apenas no caso dos 

efeitos de 2ª ordem não poderem ser desprezados, sendo o parâmetro θ  dado pela expressão seguinte, 

o qual tem de ser calculado para todos os pisos: 
 

                                                                 tot r

tot

P d
V h

θ ⋅
=

⋅
                 ( 2.21 ) 

Em que corresponde à carga gravítica total sobre e acima do piso, considerando a acção sísmica, 

diz respeito ao deslocamento relativo entre pisos, corresponde ao esforço de corte no piso e h é 

a altura do piso em estudo. 

totP

rd totV

 
 

2.4.3.3. Esforços de cálculo 
 
Vigas  
 
No que respeita aos valores de cálculo relativos aos momentos flectores e esforço axial, estes devem 

ser determinados na análise da estrutura para a combinação envolvendo a acção sísmica, e se for o caso 
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( 1,0>θ  com θ  de acordo com 2.21 ), entrando em linha de conta com os efeitos de 2ª ordem 

permitindo-se a redistribuição de momentos de acordo com o EC2. 
Quanto ao esforço transverso, este deve ser determinado de acordo com o critério da Capacidade 

Resistente, na medida em que, como já foi referido, visando melhores condições de ductilidade, procura-
se a formação de rótulas plásticas de flexão sem que se atinja o esforço transverso resistente, (isto é, 
sem que se atinja a rotura por esforço transverso) e desta forma, ter-se-á de calcular o esforço transverso 
real na rótula plástica na situação de máximo momento flector na rótula.  

Sendo assim, o esforço transverso VSd é calculado, considerando o equilíbrio da viga, sujeita a carga 
transversal adequada (combinação descrita em (2.2))  e para uma combinação adversa das resistências 
à flexão reais das secções transversais extremas. Os momentos a considerar nas secções extremas, vêm 
dados pela seguinte expressão: 

 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
∑
∑

Rb

Rc
iRbRddi M

M
MM ;1min,, γ   (extremidade i)                                                  ( 2.22 ) 

   com  0,1=Rdγ  

 

    surge então como o momento da extremidade i a considerar para o cálculo do esforço 

transverso, o parâmetro  corresponde ao momento resistente da viga na extremidade i, o 

e  dizem respeito, respectivamente, à soma dos momentos resistentes provenientes 

dos pilares e vigas, na extremidade em questão, sendo que o parâmetro 

diM ,

iRbM ,

∑ RcM ∑ RbM

∑ RcM deve corresponder ao 

esforço axial no pilar para a combinação envolvendo a acção sísmica. 

Surge também o coeficiente Rdγ , factor de sobreresistência das armaduras, que depende da classe 

de ductilidade, que toma um valor unitário para a classe DCM, e destina-se a cobrir parcialmente os 
efeitos do endurecimento do aço. 

Para uma melhor percepção do que foi abordado, apresenta-se a figura seguinte, a qual esquematiza 
o carregamento a considerar no cálculo da força de corte actuante. 
 

 
 Fig. 2.20 – Esquema de uma viga no cálculo do esforço transverso actuante;    Fonte: [EN 1998, 2004 ] 
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Pilares 
 

Relativamente aos pilares, temos que os valores de cálculo dos momentos flectores actuantes devem 
ser calculados de acordo com o critério de cálculo da Capacidade Resistente, considerando o equilíbrio 
da ligação viga-pilar sujeita à combinação mais adversa de momentos resistentes, de todas as secções 
transversais extremas das vigas, para cada direcção de aplicação da acção sísmica. Este cálculo de 
momentos, diverge relativamente ao cálculo em vigas, na medida em que se pretende que as rótulas 
plásticas não se formem nos pilares mas sim nas vigas. 

Desta forma, há também que garantir que: 
 

                                                ∑ ∑≥ RbRc MM 3,1                    (Eq. 2.12  já referida no cap. 2.3.2) 

 
Por conseguinte, após o cálculo do momento actuante no pilar no nó de ligação viga-pilar, há que 

definir, para cada direcção, a percentagem de momento que se distribui para os pilares acima e abaixo do 
nó em questão. Esta temática é alvo de grande discussão, pelo que se admite uma redistribuição de 55% 
e 45%, para os pilares acima e abaixo do nó, respectivamente. Esta ligeira diferença surge no intuito de 
uniformizar a quantidade de armadura de flexão ao longo da altura do pilar, dado que se tem flexão 
composta e o esforço axial no pilar vai diminuindo ao longo da altura do mesmo. 

 
Quanto ao esforço transverso actuante, e pela mesma razão já referida, o seu valor de cálculo deve 

ser determinado, considerando o equilíbrio do pilar sob os momentos resistentes reais das suas secções 
transversais extremas.  
     

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
∑
∑

Rc

Rb
iRcRddi M

M
MM ;1min,, γ (extremidade i)                                                    ( 2.23 )            

  com 1,1=Rdγ  

onde diz respeito ao momento resistente do pilar na extremidade i; os restantes parâmetros já 

foram abordados anteriormente. 

iRcM ,
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Fig. 2.21 – Esquema de um pilar no cálculo do esforço transverso actuante      

Fonte: [EN 1998, 2004 ] 
 
Paredes 
 
No que diz respeito aos edifícios de estrutura parede, a localização das rótulas plásticas não traz 

quaisquer dúvidas dado que se vão formar na parede resistente. O mesmo não acontece quando se trata 
de edifícios de estrutura mista, onde surgem dúvidas se as primeiras rótulas plásticas tendem a formar-se 
nos pilares ou nas paredes.  

Na verdade, dado que os deslocamentos das paredes e dos pórticos são de valor semelhante, e que 
as rotações dos mesmos tomam também o mesmo valor, então, dada a maior largura da parede teremos 
consequentemente, maiores deslocamentos verticais nos bordos das secções transversais das paredes 
(Fig 2.22), o que implica maiores extensões nestas zonas, e sendo assim, a formação das primeiras 
rótulas plásticas tende a ser também nas paredes resistentes.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fig. 2.22 – Deformações em pilar e parede quando sujeitos ao 

mesmo deslocamento     Fonte: [Bento R., a publicar]  hδ 
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Quanto à sua localização, as rótulas plásticas tendem a formar-se ao nível do rés-do-chão dado os 
máximos momentos que aí se instalam. Contudo, torna-se bastante importante que acima do piso térreo 
se garanta  que a estrutura se mantenha em regime elástico, visando um melhor controlo dos 
deslocamentos globais da estrutura e dos deslocamentos entre pisos. 

Por conseguinte, de forma a evitar a formação de rótulas plásticas nas paredes acima do piso térreo, 
e assim garantir o seu funcionamento em regime elástico, torna-se necessário sobredimensioná-las 
relativamente aos esforços obtidos na análise elástica. Este mesmo sobredimensionamento, surge no 
âmbito do dimensionamento por Capacidade Resistente, e é tido em consideração no EC8 através de 
uma envolvente de momentos, representada na Fig. 2.23.  

Esta envolvente resulta então de uma translação do diagrama de momentos linear, translação esta 
que está relacionada com a inclinação das bielas comprimidas aquando do ELU de esforço transverso, e 

que pode tomar o valor de 1 cota z gθ= ⋅  

 

 
 Fig. 2.23- Envolvente de Momentos a utilizar no dimensionamento de paredes resistentes;     

Fonte: [Bento R., a publicar] 
 
No que diz respeito ao esforço transverso actuante, deve-se também considerar a possibilidade de 

aumento das forças de corte, após cedência na base da parede, surgindo no EC8 uma envolvente de 
cálculo para as forças de corte amplificadas; isto é tido em consideração através de um aumento das 
forças corte na base de 50%. De referir que este aumento, aquando de estruturas DCH toma um valor 
diferente, tal como está descrito na EN1998-1 cap. 5.5.2.4. 

 A par desta amplificação, é também tido em linha de conta a influência dos modos de vibração mais 
elevados, pelo que essa envolvente vem ligeiramente alterada (Fig.2.24): 
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 Fig. 2.24- Envolvente de Esforço Transverso a utilizar no dimensionamento de paredes resistentes;     
Fonte: [Bento, R. , a publicar ] 

  

 

2.4.3.4. Capacidade Resistente 
 
Quanto à capacidade resistente de vigas,  pilares e paredes, o EC8 faz referência ao EC2 no qual 

estão definidos todos os parâmetros associados à capacidade resistente destes vários elementos 
estruturais.  

Indo ao encontro do preconizado no EC2,  a verificação de segurança associada a um elemento 
sujeito a flexão desviada, que é corrente em pilares, poderá ser efectuada de duas formas distintas: 

• Verificação à flexão desviada directamente através da fórmula seguinte, apresentada no EC2: 
 

NEd/NRd 0,1 0,7 1,0
a 1,0 1,5 2,0

 

,,

, ,

1,
aa

Ed yEd z

Rd z Rd y

MM
M M

⎛ ⎞⎛ ⎞
+ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

0  

             ( 2.24 ) 

Em que  ,

,

Ed z

Rd z

M
M

, ,

,

Ed y

Rd y

M
M

 e Ed

Rd

N
N

 são relações entre esforços actuantes e resistentes 

 
 

• Verificação à flexão uni-axial em cada direcção, método indirecto proposta no EC8, no caso de 
pilares: 

                                                        ,

,

1,0Ed x

Rd x

M
M

≤   e ,

,

1,0Ed y

Rd y

M
M

≤                                                  ( 2.25 ) 
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Neste caso, o  e  são diminuídos em 30% do seu valor real, de modo a ter em consideração 

a interacção bi-axial de momentos 

,Rd xM ,Rd yM

 
No que concerne ao esforço transverso resistente, o EC8 faz referência ao EC2 no qual estão 

presentes as seguintes fórmulas: 
 

• Resistência dos estribos:   , cotsw
Rd s ywd

AV z f
s

θ= ⋅ ⋅                                                       ( 2.26 ) 

 

• Resistência do betão nas bielas comprimidas:   , 1 cosRd s cd wV f z b senν θ θ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅         ( 2.27 ) 

 
Em que: 
 

swA
s

 - área de aço (estribos) por unidade de comprimento 

0,9z d=  

ydf  - Valor de cálculo da tensão de cedência do aço 

θ  - ângulo admitido para as bielas comprimidas cujo valor varia entre 1 cot 2,5θ≤ ≤  

1 0,6 1
250

ckfν ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

cdf  - Valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão 

wb  - largura da peça 

 
De referir também, que o EC8, no que diz respeito ao esforço normal, nomeadamente em pilares e 

paredes resistentes, estabelece limites máximo, ou seja: 
 

,max: dPilares 0,65ν =                                                                                                       ( 2.28 ) 

,max: 0dParedes , 40ν =                                                                                                     ( 2.29 ) 
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2.4.3.5. Disposição de Armaduras 
 
1) Vigas 
 
Zona crítica 
 

A zona crítica de um elemento estrutural corresponde à zona onde ocorre a combinação mais 
adversa de efeitos da acção (M, N, V, T) e onde se podem formar rótulas plásticas, sendo portanto uma 

zona dissipativa. O comprimento da zona crítica , no que diz respeito às vigas corresponde à altura hw 

das mesmas, comprimento este medido a partir de cada extremo da viga: 

crl

 

wcr hl =                                                                                                                             ( 2.30 ) 

 
É ainda de referir que no caso em que uma viga suporte um elemento vertical sem continuidade, as 

zonas de comprimento  medidas a partir da intersecção da vida com esse mesmo elemento devem 

ser consideradas como zonas críticas. 

2 wh

 
 

Armadura Longitudinal 
 

Para a ductilidade global da estrutura, é essencial que as potenciais zonas de formação de rótulas 
plásticas possuam elevadas capacidades de rotação plástica. Para isso, o EC8 define o conceito de 

ductilidade em curvatura φμ , o qual consiste na relação entre a curvatura de pós-colapso para 85% da 

resistência à flexão e a curvatura na cedência, desde que as extensões limite cuε  e ,su kε  não sejam 

excedidas (sendo cuε a extensão do betão para 0,85 ckf e ,su kε  o valor característico do alongamento 

uniforme do aço à carga máxima) 
Desta forma exige-se que as vigas (tal como os pilares e paredes) apresentem, nas respectivas 

zonas críticas uma adequada ductilidade em curvatura, tal que: 
 

cTTparaq ≥−≥ 10 12φμ                                    ( 2.31 ) 

                 ( ) c
c TTpara

T
Tq <−+≥ 1

1
0 121φμ                                                               ( 2.32 ) 
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onde  corresponde ao valor base do coeficiente de comportamento apresentado na tabela 2.12,  é 

o período fundamental do edifício e , tal como está representado na figura 2.3, diz respeito ao período 

ao qual corresponde no espectro de resposta ao valor limite do patamar de aceleração constante.  

0q 1T

cT

Contudo, dado que este mesmo parâmetro se torna difícil de estimar, temos que para as vigas, esta 
mesma ductilidade em curvatura poderá ser satisfeita caso se verifiquem, nas zonas críticas, as 
exigências seguintes: 

 

1.  Percentagem máxima de armadura na   

zona traccionada     
            max

,

0.0018´ cd

Sy d yd

f
fφ

ρ ρ
μ ε

= +                     ( 2.33 ) 

2.    Armadura reforço                                 
 

tracçãoreforço AA 5,0≥                              ( 2.34 ) 

 

onde corresponde ao valor de cálculo da resistência do betão à compressão,  diz respeito ao 

valor de cálculo da tensão de cedência do aço; quanto ao parâmetro 

cdf ydf

'ρ  diz respeito à percentagem de 

armadura de compressão, enquanto que φμ  e dSy ,ε  surgem respectivamente, como a ductilidade 

exigida em curvatura definida anteriormente e o valor de cálculo da extensão de tracção do aço na 

cedência. Quanto os parâmetros  e  correspondem respectivamente, à área de armadura 

a colocar nas zonas críticas, nomeadamente na zona de compressão e à área de armadura de tracção 
real;  

reforçoA tracçãoA

 
O EC8 exige também, que em todo comprimento da viga se tenha uma percentagem mínima de 

armadura longitudinal, nomeadamente na zona traccionada, ou seja: 
 

 
yk

ctm

f
f

5,0min =ρ                                                                                                     ( 2.35 ) 

Com  correspondendo ao valor médio da tensão de rotura do betão à compressão e ao valor 

característico da tensão de cedência do aço 

ctmf ykf

 

O EC8 estipula também, e isto de forma a impedir a rotura de aderência, o diâmetro do varões 

longitudinais das vigas, amarradas ao longo da ligação viga-pilar, deve ser limitado de acordo com as 
seguintes expressões: 

bld
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Amarração nos nós interiores 

       

max

´75,01

8,015,7

ρ
ρ
ν

γ
D

d

ydRd

ctm

c

bL

kf
f

h
d

+

+
≤    

Amarração nos nós exteriores 

( d
ydRd

ctm

c

bL

f
f

h
d

ν
γ

8,01
5,7

+≤ )                      (2.36 ) 

 

correspondendo então  ao diâmetro do varão longitudinal, à largura do pilar paralela aos varões, bLd ch

dν  ao esforço axial reduzido de cálculo no pilar e D  surge como um coeficiente que reflecte a classe 

de ductilidade – 1 para DCH e 2/3 para DCM; no que diz respeito ao parâmetro 

 k

Rdγ , este já foi definido 

anteriormente, e consiste num factor de sobreresistência das armaduras que toma valor unitário para a 
classe DCM. 
 

 
Armadura Transversal 

 
A armadura transversal exigida nas zonas críticas tem de verificar as seguintes condições: 
 

1.    Diâmetro dos estribos mmdbw 6≥                                                        ( 2.37 ) 

 
2.    Espaçamento dos estribos 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧≤ bLbw

w
w dmmdhs 8;225;24;

4
min      ( 2.38 ) 

 

onde  diz respeito ao diâmetro dos estribos, sendo que o primeiro estribo deve ser colocado no 

máximo a uma distância de 50 mm da extremidade da viga, tal como se indica na figura em baixo. 

bwd

 

 

 

 

 

 

 
       

 
Fig. 2.25 – Armadura transversal nas zonas críticas das vigas;    Fonte: [EN 1998, 2004] 
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2)  Pilares 
 
Zona crítica 

 
Relativamente aos pilares, a zona crítica correspondente, medida a partir das extremidades do pilar, 

é dada através da seguinte expressão, a qual entra em linha de conta com a largura do pilar e sua 

altura útil : 

ch

cll

 

)(45,0;
6

;max mlhl cl
ccr

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=                                                                                   ( 2.39 ) 

É ainda referido que, caso 3c

c

l
h

< , então todo o comprimento do pilar deve ser considerado como 

zona crítica, com correspondendo à altura do pilar. cl

 
Armadura Longitudinal 
 

Em toda a extensão dos pilares, e por forma a se verificarem as condições necessárias de 
ductilidade local, surge as seguintes expressões a verificar: 

 
1.     % mínima de armadura       %0,1min =lρ  ; Armadura simétrica                   ( 2.40 ) 

2.     Configuração da armadura     3 varões por face; distância máxima entre varões   
cintados de 200 mm 

3.     % máxima de armadura       %0,4max =lρ                                                ( 2.41 ) 

  

 

Armaduras Transversais 
 

Quanto à armadura transversal a colocar ao longo das zonas críticas dos pilares, surgem 
determinadas exigências, as quais variam consoante se esteja a abordar um zona crítica ou não, tal como 
se apresenta de seguida: 
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Zona crítica Fora da zona crítica 

                 mmdbw 6≥   max ,6
4
bl

bw
dd mm⎧ ⎫≥ ⎨ ⎬

⎩ ⎭
                            ( 2.42 ) 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧≤ bLw dmmbs 8;175;

2
min 0  

( ){ }min min , ; 400 ; 20w c cs h b mm≤ bLd  ( 2.43 ) 

                                                
 

onde corresponde à dimensão mínima do núcleo de betão (em mm) 0b

 
 
 

Confinamento 
 
Por forma a satisfazer as exigências de rotação plástica e de modo a que haja uma compensação da 

perda de resistência, caso ocorra o destacamento do betão, o núcleo de betão deve estar devidamente 
cintado e sendo assim, os pilares devem estar dotadas, nas respectivas zonas críticas, de uma adequada 

ductilidade em curvatura φμ , de tal modo que se verifiquem as equações já mencionadas (2.31) e (2.32). 

Mais uma vez, dada a dificuldade no cálculo deste mesmo parâmetro, o EC8 estipula determinadas 
exigências que, caso sejam cumpridas, dispensam esse mesmo cálculo.  

Sendo assim, apresentam-se de seguida essas mesmas condições: 
 

 
Confinamento das zonas críticas 

na base dos pilares          

 

 

•   ( ), 030 / 0,035wd d sy d cb bφαω μ ν ε≥ −      ( 2.44 )  

• 08,0≥wdω                                                   ( 2.45 ) 

 
 

onde α  é um parâmetro que traduz a eficácia global da cintagem e wdω  traduz a relação volumétrica 

mecânica das cintas nas zonas críticas, sendo dados pelas expressões seguintes: 
 

yd
wd

cd

fvolumeda armadura deconfinamento
volumedobetãoconfinado f

ω = ⋅                                              ( 2.46 ) 

 

n sα α α= ⋅   
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com        ( )2
0 01 / 6n i

n

b b hα = − ⋅ ⋅∑ ( ) ( )01 / 2 1 / 2s s b s hα = − ⋅ − 0   para secções rectangulares, 

sendo n referente ao número total de pontos, no plano de cada cinta, onde os varões longitudinais estão 

fixados por cintas ou ganchos e corresponde à distância entre pontos consecutivamente fixados (Fig. 

2.26): 

ib

 

 
Fig. 2.26 – Confinamento do núcleo dos pilares;    Fonte: [[EN 1998, 2004 ]  

 
De destacar a pouca clareza que o EC8 apresenta na definição de todos os parâmetros, como é o 

caso do volume de armadura de confinamento, em que nada aborda sobre o cálculo do mesmo, contudo 
apresenta-se de seguida a fórmula que permite então chegar ao volume das cintas: 

 

s
Al

satnicsademulov isi∑= ,                                                                                 ( 2.47 ) 

 

Sendo  o comprimento de cada ramo da cinta,  a área da secção transversal da cinta e s o 

espaçamento adoptado para a cinta, tal como representado na fig. 2.26. 

il isA ,

Esta pouca clareza será melhor constatada no capítulo 3 aquando da verificação de todas estas 
condições. 

 
 

3)  Paredes 
 

Zona crítica 

A altura da zona crítica , acima da base da parede pode ser calculada da seguinte forma: crh
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⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

6
;max w

wcr
H

lh     mas                                  ( 2.48 ) 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎩
⎨
⎧

≥
≤≤

pisosnparah
pisosnparah

l

h

s

s

w

cr

72
6

2

onde  é o comprimento da parede e a altura da mesma wl wH

 

Armadura Longitudinal 
 
No que diz respeito à armadura longitudinal na secção da parede, nomeadamente nas suas 

extremidades (pilares fictícios), o EC8 estipula as seguintes condições a verificar: 
 

1.     % mínima de armadura       %5,0min =lρ                                                     ( 2.49 ) 

2.     Configuração da armadura     Distância máxima entre varões cintados de 200 mm          

 
Ainda no que respeita à armadura longitudinal, resta referir que, fora das zonas críticas, aplica-se o 

prescrito no EC2 (Cap. 9.6) tal como foi dito no início deste capítulo, contudo o EC8 faz uma pequena 

referência ao facto de, caso a extensão de compressão cε exceda os 0,002, aquando da combinação 

sísmica, então exige-se uma percentagem mínima de armadura de 0,5%. 

 
Armadura Transversal 
 

Transversalmente, e no que diz respeito às zonas críticas das paredes, surgem como exigências: 
 

1.    Diâmetro das cintas mmdbw 6≥                                              ( 2.50 ) 

 
2.    Espaçamento das cintas 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧≤ bLw dmmbs 8;175;

2
min 0             ( 2.51 ) 

 
Sendo b0 a largura da zona confinada, medida a partir dos centros geométricos da armadura 

transversal. Fora das zonas críticas, aplica-se o prescrito no EC2, mais concretamente o Cap. 9.6. 
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Confinamento 
 

Nos casos correntes de paredes com bordos livres, a relação volumétrica mecânica da armadura de 

cintagem necessária wdω , nos elementos de extremidade da parede (definidos de seguida) e a qual 

garante condições de ductilidade em curvatura φμ  adequadas, é dada através da seguinte expressão 

que tem de ser verificada: 
 

 

Confinamento das zonas 

críticas 

 

 

• ( ) ( ) 035,0/30 0, −+≥ bbcdsyvdwd εωνμωα ϕ    ( 2.52 ) 

• 08,0≥wdω                                                                     ( 2.53 ) 

 

onde v yd
v

cd

f
f

ρ
ω =   em que vρ  diz respeito à percentagem de armadura vertical na zona de alma, ou 

seja, na zona entre pilares fictícios. 
 Relativamente às restantes variáveis, estas foram já caracterizadas anteriormente, sendo de referir, 

que no caso de paredes resistentes, no cálculo do parâmetro φμ , recorre-se às fórmulas já 

apresentadas, contudo, o parâmetro tem de vir multiplicado pelo coeficiente0q Ed

Rd

M
M

, cujos parâmetros 

dizem respeito aos esforços na base da parede.    
Este mesmo confinamento, deve ser estendido verticalmente ao longo das zonas críticas e no que 

diz respeito à direcção horizontal da parede, estas armaduras prolongam-se , desde a fibra mais 

comprimida, com extensão 

cl

ccu ,2ε  até à fibra com extensão 2cuε  (Fig. 2.27 ). Por conseguinte, o EC8 

apresenta as fórmulas que permitem então o cálculo do comprimento : cl

                                          2

2,

1 cu
c u

cu c

l εχ
ε

⎛ ⎞
= −⎜⎜

⎝ ⎠
⎟⎟                                                              ( 2.54 ) 

Com: 

2 0,0035cuε =  

2, 0,0035 0,1cu c wdε α ω= + ⋅ ⋅  

( )
0

w c
u d v

l b
b

χ ν ω ⋅
= +  

(todas as variáveis foram já definidas anteriormente) 
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 É ainda referir que  tem de tomar um valor mínimo, o qual depende do comprimento e largura da 

parede resistente, e vem dado pela seguinte fórmula: 

cl

 

{ }0,15 ;1,5c wl máx l b≥ w                                                                                        ( 2.55 ) 

 

 
 Fig. 2.27 – Confinamento nas paredes resistentes;    Fonte: [EN 1998, 2004] 

 
De referir que esta mesma armadura de confinamento poderá ser calculada de acordo apenas com o 

EC2, desde que uma das seguintes condições se verifique: 
 

1.     0,15dν <  

2.      0,20dν <  com o coeficiente de comportamento reduzido de 15% 

 
De referir mais uma vez a pouca clareza que o EC8 apresenta na definição de todos os parâmetros, 

a qual dificulta o cálculo dos mesmos, pelo que este mesmo aspecto será melhor compreendido e 
analisado aquando do capítulo 3, no qual se fará o cálculo e aplicação de todas estas prescrições 
regulamentares. 

 
Por fim, e ainda no que diz respeita à zona de confinamento, o EC8 estipula determinadas regras 

para a largura da parede nessas mesmas zonas: 

10
2,0,2 s

wwwc
h

blblPara >→>                                                                  ( 2.56 ) 

15
2,0,2 s

wwwc
h

blblPara >→<                                                                  ( 2.57 ) 
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2.4.4. Estruturas DCL, DCM, DCH – comparação EC8 / REBAP 
 

No que diz respeito às estruturas DCL e DCH, as exigências que lhes estão subjacentes e 
preconizadas no EC8, serão apresentadas de seguida nos quadros síntese, os quais permitirão ainda 
uma comparação com as respectivas exigências apresentadas no REBAP. De referir que por vezes se 
opta por fazer referência ao EC2 e não apresentar as respectivas condições, dado que se tornaria 
demasiado exaustivo, fugindo ao âmbito desta dissertação. 

Por conseguinte, surge em baixo as condições regulamentares referentes aos vários tipos de 
materiais, a exigir para os vários tipos de estrutura, sendo de seguida apresentados os vários requisitos 
do EC8 / REBAP relativamente aos pilares, vigas e paredes resistentes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 REBAP EC8 

 
Ductilidade 

Normal 
Ductilidade Melhorada DCL DCM DCH 

Aço - - 
Aço das classes de 
ductilidade B e C 

Aço das classes de 
ductilidade B e C 

Aço das classes de 
ductilidade C  

Betão - - - Classe ≥  C16/20  Classe ≥  C20/25 

Fig. 2.28 – Espessura mínima de paredes nas zonas de confinamento;    Fonte: [EN 1998, 2004] 
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2.4.4.1. Requisitos para o dimensionamento de vigas: 
 REBAP EC8 

 
Ductilidade 

Normal 
Ductilidade Melhorada DCL DCM DCH 

Dimensões - 

        mmb 200min =

        4/ ≥hl
        25,0/ ≥hb

- 
{ }cwcw bhbb 2;min +≤
 

{ }cwcw bhbb 2;min +≤  

mmb 200≥  

25,0/ ≥hb   

Esforços 
cálculo 

Análise 
estrutural 

VSd a partir do equilíbrio 
de momentos MRd nos 

extremos com 

25,1=Rdγ  

Análise estrutural 

VSd a partir do 
equilíbrio de 

momentos nos 
extremos com 

0,1=Rdγ  

VSd a partir do equilíbrio de 
momentos MRd nos 

extremos com 

20,1=Rdγ  

Capacidade 
resistente 

Cálculo com 
  0≠CdV

0CdV =  ao longo da 

zona crítica 

Igual a EC2 com  
5,2cot1 ≤≤ θg   

Igual a EC2 com  
5,2cot1 ≤≤ θg  

Igual a EC2 com  

5,2cot1 ≤≤ θg  (*) 

Zona crítica - 2d hw hw 1,5hw 

% mínima 
armadura 

longitudinal 

)235(25,0 A=minρ
)400(15,0min A=ρ
)500(12,0min A=ρ  

ykctm ff /26,0min =ρ
%13,0≥  ykctm ff /5,0min =ρ  

Armadura 
longitudinal 

mínima 

infmax,infmin, 4/1 AA =

 

infmax,infmin, 4/1 AA =

supinf 5,0 AA ≥

122min φ=A  
- supinf 5,0 AA ≥  

infmax,infmin, 4/1 AA =

supinf 5,0 AA ≥  

min,sup min,inf 2 14A A φ= =  

% máxima 
armadura 

longitudinal 

%4max =ρ  

%4max =ρ   

d3,0<α  

Sendo α a 
profundidade da linha 
neutra 

%4max =ρ  yd

cd

dSy f
f

,
max

0018.0´
εμ

ρρ
ϕ

+=  

                  %4max =ρ  

Amarração nos 
nós interiores 

 cbl hd /
- - - 

max

´5,01

8,015,7

ρ
ρ
ν

+

+
≤ d

yd

ctm

f
f

 
max

´75,01

8,0125,6

ρ
ρ
ν

+

+
≤ d

yd

ctm

f
f

 

Amarração nos 
nós exteriores 

 cbl hd /
- - - 

( )d
yd

ctm

f
f ν8,015,7

+≤

 
( )d

yd

ctm

f
f ν8,0125,6

+≤
 

 
Armaduras 
transversais 
nas zonas 

críticas 

%08,016,0min, aw =ρ

 
min{0,3 0,9 ;

200 300 }
ws d a d

a mm
≤  

%10,02,0min, aw =ρ  

{ }min 0,25 ;150ws d mm≤

 

mmdbw 6≥  

mmdbw 6≥  

}8;225

;24;
4

min{

bL

bw
w

w

dmm

dhs ≤
 

mmdbw 6≥  

min{ ;24 ;175 ;
4

6 }

w
w bw

bL

hs d m

d

≤

(*) excepto se ocorrer grande inversão do sentido do esforço transverso; nesse caso 50% deve ser absorvido por varões 
inclinados nas duas direcções e 50% absorvido por estribos 

m
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2.4.4.2.Requisitos para o dimensionamento de pilares: 
 REBAP EC8 

 
Ductilidade 

Normal 
Ductilidade 
Melhorada 

DCL DCM DCH 

Dimensões 
    mmb 200min =

  140λ ≤  

     mmb 300min =

   70λ ≤  
- /10 0,1v vb h seθ≥ >       mmbc 250≥  

/10 0,1v vb h se θ≥ >  

Esforços 
cálculo 

Análise estrutural 

- MSd a partir do 
equilíbrio de MRd das 

vigas no nó;    
- VSd a partir do 

equilíbrio de MRd nos 
extremos do pilar 

com 0,1=Rdγ  

Análise estrutural 

- MSd a partir do equilíbrio 
de MRd das vigas no nó 

com γRd=1,3;    
- VSd a partir do equilíbrio 
de MRd nos extremos do 

pilar com γRd=1,1 

- MSd a partir do equilíbrio 
de MRd das vigas no nó 

com γRd=1,3;    
- VSd a partir do equilíbrio 
de MRd nos extremos do 

pilar com γRd=1,3 

Capacidade 
resistente 

- 
MRd calculado sem o 

recobrimento 
Igual a EC2 

Igual a EC2 com 

0,65dν ≤  
Igual a EC2 com 

0,55dν ≤  

Flexão 
desviada 

- - Igual a EC2 
Verificação em flexão biaxial ou  verificações uniaxiais 

simplificadas com MRdx e MRdy reduzidos 30% 

Zona crítica - { }6/;max cccr lhl =  - 

 
max{ ; / 6; 450 }cr c cl h l mm=

 

 
}600;6/;5,1max{ mmlhl cccr =

 

% mínima 
armadura 

longitudinal 

)235(4,0 A=minρ

)500400(
3,0min

AeA
=ρ  

)235(8,0min A=ρ

)500400(
%6,0min

AeA
=ρ  min 0,01 d

c yd

N
A f

ρ =
      

%2,0≥  

                              %0,1min =ρ  

Armadura simétrica 

Configuração 
da armadura 
longitudinal 

- 1 varão intermédio nas faces se b>400mm 
- Distância máxima entre varões cintados de 
300mm 

- 
- 3 varões por face 
- Distância máxima entre varões cintados de 150mm 

% máxima 
armadura 

longitudinal 

%4max =ρ  
 

%3max =ρ  

 

%4max =ρ  

Armaduras 
transversais 
nas zonas 

críticas 

)25
8(6

mmd
semmmmd

bL

bw

≥
≥

 
min{12 ;

min( ; ); 300 }
w bL

c c

s d
h b mm

≤  

mmdbw 8≥  

min{12 ;
min( ; );100 }

w bL

c c

s d
h b mm

≤  - 
mmdbw 6≥  

}8;175;
2

min{ 0
bLw dmm

b
s ≤

 

,max0,4 yd
bw bL

ywd

f
d d

f
≥

 

}6;125;
3

min{ 0
bLw dmm

b
s ≤

 

Armaduras 
transversais 

fora das zonas 
críticas 

  )d m  6 (8 25bw bLm se d mm≥ ≥

  min{12 ; min( ; ); 300 }w bL c cs d h b m≤ m  

                        { }mmdd bLbw 6;4/max≥  
                        min{20 ; 400 ; min( ; )}w bL c

 

cs d mm h b≤  

Confinamento 
das zonas 
críticas em 

geral 

- - - 
mmdbw 6≥  

}8;175;
2

min{ 0
bLw dmm

b
s ≤

 
( )

,

0

30

/ 0,035
wd d sy d

cb b
φα ω μ ν ε≥ ⋅

⋅ −
 

08,0≥wdω  

Confinamento 
das zonas 

críticas na base 
dos pilares 

- - - 

( )+≥ dsyvdwd ,30 εωνμωα ϕ

( ) 035,0/ 0 −⋅ bbc
 

08,0≥wdω  

( )
,

0

30

/ 0,035
wd d sy d

cb b
φα ω μ ν ε≥ ⋅

⋅ −
 

12,0≥wdω  
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2.4.4.2.Requisitos para o dimensionamento de paredes: 
 REBAP EC8 

 
Ductilidade 

Normal 
Ductilidade 
Melhorada 

DCL DCM DCH 

Dimensões 
120

10,0
≤
≥

λ
wb  

0,15
60

/ 2

wb

h b
λ

≥
≤
≥

 
- 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧≥

20
;15,0max s

wo
hb  

Esforços cálculo - 
Sd

Rd
EdEd M

MVV 1,1' ×=
 Análise 

estrutural 
- Envolvente de cálculo para os momentos MEd 
- Envolvente de cálculo para as forças de corte VEd (*) 

Capacidade 
Resistente 

- 0,60dν ≤  Igual a EC2 

 
2

0,40d

Igual a EC com
ν ≤
 

2 0dIgual a EC com ,35ν ≤   

Zona crítica - - - 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

6
;max w

wcr
H

lh   mas  

 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎩
⎨
⎧

≥
≤≤

pisosnparah
pisosnparah

l

h

s

s

w

cr

72
6

2

Pilares fictícios 
(maior dimensão) 

- min ;2
10

w
c w

ll b⎧ ⎫= ⋅⎨ ⎬
⎩ ⎭

 
- 

lc - desde a fibra mais comprimida, com extensão  εcu2,c 
até à fibra com extensão εcu2  e  

0,15 1,5c w cl l e l≥ ≥ wb  

% mínima armadura 
longitudinal 

min 0,3%( 400/ 500
 

)A Aρ =

min 0,4% ( 235)Aρ =

 Pilares fictícios: 

min 0,15%( 400 500)A e Aρ =

min 0, 25% ( 235)Aρ =  
- %5,0min =lρ  

Configuração da 
armadura longitudinal 

nos pilares fictícios 

{ }min 2 ;30ws b cm≤ ⋅

 
Exigências referidas 
para os pilares 

-  
 

Distância máxima entre varões cintados de 150mm 
 

% máxima armadura 
longitudinal 

max 4%ρ =  
max 4%ρ =  

Armadura transversal 
em geral 

min 1%( 235)Aρ =  

min 0,5% ( 400 / 500)A Aρ =   

2% min{16 ; ; 300 }l w bL wPara s d b mmρ ≥ ⇒ ≤

 

EC2 

Armadura transversal 
nos pilares fictícios 

- 
 

mmdbw 8≥  
min{12 ;

min( ; );100 }
w bL

c c

s d
h b mm

≤  - 

                 mmdbw 6≥

               
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧≤ bLw dmm
b

s 8;175;
2

min 0
 

Confinamento das 
zonas críticas 

- - ( ) ( ) 035,0/30 0, −+≥ bbcdsyvdwd εωνμωα φ
 

Relação volumétrica 
mecânica das cintas 
nas zonas críticas 

- - 08,0≥wdω  12,0≥wdω  

Largura da parede na 
zona de confinamento 

- 
0,20

10
s

d w
hbν ≥ → ≥

  
- 10

2,0,2 s
wwwc

h
blblPara >→>

(*) De referir que a envolvente referente ao esforço transverso vem ligeiramente diferente no caso das estruturas DCH, dado que o aumento das 
forças de corte na base da parede é tido em consideração de forma distinta através de um coeficiente ε definido em EN1998-1 cap. 5.5.2.4. 

15
2,0,2 s

wwwc
h

blblPara >→<  
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De uma forma geral, constata-se que o EC8 obriga a um dimensionamento mais rigoroso e exigente, 
face aos requisitos que o REBAP estipula. Ao EC8, surgem associadas exigências, não só mais gravosas 
como surgem requisitos não mencionados no REBAP e que no EC8 surgem como condições a verificar, 
nomeadamente, aspectos relacionados com a amarração de armaduras nos nós das vigas, um adequado 
confinamento dos pilares e paredes resistentes nas zonas críticas.  

Verifica-se também em alguns casos que, para uma mesma exigência, o EC8 estipula condições 
algo mais complexas, visando assim um maior rigor e cuidado para o dimensionamento de todos estes 
elementos estruturais. 

Para uma melhor compreensão de todas estas condições, exigidas por ambos os regulamentos, será 
abordado no capítulo seguinte, a respectiva aplicação das mesmas num determinado edifício, pelo que a 
análise e comparação mais pormenorizada, dos condicionalismos acima apresentados terá lugar mais à 
frente.  
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3. Caso de Estudo 
 
3.1. Introdução 
 

Depois de no capítulo anterior se ter abordado os vários aspectos e parâmetros preconizados no 
EC8, nomeadamente no que diz respeito às estruturas de betão armado, e respectiva comparação com 
os actuais regulamentos, RSA e REBAP, proceder-se-á de seguida à aplicação desses mesmos 
regulamentos, nomeadamente e acima de tudo, no dimensionamento e pormenorização dos principais 
elementos constituintes da estrutura de um edifício de betão armado, bem como a respectiva comparação 
dos resultados. 

Esta abordagem será feita através da análise de um edifício que será modelado e estudado com 
recurso ao software “Robot Millennium” (Robobat, versão 20.0) e terá como objectivos iniciais, a 
verificação da regularidade em planta e em altura do edifício conforme mencionado anteriormente (Cap. 
2.3.1.1) bem como a aplicação e respectiva comparação dos dois métodos distintos de análise elástica 
linear (estática e dinâmica) referidos no Cap.  2.3.1.2. 

Por fim, a análise centrar-se-á na aplicação dos regulamentos e na respectiva comparação de 
resultados, nomeadamente, no dimensionamento dum pilar, parede resistente e das vigas confluentes ao 
nó desse pilar. A análise será feita apenas nestes elementos estruturais dado que, tendo em conta o 
âmbito desta dissertação, o objectivo será a compreensão e aplicação das exigências presentes no EC8 
e respectiva comparação com o RSA/REBAP, e não tanto o dimensionamento e pormenorização de todo 
o edifício. 

De referir que antes da abordagem referida anteriormente, apresenta-se a caracterização do edifício 
e a respectiva modelação, assim como a verificação da qualidade do modelo, aspectos importantes para 
a compreensão da definição do edifício e essenciais para garantir que os resultados obtidos, que irão ser 
alvo de estudo, sejam precisos e o mais coerentes possível. 

 

  
3.2. Caracterização do edifício 
 

Numa primeira abordagem torna-se importante referir que o edifício em estudo provém dos projectos 
realizados nas disciplinas de Estruturas de Edifícios e Modelação e Análise Estrutural (5º ano de Eng. 
Civil 2006/2007), o qual foi aproveitado para a realização do estudo apresentado nesta dissertação. De 
uma forma geral manteve-se a estrutura do edifício, mas ligeiras alterações foram introduzidas de modo a 
adequar-se à análise que se pretende realizar.   
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3.2.1. Descrição da Volumetria 
 
Estamos perante um edifício cuja utilização é a de um hotel, cuja composição surge com quatro pisos 

acima do solo, servidos por um núcleo de escadas e um elevador, não tendo quaisquer caves na sua 
composição. Relativamente à altura dos pisos, temos o piso ao nível do piso térreo com uma altura de 
3,65m, valor ligeiramente superior ao dos restantes 3 pisos que apresentam uma altura de 3,20m. 

Todos os quatro pisos se destinam portanto, ao serviço de hotel, surgindo ao nível da cobertura toda 
uma área técnica onde, para além da cobertura se tem uma casa de máquinas dado os requisitos 
técnicos que um hotel exige. 

Quanto à área de implantação, o edifício apresenta uma área aproximadamente de 500m2 (Figura 
3.1), que se repete ao longo de todos os pisos, dado que não surgem quaisquer interrupções desde a 
fundação à cobertura. 
 

 
 Fig. 3.1 – Área de implantação do edifício 

 
 
3.2.2. Descrição da Estrutura 
 

Estruturalmente o edifício é composto por lajes vigadas de 20cm de espessura, com vãos que variam 
entre os 2,5m e os 5,5m e cuja distribuição de pilares e vigas se apresenta na Fig. 3.2. Optou-se pela 
colocação de várias paredes resistentes de forma a conferir alguma rigidez à estrutura e, dado que o 
edifício em estudo se situa em zona sísmica A (zona 1de acordo com o EC8), torna-se essencial a 
implantação de elementos que possam resistir substancialmente às forças sísmicas, evitando-se pilares e 
vigas excessivamente solicitados. 

A localização das paredes resistentes visou acima de tudo uma simetria de massas e rigidez lateral, 
em ambas as direcções, de modo a minimizar os efeitos de torção e os aspectos inerentes a variações de 
temperatura. De referir, a colocação de uma parede resistente na zona do núcleo de elevador, que 
apesar de ser uma zona que se apresenta um pouco descentrada no que diz respeito à maior dimensão 
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do edifício, a sua implantação é essencial de modo a comportar todo o sistema associado ao 
funcionamento do elevador. 

 

 

 
Fig. 3.2 – Definição da estrutura  

 
3.2.3. Definição dos Materiais 
 

Quanto aos materiais a utilizar no edifício, temos que a estrutura, nomeadamente, vigas, pilares, lajes  
e fundações são em betão C30/37 ao qual corresponde um fcd de 20Mpa e um fck de 30Mpa, 
correspondendo-lhe também um coeficiente de amortecimento de 5%. 

O aço utilizado é A500NR, ao qual está associado um fyd de 435MPa. 
 

3.2.4. Acções consideradas 
 
A carga permanente (peso da estrutura) foi tida em conta considerando um peso volúmico do betão 

de 25kN/m3. 
A restante carga permanente considerada (RCP), que diz respeito ao peso correspondente ao 

pavimento dos pisos e respectivas paredes divisórias, encontra-se definida na tabela 3.1: 

 
Restante carga permanente RCP (kN/m2)

Pavimento da Habitação 0,7
Paredes Divisórias - Habitação 2,7

Descrição

ladrilho cerâmico, incl. argamassa de assentamento
paredes de tijolo furado leve de 18cm (pé-direito=2,9m)  
 
 

Tabela 3.1 – Definição da restante carga permanente ao nível dos vários pisos 

As sobrecargas (SC) consideradas são as respeitantes à tabela 3.2, tendo sido definidas de acordo 
com o RSA.  
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Sobrecargas Ψ2

Habitação 0,2
Casa Máquinas 0,6

SC (kN/m2)

2,0
7,0  

 
No que diz respeito à acção sísmica, de referir que, para a sua definição se admite que o edifício em 

estudo se localiza numa zona tipo 1 / zona A (RSA), estando fundado em solos do tipo rocha.  

Tabela 3.2 – Definição da  sobrecargas do edifício s

 
 
3.3. Modelação da Estrutura 
 

Na modelação da estrutura do edifício em estudo, foi utilizado como anteriormente referido o software 
Robot Millennium, pelo que se descreve de seguida, sucintamente, todo o processo, opções e valores 
tomados para a modelação dos vários elementos estruturais constituintes da estrutura: 

 
Fundações 

 
A dimensão das sapatas foi estimada com base apenas nos esforços axiais e a sua modelação 

baseou-se na hipótese de que todos os pilares constituintes da estrutura se encontram encastrados na 
base. A única excepção foram as sapatas das paredes resistentes que, dada a elevada inércia numa das 

direcções, se optou por colocar um apoio elástico com uma determinada rigidez de rotação Kθ segundo 

essa mesma direcção, enquanto que para os restantes deslocamentos, o apoio é perfeitamente rígido. 
Desta forma, os cálculos efectuados para determinar a rigidez de rotação foram os seguintes: 
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      em que:   a – dimensão da sapata no plano de flexão  
               b – dimensão da sapata perpendicular ao plano de flexão  
             3,0=μ  

              MPaEsolo 700=  

  
 

Desta forma, para a=4m e b=2m temos que =xK ,θ 644429 kNm/rad = 11247 kNm/deg 
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Pilares 
 

Os pilares foram modelados com elementos de barra simples, aos quais se atribuiu as características 
da secção real do pilar (dimensões, inércias e material) e um comprimento igual à distância entre pisos.  

No que diz respeito à ligação com outros elementos, nomeadamente vigas, tendo estas uma inércia 
considerável (secção 25x50 cm2), admitiu-se que os pilares se encontram perfeitamente encastrados às 
mesmas. 

   
Parede resistente 

 
A modelação das paredes fez-se através de elementos finitos de barra com as características da 

secção da parede, ligados nas extremidades a elementos de barra rígidos (E=30000GPa) sem massa e 
com secção 0,50x0,50 cm2, por forma a simular melhor o seu comportamento de flexão na maior inércia 
(Figura 3.3). Desta forma temos os nós da parede e das barras rígidas coincidentes com os nós dos 
elementos finitos que modelam a laje dos pisos, conferindo uma adequada ligação entre a parede 
resistente e as lajes. 

                                        
 
 

Fig. 3.3 - Modelação da parede 

Optou-se por uma modelação deste tipo dado que tem a vantagem de ser extremamente simples, 
não sobrecarrega muito o modelo, produz resultados fáceis de compreender e suficientemente rigorosos 
para os métodos correntes de verificação da segurança destes elementos, ao invés duma modelação 
com elementos finitos bi-dimensionais de placa que sobrecarregariam desnecessariamente o modelo. 
 
Vigas  

 
As vigas foram modeladas através de elementos de barra aos quais foram atribuídos as 

características da secção da viga, com o comprimento necessário para promover a sua ligação monolítica 
aos vários elementos estruturais. 
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Um outro aspecto a referir é o facto de se ter liberto a rotação das vigas em torno do seu próprio eixo, 
conferindo-lhe uma resistência apenas à flexão, não resistindo assim a quaisquer esforços de torção. 

 
Lajes  

 
Para a modelação das lajes recorreu-se a elementos 

finitos laje (tipo shell), com as características respectivas 
(Figura 3.4). Tentou-se fazer uma discretização que 
permitisse uma boa aproximação à realidade, mas que não 
fosse demasiado exagerada para não sobrecarregar 
demasiado o modelo. Para tal, usou-se como referência 
intervalos de 80cm, com ligeiras variações de forma a 
compatibilizar os nós da laje com a posição dos elementos 
verticais fazendo coincidir os  

Fig. 3.4 – Modelação da laje dos pisos 

nós dos pilares e vigas com os nós dos elementos finitos bidimensionais. 
 

Escadas  
 

Relativamente à modelação das escadas, e isto de 
forma a essencialmente entrar em linha de conta com o seu 
peso, foram inseridas na estrutura de elementos barra 
ligados a nós intermédios inseridos a meio dos pilares (ver 
Figura 3.5). Um outro aspecto a referir diz respeito à 
colocação de rótulas na extremidade desses mesmos 
elementos barra não lhe conferindo quaisquer resistência à 
flexão. 

 
Fig. 3.5 – Modelação das escadas  

 
Aplicação das cargas 
 

No que diz respeito ao peso próprio dos vários elementos constituintes da estrutura, nomeadamente 
vigas, pilares e lajes, o próprio programa (Robot Millennium), com base nas dimensões dos elementos e 
entrando em consideração com o tipo de material dos mesmos, faz o cálculo automático do seu peso, 
pelo que não foi necessário aplicar quaisquer cargas referentes ao peso próprio da estrutura. 
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Relativamente à restante carga permanente e sobrecargas, estas foram introduzidas na estrutura 
através da aplicação de cargas distribuídas ao nível da laje de cada piso, cujos valores foram já 
apresentados nos quadros 3.1 e 3.2. 

Relativamente à acção sísmica a sua definição será apresentada mais à frente. 
Desta forma, chegou-se então ao seguinte modelo de cálculo abaixo representado: 
 

 
 

Fig. 3.6 – Modelação final da estrutura  
 
 
 
3.4. Validação do modelo 
 

A aferição da qualidade do modelo torna-se essencial de modo a identificar eventuais erros de 
modelação e assim evitar resultados e respectivas análises passíveis de incoerências levando a 
conclusões menos correctas.  

Por conseguinte, a verificação da qualidade do modelo centrou-se na verificação dos seguintes 
parâmetros: 

 
• Reacções verticais nas fundações; 
• Frequências e modos de vibração; 
• Coeficiente sísmico. 
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Total das reacções verticais 
 

Calculando o peso total da estrutura, entrando em linha de conta com o peso próprio (PP), restante 
carga permanente (RCP) e sobrecargas (SC) aplicadas na estrutura, e para a combinação fundamental, 
chegou-se então aos seguintes resultados:  

 
Área (m2) Espessura (m) nº pisos PP (kN) RCP + SC (kN) Psd total (kN)

480,5 0,2 4 9610 11101 31067
Área (m2) Comp. Total (m) nº pisos Psd total (kN)

0,125 284,56 4 5336

Área total (m2) Comprimento (m) Psd total (kN)
Pilares 3,79 13,25 1882
Parede 1,52 13,25 756
Escada 0,21 58,52 461

Psd total (kN) Psd Robot (kN) erro
39502 38805 1,8%

Vigas

Lajes

 
 

 
Tabela 3.3 – Validação dos valores dados pelo modelo referentes às cargas verticais  

Como se pode verificar, comparando os valores de cálculo, com os resultados obtidos pelo Robot 
através da soma total das reacções nas fundações, constata-se um desvio de cerca de 1,8%, valor 
bastante reduzido e que nos permite validar a aplicação das cargas no modelo e respectiva combinação 
de acções. 
 
Frequências e modos de vibração 
 

A análise das frequências e respectivos modos de vibração permite detectar eventuais erros de 
modelação, que se manifestam através de: 

 
• frequências fundamentais não coerentes com a rigidez global da estrutura; 
• existência de modos locais, que denunciam incompatibilidades entre os elementos modelados; 
• participações modais ou de massa  incoerentes com a rigidez relativa mobilizada por cada modo ou 

com as restrições de deslocamentos ou ligações ao solo; 
 
Após análise do modelo, obteve-se os valores de frequência e participação de massa para os 

principais modos de vibração, chegando-se à seguinte tabela de resultados: 
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Hz seg. % % acum. % % acum.
1 1,43 0,70 82,26 82,26 3,67 3,67 Translação em X
2 1,46 0,68 4,48 86,75 80,74 84,41 Translação em Y
3 1,60 0,62 1,11 87,85 2,38 86,78 Rotação em Z
4 4,69 0,21 0,15 88,00 6,48 93,27 Translação em Y
5 5,01 0,20 8,90 96,90 0,20 93,46 Translação em X
6 5,57 0,18 0,04 96,95 2,85 96,31 Rotação em Z

Mov. CondicionanteTranslação em X Translação em YModo
Participações de MassaFrequência Período

 
 Tabela 3.4 – Frequências e factores de participação de massa 

Analisando os resultados obtidos, estes estão de acordo com o que era expectável, nomeadamente: 
• a frequência fundamental apresenta um valor de 1,43 Hz, valor corrente para este tipo 

de estruturas, ligeiramente acima da unidade dado que se trata de uma estrutura em laje vigada o que 
implica uma rigidez bastante significativa;  

• o movimento condicionante associado ao primeiro modo, surge como translação em X, 
o que se compreende dado que os pilares de maiores dimensões (25x50 cm2) estão orientados na sua 
maioria com a maior inércia segundo Y, conferindo uma maior rigidez à estrutura nesta direcção; 

• o segundo modo de vibração, surge como Translação em Y, tendo-se associado ao 3º 
modo a rotação segundo Z, como era expectável dada a simetria de massas e rigidez lateral que o 
edifício apresenta. 
 
Coeficiente Sísmico 
 

Antes de mais, há que referir o facto da verificação efectuada de seguida, tendo por base o 
efectuado no trabalho de Modelação e Análise Estrutural, entra com a aplicação de conceitos e fórmulas 
apresentadas no RSA, contudo isto apenas surge como forma de validar o modelo e não tanto como 
aplicação do EC8 ou comparação de regulamentos. 

O cálculo do coeficiente sísmico permite-nos aferir a qualidade do modelo através da relação entre 
as forças de corte basal e o peso da estrutura (fórmula à esquerda na equação 3.1), cujo valor é passível 
de ser comparado com o valor aproximado, estimado através do RSA (à direita na equação 3.1); as 
várias fórmulas de cálculo deste coeficiente apresentam-se de seguida: 

                            
ηϕ

β 1.
).( 2∑

∑
+

=
qcp

R
                 

η
αββ 0=                                       ( 3.1 ) 

 
Sendo assim, primeiramente há que definir o coeficiente de comportamento, e para isso torna-se 

necessário definir o tipo de estrutura em causa, isto é, se se trata de uma estrutura em pórtico, parede ou 
mista. Para tal, submeteu-se a estrutura a uma acção sísmica segundo as direcções x e y e recorreu-se a 
análises dinâmicas por espectros de resposta, obtendo-se consequentemente os valores 
correspondentes à força de corte basal ao nível das fundações, nomeadamente a soma total das mesmas 
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e a parcela correspondente às parede resistentes orientadas com a maior dimensão segundo essa 
mesma direcção, cuja relação se pode verificar de seguida: 

 

Total Paredes X % Total Parede Y %
4547 2093 46,0% 4500 752 16,7%

Reacções de corte nas fundações
Fx Fy

Acção Sísmica Tipo 
II  

 
 

Tabela 3.5 – Forças de corte basal 

Como se pode observar, a percentagem de esforço transverso absorvido ao nível da fundação das 
paredes, para cada direcção, toma valores distintos, ou seja, para a direcção segundo X as paredes 
orientadas segundo esta mesma direcção absorvem cerca de 50% do total das forças de corte o que 
implica uma estrutura do tipo mista; segundo a direcção Y, à qual está associada apenas uma parede 
resistente, esta absorve apenas 17% do total nesta direcção, o que nos indica uma estrutura tipo pórtico. 

Desta forma tem-se uma estrutura com comportamentos diferentes segundo as suas duas direcções 
preferenciais, devendo-se portanto considerar o menor valor de coeficiente de comportamento. Assim, 
apenas com o objectivo de validar o modelo, considera-se um coeficiente de comportamento de 2,0 
(estrutura mista pórtico-parede segundo o RSA). Posteriormente será feito o cálculo do coeficiente de 
comportamento segundo o EC8 e será esse o valor que se irá utilizar nas análises a efectuar. 

Depois de definido o valor do coeficiente de comportamento, recorreu-se ao modelo do qual se 
obteve a força de corte basal nas fundações, o peso da estrutura para a combinação quase permanente e 
a frequência própria da estrutura, permitindo-nos assim chegar aos seguintes resultados: 

 

  

Direcção X Direcção Y
Corte Basal (kN) 2273,5 2250

P equiv. (kN)

b 0,10 0,10

22251

Frequência 
própria (Hz)

1,43

Acção Sísmica Tipo II

 
 

   

Tabela 3.6 – Valores do coeficiente sísmico obtidos através do modelo 

Por outro lado, sabendo a frequência própria da estrutura, através da fórmula proposta pelo RSA, 
temos que, para a zona A, solo Tipo 1 e coeficiente de comportamento de 2,0: 

 

10.0
0.2

1*43.117,0
==β  

 
Como se constata, chega-se a valores de coeficiente sísmico bastante semelhantes, permitindo mais 

uma vez a validação do modelo. 
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3.5. Verificação dos critérios de regularidade estrutural 
 

Para proceder à análise estrutural do edifício em estudo será portanto necessário proceder à 
verificação dos critérios de regularidade estrutural apresentados no EC8 (Secção 4.2.3 do EC8) e já 
apresentados no Cap.2, para assim definir as simplificações que o respectivo modelo estrutural pode 
estar sujeito. Sendo assim, proceder-se-á à verificação dos critérios de regularidade em planta e em 
altura. 

 
3.5.1. Regularidade em planta 
 

Relativamente à regularidade em planta, exige-se que a estrutura seja aproximadamente simétrica no 
que diz respeito à sua rigidez lateral e à distribuição de massas, pelo que foi calculado o centro 
geométrico, centro de massa e centro de rigidez da estrutura, os quais se distribuem em planta da 
seguinte forma:  

  
 

 
Fig. 3.7 – Localização dos centros geométrico, de massa e de rigidez lateral da estrutura 

 
Numa primeira abordagem, de um modo geral estamos perante um edifício bastante regular em 

planta como se pode constatar facilmente pela distribuição dos elementos constituintes da estrutura na 
figura em cima.  

Constata-se que o centro de massa se encontra bastante próximo do centro geométrico, 
confirmando-se portanto uma adequada distribuição de massas ao longo da implantação do edifício, 
apesar de se notar uma ligeira diferença na direcção x dada a presença de uma das paredes resistentes 
que apresenta uma massa algo significativa e se encontra um pouco descentrada. 

 No que diz respeito à rigidez lateral, temos o centro de rigidez bastante próximo do centro 
geométrico, indicador de uma boa distribuição em planta dos elementos verticais, ou seja, uma 
distribuição de rigidez lateral bastante simétrica e equilibrada.  
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No que concerne à implantação do edifício, esta apresenta uma configuração bastante compacta 
com uma forma rectangular, não havendo portanto quaisquer reentrâncias, tendo-se como valor de 
esbelteza: 

41,3
02,13
39,40

min

max <===
L
L

λ  

 
ou seja, inferior ao máximo imposto regulamentarmente. 

Relativamente à condição 5 descrita no capítulo anterior, esta entra em linha de conta com a rigidez 
de torção, rigidez lateral e raio de giração da estrutura, pelo que descreve de seguida o cálculo dos 
parâmetros necessários a esta verificação: 

 

oyx ee ,0  - distância entre o centro de massa e centro de rigidez, pelo que seu cálculo recaiu então na 

determinação dos centros de rigidez e de massa. Para isso, através do software Robot e após modelação 
da estrutura,  foi possível a sua determinação; no que diz respeito ao centro de massa, o próprio Robot 
determina esse mesmo parâmetro, relativamente ao centro de rigidez, após aplicação na estrutura de um 
momento torsor, verificou-se qual o nó da estrutura que não tinha sofrido quaisquer translações; 
 

sl  - o raio de giração de um determinado piso entra em linha de conta com o momento polar de inércia  

(Ip) do mesmo, relativamente ao seu centro de massa, e com a respectiva massa equivalente ( )equivM , 

cuja fórmula se apresenta em baixo (3.2). Para o cálculo da massa equivalente dos vários pisos, entrou-
se com o peso próprio, restantes cargas permanentes e sobrecargas correspondentes, sendo o seu valor 

total combinado através da combinação (2.2) referida no capítulo anterior . 

Quanto ao momento polar de inércia, este é dado através da expressão seguinte (3.2), na qual entra a 
massa equivalente do piso  e as dimensões do mesmo em planta: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Ψ+∑∑

i
kiEikj QG *

 

)2.3(
equiv

p
s M

I
l =                            ( ) )3.3(

12
22 yx

M
I equiv

p +=   

 

yx rr ,  - relacionam a rigidez lateral e rigidez de torção dos pisos, cuja fórmula se apresenta de seguida 

(3.4). Para a determinação da rigidez lateral em cada direcção , aplicou-se no modelo uma 

carga distribuída segundo essa mesmas direcções, separadamente, ao nível do respectivo piso, 
registando-se o respectivo deslocamento do piso, sendo assim possível calcular a força necessária a 

aplicar para originar um deslocamento unitário. Relativamente à rigidez de torção , definiu-se o piso 

)(),( yx kk

)( zk
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como diafragma rígido e foi-lhe aplicado um momento torsor, registando-se então a respectiva rotação 
subsequente.  

                                                           
y

z
x k

kr =                 
x

z
y k

kr =                                               ( 3.4 ) 

 
Por conseguinte, chegou-se aos seguintes resultados finais: 
 

 

Pisos Ip (ton.m2) Mequiv (ton) ls eox (m) eoy  (m)
1 a 3 85851,1 573,3 1,24 0,08

Cobertura 89022,7 594,5

Distância entre CR e CMRaio de giração da estrutura em planta ( ls )

12,2
               

 Tabela 3.7 – Cálculo do raio de giração e dos parâmetros eox e eoy 

 

Kx (kN/m) Ky (kN/m) Kz (kNm/rad) rx 0,3*rx ry 0,3*ry

88707,14 108348,65 1,67E+07 12,40 3,72 13,71 4,11

Relação entre rigidez de torção (Kz) e rigidez lateral (Kx e Ky)

 
 Tabela 3.8 – Cálculo dos parâmetros rx e ry  

 
Como se pode verificar pelos resultados obtidos, temos que: 
 

11.43.008.0
72.33.024.1

0
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yy
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2.1271.13
2.1240.12
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Desta forma temos a condição 5 verificada tal como todas as condições associadas à regularidade 

em planta, sendo assim possível concluir que a estrutura em estudo é regular em planta. 
 
3.5.2. Regularidade em altura 
 

No que diz respeito à regularidade em altura do edifício, estamos perante um edifício bastante 
regular, em que todos os elementos estruturais resistentes às acções laterais, neste caso, pilares e 
paredes resistentes, não sofrem quaisquer interrupções desde a fundação até ao topo do edifício. Não 
existe também quaisquer andares recuados, pelo que se tem portanto, a mesma rigidez lateral em todos 
os pisos.  

Relativamente à massa de cada piso, esta mantém-se constante nos 3 primeiros pisos, havendo 
porém um ligeiro aumento correspondente à massa do piso de cobertura, dado que este comporta 
alguma maquinaria associada ao funcionamento do hotel. Contudo, é de referir que este aumento não é 
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muito significativo como se pode observar pela comparação de valores correspondentes à massa 
equivalente dos pisos, calculada com a combinação descrita na Eq. (2.2), cujo aumento é de apenas 4%, 
valor bastante reduzido. 

 

Pisos Mequiv (ton)
1 a 3 545,4 %

Cobertura 567,4 4%  
 Tabela 3.9 – Relação das mass s equivalentes dos pisos a

 
Por conseguinte, verificadas todas as condições necessárias, pode-se concluir que o edifício em 

estudo é também regular em altura.   
 
 

3.6. Coeficiente de Comportamento 
 

Dado que neste caso de estudo se irá entrar com o efeito da acção sísmica através de análises 
elásticas lineares (estáticas e dinâmicas), torna-se essencial a definição do coeficiente de 
comportamento, o qual permite considerar, simplificadamente, o comportamento não linear das 
estruturas. 

Sendo assim, numa primeira fase há então que definir qual o tipo de estrutura (Cap. 2.4.2) à qual 
pertence o edifício em estudo. Para isso, aplicou-se à estrutura modelada a Acção Sísmica Tipo I e II, de 
acordo com o EC8, recorrendo a análises dinâmicas por espectros de resposta (estes últimos 
apresentados em (2.2.3)). Com os resultados obtidos foi possível a definição do tipo de estrutura e, 
posteriormente, definir o tipo de acção sísmica condicionante. Desta forma, chegou-se então aos 
seguintes resultados: 

 

Total Paredes X % Total Parede Y %

Acção Sísmica Próxima 3187 1507 47,3% 3172 563 17,7%

Acção Sísmica Afastada 10887 5013 46,0% 10925 1834 16,8%

Forças de corte nas fundações (kN)
Fx Fy

 
 

 
Tabela 3.10 – Forças de corte nas fundações para os dois tipos de acção sísmica 

Como se pode constatar e conforme o que foi dito anteriormente no Cap. 2.4.2, estamos perante 
uma estrutura que se classifica de uma forma distinta, consoante a direcção em análise, ou seja, segundo 
a direcção X, dado que as paredes segundo essa mesma direcção absorvem cerca de 47% da força 
basal total, então, estamos perante uma estrutura mista equivalente a pórtico; contudo, se analisarmos os 
resultados para a direcção Y, constatamos que as paredes resistentes apenas absorvem 17% do total 

68 



das forças de corte na base e sendo assim estamos perante uma estrutura do tipo pórtico, em que o 
sistema pórtico resiste  mais de 65% do total das forças de corte. 

Nestes casos, em que a mesma estrutura se classifica de forma diferente consoante a direcção em 
análise, o EC8 (Cap. 3.2.2.5, 3º Parágrafo) permite a adopção de coeficientes de comportamento 
diferentes para cada direcção, contudo, e como se constatará de seguida, chegaremos a valores iguais 
para cada direcção. 

Classificada a estrutura, com base na tabela 2.11 e tendo em conta que se vai dimensionar a 
estrutura para uma classe de ductilidade DCM, então 

1

3,0 u
wq kα

α
= ⋅ ⋅  

Dado que estamos perante uma estrutura do tipo pórtico ou mista equivalente a pórtico, com base no 
Cap. 2.4.2, temos que: 

 

1

1,3 1,0u
wSistema pórtico ou misto equivalente a pórtico e kα

α
⇒ = =  

Sendo assim chegamos ao seguinte valor para o coeficiente de comportamento: 
 

3,0 1,3 3,9q = × =  

 
No que diz respeito ao RSA, apesar de nada ser referido relativamente a este caso, em que se tem 

uma estrutura com características diferentes segundo duas direcções, adopta-se um coeficiente de 
comportamento igual a 2, correspondente às estruturas mistas pórtico-parede para uma ductilidade 
normal.  

É ainda de referir que a Acção Sísmica Afastada destaca-se claramente como a acção sísmica 
condicionante para o edifício em causa, como se pode verificar pelos valores de corte basal total ao nível 
das fundações associados a este tipo de acção sísmica, que surgem bastante superiores aos referentes à 
Acção Sísmica Próxima. 

 
 

3.7. Análises Elásticas lineares 
 

Tal como já foi abordado no capítulo anterior (Cap. 2.3.1.2), o EC8 apresenta e descreve vários 
métodos possíveis de utilizar para entrar em linha de conta com o efeito da acção sísmica em estruturas. 
Dos vários métodos apresentados no regulamento europeu, proceder-se-á à aplicação de dois deles, os 
quais admitem um comportamento elástico linear da estrutura e os quais já foram descritos 
anteriormente, sendo eles, a Análise Estática Equivalente e a Análise Dinâmica Modal por espectro de 
resposta. 
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Relativamente a estes dois métodos, são portanto abordagens em que se admite que as estruturas, 
face à acção sísmica, apresentam um comportamento linear, pelo que o seu comportamento não linear é 
tido em consideração de uma forma indirecta através do coeficiente de comportamento. 

Por conseguinte, descrever-se-á de seguida todo o processo de aplicação de ambos os métodos até 
à obtenção dos respectivos resultados, que posteriormente serão então analisados e comparados. 

Por fim, e no que diz respeito simplesmente à análise modal por espectro de resposta, far-se-á uma 
análise à estrutura aquando da aplicação de dois espectros distintos, nomeadamente, espectros de 
resposta segundo o EC8 e RSA, estabelecendo-se assim uma comparação dos esforços e 
deslocamentos obtidos através da aplicação de normas regulamentares distintas. 

 
3.7.1. Análise Estática Equivalente 
 

 
Tal como já foi abordado, este é um tipo de análise que consiste na aplicação de forças laterais 

equivalentes à acção sísmica, forças essas horizontais e ortogonais entre si, aplicadas separadamente à 
estrutura.  

Para a sua aplicação, o EC8 exige que a estrutura em causa seja regular tanto em planta como em 
altura, condição esta já verificada anteriormente para o edifício em estudo. Um outro aspecto preconizado 
no EC8, é o facto do período fundamental em cada direcção preferencial não poder ultrapassar 
determinados valores máximos já referidos, ou seja: 

 

Direcção Período T1 (s) Tc(s) 4*Tc
X 0,70
Y 0,68

0,60 2,4
 

 Tabela 3.11 – Período fundamental para cada direcção preferencial e valor de Tc 

 
Como se pode verificar, os períodos fundamentais T1 em cada direcção são menores que 4*Tc e que 

2s, valores máximos admissíveis, pelo que estão verificadas as condições que permitem então a 
aplicação deste tipo de análise à estrutura. 

Desta forma, calculou-se para cada direcção, as forças a aplicar ao nível de cada piso tal como 
descrito em (2.6), sendo de referir que: Sd diz respeito ao espectro de projecto, teve-se como base a 
acção sísmica afastada dado ser a acção sísmica condicionante e no que diz respeito ao tipo de solo, 
como já foi definido, admite-se solo tipo A, isto é, condições de terreno do tipo rocha. 

Por conseguinte, chegou-se então aos seguintes valores: 
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Tc (s) 0,6
ag (cm/s2) 250

S 1 T1 (s) Sd (T1)  (cm/s2) T1 (s) Sd (T1)  (cm/s2)
q 3,9 0,70 137,4 0,68 141,4

Direcção X Direcção Y

 
 
 

Tabela 3.12 – Valores a utilizar no cálculo das forças laterais equivalentes 

Após o cálculo da ordenada do espectro de projecto Sd para o período fundamental T1, em cada 
direcção, há então que calcular a massa equivalente de cada piso, a cota de cada piso assim como o 

parâmetro λ , tal como definido em (2.6), obtendo-se os valores seguintes: 

 

mi (ton) m (ton) Cota do piso (m)  λ

Piso 1 573,3 3,65
Piso 2 573,3 6,85
Piso 3 573,3 10,05

Cobertura 594,5 13,25

2314,6 0,85

 
 Tabela 3.13 – Massa equivalente dos pisos e cota dos mesmos 

 
Sendo assim, com base em (2.6), chega-se então, para cada direcção, às forças a aplicar ao nível de 

cada piso (Tabela 3.14). 
 

Fb (kN) Fi (kN) Fi (kN/m) Fb (kN) Fi (kN) Fi (kN/m)

Piso 1 287,67 23,16 296,13 7,39
Piso 2 539,87 43,47 555,75 13,86
Piso 3 792,07 63,77 815,37 20,34

Cobertura 1082,85 87,19 1114,70 27,80

Direcção X Direcção Y

2702,46 2781,94

 
   

 
Tabela 3.14 – Forças laterais equivalentes a aplicar ao nível dos pisos em cada direcção preferencial 

 
 Fig. 3.8 – Forças laterais equivalentes segundo a direcção X 
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 Fig. 3.9 – Forças laterais equivalentes segundo a direcção Y 

Desta forma, após o cálculo das forças equivalentes à acção sísmica, estas foram então aplicadas à 
estrutura modelada, ao nível de cada piso e separadamente para cada direcção (Figuras 3.8 e 3.9), cujos 
resultados serão apresentados mais à frente, para posterior comparação com os obtidos através da 
análise modal por espectro de resposta, apresentada de seguida. 
 
3.7.2. Análise modal por espectro de resposta 
 

Tal como abordado no Cap. 2.3.1.2, este tipo de análise surge como o método padrão e mais 
utilizado para a avaliação dos efeitos da acção sísmica e dimensionamento sísmico de estruturas, o qual 
se baseia no conceito de espectro de resposta já definido anteriormente. 

Por conseguinte, foi definido o espectro de resposta de projecto (Figura 3.10) cuja definição foi 
apresentada no Cap. 2.2.3, definição esta que teve como base as mesmas condições já referidas 
aquando do método anterior, ou seja, acção sísmica afastada, zona 1, solo tipo A e com o coeficiente de 
comportamento calculado anteriormente.  

 
ag [cm/s^2] TB [s] TC [s] TD [s]

Zona 1 250 0,10 0,60 2,00

S=1    

3,90

Terreno tipo A

Coeficiente de comportamento  
 Tabela 3.15 – Valores a utilizar para a definição do espectro de projecto 
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 Fig. 3.10 – Espectro de projecto referente à acção sísmica afastada, zona 1 e solo tipo rocha 

 
De seguida, após definido o espectro de projecto, este foi introduzido no software utilizado para o 

estudo da estrutura, permitindo-nos assim chegar aos respectivos resultados cuja análise e comparação 
de resultados será apresentada de seguida. 

 
3.7.3. Análise dos resultados obtidos 

 
Após a aplicação segundo o EC8 dos dois métodos de análise, anteriormente apresentados, obteve-

se os resultados referentes aos esforços ao nível da base do edifício, nomeadamente forças de corte nas 
duas direcções assim como os respectivos momentos flectores. De referir, que estes mesmos resultados 
obtidos através de ambos os métodos, e os quais serão apresentados de seguida, vêm já associados à 
combinação de esforços decorrentes da análise sísmica em cada direcção preferencial, isto é, após se ter 
aplicado a RQSQ definida em (2.10) para os esforços obtidos através da aplicação da acção sísmica em 
cada direcção separadamente. 

Por conseguinte, apresenta-se então esses mesmos resultados referentes aos esforços na base, 
obtidos através dos dois métodos, resultados que surgem organizados por alinhamentos já definidos 
aquando da descrição da estrutura, havendo portanto 4 pilares por cada alinhamento:  
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Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kNm) My (kNm) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kNm) My (kNm)

16,8 21,3 188,8 39,2 32,0 16,8 18,3 176,3 33,7 32,0

33,6 119,5 174,9 251,7 64,8 32,6 102,2 176,3 216,1 63,0

18,1 21,1 180,6 39,0 34,2 17,2 18,2 173,4 33,6 32,7

32,8 120,9 171,9 253,5 63,2 32,5 103,5 176,1 217,5 62,7

18,1 20,5 175,2 37,9 33,6 18,1 18,0 161,8 33,3 33,6

36,5 121,7 108,9 251,3 68,4 35,4 106,3 107,7 220,2 66,4

35,6 121,6 103,0 251,2 66,6 35,2 106,2 105,8 220,0 66,0

19,2 20,6 180,5 37,9 35,6 18,3 18,0 163,1 33,3 34,0

21,0 31,0 197,0 58,8 39,4 21,0 28,3 187,7 53,6 39,4

22,3 31,0 197,8 58,8 41,8 21,2 28,3 188,7 53,6 39,8

35,5 116,2 7,7 238,8 67,2 34,4 105,6 7,6 217,5 65,2

34,6 116,2 7,6 238,8 65,5 34,2 105,6 7,4 217,4 64,8

20,5 29,1 195,6 55,3 38,8 20,5 27,6 193,8 52,4 38,8

21,8 29,2 195,1 55,3 41,2 20,7 27,6 193,6 52,4 39,2

35,4 109,1 3,3 224,5 67,0 34,2 103,1 2,9 212,5 64,9

34,5 109,1 4,1 224,5 65,3 34,0 103,0 3,2 212,4 64,5

26,8 26,6 619,4 51,0 46,4 26,7 26,0 643,5 50,0 46,2

34,9 104,5 114,5 213,6 65,8 34,4 102,3 114,7 209,5 64,9

35,8 104,3 119,1 213,3 67,5 34,6 102,3 119,7 209,5 65,3

28,5 26,9 666,0 51,3 49,3 27,1 26,4 653,0 50,4 46,9

PAX 1 662,6 100,3 275,2 245,3 1244,4 613,8 99,9 286,4 245,1 1179,7

PAX 2 631,8 99,8 272,3 244,7 1172,9 609,7 99,4 280,9 244,3 1165,1

37,7 98,3 118,3 201,3 69,8 36,4 99,7 123,5 204,5 67,4

23,9 15,2 559,0 28,7 41,3 22,7 15,4 546,9 29,2 39,3

35,4 98,0 86,9 201,0 66,4 34,9 99,7 91,7 204,5 65,5

22,6 15,3 511,2 28,8 39,0 22,5 15,6 519,3 29,3 38,9

128,5 13,9 113,0 29,5 77,0 127,5 14,1 121,9 30,5 76,5

19,1 15,0 135,5 28,3 35,5 18,2 15,5 142,4 29,2 33,7

116,6 29,4 113,8 55,7 237,6 112,3 30,4 117,1 57,5 229,1

19,2 15,0 126,7 28,2 35,0 19,0 15,5 134,3 29,1 34,6

Elev. 15,8 10,6 114,2 22,7 31,0 15,5 11,0 117,1 23,6 30,3

PAY 120,1 473,9 155,0 1547,8 240,1 117,2 481,8 169,9 1624,4 235,0

89,4 17,2 220,5 28,5 99,3 88,2 17,8 220,5 29,8 97,9

40,0 15,4 114,7 27,4 19,4 39,7 15,9 119,2 28,7 19,3

36,9 91,4 122,8 187,1 68,8 35,7 96,7 131,2 198,2 66,5

19,3 15,0 153,9 27,7 35,7 18,3 15,9 161,3 29,4 33,9

29,4 16,3 133,7 31,1 55,5 29,2 17,4 135,3 33,2 55,2

36,4 84,5 71,4 177,3 68,3 35,1 90,2 70,4 189,6 65,9

114,2 28,2 145,6 52,9 232,3 112,2 30,1 147,5 56,6 228,4

31,8 17,4 160,3 32,4 59,9 30,2 18,6 176,8 34,6 56,8

16,6 14,2 151,2 26,3 31,7 16,5 15,3 158,1 28,4 31,5

17,3 14,3 141,1 26,4 33,3 16,4 15,5 159,3 28,6 31,6

32,0 80,7 90,9 170,4 62,9 30,8 87,0 91,3 184,1 60,6

32,4 81,2 119,2 171,2 62,7 31,8 87,7 119,9 184,8 61,6
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 Tabela 3.16 – Esforços nas fundações obtidos pelos dois métodos 

 
Desta forma, torna-se então possível a comparação dos resultados obtidos, na qual se apresenta em 

percentagem, as diferenças que surgem nos valores obtidos pelos dois métodos (análise modal por 
espectro de resposta em relação à análise estática equivalente), relativamente aos esforços na base em 
cada pilar ou parede: 
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Fx Fy Fz Mx My

0,1% 16,3% 16,2%
16,8% 16,5%
16,2% 16,2%
16,8% 16,5%
14,0% 14,0%
14,4% 14,2%
14,4% 14,2%
14,0% 10,7% 13,9%

10,0%
10,1%

16,1%
29,8%

10,3%

12,9%

7,1% 0,1%
2,9% 0,8% 2,9%
4,8% 4,2% 4,7%
1,0% 2,5% 0,9%
0,1% 8,3% 0,1%
3,0% 1,2% 2,9%
0,9% 2,7% 0,9%
4,8% 4,7%
0,0% 9,8% 5,0% 9,7% 0,0%
5,0% 9,8% 4,8% 9,6% 4,9%
3,1% 0,8% 9,8% 3,1%
1,1% 2,0% 9,8% 1,1%
0,0% 5,7% 0,9% 5,6% 0,1%
5,0% 5,6% 0,7% 5,5% 4,9%
3,3% 5,9% 5,7% 3,3%
1,2% 5,9% 5,7% 1,2%
0,5% 2,3% 3,9% 2,0% 0,4%
1,5% 2,1% 0,2% 1,9% 1,4%
3,4% 2,0% 0,5% 1,8% 3,4%
5,3% 1,9% 2,0% 1,8% 5,2%

PAX 1 7,9% 0,4% 4,0% 0,1% 5,5%
PAX 2 3,6% 0,4% 3,2% 0,1% 0,7%

3,5% 1,4% 4,4% 1,6% 3,5%
5,3% 1,7% 2,2% 1,7% 5,2%
1,3% 1,7% 5,5% 1,7% 1,3%
0,2% 2,1% 1,6% 1,9% 0,2%
0,8% 1,7% 7,9% 3,3% 0,6%
5,1% 3,3% 5,1% 3,4% 5,2%
3,9% 3,3% 2,9% 3,3% 3,7%
0,9% 3,2% 6,0% 3,3% 1,1%

Elev. 2,5% 3,7% 2,5% 4,0% 2,3%
PAY 2,4% 1,7% 9,6% 4,9% 2,2%

1,3% 3,7% 0,0% 4,7% 1,4%
0,7% 3,6% 3,9% 4,7% 0,6%
3,4% 5,8% 6,9% 5,9% 3,5%
5,4% 6,1% 4,8% 6,1% 5,3%
0,7% 6,8% 1,1% 6,8% 0,7%
3,6% 6,8% 1,5% 6,9% 3,6%
1,8% 6,9% 1,3% 6,9% 1,7%
5,4% 7,0% 7,0% 5,4%
0,7% 8,0% 4,6% 8,0% 0,6%
5,4% 8,1% 8,1% 5,4%
3,8% 7,9% 0,5% 8,0% 3,7%
1,9% 7,9% 0,6% 8,0% 1,8%

máximo 7,9% 16,8% 29,8% 16,5% 5,5%
média 2,7% 6,8% 4,7% 6,8% 2,5%
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 Tabela 3.17 – Percentagens de erro relativas aos valores obtidos pelos dois métodos 

Analisando a tabela 3.17, numa primeira abordagem temos que os resultados obtidos através dos 
dois métodos surgem bastante semelhantes entre si, como se pode constatar de um modo geral pelas 
percentagens de erro, e nomeadamente, através da média relativa à percentagem de erro entre os dois 
métodos, cujo valores referentes a cada esforço surgem bastante reduzidos, na ordem dos 3% a 7%. 

 São resultados que à partida seriam expectáveis na medida em que, dado que o EC8, para o edifício 
em estudo, permite a aplicação dos dois métodos, então os resultados que dos mesmos se obtém têm de 
ser semelhantes, caso contrário estar-se-ia a por em causa o regulamento em si e a segurança que o 
memo procura exigir.   
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Observa-se também, que a maior percentagem de erro surge no que diz respeito à força de corte Fy 
assim como ao momento Mx com erros em média de 7%, enquanto que para Fx e My temos erros 
bastante reduzidos, na ordem dos 2,5%.  

Isto poderá justificar-se pelo facto da estrutura não ser simétrica, acima de tudo segundo a direcção 
Y, ou seja, dado que o método das forças laterais equivalentes representa o efeito da acção sísmica 
através da aplicação de forças distribuídas ao nível de cada piso, tem-se que para cada direcção, se 
entre em linha de conta apenas com o respectivo modo fundamental, ou seja, a translação segundo a 
respectiva direcção. Por conseguinte, apesar destes dois modos fundamentais, serem na maioria dos 
casos, os que mais influenciam o comportamento dinâmico das estruturas, surgem também outros modos 
que influenciam esse mesmo comportamento, nomeadamente rotações, e aos quais estão associados 
determinados esforços que o método das forças laterais equivalentes não contabiliza, ao contrário do 
método por espectros de resposta, que entra em consideração com os principais modos de vibração. 

 Sendo assim, e como se pode constar na figura em baixo, dada a assimetria da estrutura, é segundo 
a direcção Y que surgem maiores translações aquando dos modos de vibração referentes a rotações, 
translação essa à qual estão associados a força de corte Fy e o respectivo momento Mx.  

 
 Fig. 3.11 – Deformada relativa ao 3º modo de vibração – movimento de rotação 

 
Um outro aspecto que se destaca da tabela anterior, é o facto das maiores percentagens de erro 

surgirem na base dos pilares pertencentes aos alinhamentos 1 e 2 (Fig. 3.12). Isto poderá justificar-se 
pelo facto, mais uma vez, do método das forças laterais equivalentes admitir que o efeito das rotações 
dos pisos é inferior ao das translações, pelo que o efeito da rotação dos mesmos, que pela tabela 3.1 se 
faz sentir essencialmente, no 3º modo de vibração, é desprezado.  

Sendo assim, dado que na realidade e face à assimetria da estrutura, surgem rotações 
consideráveis, então, tratando-se duma zona situada na periferia (Figura 3.11), os elementos nela 
contidos acabam por sofrer maiores translações face ao movimento de rotação dos pisos (Fig. 3.10), 
implicando consequentemente maiores percentagens de erro, dado que essas mesmas rotações não são 
contabilizadas pelo método das forças laterais equivalentes. 
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. 
 Fig. 3.12 – Zona da estrutura onde se localizaram as maiores diferenças entre valores dos 2 métodos 

 
É também importante que referir que os esforços determinados a partir da análise modal por espectro 

de resposta são sempre superiores aos obtidos pela análise estática equivalente. Mais uma vez se 
justifica esta diferença pelo facto de a análise dinâmica considerar a contribuição dos modos de vibração 
superiores.  

Resta por fim referir uma percentagem de erro referente à força vertical Fz que num determinado pilar 
atinge quase 30%, valor bastante elevado, contudo, como caso isolado que é, pode-se considerar 
aceitável.   

 
3.7.4. Análise modal por espectro de resposta – comparação EC8 / RSA 

 
Após a comparação de esforços obtidos através de métodos distintos propostos pelo EC8, 

apresenta-se de seguida uma análise à estrutura, a qual se baseou numa análise modal por espectro de 
resposta, aplicando-se à estrutura dois tipos de espectro, ou seja, para uma acção sísmica do tipo 
afastada, para uma condição de terreno do tipo rocha e admitindo uma zona de elevada sismicidade. 
Para estas condições consideraram-se os espectros de resposta elásticos apresentados no EC8 e RSA 
e, com os resultados obtidos, foi possível estabelecer uma comparação ao nível dos esforços e 
deslocamentos obtidos.    

Sendo assim, apresenta-se de seguida os espectros considerados segundo os dois regulamentos: 

Condições espectrais EC8 RSA

Acção Sísmica
Tipo de terreno
Zona sísmica 1 A

Afastada
Rocha

 
Espectros de resposta elásticos 
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Tabela 3.18 – Aspectos considerados na definição dos 
espectros  

 Fig. 3.13 – Espectros elásticos definidos segundo o RSA e EC8 
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De referir que a aceleração espectral associada ao RSA, vem multiplicada por 1,5 na medida em 
que, como já foi referido, só assim faz sentido a comparação dos resultados obtidos, dado que o espectro 
de resposta associado ao EC8 vem já afectado pelo coeficiente de 1,5 ao contrário de no RSA, em que 
esse mesmo factor surge na combinação de acções. 

Por conseguinte, aplicou-se então à estrutura modelada os respectivos espectros, cujos resultados 

obtidos se apresentam de seguida, os quais vêm apresentados segundo a relação 
RSA
EC8  e dizem 

respeito aos esforços na base de cada elemento vertical constituinte da estrutura: 

 

Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kNm) My (kNm)
1,56 1,79 1,73 1,79 1,56
1,56 1,59 1,59 1,59 1,56
1,59 1,79 1,59 1,79 1,59
1,61 1,79 1,70 1,79 1,61
1,56 1,77 1,76 1,77 1,56
1,56 1,72 1,72 1,72 1,56
1,56 1,67 1,66 1,67 1,56
1,56 1,63 1,55 1,62 1,56
1,56 1,54 1,50 1,53 1,56
1,56 1,48 1,57 1,48 1,56
1,56 1,45 1,53 1,45 1,56
1,61 1,54 1,57 1,54 1,61
1,61 1,68 1,66 1,67 1,61
1,59 1,77 1,62 1,77 1,59
1,59 1,68 1,75 1,68 1,59
1,59 1,57 1,56 1,57 1,59
1,59 1,54 1,57 1,54 1,59
1,59 1,47 1,60 1,48 1,59
1,57 1,49 1,58 1,50 1,57
1,58 1,53 1,56 1,53 1,58

PAX 1 1,57 1,54 1,54 1,54 1,57
PAX 2 1,57 1,77 1,57 1,77 1,57

1,57 1,68 1,83 1,68 1,57
1,61 1,77 1,78 1,77 1,61
1,61 1,72 1,72 1,72 1,61
1,57 1,62 1,61 1,62 1,57
1,59 1,62 1,63 1,62 1,59
1,56 1,49 1,55 1,49 1,56
1,59 1,49 1,52 1,49 1,59
1,57 1,48 1,58 1,48 1,57

Elev. 1,61 1,45 1,43 1,45 1,61
PAY 1,61 1,49 1,53 1,49 1,61

1,61 1,48 1,47 1,48 1,61
1,61 1,57 1,62 1,57 1,61
1,62 1,63 1,60 1,63 1,61
1,57 1,57 1,54 1,57 1,57
1,57 1,79 1,57 1,79 1,57
1,56 1,56 1,57 1,56 1,56
1,58 1,50 1,49 1,51 1,57
1,61 1,59 1,59 1,59 1,61
1,59 1,45 1,59 1,45 1,59
1,57 1,45 1,58 1,45 1,57
1,59 1,72 1,60 1,72 1,59
1,57 1,72 1,64 1,72 1,57

1,58 1,61 1,60 1,61 1,58
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 Tabela 3.19 – Relação entre os esforços obtidos através do EC8 e RSA 

 
Como esperado, verifica-se então que os esforços obtidos através da análise modal com o espectro 

referente ao EC8, são em todo o caso superiores aos obtidos através do RSA, superioridade esta que 
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varia entre os 50% e 60%. Verifica-se assim que, para a acção sísmica afastada, em zona de máxima 
sismicidade e solo tipo rocha, o EC8 é bastante mais exigente, originando à partida maiores esforços de 
dimensionamento. Contudo, é de referir que estes mesmos esforços de dimensionamento poderão vir 
substancialmente reduzidos caso a estrutura seja dotada de adequadas condições de ductilidade e 
capacidade de dissipação de energia, aspecto este que poderá ser mais facilmente percepcionado 
aquando do sub-capítulo seguinte.   

Esta mesma superioridade por parte do EC8, verifica-se, não só ao nível da base como também nos 
restantes elementos, como se pode constatar de seguida, em que se apresentam esquemas relativos à 
distribuição das forças de corte Fx e Fy segundo as duas direcções preferenciais: 

 
   (kN) 

       
 
 

Fig. 3.14 – Distribuição da força de corte Fx nos vários elementos da estrutura segundo o RSA (esq) e EC8 (dir) 

   (kN) 

        
 
 

Fig. 3.15 – Distribuição da força de corte Fy nos vários elementos da estrutura segundo o RSA (esq) e EC8 (dir) 

Por fim apresentam-se os valores máximos dos deslocamentos obtidos através da aplicação dos dois 
espectros regulamentares: 

Desloc. máx (cm) EC8 RSA EC8/RSA
ux 9,04 5,67 1,59
uy 10,61 6,56 1,62
uz 0,84 0,53 1,60  

 Tabela 3.20 – Deslocamentos máximos obtidos pelo EC8 e RSA 

 
Dada a proporcionalidade que existe entre deslocamentos e os respectivos esforços, os resultados 

acima apresentados eram esperados, ou seja, temos deslocamentos bastante superiores face à acção 
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sísmica do EC8, deslocamentos na ordem dos 9cm a 10cm para translações no plano horizontal e 
0,84cm de flecha máxima; comparando estes mesmos valores com os obtidos pelo RSA, chegou-se a 
uma relação na ordem de 1,6, valor este bastante semelhante ao obtido aquando da comparação de 
esforços. 

 
 

3.8. Análise e Dimensionamento do edifício em estudo 
 

 
Depois de no capítulo 2 se ter abordado as regras e exigências presentes no EC8 para o 

dimensionamento e pormenorização dos elementos das estruturas DCM, bem como a respectiva 
comparação com o preconizado no actual regulamento (REBAP / RSA), proceder-se-á de seguida à 
respectiva aplicação dessas mesmas condições regulamentares, isto no que diz respeito ao REBAP e ao 
EC8, de forma a posteriormente se proceder à análise e comparação das opções tomadas segundo os 
dois regulamentos. 

Essas mesmas condições serão verificadas admitindo uma classe de ductilidade DCM, e 
paralelamente, no que diz respeito ao REBAP, admitindo uma estrutura de ductilidade normal. Desta 
forma, será aplicada na estrutura a Acção Sísmica Afastada (acção sísmica condicionante) cuja definição 
é distinta consoante o regulamento em questão, efeito sísmico este que terá como uma base uma análise 
elástica linear, pelo que o seu efeito será definido através dos respectivos espectros regulamentares. 

De referir ainda, que esta análise não será feita para todos os elementos da estrutura, até porque 
não é esse o objectivo desta dissertação, pelo que será realizado o dimensionamento e pormenorização 
apenas duma parede resistente e de um pilar em toda a sua altura, bem como das vigas confluentes 
nesse pilar ao nível do piso 1.  

Por conseguinte, apresentam-se de seguida os elementos estruturais que serão alvo de análise, 
nomeadamente, um pilar e vigas confluentes, bem como a parede resistente: 

 

 
 Fig. 3.16 – Identificação na estrutura dos elementos a analisar 
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3.8.1. Análise e Dimensionamento segundo o RSA/ REBAP 
 

Numa primeira fase, foram definidos os vários parâmetros que permitiram definir o espectro de 
resposta a utilizar na estrutura modelada, ou seja, estamos perante um edifício que se admite estar 
localizado na zona A (zona de maior sismicidade), está fundado em terreno do tipo rocha e, como já foi 
abordado, surge como acção sísmica condicionante, a acção sísmica afastada. Desta forma, tratando-se 
de um edifício em betão armado, admite-se um coeficiente de amortecimento de 5%, e por conseguinte, o 
espectro a utilizar é o representado em baixo: 

 

Espectro de resposta segundo o RSA 
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Figura 3.17 – Espectro de resposta elástico utilizado na análise segundo o RSA  

Definido o espectro de resposta regulamentar, submeteu-se então a estrutura em estudo, não só á 
respectiva acção sísmica, mas também às restantes cargas já apresentadas, nomeadamente, peso 
próprio, restante carga permanente e sobrecargas, sendo de referir que estas mesmas acções foram 
aplicadas segundo duas combinações distintas, nomeadamente, a combinação fundamental com a 
sobrecarga como variável base e a combinação sísmica, tal como definido no artigo 9 do RSA.  

De referir que a filosofia de dimensionamento é a preconizada no RSA, ou seja, o dimensionamento 
directo já descrito em 2.3.2, pelo que aquando da combinação sísmica, o valor da acção sísmica vem 
dividida pelo coeficiente de comportamento (igual a 2,0 de acordo com o preconizado no REBAP e para o 
edifício em estudo) para assim entrar em consideração com o comportamento não linear da estrutura. 

Aplicadas as várias acções, extraíram-se os respectivos esforços, sendo de referir que os esforços 
referentes à acção sísmica foram obtidos através da combinação da RQSQ (equação 2.10) dos esforços 
resultantes da aplicação da acção sísmica em cada direcção preferencial. 

Por conseguinte, a partir dos esforços obtidos, procedeu-se então ao dimensionamento e 
pormenorização dos vários elementos já identificados, análise que se apresenta de seguida. 
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3.8.1.1.  Pilar 
 
No que diz respeito ao pilar em estudo, dado que o edifício é constituído apenas por 4 pisos, admitiu-

se que as armaduras de flexão seriam as mesmas em toda a sua altura, isto, não só por questões 
práticas a nível construtivo, até porque não há diferenças significativas dos esforços ao longo do 
desenvolvimento do pilar, mas também porque se está do lado da segurança, na medida em que essas 
mesmas armaduras são calculadas para os valores máximos de esforços ao longo de toda a altura.  

Desta forma, para o pilar em estudo, e no que diz respeito à combinação sísmica, dado que é esta a 
combinação condicionante, foram extraídos os esforços máximos no pilar, nomeadamente, esforço 
normal, momentos flectores nas duas direcções e esforço transverso. De referir que se desprezou os 

efeitos de 2ª ordem dado que o efeito δ⋅P é pouco significativo. 

 Para o cálculo das armaduras de flexão, procedeu-se à verificação da resistência à flexão composta 
desviada, isto com recurso aos Ábacos presentes em BAPE I- Tabelas de cálculo (Gomes, A et al, 1997), 
tabelas de cálculo, os quais entram em linha de conta, para além do esforço normal e momentos flectores 
em cada direcção, com a secção do pilar, com o recobrimento que se admite ser de 3cm, e com as 
propriedades dos materiais descritas em 3.2.3.  

Por conseguinte, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

N sd (kN) b (m) h (m) d1 (m)

X 284 0,25 0,50 0,05
Y 81 0,50 0,25 0,05má

x

Msd (kNm)

-858
 

 

ν μ ωtot As,tot (cm2) ρ Armadura Total

0,06
0,45

31,610,55 2,5%-0,34 6 Ø 20 + 6 Ø 16
 

 Tabela 3.21 – Esforços e armaduras de flexão do pilar obtidos pelo RSA/REBAP 

 
 
 

Fig. 3.18 – Momentos máximos no pilar, segundo o RSA  
 
Face à armadura adoptada, verifica-se que a percentagem de armadura se encontra dentro dos 

limites regulamentares apresentados no capítulo anterior, ou seja: 
 

0,6% 2,5% 4%ρ≤ = ≤  
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De referir também que se chegou a um valor de esforço normal reduzido 0,34ν = , valor bastante 

aceitável dado que se aproxima bastante de 0,4 ao qual corresponde a máxima resistência à flexão 
composta. De salientar o facto do REBAP, para estruturas de ductilidade normal, não impor um valor 
máximo para o esforço normal reduzido, algo não muito adequado na medida em que um elevado nível 
de esforço normal poderá ser bastante prejudicial para um elemento estrutural de betão armado. 

 
No que diz respeito à armadura de esforço transverso, esta foi calculada tendo em consideração o 

máximo esforço de corte presente no pilar e entrando em linha de conta com a contribuição, não só das 
armaduras como também do betão, tal como descrito no artigo 53º do REBAP. Na adopção destas 

mesmas armaduras,  admitiu-se uma inclinação de 90ºα = das mesmas com o eixo do pilar, cujo 

espaçamento máximo, tal como definido em 2.4.4.2 é dado por: 

min{12 ; min( ; ); 300 } min{12 20; min(250;500); 300 } 240w bL c c ws d h b mm s mm mm≤ ⇔ ≤ × =  

 

De referir que no cálculo anterior se entrou com mmdbl 20= dado que, sendo estas as armaduras 

que resistem maioritariamente ao esforço de flexão que a secção está sujeita, não faria sentido que o 
espaçamento da respectiva armadura transversal, tivesse em consideração o diâmetro de uma armadura 
longitudinal que acaba por não ser a mais preponderante na capacidade resistente da secção.  

Desta forma, definidos todos os parâmetros necessários, apresenta-se de seguida os valores de 
esforço transverso máximo no pilar bem como as respectivas armaduras adoptadas: 

 
 
 

b (m) h (m) c (m) d (m) ζ1(kPa) Vcd (kPa)
(X e Y) 137 0,25 0,50 0,05 0,45 750,00 84,38

V máx (kN)

 
 

As,tot (cm2/m) As/ramo (cm2/m) Arm. adoptada
2,96 1,48 Ø 8 // 20cm  

 
 
 

Tabela 3.22 – Esforços e armaduras de esforço transverso do pilar obtidos pelo 
RSA/REBAP 

 
 

Fig. 3.19 – Forças de corte máximas no pilar, segundo o RSA  
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Como se constata, a armadura adoptada está de acordo com as exigências referidas em 2.4.4.2 para 
este tipo de estruturas, nomeadamente, o espaçamento máximo que era de 24 cm e o respectivo 
diâmetro mínimo de 6mm. 

De referir por fim que, para estruturas de ductilidade normal, pouco é dito a nível regulamentar no 
que respeita a exigências relativas ao confinamento, apesar de haver uma pequena abordagem relativa a 
um menor espaçamento da armadura transversal nas zonas dos nós de ligação; nada mais é explicitado, 
pelo que se admite um espaçamento de 15cm ao longo de 0,5m acima e abaixo dos nós de ligação viga-
pilar. 

 Como já foi referido, a abordagem a questões de confinamento dos pilares é bastante diminuta, pelo 
que claramente se conclui que, para esta classe de ductilidade, as estruturas irão apresentar um 
comportamento pouco dúctil, com fraca dissipação de energia, cujos elementos estruturais terão 
obrigatoriamente de apresentar grandes capacidades resistentes, dado que o comportamento em regime 
não linear é bastante reduzido. Este é um aspecto que o EC8 aborda de maneira distinta, na medida em 
que de certa forma, acima de tudo pelo coeficiente de comportamento que exige, desincentiva  a adopção 
deste tipo de estruturas com fraca capacidade de dissipação de energia. 

Resta por fim apresentar a pormenorização da secção do pilar com as respectivas armaduras 
calculadas: 
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Fig. 3.20 – Pormenorização da secção do pilar e respectivo desenvolvimento longitudinal   
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3.8.1.2.  Vigas 
 
Relativamente ao dimensionamento e pormenorização de vigas, optou-se pelas vigas confluentes 

nos nós do pilar anteriormente analisado, dado que posteriormente será realizado o dimensionamento 
desse mesmo pilar segundo o EC8, onde é necessário conhecer a capacidade resistente dessas mesmas 
vigas, e cujos resultados serão alvo de análises comparativas.  

Ainda no que diz respeito às vigas em análise, analisou-se as vigas pertencentes ao piso 1 às quais 
correspondem os valores de esforços mais elevados, como se pode constatar de seguida: 

 

        
 
 

Fig. 3.21 – Momentos máximos nas vigas segundo X e Y, em toda a altura do edifício 

 
Por conseguinte, para as vigas do piso 1 confluentes com o pilar já estudado, extraíram-se do 

modelo os respectivos esforços de flexão e de corte, sendo de referir que esses mesmos esforços foram 
obtidos através da envolvente de esforços que resulta das duas combinações fundamentais já referidas, 
ou seja, a combinação fundamental com a sobrecarga como variável base e a combinação sísmica. Esta 
envolvente justifica-se neste caso, ao contrário de nos pilares, na medida em que para o caso das vigas, 
a combinação sísmica origina momentos flectores positivos menores do que os obtidos pela outra 
combinação, pelo que se estaria contra a segurança. 

Sendo assim, apresentam-se de seguida os resultados obtidos dos esforços de flexão no que diz 
respeito às quatro vigas confluentes no pilar, nomeadamente nas zonas de meio vão e apoio: 
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 Fig. 3.22 – Diagramas de momentos flectores das vigas segundo X e Y, segundo o procedimento REBAP/RSA 

 
Por conseguinte, através dos esforços obtidos calculou-se as respectivas armaduras de flexão, isto 

recorrendo às tabelas presentes em BAPE I - tabelas de cálculo, cujos resultados finais são os seguintes: 
 

Msd (kNm) b (m) h (m) c (m) d (m) μ ωtot As,tot (cm2) ρ (%) Armadura adoptada

53,3 0,25 0,50 0,05 0,45 0,05 0,05 2,81 0,36 2 Ø 16
113,1 0,25 0,50 0,05 0,45 0,11 0,12 6,23 0,54 3 Ø 16
66,7 0,25 0,50 0,05 0,45 0,07 0,07 3,56 0,36 2 Ø 16

Msd (kNm) b (m) h (m) c (m) d (m) μ ωtot As,tot (cm2) ρ (%) Armadura adoptada

52,2 0,25 0,50 0,05 0,45 0,05 0,05 2,76 0,36 2 Ø 16
203,6 0,25 0,50 0,05 0,45 0,20 0,23 12,12 1,12 4 Ø 20
144,0 0,25 0,50 0,05 0,45 0,14 0,16 8,13 0,84 3 Ø 20

M máx
-

M máx
+

M- (0,4m do apoio)

Vigas segundo X

Vigas segundo Y

M máx
+

M máx
-

M- (0,4m do apoio)

 
 Tabela 3.23 – Esforços máximos de flexão e respectivas armaduras das vigas em análise segundo o REBAP / RSA 

 

Como se pode constatar, chegou-se a percentagens de armadura que variam entre 0,36% e 1,12% 
valores que estão de acordo com os valores admissíveis, isto é: 

 

0,12% 4%ρ≤ ≤  

 

Relativamente à armadura positiva, chegou-se a uma solução de 2 16φ em ambas as direcções, a 

qual, sendo apenas 2 varões, se adopta ao longo de toda a viga, pelo que a condição de que 

 está verificada. Relativamente à armadura superior, dado que as vigas 

apresentam um comprimento na ordem dos 5,20m, admitiu-se apenas uma dispensa cuja armadura foi 
verificada a 0,4m do apoio. 

infmax,infmin, 4/1 AA =
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Relativamente à armadura transversal, esta foi calculada após o registo dos valores máximos da 
força de corte nas vigas em estudo: 

 

 
 Fig. 3.23 – Diagramas de esforço transverso das vigas segundo X e Y, segundo o procedimento REBAP/RSA 

 

b (m) h (m) c (m) d (m) ζ1(kPa) Vcd (kPa) As,tot (cm2/m) As/ramo (cm2/m) Arm. adoptada ρw

(X e Y) 100,8 0,25 0,50 0,05 0,45 750,00 84,38 0,93 0,47 Ø 6 // 20cm 0,11%

b (m) h (m) c (m) d (m) ζ1(kPa) Vcd (kPa) As,tot (cm2/m) As/ramo (cm2/m) Arm. adoptada ρw

(X e Y) 184,1 0,25 0,50 0,05 0,45 750,00 84,38 5,66 2,83 Ø 8 // 17,5cm 0,46%
V máx (kN)

V máx (kN)

Vigas segundo X

Vigas segundo Y

 
 Tabela 3.24 – Esforços transversos máximos e respectivas armaduras das vigas em análise segundo o REBAP / RSA 

 

Analisando a tabela em cima, chegou-se a uma percentagem de armadura, com um valor mínimo 
relativa às vigas segundo X, de 0,11% valor superior aos 0,08% exigido  no REBAP, como valor mínimo 
para armaduras A500. 

Relativamente ao espaçamento dos estribos, adoptou-se no máximo um espaçamento de 20cm nas 
vigas segundo X, valor abaixo do máximo regulamentar o qual é dado, de acordo com o quadro em 
2.4.4.1 e com o art. 94º do REBAP,  por: 

 

2

2

1 93,75
6 93,75 375 0,5 22,5 25
2 375
3

sd máx

d
V s d cm e s

d

τ

τ

⎧ ⋅ ⋅ =⎪⎪ → ≤ ≤ ⇒ ≤ = =⎨
⎪ ⋅ ⋅ =
⎪⎩

cm

 
Por fim, representa-se em baixo a pormenorização das vigas orientadas segundo X, com as 

respectivas armaduras longitudinais e transversais calculadas, sendo as vigas Y pormenorizadas de 
forma não muito diferente: 
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Fig. 3.24 – Pormenorização das secções de meio vão e apoio das vigas orientadas segundo X, para o procedimento REBAP/RSA 

 
 

3.8.1.3. Parede Resistente 
 

 
Relativamente à parede resistente, tal como no pilar já analisado, os esforços de dimensionamento 

foram calculados com base na combinação sísmica, combinação condicionante, dado que origina em 
toda a altura da parede resistente, maiores esforços. 

No que diz respeito às armaduras de flexão (armaduras verticais), estas foram calculadas com base 
no conceito de pilar fictício, prática comum no dimensionamento de paredes resistentes. Apesar de no 
REBAP, para estruturas de ductilidade normal, nada ser dito a este respeito, contudo aproveitou-se a 
informação das estruturas de ductilidade melhorada no que diz respeito às dimensões dos pilares 
fictícios. 

 O pilar fictício consiste então numa zona de extremidade da parede na qual se concentram grande 
parte do esforço, para a qual se admitiu a seguinte distribuição de esforços: 

 
 

 

           
2
N

z
MFT −=  

 
 
 

 
 
Fig. 3.25 – Distribuição dos esforços nos pilares fictícios da parede resistente 
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Como se pode perceber, são os pilares fictícios que resistem à totalidade do momento segundo a 
maior inércia bem como o esforço normal, cujas armaduras são calculadas admitindo apenas um esforço 
normal de valor Ft. No caso em estudo, dado que a parede apresenta uma secção de 170 x 30 cm2, 
temos então que os pilares fictícios apresentam uma largura de 60cm e 30cm de espessura, o que 
implica um valor de z = 50cm. 

No que diz respeito à restante zona, esta resiste apenas ao momento flector segundo a outra 
direcção. De referir que o valor dos momentos flectores utilizados correspondem ao seu valor máximo em 
toda a altura da parede (Fig. 3.22), dado que se admite que esta mesma armadura se repete desde o 
piso térreo ao piso de cobertura, tal como no pilar. 

Desta forma, apresenta-se de seguida os esforços obtidos, bem como as respectivas armaduras de 
flexão calculadas: 

 

 

X 301 - - - 0,098
Y 1435 -913,8 847 0,24 - (Pilar fictício)

Msd (kNm) Nsd (kN) Ft (kN)

má
x

ν μ

 
 

X 0,105 24,59 14 Ø 16 0,5%
Y - 19,48 4 Ø 25 1,1% (Pilar fictício)

ωtot ρArmadura adoptadaAs,tot (cm2)

 
 Tabela 3.25 – Esforços e armaduras de flexão da parede, obtidos pelo RSA/REBAP 

 

 

 Fig. 3.26 – Momentos flectores máximos 
na parede, segundo o RSA   

 
Como se constata, chegou-se a valores de percentagem de armadura aceitáveis e dentro dos valores 

regulamentares, isto é: 

0,3% 4%ρ≤ ≤  

 
Relativamente ao espaçamento desta armadura longitudinal, dado que as armaduras referentes ao 

aos pilares fictícios se concentram na extremidade da parede, então teremos os 14 Ø 16 distribuídos ao 
longo de um comprimento de parede de aproximadamente de 1,6m e sendo assim, sendo o valor máximo 
admissível de 0,30m, temos: 

 

1,6 7 0,016 0,19 0,30
8

s m m− ⋅
= = <  
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No que respeita à armadura transversal, tal como nos pilares, foi calculada com base na resistência, 
não só das armaduras como do betão, adoptou-se uma inclinação das mesmas de 90º (horizontalmente) 
e para o seu cálculo foi utilizado o máximo esforço transverso em toda a altura da parede (Fig. 3.23). 

Desta forma, apresentam-se os valores dos parâmetros utilizados bem como as respectivas 
armaduras adoptadas: 

 

 

b (m) h (m) c (m) d (m) ζ1(kPa) Vcd (kPa)
(X e Y) 769 0,30 1,70 0,05 1,65 750,00 371,25

V máx (kN)

 
 

 

As,tot (cm2/m) As/ramo (cm2/m) Arm. adoptada ρ
6,16 3,08 Ø 8 // 15cm 0,1%  

 
 
 

Tab la 3.26 e – Esforços e armaduras de esforço transverso da parede, obtidos pelo 
RSA/REBAP 

 
 

Fig. 3.27 – Forças de corte máximas na 
parede, segundo o RSA   

 
Como se constata, adoptou-se um espaçamento de 15 cm, valor dentro dos limites regulamentares, 

dado que o valor máximo é dado, tal como apresentado em 2.4.4.2, por:  
 

min{16 ; ; 300 } min{16 25;300 ; 300 } 300w bL w ws d b mm s mm mm mm≤ ⇔ ≤ × =  

 
Relativamente à percentagem de armadura transversal, sendo o valor máximo de 0,5% para o aço 

A500, esta mesma exigência é também verificada.  
Relativamente a exigências a nível de confinamento, tal como nos pilares, pouco é dito a este 

propósito, referindo-se apenas que se a percentagem de armadura longitudinal for superior a 2%, entrar 
em consideração nas paredes com as exigências para armaduras transversais dos pilares, que por si só 
são também pouco exigentes; contudo, admitiu-se uma armadura de confinamento na zona dos pilares 
fictícios, com secção e espaçamento iguais ao da armadura transversal. 

Após o cálculo de todas as armaduras necessárias regulamentarmente, apresenta-se de seguida a 
pormenorização da secção da parede com as respectivas armaduras: 
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Fig. 3.28 – Pormenorização da secção da parede resistente, para o procedimento REBAP/RSA   

 
 
3.8.2. Análise e Dimensionamento segundo o EC8 

 
Tal como foi abordado o REBAP e a sua aplicação num pilar, vigas e parede resistente, o mesmo 

será apresentado de seguida mas com a aplicação do EC8 como norma regulamentar. 
Relativamente às exigências relativas às restrições geométricas, apresentadas em 2.4.3.2, estas 

foram tidas em conta durante o pré-dimensionamento dos vários elementos estruturais, contudo não 
serão aqui apresentadas 

O dimensionamento dos vários elementos teve como base a filosofia de dimensionamento por 
capacidade resistente, já descrito em 2.3.2, cujos esforços devidos à acção sísmica foram obtidos através 
de uma análise dinâmica por espectros de resposta. Para a definição do espectro, tal como no 
procedimento anterior, admitiu-se que o edifício em estudo se situa na zona de maior sismicidade, ou 
seja, zona 1, cujas fundações são em terreno tipo rocha. Desta forma, e sabendo que a acção sísmica 
condicionante é a acção sísmica afastada, foi então definido o seguinte espectro de resposta de 
dimensionamento:  

  

 

ag [cm/s^2] TB [s] TC [s] TD [s]
Zona 1 250 0,10 0,60 2,00

S=1    

3,90

ξ = 5%

Terreno tipo A

Coeficiente de comportamento

Coeficiente de amortecimento  
 
 

Tabela 3.27 – Parâmetros utilizados na definição do espectro 

Fig. 3.29 – Espectro de resposta de dimensionamento, 
utilizado na análise segundo o EC8  
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Por conseguinte, foram então aplicadas à estrutura as várias acções, tal como no procedimento 

anterior, acções essas que foram também combinadas segundo a combinação sísmica correspondente à 
equação (2.1) já apresentada, e segundo a combinação fundamental apresentada no EC1. 
Consequentemente, obtiveram-se os respectivos esforços com os quais se dimensionou os vários 
elementos, cujo procedimento é apresentado nos sub-capítulos subsequentes:  

 
 

3.8.2.1.  Vigas 
 
Por forma a ser possível uma comparação entre os vários regulamentos, as vigas analisadas são as 

mesmas que as dimensionadas no procedimento anterior, ou seja, as vigas confluentes no pilar, 
pertencentes ao piso 1. 

As combinações de acções utilizadas foram mais uma vez, as combinações fundamentais com a 
sobrecarga ou acção sísmica  como variáveis base, apesar de terem como base regulamentos distintos, a 
partir das quais se retirou a envolvente de esforços resultante dessas combinações. 

Por conseguinte, apresentam-se os esforços obtidos, nomeadamente os momentos flectores 
actuantes nas vigas orientadas segundo X e segundo Y:  

 

 

 Fig. 3.30 – Diagramas de momentos flectores nas vigas em análise segundo o EC8  

 
Desta forma, com os esforços apresentados em cima, efectuou-se o cálculo das respectivas 

armaduras, sendo estas calculadas de igual forma ao procedimento anterior, isto é, recorrendo a tabelas 
de flexão simples para secções rectangulares; os resultados obtidos apresentam-se então na tabela 
seguinte: 
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Msd (kNm) b (m) h (m) c (m) d (m) μ ωtot As,tot (cm2) ρ (%) Armadura adoptada

53,3 0,25 0,50 0,05 0,45 0,05 0,05 2,81 0,36 2 Ø 16
102,4 0,25 0,50 0,05 0,45 0,10 0,11 5,60 0,54 3 Ø 16
61,4 0,25 0,50 0,05 0,45 0,06 0,06 3,26 0,36 2 Ø 16

Msd (kNm) b (m) h (m) c (m) d (m) μ ωtot As,tot (cm2) ρ (%) Armadura adoptada

52,2 0,25 0,50 0,05 0,45 0,05 0,05 2,76 0,36 2 Ø 16
173,8 0,25 0,50 0,05 0,45 0,17 0,19 10,06 0,89 5 Ø 16
109,3 0,25 0,50 0,05 0,45 0,11 0,12 6,00 0,54 3 Ø 16

Vigas segundo X

Vigas segundo Y

M máx
+

M máx
-

M- (0,5m do apoio)
M máx

-
M máx

+

M- (0,5m do apoio)  
 

 

Tabela 3.28 – Esforços de flexão e respectivas armaduras das vigas analisadas segundo o EC8 

Verificando as condições já apresentadas em 2.4.3.5, e começando pela equação (2.35) a qual diz 
respeito à percentagem mínima de armadura longitudinal temos que: 

 

min
0,5 0,5 2,9 0,29%

500
ctm

yk

f
f

ρ ⋅
= = =  

Desta feita, dado que nas duas direcções, o valor mínimo que se obteve foi 0,36%ρ = , tem-se 

verificada esta condição. 
Relativamente à percentagem máxima de armadura longitudinal, surge uma condição a qual diz 

respeito às zonas críticas, que neste caso corresponde a 0,5m (altura da viga) a partir de cada extremo 
das vigas, a qual se verifica de seguida: 

 

1 00,7 0,6 2 1 2 3 1 5cT s T s qφμ= > = ⇒ = − = ⋅ − =  

 
 

max
,

0.0018 0,0018 20´ 0,0036 1,1%
5 0,00218 435

cd

Sy d yd

f
fϕ

ρ ρ
μ ε

⋅
= + = + =

⋅ ⋅
 

 
Como se verifica, chega-se a um valor máximo de 1,1% valor este acima dos valores de 

percentagem correspondentes às armaduras adoptadas. 
Há ainda que verificar, dado que as vigas em questão confluem num pilar, constituindo portanto um 

nó interior, o diâmetro máximo admissível, o qual é dado pela fórmula (2.36): 
 

max

´75,01

8,015,7

ρ
ρ
ν

γ
D

d

ydRd

ctm

c

bL

kf
f

h
d

+

+
≤                      

1
2 / 3
0,43 ( )

Rd

d

d

k
posteriomente calculado

γ

ν

=⎧
⎪ =⎨
⎪ =⎩
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Desta forma temos que: 
 

0,5 7,5 2,9 (1 0,8 0,43) 28,9
2 0,0036435 1 0,75
3 0,011

bld m⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
≤ =

⎛ ⎞⋅ + ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

m  

 
Comparando o valor acima calculado com os diâmetros das armaduras adoptadas, tem-se esta 

condição também verificada. 
 
No que respeita à armadura transversal, o procedimento a utilizar para o cálculo dos esforços 

actuantes foi já abordado no Cap. 2.4.3.3, o qual visa melhores condições de ductilidade, evitando uma 
rotura frágil por esforço transverso. 

Por conseguinte, esse mesmo procedimento consiste em calcular o esforço transverso actuante 
através da soma de duas parcelas (V1+V2), em que V1 corresponde à combinação de acções descrita 
em (2.2), a qual entra em consideração com as cargas permanentes e sobrecargas; relativamente à 
parcela V2, surge como o esforço transverso resultante da aplicação nas extremidades das vigas das 
resistências à flexão reais das respectivas secções transversais, tal como ilustrado na figura 2.20, 
anteriormente exposta. 

Desta forma,  começou-se por calcular o momento actuante a considerar nas extremidades das 
vigas, o qual é dado pela expressão (2.22), ou seja: 

 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
∑
∑

Rb

Rc
iRbRddi M

M
MM ;1min,, γ  

 
Primeiramente, surge a necessidade de melhor definir as vigas em questão para uma melhor 

compreensão de todo o processo, pelo que se divide as vigas segundo X e segundo Y, em duas, ou seja, 
viga X1 e viga X2, assim como viga Y1 e Y2, em que 1 diz respeito à viga à esquerda do pilar em estudo, 
segundo o esquema abaixo representado: 

 
 Fig. 3.31 – Identificação das vigas a analisar  
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Por conseguinte, calculou-se então os momentos a considerar nas extremidades de cada viga, para 
o cálculo do respectivo esforço transverso actuante V2, cujos resultados são apresentados 
seguidamente: 

Vigas Superior Inferior MRd
+ (kNm) MRd

- (kNm)

X1 3 Ø 16 2 Ø 16 75,94 111,38
X2 3 Ø 16 2 Ø 16 75,94 111,38
Y1 5 Ø 16 2 Ø 16 75,94 182,25
Y2 5 Ø 16 2 Ø 16 75,94 182,25

Armaduras em ambos 
os apoios

Momentos em ambas as 
extremidades

 
 
 

Tabela 3.29 – Momentos resistentes nas secções de extremidade das vigas 

É de referir que, apesar de não se conhecer as armaduras de flexão de todas as vigas confluentes 

nos nós de extremidade das vigas em estudo,  é possível afirmar que o parâmetro   1Rc

Rb

M
M

>∑
∑

, dado 

que na grande maioria dos casos tem-se  ∑ ∑≥ RbRc MM 3,1 , pelo que o parâmetro ,i dM  vem 

dado por , dado que ,i d Rb iM M= , 1Rdγ =  para estruturas DCM. 

Sendo assim, após ter-se calculado os momentos a considerar nas extremidades das vigas, temos 
então que o esforço transverso máximo que resulta da aplicação desses mesmos momentos de 

extremidade, vem dado pela seguinte fórmula, em que diz respeito ao comprimento livre da viga: cll

 

, ,Rd i Rd jmáx
i

cl

M M
V

l

− ++
=  

 
Desta forma, pela fórmula anterior chega-se então a uma das parcelas (V2) do esforço transverso a 

considerar para o cálculo das armaduras transversais das vigas em estudo:  
 

Vigas lcl (m) V2máx (kN)

X1 5,07 36,95
X2 5,07 36,95
Y1 4,7 54,93
Y2 2,7 95,63  

 Tabela 3.30 – Parcela V2 do esforço transverso actuante 
resultante da aplicação dos momentos resistentes das secções 

estremas  
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Calculada a parcela anterior do esforço transverso de cálculo, resta agora o cálculo da parcela V1 

que resulta da combinação . Esta mesma combinação foi aplicada na estrutura, 

resultando então os seguintes esforços máximos de corte: 

∑∑ Ψ+
i

kiEikj QG *

 
 Fig. 3.32 – Diagramas de esforço transverso das vigas X e Y segundo o EC8 

 
Desta forma, conhecidos todos os esforços necessários, calculou-se então o esforço transverso total 

(V1 + V2) máximo a considerar em cada direcção, dado que não é prática corrente considerar estribos 
diferentes nos vários tramos de viga, quando estes são semelhantes; esses resultados são os seguintes: 

 

Vigas V1 (kN) V2 (kN) Vtotal
máx (kN)

X1 57,90 36,95
X2 54,29 36,95
Y1 61,69 54,93
Y2 36,67 95,63

94,85

132,30
 

 

 

Tabela 3.31 – Esforço transverso má imo referente às parcelas V1 + V2 x

Antes do cálculo das armaduras, de destacar as condições regulamentares a este respeito, 

nomeadamente nas zonas críticas, em que se exige um diâmetro mínimo de 6mmφ ≥ , e um 

espaçamento, cujo valor máximo é dado por: 
 

500min{ ;24 ;225 ;8 } ;24 8;225;8 16 125
4 4
w

w bw bL
hs d mm d ⎧ ⎫≤ = ⋅⎨ ⎬

⎩ ⎭
mm⋅ =  

 
Por conseguinte, calculou-se então as armaduras de esforço transverso a adoptar nas vigas X e Y, 

isto recorrendo à fórmula (2.26) anteriormente indicada, a qual é proposta pelo EC2: 
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Vigas Vtotal
máx (kN) b (m) h (m) d (m) θ (º)

X 94,85
Y 132,30

0,45 300,25 0,50
 

 

Vigas Asw/s (cm2/m) Asw/s / ramo (cm2/m) Arm. adoptada

X 3,11 1,55 Ø 6 // 12,5cm
Y 4,34 2,17 Ø 6 // 12,5cm  

 Tabela 3.32 – Armaduras transversais das vigas X e Y analisadas segundo o EC8 

 
De referir que se adoptou a mesma solução de armaduras transversais em toda a estrutura, dado 

que se chegou a soluções de armaduras nas zonas críticas, não muito exigentes a nível de área.  
 
Por fim, resta apresentar a secção transversal das vigas em estudo com as respectivas armaduras 

calculadas, nomeadamente nas zonas de meio vão e apoio, tendo-se optado por apresentar as secções 
referentes às vigas orientadas segundo X, sendo a pormenorização das vigas Y bastante semelhante à 
apresentada de seguida: 

0,25

0
,5

0
,5

0,25
 

 
 

Fig. 3.33 – Pormenorização das secções de meio vão e apoio das vigas X, com base no EC8  

 
3.8.2.2. Pilar 
 

Tal como foi abordado aquando da escolha das vigas a analisar, as vigas confluentes com o pilar em 
estudo que apresentam maiores esforços, correspondem às vigas pertencentes ao piso1, pelo que, com 
base nos momentos resistentes dessas mesmas vigas, procedeu-se então ao cálculo dos momentos 
resistentes do pilar, cujas armaduras se mantêm então em toda a altura do pilar, dado que este não 
apresenta uma altura significativa A única excepção verifica-se na base do mesmo, dado os elevados 
esforços que se geram nesta zona, os quais, como se poderá constatar mais à frente, são superiores aos 
obtidos pelo método da capacidade resistente. 
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Sendo assim, apresenta-se de seguida o cálculo dos momentos resistentes para a zona acima da 
base, onde se procede à aplicação do conceito de “coluna forte / viga fraca”, pelo que posteriormente se 
apresenta então o cálculo dos momentos resistentes na zona da base do pilar. 

Relativamente à zona acima da base do pilar, temos que a partir dos momentos resistentes da 
secções das extremidades das vigas que confluem no pilar, calculados anteriormente e com base na 

condição , determinou-se-se o momento resistente a exigir para o pilar, em cada 

direcção, garantindo-se assim uma maior capacidade de dissipação de energia.  

∑ ∑≥ RbRc MM 3,1

De referir que no cálculo de RcM∑  segundo cada direcção, de forma a ter em consideração a 

situação mais adversa, o RbM∑ foi calculado com base nos momentos resistentes de cada viga, sendo 

estes de sinal contrário, tal como se representa na figura seguinte: 
 

MRb,i
-

MRb,j
+

MRc,i
+

MRc,j
-

 
 

  Após o cálculo de RcM∑ , esse mesmo valor teve de ser distribuído, segundo uma determinada 

percentagem, acima e abaixo do nó, para cada direcção. Relativamente a esta proporção, nada é dito no 
EC8 a este respeito, contudo, com base em (Fardis, 2005), admitiu-se uma proporção de 55% / 45% 
abaixo e acima do nó, respectivamente.  

∑Fig. 3.34 – Equilíbrio no nó de confluência das vigas com o pilar, para o cálcul  de o   RcM
  

Por conseguinte os resultados obtidos foram os seguintes: 
 

Vigas MRd
- (kNm) MRd

+ (kNm) 55% 45%

X1 e X2 111,38 75,94 187,31 243,51 133,93 109,58
Y1 e Y2 182,25 75,94 258,19 335,64 184,60 151,04

,Rb iM∑ ,1,3 Rb iM⋅∑

 
Tabela 3.33 – Distribuição dos momentos resistentes das vigas no nó de ligação com o pilar  
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Obtidos os valores de  e  , dado que se vão manter as mesmas armaduras em toda a 

altura do pilar (excepto na base), utilizou-se o valor referente aos 55%, para cada direcção, estando-se 
assim do lado da segurança. Resta ainda referir que, apesar de se estar perante uma caso de flexão 
composta desviada, fez-se uma análise uni-axial em flexão composta simples, para cada direcção, 
utilizando como esforço normal o valor máximo obtido em toda a altura do pilar. 

,Sd xM ,Sd yM

 Esta simplificação de análise uni-axal, tal como já foi abordada no capítulo anterior, é permitida pelo 
EC8, desde que os momentos resistentes de cada direcção venham reduzidos em 30%. Sendo assim os 
resultados obtidos e respectivas armaduras foram os seguintes: 

 
Nsd (kN) b (m) h (m) ν μ ωtot As,tot (cm2) ρ Armadura Total

X 264 0,25 0,50 0,21 0,30 17,24 4 Ø 25
Y 191 0,50 0,25 0,31 0,75 43,10 8 Ø 25

-1076 -0,43má
x 4,8%

, / 0,7 ( )Sd iM kNm

 
 
 

Tabela 3.34 – Armaduras longitudinais do pilar analisado segundo o EC8 

Numa primeira análise, verifica-se que face aos esforços de dimensionamento, chegou-se a uma 
percentagem de armadura de 4,8%, valor demasiado elevado e acima dos 4% regulamentares; denota-se 
então que, face ao exigido pelo dimensionamento por capacidade resistente, que obriga a que a 
resistência à flexão dos pilares seja superior à respectiva resistência das vigas que lhe são confluentes, 
chega-se a quantidades de armaduras demasiado elevadas, face à secção do pilar, o que a nível de 
ductilidade é bastante prejudicial para o elemento em estudo, e que o EC8 também não permite. 

Estamos assim perante algo contraditório, em que, por um lado há a considerar momentos actuantes 
nos pilares que resultam do conceito de Capacidade resistente, contudo, esses mesmos valores, sendo 
bastante elevados, originam grandes quantidades de armadura que o próprio EC8 impede.   

É pois importante realçar neste momento este aspecto bastante importante, na medida em que se 
constata que o conceito de capacidade resistente e a sua aplicação no dimensionamento de pilares, 
poderá implicar secções de pilares ligeiramente diferentes (algo maiores) que aquelas que até agora 
comummente se têm adoptado. De facto, os esforços elevados que esta filosofia obriga a considerar no 
dimensionamento acarreta alguns problemas a nível prático, dado que poderá implicar algumas 
incompatibilidades a nível arquitectónico, podendo mesmo originar grandes alterações na estrutura 
preconcebida (Bento R. et al, 2001).  

Face a este problema, uma possível solução, seria a modificação da secção do pilar, aumentando as 
suas dimensões. No âmbito deste trabalho, dado que a alteração da secção do pilar, implicaria a 
modificação do muito que já foi analisado, esta acaba por não ser a melhor solução. 

Desta forma, optou-se por diminuir o coeficiente de 1,3 (Tabela 3.33), que afecta o somatório dos 
momentos resistentes das vigas, redução tal, de forma a ter-se uma percentagem máxima de armadura 

de 4% e garantindo-se na mesma que Rc RbM M≥∑ ∑ . Por conseguinte, após esta alteração, 

chegou-se então aos seguintes resultados:  
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Nsd (kN) ν μ ωtot As,tot (cm2) ρ Armadura / faces
X 250 0,20 0,27 15,71 5 Ø 20
Y 169 0,27 0,60 34,56 11 Ø 20má

x -1076 -0,43 4,0%

, / 0, 7 ( )Sd iM kNm

 

X 250 175 X 234
Y 169 118 Y 66má

x

Momentos obtidos por capacidade resistente Momentos na base

, / 0, 7 ( )Sd iM kNm , ( )S d iM k N m , ( )S d iM k N m

 
 

Tabela 3.35 – Esforços de dimensionamento e respectivas armaduras de flexão do pilar analisado segundo o EC8 

Por conseguinte, deixamos de ter ∑ ∑≥ RbRc MM 3,1 , contudo, esta mesma condição não 

sofreu diferenças muito significativas, tal como se constata em baixo: 
 

∑∑

∑∑

≥→

≥→

RbRc

RbRc

MMYDirecção

MMXDirecção

15,1

23,1

 

 

Desta forma, garantiu-se na mesma que Rc RbM M≥∑ ∑ permitindo-se quantidades de 

armadura adequadas à secção em estudo e de acordo com o prescrito regulamentarmente. 
É uma solução algo discutível, contudo, dado que o coeficiente de 1,3, sendo um factor de 

segurança, tem subjacente um sobredimensionamento que de certa forma, acaba por não ser 
estritamente necessário, pelo que a opção tomada acaba por ser aceitável. Estudos anteriores (Bento R. 
et al, 2001) mostraram isso mesmo, em que, com a existência de paredes em edifícios, a relação 

 pode ser relaxada e o coeficiente reduzido. ∑ ∑≥ RbRc MM 3,1

Relativamente à zona da base, os esforços de cálculo foram obtidos directamente através do modelo, 
cujo diagrama foi o seguinte: 

 
 

 
 

Tabela 3.36 – Comparação dos esforços de flexão obtidos, na base do pilar e pelo 
procedimento de capacidade resistente ao nível do piso 1 

 
 
 

Fig. 3.35 – Momentos flectores 
máximos na base do pilar 
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Como se constata, o momento na base do pilar é bastante superior ao obtido por capacidade 

resistente no nó de confluência do piso 1, pelo que este estaria contra a segurança se se adoptasse a 
mesma armadura em todo o desenvolvimento do pilar, para o momento de 175kNm. Contudo o valor de 

, pelo contrário, surge na base com um valor bastante reduzido e inferior ao anteriormente obtido. 

Desta forma, calculou-se a armadura que seria necessária para resistir a este momento de 234kNm, e, 
dado que segundo a outra direcção acaba por não ser necessária na base a armadura já calculada, 
acabou-se por compatibilizar tudo isto aquando da pormenorização, adoptando-se assim a mesma 
armadura em todo o desenvolvimento do pilar.  

xSdM ,

ySdM ,

 

Nsd (kN) ν μ ωtot As,tot (cm2) Armadura Total

X 0,27 0,45 25,86
Y 0,08 0,00 -94 -1076 -0,43 16 Ø 20 334

, / 0,7 ( )Sd iM kNm

 
 
 

Tabela 3.37 – Esforços de flexão e respectivas armaduras adoptadas ao nível da base do pilar 

De referir que a condição preconizada no EC8, relativa à distância máxima de 20cm entre varões 
longitudinais cintados, tal como abordado no Cap.2, surge como um lapso por parte do EC8 na medida 
em que o próprio EC2 contraria esta mesma exigência, obrigando a uma distância máxima de 15cm.  

Foi então com base nestes 15cm que se procedeu à pormenorização da secção, condição esta que 
foi conseguida não só através da armadura transversal mas também com a adopção de armaduras de 
confinamento na zona central do pilar, cujos cálculos e respectiva pormenorização, serão então 
apresentados de seguida. 

De referir por fim, que o valor obtido do esforço normal reduzido foi de 0,43, valor abaixo do máximo 
admissível regulamentarmente, que é de 0,65. 

 
Relativamente à armadura transversal, tal como nas vigas, e de modo a evitar uma rotura frágil por 

esforço transverso, o seu cálculo deve ser efectuado através do equilíbrio do pilar sob a acção dos 
momentos resistentes reais das suas secções transversais extremas, momentos esses dados pela 
seguinte expressão: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
∑
∑

Rc

Rb
iRcRddi M

M
MM ;1min,, γ  

 

Tal como já foi abordado, o parâmetro Rdγ surge de modo a ter em consideração a sobreresistência 

das armaduras, contudo, para estruturas DCM toma uma valor unitário. Relativamente ao factor 
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Rb

Rc

M
M

∑
∑

, dado que de um modo geral se tem Rc RbM M≥∑ ∑ , então, terá um valor superior a 1, 

pelo que a fórmula anterior fica:   , ,i d Rc iM M=

Sendo assim, calculou-se então o momento resistente máximo, o qual diz respeito ao esforço de 
flexão segundo X na base do pilar: 

 

Direcção Arm. Adoptada As (cm2) w μ
X 8 Ø 20 25,13 0,44 0,28 350 245

, / 0, 7 ( )Rd iM kNm , ( )Rd iM kNm

 
 

 
Tabela 3.38 – Momento resistente da secção da base do pilar 

De referir que se entrou com uma armadura de 8 20φ , dado que é esta quantidade de armadura que 

resiste ao momento de dimensionamento que surge na base do pilar, isto apesar de acima dessa mesma 
zona, e como se constata na tabela 3.35, estar associado ao momento segundo X uma armadura de 

205φ . Como já foi referido, isto surge dado que na base se chega a um momento actuante segundo Y 

bastante inferior ao obtido através do procedimento por capacidade resistente, pelo que parte dessa 
armadura acaba por entrar no momento resistente segundo X na base do pilar.  

Antes do cálculo das respectivas armaduras, há que calcular o comprimento da zona crítica do pilar, 
a qual é dado por: 

3650max{ ; / 6;450 } max 500; ;450 608
6cr c cl h l mm ⎧ ⎫= = ⎨ ⎬

⎩ ⎭
mm=  

Por conseguinte, e adoptando um procedimento conservativo, calcula-se o esforço transverso 
actuante através do equilíbrio do pilar aquando sujeito nas suas extremidades, ao momento resistente da 
base em cima calculado, ou seja: 

 

1 2 2 245 163
3,0

máx
Sd

cl

M MV k
L

N+ ⋅
= = =  

 
No que diz respeito ao espaçamento a adoptar, surge como limite máximo o seguinte valor: 
 

0 190min{ ;175 ;8 } min ;175;8 20 95
2 2w bL
bs mm d ⎧ ⎫≤ = ⋅⎨ ⎬

⎩ ⎭
mm=  

 
Sendo assim, a armadura transversal a adoptar nas zonas críticas é a seguinte: 
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VSd
máx (kN) b (m) h (m) d (m) θ (º) Asw/s (cm2/m) Asw/s / ramo (cm2/m) Arm. adoptada

163 0,25 0,50 0,45 30 5,34 2,67 Ø 8 // 10cm  
 
 

Tabela 3.39 – Armaduras transversais do pilar nas zonas críticas 

Fora da zona crítica, tem-se o mesmo esforço transverso de cálculo, contudo, permite-se um maior 
espaçamento, ou seja: 

( ){ }min{20 ; 400 ; min( ; )} min 20 20;400;min 500;250 250w bL c cs d mm h b mm≤ = ⋅ =  

 
Desta forma, chegou-se à seguinte armadura transversal:  

 

VSd
máx (kN) b (m) h (m) d (m) θ (º) Asw/s (cm2/m) Asw/s / ramo (cm2/m) Arm. adoptada

163 0,25 0,50 0,45 30 5,34 2,67 Ø 8 // 20cm  
 
 

Tabela 3.40 – Armaduras transversais do pilar fora das zonas críticas 

Ainda relativamente às armaduras a adoptar no pilar em análise, resta calcular as armaduras de 
confinamento. Relativamente a este aspecto, apesar do EC8, para estruturas DCM, exigir a sua 
colocação apenas na base dos pilares, optou-se por adoptá-las nas zonas críticas do pilar, em todo o seu 
desenvolvimento, isto de modo a conferir a estas zonas de grande concentração de esforço, uma maior 
ductilidade e consequentemente, uma melhor capacidade de dissipação de energia. 

Sendo assim, adoptou-se uma cinta na zona central da secção (Fig. 3.36) com secção e 
espaçamento igual ao da armadura transversal, por questões práticas a nível construtivo, apresentando-
se de seguida a verificação se estas mesmas armaduras surgem como uma solução adequada a nível 
regulamentar, tal como definido na eq. 2.25: 

 

1 00,7 0,6 2 1 2 3 1 5cT s T s qφμ= > = ⇒ = − = ⋅ − =  

0,43dν =  

32,1
19,0
25,0

0

==
b
bc   (recobrimento=3cm) 

( ) ( )2 2 2 2
2

0 0

2 0,15 0,15 0,075 0,15
1 / 6 1 0

6 0,19 0,44n i
n

b b hα
⋅ + + +

= − ⋅ ⋅ = − =
⋅ ⋅∑ ,71    

( ) ( )0 0
0,10 0,101 / 2 1 / 2 1 1 0,6

2 0,19 2 0,44s s b s hα ⎛ ⎞⎛ ⎞= − ⋅ − = − − =⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠⎝ ⎠
5  

0,71 0,65 0,46n sα α α= ⋅ = ⋅ =  
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Sendo assim 33,0
46,0

035,032.100218,043,0530
=

−⋅⋅⋅⋅
≥wdω  

 
Por outro lado temos que: 
 

( ) ( )[ ] 33,020,0
20
435

10,044,019,0
105,0075,015,0215,04,02 4

00

, <=⋅
⋅⋅

×⋅+++⋅
=⋅=

−∑
cd

ydisi
wd f

f
shb

Al
ω

 
Ou seja, a armadura que à partida tinha sido adoptada não é suficiente para cumprir as exigências 

regulamentares. Sendo assim, adoptou-se como armaduras transversais, na zona crítica, uma armadura 

de m075.0//10φ . 

 

29,052,073,0075,0 ≥⇒=⇒=⇒= wdss ωαα  

 

( ) ( )[ ] 29,042,0
20
435

075,044,019,0
1079,0075,015,0215,04,02 4

00

, >=⋅
⋅⋅

×⋅+++⋅
=⋅=

−∑
cd

ydisi
wd f

f
shb

Al
ω  

 

De referir por fim, dado que se adoptou para as zonas críticas do pilar varões 10φ , então, por 

questões práticas a nível construtivo, adoptou-se para a restante zona também 10φ ao contrário do 

diâmetro de 8mm anteriormente calculado, ficando-se assim com esta zona um pouco 
sobredimensionada. 

De destacar a grande dificuldade no cálculo e verificação destas mesmas armaduras de 

confinamento, dado a pouca clareza por parte do EC8, nomeadamente no cálculo do parâmetro nα  cuja 

definição do parâmetro  conduziu a algumas dúvidas, na medida em que é pouco claro que o é 

relativo a todo o perímetro da secção, da mesma forma que no cálculo do volume da armadura de 
confinamento surgiram algumas dificuldades na medida em que não é apresentada qualquer fórmula que 

defina esse mesmo volume. Uma outra dúvida que surgiu, foi na definição do parâmetro ∑  que entra 

na fórmula do volume de armadura de confinamento, dado que não é evidente se as armaduras, que 
vistas em plantas se sobrepõem, entram efectivamente com o seu comprimento na totalidade.   

ib ∑ 2
ib

il

 
Calculadas todas as armaduras necessárias, apresenta-se de seguida uma esquematização na qual 

se apresenta uma secção e um corte do pilar com todas as armaduras acima calculadas:  
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 Fig. 3.36 – Pormenorização da secção do pilar  
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 Fig. 3.37 – Corte longitudinal do pilar em estudo 

 
3.8.2.3. Parede 
 

Como já foi abordado em 2.4.3.3, é na base das paredes resistentes que, face aos elevados 
esforços, tendem a formar-se rótulas plásticas, Contudo é conveniente que essa mesma rótula plástica se 
forme apenas numa determinada zona crítica, acima da qual se tem um comportamento elástico, 
obtendo-se assim, acima de tudo, um melhor controlo dos deslocamentos globais. 

 Desta forma, temos uma zona crítica, a qual já foi definida na equação (2.28) e se calcula de 
seguida: 

13, 25max 1,70; 2, 2
6crh m⎧ ⎫= =⎨ ⎬

⎩ ⎭
     e      

2 1,7 3,4
2, 2

3,45s

m
m

h m
⋅ =⎧

≤ ⎨ =⎩
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Por conseguinte, de forma a evitar a formação da rótula plástica acima da zona crítica, torna-se 
necessário um sobredimensionamento acima dessa mesma zona para assim garantir o respectivo  
comportamento elástico.  

É com base neste mesmo aspecto, que o EC8 propõem uma determinada envolvente de momentos 
já apresentada anteriormente, a qual é obtida com base no diagrama de momentos linear, segundo a 
maior inércia da parede dado que corresponde aos esforços mais elevados. 

Sendo assim, apresenta-se de seguida a respectiva envolvente, obtida através dos esforços de 
flexão extraídos do modelo, no que diz respeito à combinação sísmica:  

 
 

Pisos Cotas (m)
0 0
1 3,65
2 6,85
3 10,05
4 13,25

My (kNm) Altura (m)
1423 3,05

Ponto A

Coordenadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envolvente linear 
Envolvente linear 
deslocada 

Tabela 3.41 – Cota dos pisos do edifício em análise  

A 

Tabela 3.42 – Momento My e cota 
correspondentes ao ponto A da envolvente   

 
 

 
 

Fig. 3.38 – Envolvente de momentos My (maior inércia) 

De referir que a envolvente linear deslocada surge através de uma translação da envolvente linear, 
translação essa definida pelas coordenadas do ponto A. A coordenada que diz respeito à altura, foi 
calculada, tal como descrito anteriormente, admitindo uma translação de 

1 cot 0,9 1,65 cot (26) 3,05a z g g mθ= ⋅ = ⋅ ⋅ = , admitindo-se uma inclinação das bielas de 26º e 

uma altura útil da secção de 1,65m. 
A definição da envolvente anterior, foi meramente para tratar os aspectos inerentes à sua 

elaboração, na medida em que o cálculo das armaduras de flexão, dado que se admite mais uma vez, um 
único patamar de resistência em toda a altura do edifício, não passa pelos valores que ela mesma 
representa, pois o valor do momento a utilizar é o valor máximo na base, obtido através do modelo. Esta 
mesma envolvente, permite constatar, que as diferenças nos valores do momento nos vários pisos não 
são significativas, pelo que a adopção de um único patamar de resistência se torna adequado.  
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Por conseguinte, apresenta-se os resultados referentes ao cálculo das armaduras de flexão, nos 
quais se entrou, além do momento My já exposto, com o valor máximo do momento Mx e do esforço 
normal. Para o cálculo destas mesmas armaduras, teve-se como base, tal como anteriormente, o 
conceito de pilares fictícios, admitindo, segundo a maior inércia a distribuição de esforços apresentada na 
figura 3.20, contudo, a maior dimensão do pilar fictício é definida no EC8 de forma ligeiramente diferente, 
isto é: 

0,15 1,5 0,15 1,70 0,255 1,5 0,30 0,45c w c w c cl l e l b l m e l≥ ≥ ⇒ ≥ ⋅ = ≥ ⋅ = m  

 

Desta forma, admite-se nesta fase o valor mínimo admissível para , contudo mais à frente, depois 

da obtenção de determinados parâmetros, será feito o seu cálculo rigoroso, nomeadamente para a 

definição das armaduras de confinamento. Sendo assim  

cl

0,45cl m= . 

Relativamente à outra direcção, foi feita uma verificação à flexão simples, pelo que os resultados 
finais se apresentam de seguida: 

 

X 251 0 - - 0,082 0,086 20,27 18 Ø 12 0,5%
Y 1423 -858,26 709 0,26 - - 16,31 8 Ø 16 1,2% (Pilar fictício)má

x

Msd (kNm) Armadura adoptadaAs,tot (cm2)Nsd (kN) Ft (kN) ν μ ωtot ρ

 
 Tabela 3.43 – Esforços e armaduras de flexão da parede resistente analisada segundo o EC8 

Como se constata, chegou-se a percentagens de armadura compatíveis com os valores estipulados 
regulamentarmente, ou seja: 

0,5% 4%ρ≤ ≤  

De referir que a condição relativa à distância máxima de 20cm entre varões cintados, na zona dos 
pilares fictícios foi tida em consideração e será verificada através da adopção de armaduras de 
confinamento nessa mesma zona, cujo cálculo das mesmas será apresentado mais à frente. 
Relativamente à zona de alma, de acordo com o EC2, a distância máxima entre varões verticais é de 
40cm, valor este que também foi verificado, como se poderá constatar através da pormenorização 
apresentada na Fig. 3.35.  

De destacar também o valor de 0,26 relativo ao esforço normal reduzido no pilar fictício, o que está 
abaixo do valor máximo para paredes resistentes que é de 0,4. 

Relativamente à armadura transversal, os valores que permitem o seu cálculo foram obtidos através 
de uma envolvente das forças de corte já definida em 2.4.3.3, a qual foi obtida a partir do diagrama do 
esforço transverso elástico e se apresenta de seguida: 
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946,14 

473,07 

(kN) 

Hw / 3 

651,54 
 
 
  
 
 
 

 
 Fig. 3.39 – Envolvente das forças de corte a considerar para o dimensionamento da parede 

 
Como já foi abordado, temos que a força de corte na base foi obtida aumentando 50% o valor do 

esforço transverso elástico, e o valor no topo da parede considerou-se igual a metade do esforço que se 
admitiu na base, dado ser este um valor mínimo e o valor elástico obtido ser inferior. Por conseguinte, a 
respectiva envolvente resultou então em dois patamares de resistência, um relativo ao piso térreo e o 
outro aos restantes 3 pisos. 

Sendo assim, obtidos os valores de cálculo, calculou-se as respectivas armaduras transversais: 
 
Pisos Vmáx (kN) b (m) h (m) d (m) θ (º) Asw/s (cm2/m) Asw/s / ramo (cm2/m) Arm. adoptada

Piso térreo 946,14 0,30 1,70 1,65 8,46 4,23 Ø 8 // 10cm
Pisos 1, 2 e 3  473,07 0,30 1,70 1,65 4,23 2,11 Ø 8 // 17,5cm

30
 

 Tabela 3.44 – Esforços e armaduras de esforço transverso da parede resistente analisada segundo o EC8 

 
De referir que na adopção das respectivas armaduras, foram tidas em consideração as exigências 

regulamentares já apresentadas anteriormente, nomeadamente, um diâmetro mínimo de 6 mm e um 
espaçamento máximo, que na zona crítica, a qual está inserida apenas no piso térreo, é dado por: 

 

0 240min ;175 ; 8 min ;175;8 16 120
2 2w bL
bs mm d⎧ ⎫ ⎧ ⎫≤ = ⋅⎨ ⎬ ⎨ ⎬

⎩ ⎭⎩ ⎭
mm=  

De salientar, o facto do valor de  que foi tomado ser de 16mm, quando na secção existe 

armadura longitudinal com diâmetro inferior; contudo, isto justifica-se pelo facto de ser esta armadura de 

bld

16φ a principal armadura da secção, que estando situada na zona dos pilares fictícios, acaba por resistir 

substancialmente à maioria dos esforços de flexão que a secção está sujeita e até porque é esta 
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armadura que interessa cintar, não fazendo assim sentido que o espaçamento da armadura transversal 
seja condicionado pelo diâmetro de uma armadura de alma que acaba por não ter uma utilidade 
preponderante na capacidade resistente da secção. 

Relativamente aos pisos 1, 2 e 3, sendo estes relativos a uma zona não crítica, temos que o 
espaçamento máximo prescrito no EC2, sendo de 40cm, está também verificado. 

De referir ainda, o facto do EC2 exigir uma área mínima de armadura transversal (Cap. 9.6), contudo, 
esta mesma condição, para além de ser pouco clara dado que não é explícito se esta mesma área de 
armadura transversal é a distribuída por metro, exige que se tenha uma área de armadura transversal 
equivalente a 25% da área da armadura longitudinal adoptada, chegando-se valores de armadura 
bastante elevados e de certa forma exagerados. De facto, para o caso em estudo e face à armadura 

longitudinal adoptada ( 12181682 φφ +⋅ ) chega-se à seguinte armadura transversal: 

 

ramomcmramosmcmAA swvs //6,62//13,13
4
52,5252,52)12181682( 22

, ⇒==⇒=+⋅ φφ

 Como se constata, chega-se a uma área mínima por ramo de 6,6cm2, que comparativamente com 
os 4,23 e 2,11, surge bastante superior e de certo modo desnecessária, face ao valor de esforço de corte 
que a parede está sujeita. 

Relativamente às armaduras de confinamento, admitiu-se à partida uma armadura de 4 ramos de  

m10.0//8φ em cada pilar fictício e ao longo da zona crítica da parede, isto de modo a se ter uma 

armadura igual à armadura transversal calculada, pretendendo-se a facilitar o processo construtivo. Por 
conseguinte, a partir da  Eq. 2.32,  verificou-se a viabilidade desta mesma escolha. 

Antes de mais, de referir que nos cálculos seguintes, no que respeita ao parâmetro , 

correspondendo este ao valor de , temos que a fórmula apresentada pelo EC8 para cálculo do mesmo, 

necessita de parâmetros que por sua vez dependem desse mesmo valor de , entrando-se num 

processo iterativo e pouco claro. 

0h

cl

cl

Desta forma, admitiu-se nesta primeira fase o seu valor mínimo: 
 

 { }0,15 ;1,5 1,5 0.30 0,45c w wl máx l b m≥ = ⋅ =  

 
Relativamente aos restantes parâmetros, o cálculo dos mesmos foi o seguinte: 

1 00,7 0,6 2 1 2 3 1 5Ed
c

Rd

MT s T s q
Mφμ= > = ⇒ = ⋅ − = ⋅ − =  

0,26dν =  

25,1
24,0
30,0

0

==
b
bc   (recobrimento = 3 cm) 
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0,005 435 0,11
20

v yd
v

cd

f
f

ρ
ω ⋅

= = =    

( )
2 2

2
0 0

6 0,15 2 0, 21 / 6 1 0,
6 0, 24 0, 45n i

n

b b hα ⋅ + ⋅
= − ⋅ ⋅ = − =

⋅ ⋅∑ 67  

( ) ( )0 0
0,10 0,101 / 2 1 / 2 1 1 0,7

2 0, 24 2 0, 45s s b s hα ⎛ ⎞⎛ ⎞= − ⋅ − = − − =⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠⎝ ⎠
0  

0.67 0.70 0.47n sα α α= ⋅ = ⋅ =  

 

Sendo assim  ( ) 25,0
47,0

035,025,100218,011,026,0530
=

−⋅⋅+⋅⋅
≥wdω  

 
Por outro lado temos que: 
 

( ) 25,022,0
20
435

10,045,024,0
105,024,0423,02 4

00

, <=⋅
⋅⋅

×⋅⋅+⋅⋅
=⋅=

−∑
cd

ydisi
wd f

f
shb

Al
ω  

 
Tal como nos pilares, a armadura que à partida tinha sido adoptada não é suficiente para cumprir as 

exigências regulamentares. Sendo assim, adoptou-se como armadura de confinamento e transversal, 

uma armadura de m10.0//10φ , diâmetro este de 10φ também adoptado para a restante zona dos 

pisos 1, 2 e 3, em vez de 8φ , por meras questões construtivas. 

 

( ) 25,034,0
20
435

1,045,024,0
1079,024,0423,02 4

00

, ≥=⋅
⋅⋅

×⋅⋅+⋅⋅
=⋅=

−∑
cd

ydisi
wd f

f
shb

Al
ω  

                                                                                                            
Tal como no caso do pilares, as mesmas dúvidas e dificuldades surgiram ao longo do processo de 

cálculo das armaduras de confinamento, tendo surgido uma outra dúvida que recai no facto de  se entrar 
em consideração ou não, com a contribuição da armadura transversal para o confinamento do betão dos 
pilares fictícios. É verdade que nas zonas de extremidade da parede essas mesmas armaduras acabam 
por contribuir para um melhor confinamento do betão, contudo desprezou-se essa mesma contribuição, 
estando-se do lado da segurança. 

Desta forma, a armadura calculada, deve ser então estendida, verticalmente, ao longo das zonas 

críticas, e no que respeita à direcção horizontal da parede, estas armaduras prolongam-se , 

comprimento este que se calcula agora de uma forma mais rigorosa: 

cl
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( )2

2,

1,7 0,3 0,00351 0, 26 0,11 1 0,
0, 24 0,0035 0,1 0, 47 0,34

cu
c u

cu c

l mεχ
ε

⎛ ⎞ ⋅ ⎛ ⎞= − = + ⋅ ⋅ − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ + ⋅ ⋅⎝ ⎠⎝ ⎠
65   

 

Como se constata, chegou-se a um valor de mlc 65.0= , ou seja, pela fórmula apresentada no 

EC8, chega-se a um comprimento total de confinamento de 1,3m numa parede com 1,7m de 

comprimento. Este é mais um aspecto a apontar na medida em que não faz sentido tal valor para  o 

qual corresponde a 75% do comprimento total da parede, valor demasiado elevado. Desta forma, 

aquando da pormenorização, admitiu-se como valor de  o seu valor mínimo de 0,45m, não se 

aplicando o preconizado no EC8, o qual apresenta alguma incongruência, exigindo um valor que não se 
enquadra com as dimensões da secção da parede em estudo. 

cl

cl

 
Desta forma, apresenta-se de seguida a pormenorização da secção da parede resistente com as 

respectivas armaduras calculadas: 

1,7

0
,3

0,3

0
,2

4

0,45

 Fig. 3.40 – Pormenorização da secção da parede resistente analisada segundo o EC8 

 
 
3.8.3. Análise e comparação dos resultados obtidos  
 

Após o dimensionamento e pormenorização dos vários elementos segundo normas regulamentares 
distintas, proceder-se-á de seguida à respectiva comparação e análise dos resultados obtidos, os quais 
apresentam diferenças significativas, que se justificam, dado os diferentes espectros de resposta 
utilizados e condições regulamentares distintas.  
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Vigas 
 

Em ambos os procedimentos, as vigas em análise foram dimensionadas, no que diz respeito aos 
esforços de flexão, para uma envolvente de esforços que resultou das duas combinações de acções 
consideradas, pelo que se apresenta de seguida as diferenças obtidas entre os respectivos esforços, as 
quais resultam do facto de ser ter admitido, em cada procedimento, espectros de resposta e coeficientes 
de comportamento diferentes: 

 

REBAP EC8 Diferenças (%) ρ (%) Armaduras ρ (%) Armaduras Diferenças (%)

53,3 53,3 0% 0,36 2 Ø 16 0,36 2 Ø 16 0%
113,1 102,4 10% 0,54 3 Ø 16 0,54 3 Ø 16 0%

REBAP EC8 Diferenças (%) ρ (%) Armaduras ρ (%) Armaduras Diferenças (%)

52,2 52,2 0% 0,36 2 Ø 16 0,36 2 Ø 16 0%
203,6 173,8 17% 1,12 4 Ø 20 0,89 5 Ø 16 25%

Msd (kNm)

Msd (kNm)

EC8

EC8

M máx
+

M máx
-

REBAP

REBAP

Vigas  X

M máx
+

M máx
-

Vigas  Y

 
 Tabela 3.45 – Comparação dos momentos flectores e armaduras longitudinais das vigas, obtidos pelos dois procedimentos  

 
Pela análise da tabela em cima, verifica-se que os resultados obtidos não foram muito distintos, 

nomeadamente no que diz respeito às armaduras positivas, dado que para os momentos positivos, é a 
combinação com a sobrecarga como variável base, a combinação condicionante, originando os maiores 
esforços, logo, sendo esta combinação idêntica em ambos os procedimentos, é lógica que se chegue a 
resultados idênticos. 

Relativamente aos momentos negativos, surgem agora ligeiras diferenças entre 10% a 17%, sendo 
de notar que essa mesma diferença surge, dado os menores valores obtidos através do EC8. É um 
aspecto que poderá justificar-se, apesar das acelerações espectrais segundo o EC8 serem superiores, 
como já foi analisado anteriormente, pelo facto de se terem utilizado coeficientes de comportamento 
bastante diferentes, nomeadamente, 2 e 3,9, respectivamente, segundo o REBAP e o EC8; sendo o 
coeficiente de comportamento segundo o EC8 praticamente o dobro, os esforços obtidos resultam então 
em valor inferior. 

Este é um aspecto interessante na medida em que permite destacar a importância que o EC8 dá à 
capacidade de dissipação de energia de uma estrutura, ao invés da capacidade resistente que oferece 
elasticamente; através das exigências que aplica, procura uma maior ductilidade, a qual permite a que se 
chegue a menores esforços de dimensionamento. 

No que diz respeito às forças de corte, apresenta-se também de seguida os valores obtidos através 
dos dois procedimentos, nomeadamente, o esforço transverso máximo, percentagem de armadura e 
respectivas armaduras adoptadas: 
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REBAP EC8 Diferenças (%) REBAP EC8 Diferenças (%)
100,8 94,8 6% 0,11% 0,18% 60%

Ø 6 // 20cm Ø 6 // 12,5cm

REBAP EC8 Diferenças (%) REBAP EC8 Diferenças (%)
184,1 132,3 39% 0,46% 0,18% 155%

Ø 8 // 17,5cm Ø 6 // 12,5cm

Vigas  Y

ρw

ρw

V Sd (kN)

Vigas  X

V Sd (kN)

 
 

Tabela 3.46 – Comparação das forças de corte e respectiv s armaduras das vigas, obtidos pelos dois procedimentos  a

Tal como no caso dos momentos flectores, constata-se que os esforços obtidos através do EC8 são 
menores, acima de tudo para as vigas orientadas segundo Y, em que surgem diferenças na ordem dos 
40%. Estas diferenças podem justificar-se, como já foi abordado, devido à grande diferença de 
coeficientes de comportamento que ambos os regulamentos definiram para esta mesma estrutura.  

De referir também, que os esforços de corte foram obtidos de forma distinta, dado que segundo o 
EC8 se realizou um dimensionamento por capacidade resistente em que o esforço transverso máximo foi 
obtido através da aplicação nas extremidades das vigas, das resistências à flexão reais das respectivas 
secções transversais; por conseguinte, esta poderia ser uma razão para a discrepância entre os esforços 
obtidos. Contudo, e de acordo com (Dias H. , 2007), este mesmo procedimento apresentado no EC8 é 
mais gravoso e origina à partida maiores esforços, logo, os menores esforços obtidos através do EC8, 
justificam-se apenas, devido à grande diferença entre os coeficientes de comportamento utilizados. 

Constata-se também uma clara diferença a nível de exigências no que diz respeito ao espaçamento 
das armaduras transversais, em que se obteve segundo os dois procedimentos, valores máximos 
distintos, nomeadamente, 22,5cm e 12,5cm, para o REBAP e EC8, respectivamente, realçando uma 
maior exigência por parte do EC8.  

 
Pilar 

 
Dando continuação à análise comparativa, apresenta-se de seguida os esforços e respectivas 

armaduras de flexão, obtidos pelos dois procedimentos para o pilar em estudo: 
 

 

REBAP EC8 Diferenças (%) REBAP EC8 Diferenças (%) REBAP EC8 Diferenças (%)
284 175 62% 81 118 46% 2,5% 4,0% 58%

6 Ø 20 + 6 Ø 16 16 Ø 20

Pilar

Msd,x (kNm) Msd,y (kNm) ρ

 
 Tabela 3.47 – Comparação dos momentos flectores e armaduras longitudinais dos pilares, obtidos pelos dois procedimentos  

 
Relativamente à comparação dos esforços de dimensionamento utilizados em cada procedimento, 

surgem algumas dificuldades, na medida em que, enquanto segundo o RSA, os esforços máximos dizem 
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respeito à base do pilar e foram obtidos directamente através do modelo, pelo EC8, os esforços que 
conduziram à solução condicionante a nível de disposição de armaduras, foram obtidos através do 
equilíbrio do nó de ligação vigas-pilar ao nível do piso1, pelo que os respectivos esforços não são 
directamente comparáveis.  

Há sim a constatar o facto de segundo o EC8 se chegar a uma disposição de armaduras com uma 
área bastante superior à obtida através do REBAP. Temos que, pelo EC8 se adoptou a percentagem 
máxima de armadura aceite regulamentarmente, valor este que, como anteriormente foi descrito, tinha à 
partida sido ultrapassado dado as exigências prescritas no EC8, tendo-se chegado a uma situação algo 
contraditório.  

Sendo assim, temos que, apesar de segundo o EC8 se ter utilizado um coeficiente de 
comportamento bastante superior, ao contrário das vigas, chegou-se a valores de armaduras algo 
superiores, dado a forma distinta que o EC8 apresenta para o cálculo dos momentos de 
dimensionamento, destacando-se assim a grande importância e severidade que o EC8 confere ao 
dimensionamento à flexão dos pilares, de modo a garantir a formação das rótulas plásticas na 
extremidade das vigas.    

 
No que diz respeito às forças de corte, o mesmo tipo de análise pode ser efectuado, através da 

tabela seguinte: 

 

Armaduras adoptadas REBAP EC8
REBAP EC8 Diferenças (%) zona crítica Ø 8 // 15cm Ø 8 // 10cm

137 163 19% fora zona crítica Ø 8 // 20cm Ø 8 // 20cm

V Sd
máx

 (kN)

Pilar
 

 
 

Tabela 3.48 – Comparação das forças de corte e respectivas armaduras dos pilares, obtidos pelos dois procedimentos  

A partir dos resultados apresentados em cima, verifica-se, no que concerne aos esforços de cálculo, 
uma maior força de corte por parte do EC8, o qual, através do equilíbrio do pilar, quando sujeito aos 
momentos resistentes reais das suas secções extremas, admite um maior esforço transverso, visando 
assim uma maior exigência e garantia de que não ocorrem roturas frágeis, concebendo à estrutura uma 
maior ductilidade.  

É de referir que esta diferença entre valores obtidos, acaba por não ser muito elevada, dado as 
diferenças entre os coeficientes de comportamento dos dois procedimentos. Contudo, e este é um 
aspecto que a análise em causa acaba por não contemplar, todo o procedimento associado ao conceito 
de capacidade resistente que o EC8 apresenta para o cálculo do esforço transverso de dimensionamento 
acaba por ser, segundo (Dias H. , 2007), bastante exigente, originando à partida esforços bastante 
superiores aos obtidos através do RSA.   

De destacar também a maior exigência por parte do EC8, no que diz respeito ao espaçamento desta 
mesma armadura transversal, que obriga a um espaçamento máximo nas zonas críticas de 10cm, 
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visando assim uma maior ductilidade e evitando ao máximo problemas associados à instabilidade local 
das armaduras longitudinais. Quanto ao REBAP, pouco aborda a este respeito, referindo apenas que nas 
zonas críticas o espaçamento tem de ser menor que nas restantes zonas, contudo nada de muito 
concreto. 

De referir ainda que, ao contrário do REBAP, o EC8 obriga a verificação de uma condição específica 
que visa garantir que a secção do pilar apresente um adequado confinamento, de modo a conferir à 
estrutura adequadas condições de ductilidade. 

 
Parede 

 
Relativamente à parede resistente, mais uma vez, o EC8 propõem formas distintas para o cálculo 

dos esforços de dimensionamento, o que à partida justificam as diferenças dos resultados obtidos 
anteriormente, como se pode ver de seguida através da tabela referente aos esforços de flexão e 
respectivas armaduras: 

REBAP EC8 Diferenças (%) ρ (%) Armaduras ρ (%) Armaduras Diferenças (%)

Msd,y (kNm) 1435 1423 1% Pilar fictício 1,1% 4 Ø 25 1,2% 8 Ø 16 11%
Msd,x (kNm) 301 251 20% Zona restante 0,5% 14 Ø 16 0,5% 18 Ø 12 4%

REBAP EC8

 
 Tabela 3.49 – Comparação dos momentos flectores e armadur s longitudinais das paredes, obtidos pelos dois procedimentos  a

 
Como se pode observar, os esforços obtidos não apresentam grandes diferenças entre os dois 

métodos, apenas uma diferença na ordem dos 20% para o Msd,x, provavelmente pelos distintos 
coeficientes de comportamento utilizados, e não tanto pela forma como esses mesmos esforços foram 
obtidos. Isto é, apesar do EC8 propor uma envolvente de momentos de forma a que a zona acima da 
crítica tenha um comportamento elástico, os esforços de dimensionamento utilizados neste mesmo 
procedimento foram os referentes à base da parede, dado que era aqui que se instalavam os esforços 
máximos e pelo facto de se ter admitido a mesma armadura de flexão em toda a altura da parede. Por 
conseguinte, a envolvente calculada acabou por não interferir nos esforços de dimensionamento 
utilizados.   

 
No que concerne aos esforços de corte e respectivas armaduras transversais, os resultados obtidos 

foram os seguintes: 
Armaduras adoptadas REBAP EC8

REBAP EC8 Diferenças (%) zona crítica Ø 8 // 15cm Ø 8 // 10cm
V Sd

máx
 (kN) 769 946,14 23% fora zona crítica Ø 8 // 15cm Ø 8 // 17,5cm  

 Tabela 3.50 – Comparação das forças de corte e respectivas armaduras da parede, obtidos pelos dois procedimentos  

Analisando a tabela em cima, verifica-se um claro agravamento da força de corte na base por parte 
do EC8, na ordem dos 23%. Esta diferença surge, dado a envolvente que o EC8 exige para o cálculo do 
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esforço transverso de dimensionamento, a qual é obtida, entre outras condições, através da multiplicação 
da força de corte na base por um coeficiente de 1,5, para assim evitar roturas frágeis, originando então 
um maior esforço de corte. 

Verifica-se também um menor espaçamento máximo das armaduras transversais, exigido pelo EC8, 
nomeadamente nas zonas críticas, ao contrário do REBAP que permite um maior espaçamento, além de 
não considerar quaisquer zonas críticas. 

Surge ainda no EC8, exigências relativas a armaduras de confinamento, ao contrário do REBAP que 
apenas faz uma pequena referência a estas, caso a percentagem de armadura longitudinal exceda 2%, 
mas nada de muito concreto, realçando-se assim mais uma vez, a importância que o EC8 dá à 
ductilidade de uma estrutura e à sua capacidade de dissipação energia. Pelo contrário o REBAP que, não 
sendo tão exigente com estes aspectos, obriga a que a estrutura resista, acima de tudo, através da 
capacidade resistente dos seus elementos estruturais. 
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4. Conclusões 
 

Após a análise e aplicação dos vários aspectos preconizados no EC8 e respectiva comparação com 
os actuais regulamentos RSA/REBAP, verificaram-se claras diferenças entre as várias normas, diferenças 
essas que por parte do EC8, vieram de algum modo colmatar alguns lapsos e incoerências que o 
RSA/REBAP apresentam, e que, como regulamentos antigos que são, acabam por apresentar 
determinadas considerações que acabam por não ser as mais correctas. 

Numa primeira abordagem, temos que o EC8, ao contrário do RSA, aborda como exigências de 
desempenho, além da capacidade de não colapso que uma estrutura deve ser dotada, a exigência de 
limitação de danos, visando que, face a sismos relativamente frequentes, as construções não sofram 
danos significativos. Este é um aspecto que o EC8 passa agora a ter em consideração, pretendendo 
assim uma diminuição dos custos de reparação e evitando-se possíveis casos de inutilização, 
procurando-se então uma redução máxima a nível de perdas económicas, aspecto este, que nos tempos 
que correm, toma uma importância cada vez maior.  

No que concerne a aspectos mais específicos, começa-se por destacar o facto do EC8 definir a 
acção sísmica com base num zonamento do território nacional bastante distinto do apresentado no RSA, 
na medida em que considera dois tipos de zonamento diferentes consoante a acção sísmica em questão, 
colmatando a falta de coerência por parte do RSA a este nível, o qual apresenta um único zonamento, 
que foi elaborado com base na acção sísmica afastada. Na verdade, dado que se admite dois tipos de 
sismo possíveis, um próximo e outro mais afastado, faz todo o sentido definir zonamentos distintos, na 
medida em que o território nacional é afectado de forma diferente consoante a origem da respectiva 
acção sísmica. 

Ainda no que diz respeito à definição da acção sísmica, o EC8 apresenta espectros de resposta 
bastante distintos dos definidos no RSA. Fazendo uma primeira abordagem relativa a solos do tipo rocha, 
denota-se em determinadas zonas uma aceleração espectral menos gravosa, como é o caso das zonas a 
norte do país, ao contrário das zonas mais a sul como Lagos, que sendo uma zona de alta sismicidade, 
surgem para acção sísmica afastada, cuja origem apresenta alguma proximidade, elevadas acelerações 
espectrais e consequentemente um efeito sísmico bastante mais gravoso. 

Abordando ainda as diferenças entre espectros regulamentares, mas agora tendo em consideração 
as várias condições de terreno, surge uma clara diferença no EC8, que incube no facto de virem 
associadas a solos mais brandos acelerações espectrais mais elevadas, dado que em solos desta 
natureza surgem maiores amplificações das vibrações sísmicas. Este é um aspecto que o RSA não 
contempla, pelo contrário, apresenta alguma incoerência a este nível, na medida em que tem associado a 
solos de menor rigidez, valores de aceleração espectral menores, pelo que o EC8 vem colmatar este 
mesmo lapso e alguma incongruência por parte do RSA, face ao real comportamento dos solos. 

Desta forma, o EC8 define espectros de resposta que apresentam maiores acelerações espectrais à 
medida que se trata de solos de menor rigidez, pelo que para solos mais brandos apresenta acelerações 
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espectrais que na sua globalidade, para os dois tipos de acção sísmica e na maioria do território nacional, 
são bastante superiores às apresentadas pelos espectros do RSA.  

Relativamente à metodologia utilizada, o EC8 surge com o “Capacity Design” como filosofia de 
dimensionamento, através da qual, forçando na estrutura um determinado comportamento não linear, e 
definindo à priori as zonas a funcionar em regime não linear, confere à estrutura adequadas condições de 
ductilidade e de capacidade de dissipação de energia, de modo a que os elementos na sua globalidade, 
não sejam obrigados a trabalhar em regime linear e assim terem de apresentar capacidades resistentes 
bastante elevadas.  

Pelo contrário, temos actualmente como metodologia mais utilizada e com base no preconizado no 
REBAP, o Dimensionamento Directo, em que o comportamento em regime não linear não é prioridade. È 
verdade que o REBAP têm também preconizado algumas exigências que têm também como base o 
conceito do “Capacity Design”, através das estruturas de ductilidade melhorada, contudo o que acontece, 
é que na sua grande maioria, este tipo de estruturas acaba por não ser opção por parte dos projectistas. 

Desta forma, o EC8 obriga a uma nova metodologia de cálculo que até então não tem sido posta em 
prática. Com o “Capacity Design” os esforços de cálculo são obtidos de forma distinta; por exemplo  para 
o esforço transverso em pilares e vigas, o valor de cálculo é obtido através do equilíbrio do elemento 
aquando submetido aos momentos de extremidade correspondentes à resistência de flexão reais dessas 
mesmas secções. Só assim se garante que não ocorrem roturas frágeis por esforço transverso, ao 
contrário de no Dimensionamento Directo em que não se controla o tipo de rotura, conseguindo-se 
também um melhor controlo de possíveis danos. 

 Surgem também alterações relacionadas com o dimensionamento à flexão de pilares, cujo cálculo 
só pode ser efectuado depois de dimensionadas as vigas que lhes são confluentes, dado que o momento 
resistente dos pilares é obtido através do equilíbrio dos nós de confluência pilar / vigas, e a partir da 
capacidade resistente à flexão dessas mesmas vigas. Desta forma garante-se que as rótulas plásticas se 
formam nas extremidades das vigas, melhorando-se assim a capacidade de dissipação de energia da 
estrutura. 

No que diz respeito às paredes resistentes, surgem também formas distintas para o cálculo dos 
esforços de dimensionamento, em que o EC8 define determinadas envolventes para esse mesmo 
cálculo, as quais procuram a formação da rótula plástica na zona da base da parede, ao contrário da 
restante zona acima dessa, que deve apresentar um comportamento elástico, conseguindo-se assim uma 
uniformização dos deslocamentos entre pisos e um melhor controle de danos. 

As grandes alterações por parte do EC8, surgem não só no cálculo dos esforços de 
dimensionamento, como em vários outros aspectos. No EC8 surgem agora três classes de ductilidade, 
nomeadamente, DCL, DCM e DCH correspondentes a ductilidade baixa, média e alta, em que a 
ductilidade baixa, que se assemelha bastante à classe de ductilidade normal do REBAP, surge como uma 
solução que o próprio EC8 desincentiva fortemente, através da adopção de reduzidos coeficientes de 
comportamento. 
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Relativamente às classes DCM e DCH, surgem-lhes associados coeficientes de comportamento bem 
mais elevados que os preconizados no RSA, sendo exemplo o caso de estudo apresentado, em que, 
para a classe de ductilidade normal (REBAP) e classe DCM (EC8), se chegou a valores de coeficiente de 
comportamento de 2,0 e 3.9 segundo o REBAP e EC8 respectivamente, valores bem distintos, havendo 
uma diferença de quase 100%. 

A adopção de valores bastante elevados para o coeficiente de comportamento, está directamente 
relacionado com o comportamento não linear que à priori se procura que a estrutura em causa apresente. 
Contudo, tudo isto só se torna plausível de admitir se se verificarem determinadas condições e se 
cumprirem determinadas exigências. Sendo assim, o EC8 tem preconizado determinadas exigências que 
visam então, acima de tudo, oferecer à estrutura uma adequada ductilidade e capacidade de dissipação 
de energia. Desta forma surgem determinadas condições a verificar aquando da pormenorização dos 
vários elementos estruturais, tal como preconizado no REBAP, sendo de destacar várias diferenças.  

Numa primeira abordagem temos que o EC8 obriga a percentagens de armadura longitudinal mais 
exigentes, a um menor espaçamento entre varões longitudinais cintados em pilares, nomeadamente, 
enquanto o REBAP permite 30cm, o EC8, evocando o EC2, obriga a um espaçamento máximo de 15cm. 
De referir contudo, que o EC8 apresenta a este nível um pequeno lapso para estruturas DCM, na medida 
em que permite um espaçamento de 20cm, contudo o EC2, obriga a que este mesmo espaçamento surja 
com um máximo de 15cm. 

Ainda no que concerne às alterações a nível de exigências, o EC8 obriga também a um menor 
espaçamento das armaduras transversais em pilares a paredes, destacando-se também o facto de dar 
grande importância às armaduras de confinamento em pilares, ou mesmo nos pilares fictícios das 
paredes resistentes, sendo a este nível que se denotam as maiores diferenças, face ao apresentado no 
REBAP. O EC8, ao contrário do REBAP que pouco aborda os aspectos inerentes ao confinamento dos 
vários elementos, surge com determinadas condições a verificar que visam então a adopção de 
adequadas áreas de armadura de confinamento ao longo das zonas críticas do elementos, ou seja, na 
zonas dos nós de ligação vigas / pilar e na zona da base das paredes resistentes. 

Contudo, de referir que é no cálculo destas mesmas armaduras de confinamento que o EC8 
apresenta uma maior falta de clareza, nomeadamente na definição de determinados parâmetros, cujo 
cálculo se torna bastante complicado dado a pouca informação apresentada no EC8. Assim, seria 
importante a existência de um documento de “background”, no qual se poderia justificar muitas das 
expressões propostas, definir de uma forma mais clara e pormenorizada os vários parâmetros a calcular 
na verificação das várias condições, e incluir exemplos que tornariam a aplicação das várias regras muito 
mais acessível. 

De referir ainda, que não só a definição dos vários parâmetros associados às armaduras de 
confinamento se torna bastante complicada, como surgem condições, nomeadamente o comprimento na 
horizontal das armaduras de confinamento das paredes, em que o EC8 apresenta uma determinada 
fórmula para o cálculo do mesmo, mas, para paredes de pequenas dimensões, chega-se a valores que 
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relativamente ao comprimento total da parede, podem chegar aos 75%, o que resulta numa extensão de 
armadura de confinamento completamente exagerada e inadequada face à secção da parede. 

Por outro lado o EC8 preconiza condições que na prática se tornam difíceis de aplicar. Na realidade, 
através da filosofia do “Capacity Design”, a resistência à flexão dos pilares é calculada com base no 
conceito de “coluna forte - viga fraca”, aspecto este que logo à partida surge pouco claro na medida em 

que o próprio EC8 não define qual a percentagem da parcela ∑ RcM  que se distribui acima e abaixo 

do nó em questão. Além disso, o facto do momento resistente dos pilares ser calculado a partir da 
resistência real das secções das vigas que lhes são confluentes, e depois ser majorado por um 
coeficiente de 1,3, pode levar a que se chegue a percentagens de armadura longitudinal superiores a 4%, 
valor máximo regulamentar, obrigando então a adopção de secções de pilares de maiores dimensões, 
secções estas que à partida e comummente não se têm utilizado. Por conseguinte, recai-se numa 
problemática em que, face à filosofia do “Capacity Design”, se chega a secções de pilares que, dadas as 
dimensões, poderão originar algumas incompatibilidades a nível arquitectónico. 

De destacar por fim, e tendo como base o caso de estudo o qual diz respeito a uma estrutura mista 
fundada em solo do tipo rocha numa zona de elevada sismicidade, o facto do EC8, relativamente ao 
RSA/REBAP, para esta mesma estrutura, originar soluções de armaduras bem mais exigentes. 
Nomeadamente para os elementos verticais, chegou-se a soluções com percentagens de armadura 
longitudinal mais elevadas, a um menor espaçamento das armaduras transversais bem como uma maior 
exigência a nível de armaduras de confinamento, o que se justifica, dado as condições que apresenta 
para o dimensionamento e pormenorização dos vários elementos estruturais, as quais surgem mais 
severas. 
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Anexo 1 – Espectros de resposta referentes ao EC8 e RSA, para os vários tipos de solo 
 
1 - Acção Sísmica Afastada 
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2 - Acção Sísmica Próxima 
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Acção Sísmica Próxima - Porto
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Nota: De referir que os espectros acima representados dizem respeito a um zonamento ligeiramente diferente e 
mais antigo que o último zonamento definido, dado a falta de informação relativamente a determinados parâmetros. 
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Anexo 2 – Acção Sísmica Condicionante para as várias zonas do território nacional 
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Afastado 4 / Próximo 3
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Nota: De referir que os espectros acima representados dizem respeito a 
um zonamento ligeiramente diferente e mais antigo que o último definido, 
dado a falta de informação relativamente a determinados parâmetros. 
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM NÚMEROS 2000 MAPA MUNICÍPIOS - 2001

1 ÁGUEDA
2 ALBERGARIA-A-VELHA
3 ANADIA
4 AROUCA
5 AVEIRO
6 CASTELO DE PAIVA
7 ESPINHO
8 ESTARREJA
9 SANTA MARIA 

DA FEIRA
10 ÍLHAVO
11 MEALHADA
12 MURTOSA
13 OLIVEIRA DE AZEMÉIS
14 OLIVEIRA DO BAIRRO
15 OVAR
16 SÃO JOÃO 

DA MADEIRA
17 SEVER DO VOUGA
18 VAGOS
19 VALE DE CAMBRA
20 ALJUSTREL
21 ALMODÔVAR
22 ALVITO
23 BARRANCOS
24 BEJA
25 CASTRO VERDE
26 CUBA
27 FERREIRA 

DO ALENTEJO
28 MÉRTOLA
29 MOURA
30 ODEMIRA
31 OURIQUE
32 SERPA
33 VIDIGUEIRA
34 AMARES
35 BARCELOS
36 BRAGA
37 CABECEIRAS DE BASTO
38 CELORICO DE BASTO
39 ESPOSENDE
40 FAFE
41 GUIMARÃES
42 PÓVOA DE LANHOSO
43 TERRAS DE BOURO
44 VIEIRA DO MINHO
45 VILA NOVA 

DE FAMALICÃO
46 VILA VERDE
47 ALFÂNDEGA DA FÉ
48 BRAGANÇA
49 CARRAZEDA 

DE ANSIÃES
50 FREIXO DE ESPADA 

À CINTA
51 MACEDO 

DE CAVALEIROS
52 MIRANDA DO DOURO
53 MIRANDELA
54 MOGADOURO
55 TORRE DE MONCORVO
56 VILA FLOR
57 VIMIOSO
58 VINHAIS
59 BELMONTE
60 CASTELO BRANCO
61 COVILHÃ

62 FUNDÃO
63 IDANHA-A-NOVA
64 OLEIROS
65 PENAMACOR
66 PROENÇA-A-NOVA
67 SERTÃ
68 VILA DE REI
69 VILA VELHA DE RÓDÃO
70 ARGANIL
71 CANTANHEDE
72 COIMBRA
73 CONDEIXA-A-NOVA
74 FIGUEIRA DA FOZ
75 GÓIS
76 LOUSÃ
77 MIRA
78 MIRANDA DO CORVO
79 MONTEMOR-O-VELHO
80 OLIVEIRA DO HOSPITAL
81 PAMPILHOSA 

DA SERRA
82 PENACOVA
83 PENELA
84 SOURE
85 TÁBUA
86 VILA NOVA DE POIARES
87 ALANDROAL
88 ARRAIOLOS
89 BORBA
90 ESTREMOZ
91 ÉVORA
92 MONTEMOR-O-NOVO
93 MORA
94 MOURÃO
95 PORTEL
96 REDONDO
97 REGUENGOS 

DE MONSARAZ
98 VENDAS NOVAS
99 VIANA DO ALENTEJO

100 VILA VIÇOSA
101 ALBUFEIRA
102 ALCOUTIM
103 ALJEZUR
104 CASTRO MARIM
105 FARO
106 LAGOA
107 LAGOS
108 LOULÉ
109 MONCHIQUE
110 OLHÃO
111 PORTIMÃO
112 SÃO BRÁS 

DE ALPORTEL
113 SILVES
114 TAVIRA
115 VILA DO BISPO
116 VILA REAL DE SANTO 

ANTÓNIO
117 AGUIAR DA BEIRA
118 ALMEIDA
119 CELORICO DA BEIRA
120 FIGUEIRA DE CASTELO 

RODRIGO
121 FORNOS DE ALGODRES
122 GOUVEIA
123 GUARDA
124 MANTEIGAS

125 MEDA
126 PINHEL
127 SABUGAL
128 SEIA
129 TRANCOSO
130 VILA NOVA 

DE FOZ CÔA
131 ALCOBAÇA
132 ALVAIÁZERE
133 ANSIÃO
134 BATALHA
135 BOMBARRAL
136 CALDAS DA RAINHA
137 CASTANHEIRA DE PÊRA
138 FIGUEIRÓ DOS VINHOS
139 LEIRIA
140 MARINHA GRANDE
141 NAZARÉ
142 ÓBIDOS
143 PEDRÓGÃO GRANDE
144 PENICHE
145 POMBAL
146 PORTO DE MÓS
147 ALENQUER
148 AMADORA
149 ARRUDA DOS VINHOS
150 AZAMBUJA
151 CADAVAL
152 CASCAIS
153 LISBOA
154 LOURES
155 LOURINHÃ
156 MAFRA
157 OEIRAS
158 SINTRA
159 SOBRAL DE MONTE 

AGRAÇO
160 TORRES VEDRAS
161 VILA FRANCA DE XIRA
162 ALTER DO CHÃO
163 ARRONCHES
164 AVIS
165 CAMPO MAIOR
166 CASTELO DE VIDE
167 CRATO
168 ELVAS
169 FRONTEIRA
170 GAVIÃO
171 MARVÃO
172 MONFORTE
173 NISA
174 PONTE DE SOR
175 PORTALEGRE
176 SOUSEL
177 AMARANTE
178 BAIÃO
179 FELGUEIRAS
180 GONDOMAR
181 LOUSADA
182 MAIA
183 MARCO DE CANAVESES
184 MATOSINHOS
185 PAÇOS DE FERREIRA
186 PAREDES
187 PENAFIEL
188 PORTO
189 PÓVOA DE VARZIM
190 SANTO TIRSO

191 VALONGO
192 VILA DO CONDE
193 VILA NOVA DE GAIA
194 ABRANTES
195 ALCANENA
196 ALMEIRIM
197 ALPIARÇA
198 BENAVENTE
199 CARTAXO
200 CHAMUSCA
201 CONSTÂNCIA
202 CORUCHE
203 ENTRONCAMENTO
204 FERREIRA DO ZÊZERE
205 GOLEGÃ
206 MAÇÃO
207 RIO MAIOR
208 SALVATERRA 

DE MAGOS
209 SANTARÉM
210 SARDOAL
211 TOMAR
212 TORRES NOVAS
213 VILA NOVA 

DA BARQUINHA
214 OURÉM
215 ALCÁCER DO SAL
216 ALCOCHETE
217 ALMADA
218 BARREIRO
219 GRÂNDOLA
220 MOITA
221 MONTIJO
222 PALMELA
223 SANTIAGO DO CACÉM
224 SEIXAL
225 SESIMBRA
226 SETÚBAL
227 SINES
228 ARCOS DE VALDEVEZ
229 CAMINHA
230 MELGAÇO
231 MONÇÃO
232 PAREDES DE COURA
233 PONTE DA BARCA
234 PONTE DE LIMA
235 VALENÇA
236 VIANA DO CASTELO
237 VILA NOVA 

DE CERVEIRA
238 ALIJÓ
239 BOTICAS
240 CHAVES
241 MESÃO FRIO
242 MONDIM DE BASTO
243 MONTALEGRE
244 MURÇA
245 PESO DA RÉGUA
246 RIBEIRA DE PENA
247 SABROSA
248 SANTA MARTA 

DE PENAGUIÃO
249 VALPAÇOS
250 VILA POUCA 

DE AGUIAR
251 VILA REAL
252 ARMAMAR
253 CARREGAL DO SAL

254 CASTRO DAIRE
255 CINFÃES
256 LAMEGO
257 MANGUALDE
258 MOIMENTA DA BEIRA
259 MORTÁGUA
260 NELAS
261 OLIVEIRA DE FRADES
262 PENALVA DO CASTELO
263 PENEDONO
264 RESENDE
265 SANTA COMBA DÃO
266 SÃO JOÃO 

DA PESQUEIRA
267 SÃO PEDRO DO SUL
268 SÁTÃO
269 SERNANCELHE
270 TABUAÇO
271 TAROUCA
272 TONDELA
273 VILA NOVA DE PAIVA
274 VISEU
275 VOUZELA
276 ANGRA DO HEROÍSMO
277 CALHETA (SÃO JORGE)
278 SANTA CRUZ 

DA GRACIOSA
279 VELAS
280 PRAIA DA VITÓRIA
281 CORVO
282 HORTA
283 LAJES DAS FLORES
284 LAJES DO PICO
285 MADALENA
286 SANTA CRUZ 

DAS FLORES
287 SÃO ROQUE DO PICO
288 LAGOA (AÇORES)
289 NORDESTE
290 PONTA DELGADA
291 POVOAÇÃO
292 RIBEIRA GRANDE
293 VILA FRANCA 

DO CAMPO
294 VILA DO PORTO
295 CALHETA
296 CÂMARA DE LOBOS
297 FUNCHAL
298 MACHICO
299 PONTA DO SOL
300 PORTO MONIZ
301 PORTO SANTO
302 RIBEIRA BRAVA
303 SANTA CRUZ
304 SANTANA
305 SÃO VICENTE
306 VIZELA
307 TROFA
308 ODIVELAS
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