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RESUMO 

A técnica de isolamento de base ainda não é correntemente considerada, em detrimento da 

abordagem convencional, como um meio para alcançar a protecção sísmica de estruturas em muitos 

países onde os níveis de sismicidade não são negligenciáveis. Contudo, o isolamento sísmico tem 

demonstrado a capacidade e fiabilidade necessária para que a sua utilização seja mais divulgada, 

como tem sido possível verificar quando solicitados por sismos de grande intensidade. 

O presente estudo serve o intuito de promover a metodologia de isolamento sísmico de base 

através da explicitação dos seus fundamentos, campo de aplicação e principais limitações alusivas à 

sua aplicação. O principal objectivo deste trabalho prende-se com a definição do processo de 

dimensionamento preliminar de diferentes sistemas de isolamento compostos por apoios de borracha 

de alto amortecimento (HDRB), apoios de borracha com núcleo de chumbo (LRB) e por apoios 

pendulares com atrito (FPS). Para a análise comparativa das várias soluções foi utilizado um edifício 

de betão armado com cinco pisos. 

Este estudo permitiu concluir, através da análise comparativa dos desempenhos sísmicos 

evidenciados pelos vários sistemas dimensionados, que os sistemas compostos por apoios FPS 

induziram a maior redução na resposta sísmica estrutural, relativamente ao caso de base fixa, 

obtendo a combinação dos menores esforços máximos de corte basal e dos menores deslocamentos 

relativos entre pisos. Concluiu-se também que os dispositivos com comportamento não linear 

permitem uma maior versatilidade, aquando do processo de determinação da solução de isolamento, 

dado que a definição do seu comportamento é dependente de um maior número de parâmetros. 

 

 

Palavras-chave: Isolamento Sísmico de Base, Protecção Sísmica, Apoios Elastoméricos, Apoios de 

Borracha de Alto Amortecimento, Apoios de Borracha com Núcleo de Chumbo, Apoios Pendulares 

com Atrito. 
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ABSTRACT 

Base isolation techniques are still not currently considered as a method to assure the seismic 

protection of structures, being that most prefer the conventional approach, including in several 

countries with high seismicity. However, seismic isolation methodology has proven itself reliable 

enough in order to justify a wider use, given the exceptional performance that seismically isolated 

structures have revealed during the occurrence of severe earthquakes. 

The present study aims to promote seismic base isolation by exposing its theoretical basis, its 

field of practice and its main shortcomings related to its practical application. The study’s main 

purpose is the establishment of the preliminary design stage of several isolation systems, composed 

by high damping rubber bearings (HDRB), lead rubber bearings (LRB) and friction pendulum systems 

(FPS), employed for the protection of an illustrative five storey-high reinforced concrete building. 

Through the comparative analysis of the seismic performance of the various considered 

systems, it was concluded that the systems composed by FPS bearings have induced a higher 

reduction of the structural seismic response, once compared to the fixed base case, obtaining the 

combination of both lower base shear and lower interstorey drifts. It was also concluded that devices 

with non-linear behaviour allow for a higher versatility when determining the isolation system, given 

that the definition of its behavior is dependent on a higher number of parameters. 

 

 

Keywords: Seismic Base Isolation, Seismic Protection, Elastomeric Bearings, High Damping Rubber 

Bearings, Lead Rubber Bearings, Friction Pendulum Systems. 
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I. INTRODUÇÃO 

I.1. OBJECTIVOS E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
A necessidade de projectar e conceber edifícios, localizados em áreas com um elevado grau 

de sismicidade, que consigam fazer face aos efeitos destrutivos das acções sísmicas tem promovido 

o desenvolvimento de várias tecnologias de protecção sísmica. O isolamento sísmico de base é uma 

destas tecnologias sendo classificado como um método de protecção passivo, dado que o seu 

funcionamento não depende de qualquer interferência exterior, representando uma alternativa válida 

e eficaz relativamente à abordagem de protecção sísmica tradicional. Esta abordagem convencional 

baseia-se na exploração da resposta dúctil dos elementos estruturais, aceitando a ocorrência de 

danos elevados nos mesmos, de modo a evitar o colapso estrutural. 

Genericamente, o isolamento sísmico pode ser entendido como a introdução de aparelhos 

apropriados, denominados isoladores, na base de uma estrutura com o intuito de promover uma 

superfície de descontinuidade horizontal que permita desacoplar o movimento da estrutura das 

movimentações do solo originadas pela actividade sísmica. Deste modo, esta técnica consegue 

reduzir a energia que os sismos introduzem nas estruturas, originando a diminuição dos esforços 

presentes nos elementos estruturais e permitindo evitar a ocorrência de danos estruturais e não 

estruturais. 

As respostas sísmicas observadas em edifícios isolados, em sismos ocorridos recentemente, 

permitem confirmar os benefícios devidos à aplicação do isolamento de base. De facto, a eficiência 

desta metodologia de protecção sísmica já vem sido comprovada teoricamente através de inúmeros 

estudos numéricos e experimentais. Contudo, muitos dos países que apresentam regiões 

caracterizadas por níveis de sismicidade médios ou altos ainda não consideram esta técnica como 

prática corrente no dimensionamento sísmico de estruturas. Portugal é um destes países onde o 

isolamento de base ainda não é encarado, pelo meio técnico, como um sistema eficaz para a 

protecção sísmica de edifícios. Um dos objectivos da presente dissertação prende-se com a 

divulgação desta técnica de modo a possibilitar uma melhor compreensão das vantagens inerentes à 

aplicação da mesma. A maior divulgação da técnica e o aumento da produção dos aparelhos 

isoladores podem provocar a descida dos custos, inerentes à aplicação do isolamento sísmico, para 

níveis em que o seu emprego se torne comum em projectos de construção e reabilitação de edifícios. 

Várias razões podem ser apontadas para a pouca utilização do isolamento sísmico de edifícios. 

As novas invenções são sempre encaradas com algum cepticismo, principalmente em áreas como a 

engenharia civil em que vidas humanas são colocadas em risco em caso de erro, não podendo esse 

risco ser negligenciado. No entanto, o isolamento sísmico tem demonstrado a fiabilidade necessária, 

através da grande performance que as estruturas isoladas têm apresentado durante a ocorrência de 

sismos de grande magnitude, para que o seu uso seja mais divulgado. O aumento do custo inicial das 

construções, induzido pela implementação de uma solução de isolamento sísmico, é um dos motivos 

que tem impedido o aumento do número de aplicações dos sistemas de isolamento de base. Em 

geral, é difícil convencer os investidores a adoptarem uma solução que só permitirá ganhos a longo 
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prazo, sendo estes resultantes da redução dos danos estruturais originados pelas excitações 

sísmicas. Outro motivo que pode ser apontado é a falta de informação referente a esta metodologia 

de protecção sísmica, verificando-se que na maioria das instituições de ensino o isolamento sísmico 

nem chega a ser apontado como um tópico de estudo. 

A falta de regulamentação adequada funcionou durante muito tempo como um grande 

impedimento à divulgação do isolamento de base. Presentemente este problema já não se verifica, 

estando disponíveis diversos documentos normativos que se revelam bastante completos na 

definição das metodologias de análise estrutural de edifícios sismicamente isolados. Deste modo, 

efectua-se no decorrer da presente dissertação uma breve comparação de algumas das 

especificações indicadas em três dos principais regulamentos existentes na área do isolamento 

sísmico. 

A presente dissertação apresenta como objectivo principal a explicitação dos processos de 

dimensionamento preliminar de sistemas de isolamento sísmico compostos por apoios de borracha 

de alto amortecimento (HDRB), por apoios de borracha com núcleo de chumbo (LRB) e por apoios 

pendulares com atrito (FPS). É também dada especial ênfase à descrição das principais propriedades 

das três tipologias de apoios isoladores referidas e à definição dos respectivos modelos de 

comportamento e de análise computacional. 

I.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, incluindo o presente capítulo de 

introdução, efectuando-se de seguida a descrição do conteúdo de cada um deles. 

No capítulo II é apresentada a definição do conceito de isolamento sísmico de base 

conjuntamente com a identificação do seu campo de aplicação e das suas vantagens relativamente à 

abordagem tradicional de protecção sísmica de estruturas. Apresenta-se também a descrição das 

principais limitações inerentes à aplicação desta técnica e os cuidados especiais a adoptar no 

decorrer de um processo de isolamento sísmico. Por último, é feita uma breve exposição do ponto da 

situação da aplicação desta metodologia em Portugal e a nível mundial. 

O capítulo III refere-se à análise comparativa das principais prescrições relativas ao isolamento 

sísmico de edifícios presentes no Eurocódigo 8, no regulamento italiano e no regulamento americano. 

Esta análise é centrada na definição da acção sísmica de dimensionamento de estruturas isoladas, 

na identificação dos processos de modelação dos sistemas de isolamento e na definição dos modelos 

de análise de estruturas com isolamento. 

O capítulo IV é dedicado à descrição das particularidades referentes a três das principais 

tipologias de aparelhos de isolamento sísmico, ou seja, os apoios HDRB, LRB e FPS. São expostas 

as principais propriedades, os modelos adequados para a simulação dos respectivos 

comportamentos e as metodologias de análise computacional alusivas a cada um dos tipos de apoios 

em consideração. Focam-se também as características gerais que todos os dispositivos isoladores 

devem exibir. 

No capítulo V é desenvolvido o estudo da implementação de seis sistemas de isolamento 

distintos, para a protecção sísmica da estrutura de um edifício de betão armado com cinco pisos, 



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO DE BASE EM EDIFÍCIOS 

 3

recorrendo-se às três tipologias de aparelhos isoladores descritas no capítulo IV. É dada especial 

ênfase à descrição do processo de dimensionamento preliminar dos aparelhos de apoio e à definição 

correcta das metodologias de análise estrutural. Por fim, é efectuada uma análise comparativa do 

desempenho sísmico revelado por cada um dos sistemas de isolamento dimensionados. 

No capítulo VI apresentam-se as conclusões gerais relativas aos resultados alcançados 

através do caso de estudo realizado, desenvolvido no capítulo V, comentando-se ainda os aspectos 

mais relevantes referentes à generalidade dos temas abordados no decorrer da presente dissertação. 
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II. ENQUADRAMENTO 
O isolamento sísmico apresenta-se como uma alternativa inovadora no âmbito da protecção 

sísmica de edifícios. Dado que o presente estudo se baseia na definição de sistemas que facultem o 

isolamento sísmico de estruturas torna-se imprescindível o conhecimento de todas as características, 

limitações e fundamentos desta técnica. Por esse motivo, apresenta-se neste capítulo a definição do 

conceito de isolamento sísmico de base conjuntamente com a descrição dos principais aspectos 

inerentes à execução do mesmo, identificando o seu campo de aplicação e as suas vantagens 

relativamente à abordagem tradicional de protecção sísmica de estruturas. É também efectuada uma 

breve exposição do ponto da situação da aplicação desta metodologia de protecção sísmica em 

Portugal e no resto do mundo. 

II.1. CONCEITO DE ISOLAMENTO SÍSMICO DE BASE 
O isolamento sísmico é uma técnica utilizada para reduzir a vulnerabilidade sísmica das 

estruturas cujo conceito consiste na separação parcial do movimento da estrutura relativamente ao 

movimento do solo, com o intuito de reduzir a transmissão das acelerações horizontais do solo à 

estrutura. Essa separação é garantida através da interposição de aparelhos de apoio, com grande 

flexibilidade horizontal, entre a estrutura a proteger e o solo, permitindo deste modo a criação da 

superfície de descontinuidade pretendida. A localização dos aparelhos de apoio deve permitir a maior 

protecção possível da estrutura sendo assim geralmente situados na proximidade da base da 

estrutura, acima dos elementos de fundação. Por este motivo esta técnica é vulgarmente referida por 

isolamento de base. 

O conjunto de dispositivos que permite gerar a superfície de descontinuidade, ou superfície de 

isolamento, designa-se por sistema de isolamento. Conforme referido, o sistema de isolamento deve 

permitir o movimento entre o solo e a estrutura, promovendo ainda a transmissão das cargas verticais 

para as fundações. A parte da estrutura localizada acima da superfície de isolamento é designada por 

superstrutura e representa a componente estrutural que se encontra isolada. A restante parcela 

estrutural, ou seja, a parte localizada abaixo da superfície de isolamento, incluindo as fundações, é 

denominada por substrutura. 

A origem do conceito de isolamento sísmico remonta ao século XV mas a discussão da 

aplicação de sistemas de isolamento de base para a protecção de estruturas só se iniciou no final da 

década de 1970 (Azevedo e Guerreiro, 1994). Apresenta-se como uma metodologia inovadora na 

área da protecção sísmica de estruturas pois atinge esse fim através da limitação do efeito da acção 

sísmica sobre a estrutura, em vez de procurar resistir-lhe. 

A principal implicação resultante da introdução de uma superfície de descontinuidade horizontal 

na base de uma estrutura prende-se com a redução da sua frequência própria de vibração. A 

mudança produzida no valor da frequência fundamental da estrutura reveste-se de extrema 

importância sendo mesmo considerada por alguns autores como uma medida da eficácia de um 

sistema de isolamento sísmico (Skinner et al., 1993). Outra propriedade importante que resulta da 

introdução do sistema de isolamento sísmico é o aumento da capacidade de amortecimento da 



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO DE BASE EM EDIFÍCIOS 

 5

estrutura. Deste modo, os aparelhos isoladores permitem a dissipação de grande parte da energia 

proveniente dos sismos, evitando que esta ocorra através de danos nos elementos estruturais e 

reduzindo a necessidade de ductilidade nos mesmos. 

Com o intuito de se explicitar o efeito do isolamento sísmico na reposta dinâmica das estruturas 

dos edifícios apresenta-se na Figura 1, com base na configuração típica dos espectros de resposta 

de acelerações e de deslocamentos (para níveis de amortecimento de 2, 5 e 10% do amortecimento 

crítico), a representação esquemática das principais mudanças provocadas pelo aumento da 

flexibilidade da estrutura. Através da Figura 1(a) é possível verificar que a redução da frequência 

própria de vibração de uma estrutura, induzida pelo isolamento sísmico, provoca uma grande redução 

no valor das acelerações impostas pelo sismo e, consequentemente, dos esforços originados pela 

acção sísmica. Por outro lado, conforme ilustrado na Figura 1(b), a diminuição da frequência 

fundamental provoca um aumento considerável dos deslocamentos. Convém referir que o facto dos 

sistemas de isolamento promoverem níveis de amortecimento usualmente superiores a 10% do 

amortecimento crítico funciona como factor atenuador das acelerações e dos deslocamentos 

induzidos pelas acções sísmicas sendo, no entanto, mais relevante para a redução dos 

deslocamentos. Se as estruturas fossem isoladas com sistemas sem amortecimento poderiam atingir 

deslocamentos até 1,0 m durante a ocorrência de sismos de grande magnitude. O amortecimento 

permite reduzir esse valor para grandezas entre 5 e 40 cm (Skinner et al., 1993). 

 
 

Figura 1 – Efeito da redução da frequência própria da estrutura e do aumento do amortecimento nos valores das 

(a) acelerações e (b) deslocamentos induzidos pela acção sísmica. 

Embora o aumento da flexibilidade estrutural conduza à ocorrência de deslocamento elevados, 

as deformações cingem-se ao sistema de isolamento permitindo que os elementos constituintes da 

superstrutura permaneçam no domínio elástico. A manutenção, ou mesmo a substituição, dos 

aparelhos isoladores pode ser facilmente realizada quando comparada com a relativa aos elementos 

estruturais. 

Na Figura 2(a) pode-se verificar o padrão de deformação de um edifício de base fixa, durante a 

ocorrência de um sismo, que é caracterizado pelo elevado grau de deformação evidenciado, que 

provoca a fendilhação dos elementos estruturais. Na estrutura isolada, presente na Figura 2(b), os 

deslocamentos laterais concentram-se ao nível dos aparelhos isoladores sendo que a superstrutura 
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não evidencia deformações apreciáveis, apresentando um comportamento assimilável ao de um 

corpo rígido. 

   
 

Figura 2 – Resposta esquemática de uma estrutura de base fixa e de base isolada perante actuação sísmica. 

Uma estrutura muito flexível é caracterizada por uma frequência própria de vibração baixa 

permitindo, deste modo, que as acelerações induzidas pelos sismos sejam também reduzidas. No 

entanto, devido à sua baixa rigidez estrutural, os deslocamentos relativos que se registam entre os 

pisos são muito elevados. Por outro lado, uma estrutura muito rígida denota deformações pouco 

significativas mas apresenta acelerações sísmicas muito elevadas. A técnica de isolamento sísmico 

permite tirar partido das vantagens inerentes a ambos os casos extremos referidos, reduzindo tanto 

os deslocamentos entre pisos como as acelerações sísmicas. Contudo, não se deve deduzir a partir 

deste facto que a aplicação do isolamento sísmico em estruturas flexíveis se revele adequada, sendo 

este aspecto discutido, com maior pormenor, numa fase posterior do presente capítulo. 

Outro grande benefício resultante da aplicação do isolamento sísmico de edifícios deve-se à 

mudança registada na frequência fundamental da estrutura que, por se passar a situar fora do 

intervalo das frequências de excitação predominantes das acções sísmicas, permite evitar a 

ocorrência de fenómenos de ressonância, ou seja, da proximidade entre a frequência da acção e a 

frequência da estrutura. 

 
Figura 3 – Intervalo usual das frequências de excitação das acções sísmicas, com maior conteúdo energético, e 

gama de frequências próprias de estruturas de base fixa (Guerreiro, 2006(a)). 

As deformações sofridas por uma estrutura isolada ocorrem principalmente ao nível do sistema 

de isolamento e são principalmente derivadas da contribuição dos modos de vibração fundamentais, 

ou seja, dos modos referentes às deformações laterais dos dispositivos isoladores e à torção global, 

ao nível do plano de isolamento, em que a superstrutura permanece essencialmente rígida. Dado que 

a deformação da superstrutura se deve exclusivamente aos modos superiores (de frequências 

elevadas), que não apresentam uma participação significativa na resposta de um estrutura isolada, a 
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aplicação do isolamento sísmico permite minimizar, ou até mesmo eliminar, os deslocamentos 

relativos ocorridos entre pisos. Este aspecto é de grande importância pois os danos normalmente 

registados nos elementos estruturais e não estruturais dos edifícios, durante um sismo, estão 

relacionados com a ocorrência de deslocamentos relativos entre pisos consideráveis. 

Os elementos estruturais de uma estrutura isolada exibem esforços inferiores aos registados 

no caso da estrutura apresentar base fixa. Este aspecto é garantido, pelas razões já referidas, devido 

ao facto dos sistemas de isolamento permitirem a limitação do esforço de corte basal e, 

consequentemente, dos esforços de corte transmitidos à superstrutura. Deste modo, os elementos 

que compõem a superstrutura do edifício isolado podem ser realizados com secções transversais e 

taxas de armadura menores relativamente às necessárias para a estrutura de base fixa. 

O dimensionamento adequado de um sistema de isolamento permite ainda a redução dos 

efeitos de torção estruturais (rotações segundo o eixo vertical), originados pelas excentricidades 

próprias da superstrutura, fazendo coincidir a projecção vertical do centro de massa da mesma com o 

centro de rigidez do sistema de isolamento. 

II.2. ASPECTOS GERAIS 
A abordagem convencional utilizada na protecção sísmica de edifícios centra-se em prover as 

estruturas da resistência suficiente para evitar o seu colapso, não tendo por objectivo a prevenção 

dos danos, podendo ser necessário proceder-se à demolição do edifício após um evento sísmico. 

Com os avanços tecnológicos registados nas últimas décadas a ocorrência de danos estruturais 

deixou de ser aceitável, especialmente em estruturas que necessitem de garantir um bom 

funcionamento durante e após as actuações sísmicas, tais como os hospitais, pontes e edifícios 

associados à gestão de emergências. Outras edificações demonstram também a necessidade de 

protecção contra os efeitos destrutivos dos sismos podendo-se destacar os edifícios com grande 

valor histórico e cultural, edifícios industriais ou comerciais com conteúdos sensíveis (tais como as 

centrais nucleares e estruturas que albergam sistemas computorizados ou biotecnológicos), museus 

e escolas. O isolamento sísmico surge assim como uma abordagem alternativa na protecção sísmica 

de edifícios, que possibilita evitar os danos estruturais e dos conteúdos, durante o decorrer de 

actividades sísmicas de grande magnitude. 

A abordagem tradicional baseia-se na exploração da capacidade dúctil dos elementos 

estruturais. A integridade estrutural é assegurada através da dissipação da energia, proveniente dos 

sismos, derivada da formação de rótulas plásticas em zonas específicas da estrutura. Estas zonas 

são dotadas de grande ductilidade pois têm de apresentar capacidade para acomodarem ciclos 

sucessivos de deformações inelásticas, sem perda da capacidade resistente, em que a dissipação da 

energia decorre através de fenómenos histeréticos. O propósito da abordagem convencional prende-

se com o fornecimento da resistência estrutural necessária de modo a que os edifícios cumpram os 

seguintes requisitos: prevenção total de danos perante actuações sísmicas de magnitude reduzida, 

limitação de danos não estruturais face a sismos de magnitude moderada e prevenção do colapso 

estrutural perante sismos de elevada magnitude permitindo-se, no entanto, o desenvolvimento de 

danos estruturais e não estruturais. Embora esta metodologia, quando devidamente aplicada, tenha 
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permitido a salvaguarda de muitas vidas, origina sempre graves consequências em termos 

económicos. Em zonas de elevada sismicidade, a adopção do método tradicional pode mesmo 

inviabilizar a realização de estruturas resistentes às acções sísmicas com um custo razoável e 

estética aceitável. 

O isolamento sísmico das estruturas resulta de uma atitude que procura evitar os problemas 

derivados da actuação sísmica em vez de lidar com as suas consequências. Em vez de se aumentar 

a resistência estrutural dos elementos constituintes do edifício, esta técnica garante a integridade 

destes elementos através da redução das cargas sísmicas actuantes na estrutura, podendo deste 

modo enfrentar sismos de maior magnitude. Essa redução, conforme explicitado anteriormente, é 

assegurada pelo aumento da flexibilidade horizontal da estrutura na zona da base, provocando a 

redução da frequência própria de vibração para um valor fora do intervalo das frequências de 

excitação predominantes nas acções sísmicas. Para além disso, os sistemas de isolamento 

promovem ainda um mecanismo de dissipação de energia, permitindo a redução dos deslocamentos 

laterais que ocorrem ao nível dos aparelhos de apoio. 

O dimensionamento anti-sísmico de um edifício é um problema principalmente relacionado com 

o controlo do aumento progressivo do nível de danos nos elementos estruturais que permitem a 

dissipação da energia, proveniente da acção sísmica, através de ciclos de deformações plásticas. 

Deste modo, os efeitos relacionados com a componente energética da acção sísmica não devem ser 

desprezados na fase de dimensionamento de estruturas. Uma avaliação energética deve ser 

efectuada de modo a se assegurar, como condição de segurança, que o edifício apresenta uma 

capacidade de dissipação de energia, sem incorrer em deformações excessivas ou rotura dos 

elementos estruturais, superior à energia imposta pela acção sísmica. A equação (1) representa 

simplificadamente o balanço energético relativo de um edifício com comportamento não linear sob 

actuação sísmica (Marano e Greco, 2003). 

 IHDSk EEEEE =+++  (1) 
onde, 

kE  – energia cinética; 

SE  – energia de deformação elástica; 

DE  – energia dissipada por amortecimento; 

HE – energia dissipada por histerese; 

IE – energia introduzida no edifício pela acção sísmica. 

Como se pode verificar, quando um edifício é submetido a uma actuação sísmica, uma parte 

da energia absorvida é armazenada na estrutura em forma de energia cinética e de deformação, 

enquanto que a restante parte é dissipada por amortecimento e através do comportamento histerético 

estrutural. A segurança estrutural pode ser promovida através de uma ou ambas as seguintes 

metodologias: o aumento das capacidades de dissipação de energia (ED e EH) ou a redução da 

energia introduzida (EI). A abordagem tradicional de protecção sísmica baseia-se somente na 

primeira metodologia referida, ou seja, depende unicamente dos mecanismos estruturais de 

dissipação energética, provocando um elevado nível de danos estruturais e não estruturais. As 
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estratégias de protecção sísmica passiva, como o isolamento sísmico de base, conferem a segurança 

estrutural principalmente através da redução da energia induzida pelas acções sísmicas. Conforme 

referido anteriormente, esta redução é conseguida através da modificação das propriedades 

dinâmicas do sistema estrutural, que se deve à introdução de dispositivos apropriados para esse 

efeito. 

Um edifício isolado apresenta assim mecanismos de dissipação de energia associados aos 

dispositivos isoladores e à própria estrutura isolada. Contudo, o intuito da estratégia de isolamento 

não passa por aproveitar as características de dissipação estruturais, devendo a energia introduzida 

pelo sismo ser dissipada exclusivamente pelos sistemas de isolamento, permitindo assim que a 

estrutura isolada não apresente qualquer tipo de danos. 

A técnica de isolamento sísmico de base representa também uma alternativa válida na área de 

reabilitação estrutural, onde é utilizada como reforço sísmico de estruturas (atenuando a acção 

sísmica induzida) que, por alguma razão, não cumpram a segurança contra as acções sísmicas. Este 

facto pode ocorrer em estruturas antigas, que foram dimensionadas de acordo com regulamentos que 

incorporavam acções sísmicas regulamentares menos gravosas, ou em estruturas recentes que 

sejam alvo de modificações e passem a necessitar de uma maior protecção sísmica. 

A localização do sistema de isolamento sísmico deve permitir a maior protecção possível da 

estrutura logo, conforme referido anteriormente, deve-se situar na proximidade da base dos edifícios. 

Contudo, a escolha da localização dos dispositivos isoladores pode ser influenciada por motivos 

económicos e práticos. Na Figura 4 apresentam-se as localizações usualmente apresentadas pelo 

sistema de isolamento. 

 

Figura 4 – Diferentes localizações do sistema de isolamento (adaptado de Dowrick, 1987). 

A escolha da localização do sistema de isolamento está relacionada com vários factores, entre 

os quais se podem distinguir as condições do terreno de implantação, o tipo ou natureza da estrutura 

(construção nova ou reabilitação), a facilidade de inspecção dos apoios, a necessidade de 

manutenção e substituição dos apoios. As localizações representadas na Figura 4(a) e (d) são as 

mais comuns mas, no entanto, todas elas apresentam vantagens e desvantagens. Um aspecto 

importante da localização dos apoios respeita à possibilidade de criação de um diafragma rígido na 

base dos pilares ligados ao sistema de isolamento, que é conseguido através de uma malha de vigas, 

de modo a assegurar deformações uniformes em todos os aparelhos isoladores. Este aspecto só não 

(a) (b) (c) (d) 
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é aplicável para a localização apresentada na Figura 4(c) representando uma desvantagem 

importante. 

O maior requisito proveniente da utilização do isolamento sísmico é a necessidade de garantir 

o espaço suficiente, segundo o contorno exterior da estrutura, para permitir a livre vibração do edifício 

e acomodar os elevados deslocamentos que são esperados durante um sismo de magnitude elevada. 

Este espaço pode ser entendido como a folga sísmica necessária entre o edifício isolado e toda a sua 

envolvente, quer sejam outras estruturas, solo, muros de contenção ou qualquer outro tipo de 

obstáculo físico. É imperativo que os donos e ocupantes de uma estrutura sismicamente isolada 

estejam prevenidos da importância funcional desta folga e da necessidade de se manter esse espaço 

desocupado, evitando a acumulação de lixo e nunca o utilizando como local de armazenamento. 

Deste modo, esta abertura deve ser coberta com um sistema que permita o movimento relativo entre 

o edifício e a sua periferia. Por outro lado, após a execução de um edifício isolado, tem se garantir 

que qualquer alteração futura não provoque restrições ou interferências no movimento relativo da 

superstrutura. 

Outro requisito crucial num processo de isolamento sísmico prende-se com a execução das 

ligações do edifício ao exterior, quer sejam dos acessos ou das redes interiores dos edifícios. Todos 

os elementos destes serviços tais como as condutas de abastecimento de água, as condutas de gás, 

os cabos da rede eléctrica, as condutas de ventilação e as canalizações de esgotos, têm de 

apresentar flexibilidade nos locais de atravessamento da superfície de isolamento e nas ligações ao 

exterior, de modo a acomodarem os deslocamentos máximos espectáveis. O sucesso do isolamento 

sísmico é dependente da qualidade da execução destas ligações, principalmente no caso das 

condutas do gás, que em caso de rotura podem colocar em risco a segurança estrutural e a vida dos 

ocupantes. Encontram-se desenvolvidos vários sistemas, como os apresentados na Figura 5(a), (b) e 

(c), que permitem resolver este requisito próprio do isolamento sísmico com grande fiabilidade. 

 

Figura 5 – (a) Ligação flexível de uma conduta de gás ao exterior. (b) Ligação flexível de cabos eléctricos ao 

exterior. (c) Conduta de atravessamento do nível de isolamento. (d) Pormenor de execução na base do núcleo 

de elevadores (adaptado de DIS, 2007). 

O projecto de um edifício com isolamento de base tem também de apresentar um estudo 

pormenorizado relativamente a todos os elementos estruturais que atravessam a superfície de 

(a) (b) (c) (d) 
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isolamento. Este aspecto é particularmente relevante no caso das escadas e dos núcleos de 

elevadores. Na Figura 5(d) apresenta-se uma solução típica para o caso do núcleo dos elevadores, 

que consiste na suspensão do mesmo por parte da superstrutura, concedendo-se o espaço 

necessário para a sua livre oscilação na zona da base. 

Devido à necessidade de inspecção, de manutenção ou até mesmo de substituição dos 

dispositivos isoladores, deve-se realizar um piso técnico que permita o fácil acesso ao sistema de 

isolamento sísmico, como ilustrado na Figura 6(a). Considerando as incertezas associadas às acções 

sísmicas e a todas as assumpções e aproximações usadas no dimensionamento e análise dos 

apoios, pode ser aconselhável a colocação de calços de betão na periferia dos apoios, como se pode 

verificar pela Figura 6(b), com o intuito de transmitir as cargas verticais às fundações em caso de 

rotura dos aparelhos de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6 – (a) Vista do piso técnico de um edifício. (b) Calços para suporte estrutural (Guerreiro, 2006(b)). 

O levantamento dos apoios é um aspecto que não deve ser descurado na fase de 

dimensionamento de um sistema de isolamento. Este efeito é originado por acções laterais que 

tendem a provocar momentos de derrubamento que, quando tomam valores superiores às cargas 

gravíticas, provocam tensões de tracção nos aparelhos de apoio. Os aparelhos mais próximos do 

contorno exterior do edifício e os que suportam os pilares de canto são normalmente os mais 

vulneráveis ao efeito de levantamento. Dado que os apoios não são projectados para suportarem 

tracções devem-se tomar medidas que permitam evitar a sua ocorrência ou, pelo menos, a sua 

manutenção em níveis que não afectem o bom desempenho dos aparelhos. Em situações em que 

não seja possível reduzir as tracções para níveis aceitáveis, devem-se adoptar detalhes particulares 

de conexão, que permitem o controlo da transmissão dos esforços de tracção, e de dispositivos 

especiais, na proximidade dos apoios, que promovam a restituição da posição inicial após 

movimentos de levantamento (Komodromos, 2000). 

Pode-se afirmar que os sistemas de isolamento sísmico são constituídos basicamente por 

elementos isoladores e dispositivos auxiliares (Guerreiro, 2006(a)). Os elementos isoladores têm 

essencialmente a função de conferir a flexibilidade horizontal adequada, a força de restituição mínima 

e o amortecimento apropriado para a execução de um sistema de isolamento sísmico eficaz. Estes 

elementos são normalmente do tipo elastomérico ou deslizantes, sendo a descrição das suas 

principais tipologias realizada no capítulo IV. Os dispositivos auxiliares surgem em casos em que é 

necessário limitar os deslocamentos laterais, originados pelas acções sísmicas, promovendo a 

Calço de 
Betão 

(a) (b) 
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dissipação da energia introduzida pelos sismos, a ligação lateral necessária para equilibrar as cargas 

horizontais de serviço e a restituição da configuração inicial do sistema de isolamento. 

Muitos dos aparelhos isoladores conseguem promover individualmente todas as características 

necessárias para a execução do isolamento sísmico de edifícios. No entanto, está comprovado que 

através da combinação dos mesmos com mecanismos adicionais de dissipação de energia se pode 

obter uma melhoria significativa do desempenho dos sistemas de isolamento. Entre estes 

mecanismos destacam-se os dissipadores viscosos que são caracterizados por apresentarem um 

comportamento não linear. A adição de dissipadores viscosos a um conjunto de aparelhos 

elastoméricos permite a obtenção de reduções nos valores dos deslocamentos laterais até 50% 

(Hussain et al., 2001). Conjuntamente com a redução dos deslocamentos laterais, os dissipadores 

permitem um maior controlo do nível do esforço de corte basal e, consequentemente, dos esforços 

transmitidos à estrutura isolada. O facto dos deslocamentos máximos espectáveis serem menores, 

relativamente à situação de aplicação isolada dos elementos isoladores, permite a adopção de apoios 

de menores dimensões e com menores requisitos de amortecimento. Pelos motivos mencionados, 

uma solução de isolamento que incorpora elementos dissipadores viscosos permite, usualmente, a 

obtenção de custos menores relativamente a sistemas similares sem dissipadores (Hussain et al., 

2001). Contudo, a selecção incorrecta dos dissipadores viscosos pode comprometer o sucesso de 

uma operação de isolamento sísmico. 

Igualmente importante como o reconhecimento das vantagens inerentes à técnica de 

isolamento sísmico é a compreensão das suas limitações e condições de aplicabilidade. Embora a 

tecnologia de isolamento de base se apresente como um método de protecção sísmica bastante 

promissor, não pode ser aplicado em todas as estruturas e em todos os locais. Qualquer processo de 

isolamento sísmico tem de incorporar uma fase inicial que permita concluir se a aplicação desta 

abordagem de protecção sísmica, no âmbito do caso em estudo, é ou não plausível. A praticabilidade 

desta técnica pode ser afectada por vários factores. 

A necessidade da aplicação do isolamento sísmico deve ser avaliada consoante o grau de 

sismicidade característico da zona em que as estruturas a isolar se localizam. As características dos 

terrenos de fundação representam um factor muito importante para o desenvolvimento de um 

processo de isolamento sísmico que, conjuntamente com o tipo da acção sísmica, podem inviabilizar 

a aplicação desta técnica. Deste modo, antes de se iniciar um projecto de isolamento sísmico de base 

de um edifício, devem ser avaliadas as características do solo de fundação e do valor das frequências 

de vibração predominantes nas acções sísmicas próprias do local. 

Em geral, pode-se afirmar que o isolamento sísmico é mais eficaz quanto mais rijos forem os 

solos de fundação. Nos casos em que os solos de fundação apresentem características brandas 

(solos moles) e existirem informações que revelem que as acções sísmicas do local são ricas em 

frequências muito baixas, deve-se evitar a utilização do isolamento sísmico. Em depósitos profundos 

de solos brandos, que são caracterizados por apresentarem frequências próprias reduzidas, ocorre 

usualmente a amplificação das acções em que predominam as frequências baixas, dado que estas 

são filtradas pelo terreno e impostas às estruturas que, no caso de serem muito flexíveis, podem 

mesmo manifestar respostas superiores às que resultariam numa estrutura não isolada. Neste caso 
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as estruturas devem ser bastante rígidas sendo assim desaconselhada a aplicação de sistemas de 

isolamento sísmico. 

Na Figura 7 apresenta-se o efeito das características do solo de fundação e da intensidade da 

acção sísmica na relação entre a altura total (H) e a largura (B) de um edifício isolado. A informação 

ilustrada foi obtida através do estudo computacional da resposta de um edifício isolado, por um 

sistema de apoios elastoméricos, com uma frequência própria de aproximadamente 0,70 Hz, sendo 

que a correspondente estrutura com base fixa era dotada de uma frequência de 1,50 Hz (Li e Wu, 

2006). Os resultados obtidos por esse estudo permitem verificar que a relação limite entre o valor da 

altura e da largura de um edifício isolado (H/B) diminui com o aumento das acelerações máximas 

induzidas pela acção sísmica. Verifica-se também que os solos duros permitem a realização de 

edifícios com relações H/B muito superiores aos solos brandos e de consistência média. É de notar 

que, para intensidades de acelerações do solo superiores a 0,7g (≈ 6,9 m/s2), os solos brandos 

apresentam valores limites da relação H/B iguais à unidade, factor revelador de que a implantação de 

estruturas sismicamente isoladas em solos deste tipo não é adequada. 

 
 
 

Figura 7 – Efeito do solo de fundação e da aceleração do solo na relação H/B (adaptado de Li e Wu, 2006). 

Confere-se deste modo que as características do solo de fundação desempenham um papel 

importante na definição dos sistemas de isolamento sísmico. A observação da Figura 7 permite 

também concluir que é possível a construção de edifícios sismicamente isolados relativamente altos, 

quando fundados em solos duros. 

O isolamento sísmico de base é um método de protecção anti-sísmica usualmente apropriado 

para edifícios de pequeno a médio porte, com 10 a 12 pisos no máximo, cujas estruturas de base fixa 

apresentem frequências próprias de vibração dentro da gama usual das frequências de excitação 

sísmicas (Komodromos, 2000). Dado que o isolamento de base permite a protecção das estruturas 

através da redução das respectivas frequências próprias, para valores situados fora do intervalo das 

frequências com maior conteúdo energético das acções sísmicas, é desaconselhável a sua aplicação 

em estruturas que, por natureza, já apresentam grande flexibilidade. Edifícios muito altos são um 

exemplo destas estruturas, em que a adição de um sistema de isolamento de base não confere 

benefícios para fazer face às actuações sísmicas, podendo mesmo suscitar o aumento das suas 

respostas. 

A protecção sísmica conferida pela técnica de isolamento de base é dependente do aumento 

da flexibilidade horizontal das estruturas. Contudo, um sistema de isolamento deve conseguir 

acomodar os efeitos provenientes da actuação das acções laterais de serviço que, devido à elevada 
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flexibilidade destas estruturas, podem ser condicionantes para o dimensionamento dos aparelhos de 

apoio. Entre estas acções pode-se distinguir a acção do vento, dos sismos de pequena magnitude e 

das vibrações provenientes do tráfego automóvel. O sucesso de uma operação de isolamento 

sísmico de um edifício depende do bom comportamento que a estrutura isolada apresenta perante 

estas acções laterais. Muitos dos aparelhos utilizados no isolamento sísmico de edifícios apresentam, 

para níveis baixos de deformação, rigidez horizontal suficiente para permitir o controlo da resposta 

das estruturas face às acções de serviço. Contudo, se necessário, pode ser efectuada a adição de 

sistemas auxiliares de contraventamento lateral para assegurar o controlo deste efeito. 

Uma limitação evidente da metodologia de isolamento sísmico de base resulta da necessidade 

de garantir o espaço suficiente, durante toda a vida útil do edifício, para que a estrutura isolada possa 

vibrar livremente sem comprometer o funcionamento do sistema de isolamento. Como é evidente, em 

zonas que apresentem uma grande densidade de edifícios, pode não ser possível cumprir este 

requisito. Este aspecto é mais frequente na área da reabilitação estrutural, onde a aplicação do 

isolamento sísmico pode não ser adequada, devido à proximidade registada existente entre a 

estrutura a reabilitar e as estruturas circundantes. 

A eficiência de um sistema de isolamento sísmico depende da relação registada entre a 

frequência própria da estrutura isolada e a frequência da estrutura com base fixa. Deste modo, a 

definição adequada da relação em questão é essencial para o sucesso de uma operação de 

isolamento de base. Com o intuito de se compreender melhor o efeito deste parâmetro, na eficácia 

dos sistemas de isolamento, apresenta-se na Figura 8 as diferenças registadas nos valores dos 

deslocamentos laterais e dos esforços de corte (com evolução em altura) na análise de uma estrutura 

com relações fBase Fixa / fBase Isolada de 1, 2, 3 e 4 (Guerreiro, 2004). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Análise da eficácia dos sistemas de isolamento de base para diferentes relações entre a frequência 

de base fixa e de base isolada (adaptado de Guerreiro, 2004). 
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Os resultados obtidos neste estudo permitem verificar que o isolamento de uma estrutura só 

apresenta uma eficácia relevante quando a frequência própria da estrutura com base fixa é, pelo 

menos, 3 vezes superior ao valor da frequência isolada. Para o caso das relações que cumprem o 

requisito mencionado observa-se que estrutura exibe uma configuração deformada pouco acentuada, 

comportando-se praticamente como um corpo rígido, e apresenta uma redução considerável dos 

esforços de corte ao nível de cada piso, contrariamente ao registado nos restantes casos. 

A partir do momento em que se garante que a frequência isolada é, pelo menos, inferior a um 

terço do valor da frequência própria que a estrutura teria se fosse de base fixa, a eficácia do sistema 

de isolamento é garantida, sendo mesmo esta relação referida na regulamentação.  

É de notar que a componente vertical da acção sísmica não é usualmente considerada no 

dimensionamento dos sistemas de isolamento pois, para além de ser de difícil implementação prática, 

é geralmente menos gravosa relativamente às componentes horizontais. O facto da maioria das 

estruturas serem dimensionadas para acomodarem cargas verticais confere-lhes uma menor 

vulnerabilidade face aos efeitos relativos à componente vertical sísmica. O Eurocódigo 8 (CEN, 2004) 

afirma que, em estruturas com isolamento sísmico de base, a componente vertical da acção sísmica 

pode ser desprezada se a aceleração vertical do solo (avg) for inferior a 2,5 m/s2, ou seja, menor que 

aproximadamente 25% da aceleração da gravidade. 

II.3. SITUAÇÃO EM PORTUGAL E NO MUNDO 
O isolamento sísmico de estruturas é uma técnica ainda pouco explorada em Portugal. Apesar 

de já se contabilizarem algumas aplicações em pontes, como na Ponte Salgueiro Maia em Santarém 

e no viaduto de acesso Sul da Ponte Vasco da Gama, a área dos edifícios apenas viu recentemente a 

inauguração dos dois primeiros edifícios com isolamento sísmico de base. Estes edifícios, 

inaugurados em Abril de 2007, constituem um Complexo Integrado de Saúde construído em Lisboa, 

na zona de Benfica. 

O isolamento sísmico do complexo referido, composto por um hospital e uma residência de 

terceira idade, foi garantido através de sistemas de isolamento de base constituídos por apoios 

cilíndricos de borracha de alto amortecimento (High Damping Rubber Bearing – HDRB), produzidos 

pela FIP Industriale (Guerreiro et al., 2005). Foram aplicados no total 315 apoios do tipo HDRB (195 

no hospital e 120 na residência de terceira idade) com diâmetros compreendidos entre 400 e 900 mm 

e constituídos por dois compostos de borracha distintos, um com módulo de distorção de 0,8 MPa e 

outro com 1,4 MPa. A frequência fundamental dos modos de vibração correspondentes à deformação 

do sistema de isolamento toma um valor de 0,39 Hz, para os deslocamentos horizontais, e de 0,40 Hz, 

para a torção, sendo que os modos de vibração referentes à deformação da superstrutura 

apresentam todos frequências superiores a 1 Hz (Ferreira, 2006). A deformação máxima esperada ao 

nível do sistema de isolamento é de aproximadamente 18 cm, sendo que os aparelhos de apoio 

apresentam alturas entre 25 e 29,8 cm. 

O cenário descrito para a implementação deste sistema de prevenção sísmica de edifícios em 

Portugal poderia ter sido alterado anteriormente, dado que em finais de 2002 foi terminado o projecto 

do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) que integrava um edifício com isolamento 
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de base. Contudo, estando este projecto elaborado e aprovado, espera ainda o lançamento do 

concurso para a sua construção. 

A tecnologia de isolamento sísmico de base denota já alguma expressão a nível mundial, 

encontrando-se na vanguarda desta técnica países como o Japão, os Estados Unidos da América, a 

Itália e a Nova Zelândia. Apesar de ser difícil seguir o andamento do número de aplicações de 

isolamento sísmico a nível mundial, devido ao forte crescimento desta tecnologia, apresenta-se na 

Figura 9 a contabilização dos edifícios isolados, por país, realizada no decorrer do ano 2005. 

 
Figura 9 – Aplicações de isolamento sísmico de edifícios em 2005 (Forni, 2005). 

É de notar que a evolução verificada no número de aplicações do isolamento sísmico em 

edifícios tem sofrido um aumento acentuado nos últimos anos. Este facto deve-se principalmente ao 

bom comportamento demonstrado pelos edifícios isolados perante actuações sísmicas recentes. 

Como exemplo pode-se referir o caso do edifício “West Japan Postal Savings Computer Center 

(West-1)” cuja eficiência demonstrada durante o sismo de Kobe, ocorrido em Janeiro de 1995, 

impulsionou a aplicação dos sistemas de isolamento sísmico de base no Japão. O Japão é, 

presentemente, o país com o maior número de aplicações desta tecnologia na protecção sísmica de 

edifícios. 
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III. REGULAMENTAÇÃO 
Uma das principais razões frequentemente apontadas para justificar a dificuldade revelada pela 

técnica de isolamento de base, para se impor como uma alternativa corrente na área de protecção 

sísmica de estruturas, é a falta de regulamentação. Contudo, existem presentemente vários conjuntos 

de normas que fornecem especificações sobre este tema, sendo de destacar a última versão do 

Eurocódigo 8 (EC8) que apresenta prescrições relativas ao isolamento sísmico de edifícios (CEN, 

2004) e de pontes (CEN, 2005). A existência de regulamentação adequada, que permita definir a 

forma correcta de aplicação desta tecnologia, é essencial para fomentar o aumento do número de 

aplicações dos sistemas de isolamento e promover a consolidação do papel desta técnica na área de 

protecção sísmica de estruturas. A função da regulamentação mostra-se assim vital para o 

desenvolvimento do isolamento sísmico de base de edifícios. Por esta razão, efectua-se no presente 

capítulo a descrição de algumas das especificações presentes em três dos principais regulamentos 

existentes nesta área: o Eurocódigo 8 (CEN, 2004), o regulamento italiano (Ordinanza N.3431, 2005) e 

o regulamento americano (BSSC, 2003). 

O aparecimento dos primeiros documentos com regras relativas ao dimensionamento de 

estruturas com isolamento sísmico surge, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, no início dos anos 

70 (Skinner et al., 1993). No entanto, os primeiros regulamentos referentes à técnica de isolamento 

sísmico aparecem somente no início da década de 1990 nos Estados Unidos e no Japão. 

Relativamente ao continente europeu, o início do estudo incidente na tecnologia de isolamento de 

base decorre principalmente em Itália, onde surge um regulamento sobre esta matéria em 1993. 

Entretanto, com o progresso que se tem vindo a registar nesta área, foram realizadas várias 

actualizações dos regulamentos referidos. 

A descrição do Eurocódigo 8 (EC8), do regulamento italiano (RI) e do regulamento americano 

(RA), apresentada de seguida, centra-se nomeadamente na análise comparativa das prescrições 

relativas a cada uma destas normas, tendo em consideração os principais pontos em que estas se 

baseiam. Deste modo, focam-se apenas os pontos relativos às particularidades da acção sísmica, à 

modelação dos sistemas de isolamento e às metodologias de análise estrutural. 

III.1. ACÇÃO SÍSMICA 
A definição da acção sísmica, elaborada pelos três regulamentos em análise, exibe algumas 

divergências que são de referir. As especificações realizadas pelo EC8 e pelo RI mostram-se 

praticamente análogas, enquanto que a abordagem apresentada pelo RA se revela um pouco 

diferente. 

Conforme as indicações presentes no EC8 e no RI, os edifícios sismicamente isolados têm de 

respeitar dois requisitos principais: o de não colapso e o de limitação de danos. O requisito de não 

colapso é garantido através da verificação do Estado Limite Último (ELU), em que a acção sísmica de 

dimensionamento é caracterizada por um período de retorno (TNCR) de 475 anos. Este é um valor 

recomendado em ambos os regulamentos e equivale à consideração de uma acção cuja 
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probabilidade de ser excedida é, no máximo, de 10% em 50 anos ( ≈−−= )10,01ln(/50NCRT  475 

anos). O EC8 e o RI, com o intuito de controlar a extensão dos danos decorrentes das actuações 

sísmicas, estabelecem que as estruturas isoladas devem verificar o Estado de Limitação de Danos 

(ELD). Os períodos de retorno das acções sísmicas, recomendados no EC8 e no RI, referentes a este 

estado limite não são idênticos, como se verificou na condição de não colapso, mas apresentam 

ordens de grandeza similares. Enquanto que o EC8 recomenda um período de retorno (TDLR) de 95 

anos, correspondente a uma probabilidade de excedência de 10% em 10 anos, o RI indica um valor 

de 75 anos, relativo a uma probabilidade de excedência de 50% em 50 anos. 

O RA indica que a resposta dos edifícios sismicamente isolados deve ser analisada face à 

actuação de dois tipos de acção sísmica distintos, ou seja, para uma acção sísmica de 

dimensionamento (Design Basis Earthquake – DBE) e para uma acção sísmica máxima (Maximum 

Considered Earthquake – MCE). O sismo de dimensionamento (DBE) apresenta as mesmas 

características das acções definidas no EC8 e no RI para o ELU, sendo referente a um período de 

retorno de 475 anos, enquanto que o sismo máximo em consideração (MCE) é relativo a uma acção 

sísmica com um período de retorno de 2500 anos, que corresponde a uma probabilidade de 

excedência de 2% em 50 anos. No âmbito do estudo de um edifício isolado, o sismo máximo em 

consideração (MCE) é apenas utilizado na verificação de segurança dos aparelhos de apoio, 

enquanto que a aplicação do sismo de dimensionamento (DBE) fornece os deslocamentos com que 

se efectua o dimensionamento da estrutura. 

O EC8 e o RI também tomam precauções adicionais relativamente à verificação de segurança 

dos aparelhos isoladores, dado que o bom desempenho do sistema de isolamento, aquando da 

ocorrência de uma acção sísmica, é crucial para a manutenção da segurança global dos edifícios. 

Deste modo, os dois regulamentos referem que os aparelhos de apoio devem ser dimensionados 

para valores de deslocamentos laterais sísmicos, relativos ao Estado Limite Último, amplificados por 

um factor de segurança xγ , cujo valor recomendado é de 1,2. Esta medida resulta, indirectamente, 

na adopção de uma acção sísmica com um período de retorno superior à adoptada no ELU. 

Os três regulamentos em análise apresentam uma classificação das estruturas relativamente 

ao seu grau de importância, sendo que o EC8 considera quatro classes de importância distintas, 

enquanto que o RA e o RI consideram apenas três. Deste modo, a acção sísmica considerada no 

dimensionamento dos edifícios deve ser directamente afectada por um factor de importância ( Iγ ) 

adequado a cada caso de estudo. 

De acordo com o EC8, os esforços de dimensionamento dos elementos constituintes da 

superstrutura de um edifício isolado, podem ser obtidos através da divisão dos efeitos sísmicos por 

um coeficiente de comportamento (q), que pode tomar um valor até 1,50. No RI e no RA o valor deste 

parâmetro é definido de maneira diferente, sendo dependente das características do sistema 

estrutural resistente, embora, para a maioria dos edifícios, resulte em valores da mesma ordem de 

grandeza da indicada no EC8. 

Relativamente aos elementos estruturais da substrutura dos edifícios isolados, os três 

regulamentos indicam que se deve utilizar um coeficiente de comportamento (q) igual a 1, com o 
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intuito de conferir uma resistência adicional para minimizar possíveis assentamentos diferenciais e 

evitar deformações elevadas ao nível da superfície de isolamento. 

III.2. MODELAÇÃO DOS SISTEMAS DE ISOLAMENTO 
A definição de um modelo fiável para a análise global de uma estrutura sismicamente isolada 

depende de uma modelação credível do comportamento do sistema de isolamento. Por essa razão, 

os vários regulamentos relativos ao isolamento sísmico de edifícios apresentam algumas 

especificações relativamente à modelação dos aparelhos isoladores. 

As propriedades físicas e mecânicas dos sistemas de isolamento sísmico podem sofrer 

alterações importantes durante a vida útil das estruturas isoladas. Uma das principais preocupações, 

partilhada pelos três regulamentos em análise, prende-se com a identificação dos factores que 

provocam a modificação das características dos apoios isoladores. Deste modo, os regulamentos 

referem que as propriedades dos sistemas de isolamento, a considerar na fase de dimensionamento, 

devem contabilizar a influência dos seguintes parâmetros: 

• Taxa de aplicação de deslocamentos; 

• Valor da carga vertical que actua simultaneamente com a acção sísmica; 

• Velocidade de deformação; 

• Desgaste devido a carregamentos cíclicos; 

• Variabilidade das características mecânicas dos aparelhos de acordo com o fornecedor; 

• Efeitos prejudiciais provenientes da exposição ambiental, tais como o fogo, a variação da 

temperatura, os ataques químicos e biológicos; 

• Alteração das propriedades com o tempo (envelhecimento). 

Os regulamentos analisados estão em consenso relativamente à identificação da generalidade 

dos efeitos enumerados. Tendo em atenção a variabilidade das propriedades dos sistemas de 

isolamento, as acelerações e as forças de inércia induzidas pelos sismos nas estruturas isoladas 

devem ser avaliadas tendo em consideração o valor máximo da rigidez e os valores mínimos do 

amortecimento e dos coeficientes de atrito característicos dos sistemas de isolamento, enquanto que 

os deslocamentos devem ser determinados tendo em consideração os valores mínimos das três 

grandezas referidas. Estas regras gerais representam a base, para a análise das estruturas isoladas, 

dos três regulamentos analisados. 

É de notar que estas normas se referem principalmente à aplicação de sistemas de isolamento 

compostos por aparelhos de apoio elastoméricos ou deslizantes, sendo este aspecto mais destacado 

pelo RI que apresenta uma descrição bastante completa das características que estes apoios devem 

evidenciar. A possibilidade de se utilizarem dispositivos auxiliares, para conferir um controlo adicional 

dos efeitos de torção globais ou conceder uma maior capacidade de dissipação de energia, é também 

exposta nos três regulamentos. A norma italiana revela-se novamente mais completa na 

caracterização das propriedades destes dispositivos, dedicando alguns pontos à descrição do 

comportamento de dispositivos auxiliares com comportamento não linear, viscoso e linear ou quase 

linear. 
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Embora a maioria dos aparelhos isoladores apresentem um comportamento não linear, os 

regulamentos referem a possibilidade de se efectuar a modelação dos sistemas de isolamento com 

uma relação força–deformação linear, permitindo que o estudo da sua resposta seja realizado através 

de uma análise linear equivalente. De acordo com o EC8, os sistemas de isolamento podem ser 

modelados com um comportamento visco-elástico linear equivalente se forem compostos por apoios 

elastoméricos laminados e se cumprirem todas as seguintes condições: 

(1) A rigidez efectiva do sistema de isolamento referente à deformação total de projecto (Δ), não 

apresente um valor inferior a 50% da rigidez efectiva correspondente a uma deformação de 

0,20 Δ; 

(2) O coeficiente de amortecimento efectivo não pode exceder 30%; 

(3) As relações força–deslocamento características dos sistemas de isolamento (propriedades 

mecânicas) não apresentem variações superiores a 10% devido à variação da taxa de 

aplicação de deslocamentos ou devido à actuação de carregamentos verticais; 

(4) O aumento do valor da força de restituição que ocorre na transição de uma deformação 

correspondente a 0,50 Δ para a deformação Δ não pode ser inferior a 2,5% do peso total da 

superstrutura (P). 

As condições necessárias para que os sistemas de isolamento possam ser modelados com um 

comportamento linear equivalente indicadas no RI são praticamente idênticas às referidas pelo EC8. 

A norma italiana define a condição (3) com maior precisão, indicando que as características 

mecânicas dos apoios não podem evidenciar variações superiores a 10% para um campo de variação 

da taxa de aplicação de deslocamentos de ± 30% do deslocamento máximo de projecto. 

Relativamente à condição (4), o RI é mais permissivo, permitindo que o aumento da força de 

restituição seja apenas maior ou igual a 1,25% de P. 

O RA não apresenta a descrição directa dos critérios que os apoios devem cumprir para que 

possam ser modelados com comportamento linear. Contudo, aquando da definição das condições 

que as estruturas isoladas devem cumprir para que possam ser analisadas através do Método das 

Forças Laterais Equivalentes (Equivalent Lateral Force Procedure), o documento americano revela 

alguns requisitos relacionados com os descritos anteriormente. Esta norma revela-se menos 

prescritiva que o EC8 e ao RI relativamente à definição destes critérios. No RA a condição (1) é 

menos severa, permitindo que a rigidez efectiva do sistema de isolamento referente à deformação 

total de projecto (Δ) tenha apenas que apresentar um valor superior a um terço da rigidez relativa a 

20% de Δ. A condição (4), referente ao aumento do valor da força de restituição do sistema de 

isolamento, é igual no EC8 e no RA. Relativamente aos aspectos referidos nas condições (2) e (3), o 

documento americano não formula nenhuma indicação específica. 

Verifica-se assim que os três regulamentos analisados estão praticamente de acordo sobre 

esta questão, apontando critérios semelhantes relativamente à possibilidade da modelação dos 

apoios isoladores com um comportamento linear equivalente. Contudo, é de referir que o RA é o 

menos descritivo relativamente à definição destes critérios. 
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III.3. MÉTODOS DE ANÁLISE ESTRUTURAL 
Um dos principais objectivos dos vários regulamentos, dedicados à técnica de isolamento 

sísmico de edifícios, prende-se com a identificação dos métodos de análise adequados para a 

avaliação da resposta sísmica das estruturas isoladas. Dado que a superstrutura de um edifício 

isolado é geralmente analisada no domínio elástico, a definição de uma metodologia de análise global 

de uma estrutura isolada depende principalmente das características de funcionamento dos sistemas 

de isolamento. 

A grande maioria dos sistemas de isolamento é caracterizada por um funcionamento não 

linear. Nestes casos, a análise estrutural tem de ser obrigatoriamente realizada no domínio do tempo. 

No entanto, conforme referido no ponto III.2, é possível efectuar a modelação dos sistemas de 

isolamento através de um modelo de comportamento linear equivalente sendo assim, de acordo com 

a regulamentação, exequível a realização da análise estrutural através de um método estático 

equivalente ou através de uma análise dinâmica modal. 

Todas as metodologias que os documentos normativos permitem, para avaliar o 

comportamento estrutural dos edifícios sismicamente isolados, são esquematicamente ilustradas na 

Figura 10. 

Figura 10 – Métodos de análise estrutural permitidos pelas regulamentações. 

As principais particularidades relativas à aplicação de cada um dos métodos de análise global 

das estruturas isoladas, referidas nas três normas em consideração, são apresentadas de seguida. 

III.3.1. ANÁLISE ESTÁTICA LINEAR (ANÁLISE LINEAR SIMPLIFICADA) 

O método de análise estrutural linear simplificada representa a metodologia menos complexa, 

considerada na regulamentação, para avaliar a resposta sísmica de estruturas isoladas e é 

usualmente designado por método estático equivalente, dado que considera apenas o primeiro modo 

de vibração estrutural. Esta metodologia, referida no RA como o Método das Forças Laterais 

Equivalentes (Equivalent Lateral Force Procedure), entra em consideração com duas translações 

horizontais, às quais sobrepõe separadamente os efeitos adicionais de torção, assumindo que a 

Métodos de Análise Estrutural 

 

Análise Linear 
 

Análise Não Linear 

Análise Modal por 
Espectro de Resposta 

 

Análise Estática 
 

Análise Dinâmica 

Análise no Domínio do 
Tempo (Acelerogramas)

Análise Linear Simplificada 
(Método Estático Equivalente) 



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO DE BASE EM EDIFÍCIOS 

 22

superstrutura se comporta como um corpo rígido em translação sobre o sistema de isolamento. Deste 

modo, o sistema estrutural é caracterizado pelo período efectivo obtido através da seguinte equação: 

 
efectiva

efectivo K
MT π2=  (2) 

onde, 

M  – massa total da superstrutura; 

efectivaK – rigidez horizontal efectiva do sistema de isolamento. 

O recurso a esta metodologia revela-se hoje em dia quase desnecessário, dado que a 

utilização de outros tipos de análises mais sofisticadas, que permitem a obtenção de resultados mais 

precisos, pode ser facilmente realizada através de programas computacionais de cálculo automático. 

No entanto, as condições de aplicação da análise linear simplificada, apresentadas nas 

regulamentações, continuam a representar uma ferramenta muito útil para a definição das 

propriedades dos edifícios isolados pois, se forem cumpridas, garantem que os mesmos exibam um 

comportamento estrutural mais regular e com maior previsibilidade. 

Na Tabela 1 é efectuada a comparação dos vários critérios, indicados nos três regulamentos 

em análise, que devem ser cumpridos de modo a ser possível a aplicação da análise linear 

simplificada, para além da condição do sistema de isolamento ter ser modelado através de um 

modelo linear equivalente (condição essencial para a aplicação deste método). Estes critérios 

dependem das características da superstrutura, da tipologia do solo de fundação, do nível de 

sismicidade do local e das propriedades do sistema de isolamento. 

Tabela 1 – Comparação dos requisitos necessários para aplicação da análise linear simplificada 

Critérios Eurocódigo 8 Reg. Italiano Reg. Americano 

(1) Excentricidade máxima entre CM e CR 7,5% 3% Não especificado 

(2) Limitação do nível de sismicidade local 
Distância superior a 
15 km para falhas 

activas com Ms ≥ 6,5
Não especificado S1 ≤ 0,6g 

(3) Limitação do tipo de solo Não especificado Não especificado Classe A, B, C ou D
(4) Superstrutura simétrica e regular em planta Necessário Necessário Necessário 

(5) Máxima dimensão em planta do edifício 50 m 50 m Não especificado 
(6) Altura máxima da superstrutura Não especificado 20 m 20 m 

(7) Número máximo de pisos Não especificado 5 4 
(8) Tracção nos aparelhos isoladores Não especificado Não permitido Não especificado 

(9) Período efectivo da estrutura isolada sTTBF 33 ≤≤  sTTBF 33 ≤≤  sTTBF 33 ≤≤  

(10) Período de vibração vertical máximo sTV 1,0≤  sTV 1,0≤  Não especificado 
(11) Relação entre a rigidez vertical e a rigidez 
horizontal (KV / KH) do sistema de isolamento 150≥  800≥  Não especificado 

 

Através da análise da tabela anterior pode-se verificar que os três regulamentos apresentam 

algumas diferenças na definição das condições necessárias à aplicação da análise linear simplificada. 

Para a condição (1), relativa à máxima excentricidade que pode ocorrer entre o centro de rigidez do 

sistema de isolamento e a projecção vertical do centro de massa da superstrutura, o EC8 é mais 

permissivo comparativamente com o RI, permitindo que a excentricidade tome um valor até 7,5% da 



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO DE BASE EM EDIFÍCIOS 

 23

dimensão da superstrutura transversal à direcção horizontal em consideração. O RA não aponta 

nenhum valor máximo para esta grandeza. 

A limitação do nível de sismicidade do local, condição (2), é requerida pelo EC8 e pelo RA, 

sendo definida de formas distintas. O EC8 não permite a utilização da análise linear simplificada em 

locais que se situem a menos de 15 km de uma falha activa com potencial para originar um sismo 

com magnitude (Ms) superior a 6,5. No caso do RA, este requisito é definido relativamente ao valor da 

aceleração espectral, ou seja, este tipo de análise só se pode realizar quando o valor da aceleração 

espectral, referente ao máximo sismo considerado e para um nível de amortecimento de 5%, 

correspondente a uma frequência de vibração de 1 Hz (S1) for inferior a 60% da aceleração da 

gravidade (g). O RA é o único regulamento a definir uma condição relativa às características do solo, 

condição (3), não permitindo a aplicação deste método para edifícios cujos solos de fundação sejam 

da classe E ou F, de acordo com a classificação própria desta norma. 

As características da superstrutura têm de obedecer a alguns parâmetros de modo a ser 

possível avaliar a resposta sísmica dos edifícios isolados através da análise estática. Os três 

regulamentos referem a necessidade da superstrutura dispor de uma configuração regular e 

simétrica, condição (4), segundo as duas direcções ortogonais em planta. O EC8 e o RI determinam, 

na condição (5), que edifícios com dimensões em planta superiores a 50 m não podem ser analisados 

pelo método estático. Contudo, o EC8 não apresenta nenhuma limitação para a altura máxima ou 

para o número de pisos dos edifícios, condição (6) e (7), enquanto que o RA e o RI indicam que a 

superstrutura não deve exibir uma altura superior a 20 m e um número de pisos superior a 4 ou 5, 

respectivamente. É de notar que o facto do EC8 não indicar nenhum valor limite para a altura da 

superstrutura pode induzir alguma inadequação na utilização da análise linear simplificada, dado que 

esta metodologia não permite contabilizar a participação dos modos de vibração superiores na 

resposta da estrutura. Quanto mais alto é o edifício em estudo mais relevante se torna este aspecto, 

que pode provocar a alteração da distribuição das forças em altura, realizada no decorrer da 

aplicação desta metodologia. 

Embora não se refira directamente em nenhuma das condições enunciadas na Tabela 1, os 

três regulamentos alertam para a necessidade dos elementos constituintes da substrutura exibirem 

uma elevada rigidez horizontal, de modo a que se possa considerar que não ocorrem deslocamentos 

significativos ao nível da base dos sistemas de isolamento. Com este intuito, o RI indica que a 

frequência própria de vibração da substrutura não pode ser inferior a 20Hz, garantindo assim que a 

mesma possa ser considerada como infinitamente rígida. 

A condição (8) revela que só o RI obriga a que não se possam desenvolver tensões de tracção 

em nenhum dos aparelhos isoladores, aquando da actuação simultânea da acção sísmica e dos 

carregamentos verticais, para que a análise estática possa ser realizada. O EC8 e o RA, ao não 

contemplarem esta última condição, não permitem o controlo dos efeitos relativos à presença de 

tracções nos aparelhos de apoio, como por exemplo o levantamento dos dispositivos, na aplicação do 

método de análise estática linear. 

Conforme descrito na condição (9), os três regulamentos indicam o mesmo limite inferior e 

superior para o período efectivo da estrutura isolada. Assim, para que o método estático possa ser 
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aplicado, o período da estrutura tem de ser, no mínimo, três vezes superior ao período que a 

estrutura teria se apresentasse base fixa (TBF), garantindo-se deste modo que a superstrutura se 

comporte como um corpo rígido. No entanto, o período efectivo não deve exibir um valor superior a 3 

segundos. O EC8 e o RI referem ainda que o período de vibração da estrutura na direcção vertical 

(TV) não deve ser superior a 0,1 segundos (condição (10) da Tabela 1), de modo a que o 

comportamento dinâmico da estrutura não seja afectado pelos movimentos verticais. O valor do 

período de vibração vertical (TV) é obtido através da aplicação da equação (2), utilizando o valor da 

rigidez vertical (KV) em vez da rigidez horizontal efectiva. A condição (11) indica que EC8 e o RI 

definem um limite inferior para a relação registada entre a rigidez vertical e horizontal do sistema de 

isolamento (KV / KH). Enquanto que o RI indica que a rigidez vertical deve tomar um valor, no mínimo, 

800 vezes superior ao valor da rigidez horizontal, o EC8 refere uma relação de apenas 150. Esta 

relação deve tomar um valor elevado devido ao facto da rigidez vertical do sistema de isolamento 

poder provocar a amplificação das vibrações verticais e, consequentemente, aumentar os efeitos de 

rotação segundo os eixos horizontais. O RA não especifica nenhuma limitação para a relação entre a 

rigidez vertical e horizontal do sistema de isolamento, embora a ocorrência das rotações referidas 

possa tornar a aplicação deste método altamente desadequada. 

Discutidas as condições de aplicação do método de análise linear simplificada, convém agora 

referir o modo de aplicação deste procedimento indicado pelos três regulamentos. Este método é 

definido de modo idêntico no EC8 e no RI. O método estático descrito no RA exibe algumas 

diferenças relativamente ao procedimento presente no EC8 e no RI, apresentando mesmo outra 

denominação: Método das Forças Laterais Equivalentes (Equivalent Lateral Force Procedure). 

Aplicando a análise linear simplificada, de acordo com o EC8 e o RI, o deslocamento horizontal 

de projecto do sistema de isolamento (ddc), que ocorre no centro de rigidez do sistema, é calculado 

através da seguinte expressão: 

 
MinEfectiva

efectivoefectivoa
dc K

TSMd
,

),( ξ×
=  (3) 

em que, 

M  – massa total da superstrutura; 

),( efectivoefectivoa TS ξ  – aceleração espectral, referente ao espectro de resposta elástico; 

MinefectivaK , – valor mínimo da rigidez horizontal efectiva do sistema de isolamento. 

A actuação sísmica registada sobre a superstrutura é simulada através da aplicação, em altura, 

de forças horizontais dadas por: 

 ),( efectivoefectivoajj TSmf ξ×=  (4) 
onde, 

jm – massa ao nível do piso j. 

O valor dos deslocamentos e dos esforços ocorridos ao nível de cada apoio isolador, para cada 

direcção, é obtido através da multiplicação das equações (3) e (4) por um factor de amplificação, que 

depende da posição do apoio, do valor do raio de torção do sistema de isolamento e da 

excentricidade total entre o centro de rigidez do sistema de isolamento e a projecção vertical do 

centro de massa da superstrutura. 
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O procedimento definido no RA, para a realização do método de análise estática de edifícios 

isolados, apresenta algumas diferenças na definição das fórmulas para obtenção dos deslocamentos 

e esforços devidos à acção sísmica, mas baseia-se nos mesmos fundamentos teóricos que a 

metodologia descrita pelo EC8 e o RI. De acordo com RA o deslocamento horizontal de projecto do 

sistema de isolamento é calculado através da seguinte expressão: 

 
B

TSgddc
×

×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛= 1
24π

 (5) 

onde, 
g  – aceleração da gravidade ( 2/81,9 sm≈ ); 

1S  – aceleração espectral, para um amortecimento de 5%, correspondente à frequência de 1 Hz; 

T  – período efectivo da estrutura sismicamente isolada; 

B – coeficiente numérico relativo ao amortecimento efectivo do sistema de isolamento. 

O RA define a equação (5) para as duas tipologias de acções sísmicas que considera, ou seja, 

para o sismo de dimensionamento (DBE) e para o sismo máximo em consideração (MCE). Deste 

modo, os valores a adoptar para os parâmetros S1, T e B são dependentes do tipo de acção sísmica 

em análise. O deslocamento total ocorrido ao nível de cada aparelho de apoio entra em consideração 

com os deslocamentos adicionais derivados dos efeitos de torção, sendo obtido, para cada direcção 

horizontal, através da seguinte expressão: 

 ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
+

×+×= 22
121

db
eydd dcTotal  (6) 

em que, 
y  – distância entre o centro de rigidez do sistema de isolamento e o apoio em consideração, medida 

na perpendicular à direcção da acção sísmica considerada; 

e  – excentricidade entre o centro de rigidez do sistema de isolamento e o centro de massa da 

superstrutura, mais a excentricidade acidental, que é estimada com um valor igual a 5% da dimensão 

em planta da estrutura na direcção perpendicular à direcção da acção em consideração; 

b  – menor dimensão em planta da estrutura; 

d – maior dimensão em planta da estrutura. 

O RA refere ainda que o valor de dTotal, calculado através equação (6), não pode ser inferior a 

dcd×1,1 . Os elementos da superstrutura têm de ser dimensionados para o esforço de corte dado por: 

 
I

dcMax
S R

dK
V

×
=  (7) 

onde, 

MaxK  – rigidez horizontal máxima do sistema de isolamento; 

IR – coeficiente de comportamento relacionado com a tipologia do sistema estrutural resistente, que 

pode tomado com um valor igual a 3/8 do coeficiente que se adoptava caso a estrutura tivesse base 

fixa (contudo, 0,20,1 ≤≤ IR ). 

O Método das Forças Laterais Equivalentes corresponde à distribuição da força VS, ao longo da 

altura do edifício, resultando numa configuração triangular invertida. Esta conjectura, equivalente à 

adoptada no caso de estruturas de base fixa, negligencia o facto da superstrutura dos edifícios 
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isolados se comportar como um corpo rígido, facto que possibilita a adopção de uma distribuição 

aproximadamente uniforme de acelerações, como é assumido pelo EC8 e o RI. 

III.3.2. ANÁLISES DINÂMICAS 

O recurso a análises dinâmicas tridimensionais, para avaliar a resposta sísmica das estruturas, 

permite a obtenção de resultados mais rigorosos relativamente a qualquer tipo de análise estática. Os 

programas computacionais de cálculo automático permitem a fácil realização deste tipo de análises. 

Conforme representado na Figura 10, a análise dinâmica pode ser efectuada através de dois 

procedimentos distintos, ou seja, recorrendo-se a uma análise por espectro de resposta ou a uma 

análise no domínio do tempo. Apresenta-se de seguida a descrição, presente nos três regulamentos 

em análise, das principais particularidades relativas à aplicação destas duas tipologias de análises 

dinâmicas. 

III.3.2.1. Análise Modal por Espectro de Resposta (Análise Modal Linear) 

Caso o comportamento do sistema de isolamento possa ser modelado como linear equivalente 

mas alguma das condições presentes na Tabela 1 não for cumprida, o EC8 indica que a análise da 

resposta sísmica do edifício isolado deve ser efectuada através de uma análise dinâmica modal por 

espectro de resposta, onde a superstrutura e o sistema de isolamento são modelados com um 

comportamento elástico linear. 

O RI determina que a análise modal linear por espectro de resposta, de um edifício 

sismicamente isolado, é permitida sempre que o sistema de isolamento possa ser modelado com 

comportamento linear equivalente. Contudo, este regulamento indica que caso a condição (11) 

presente na Tabela 1 não seja cumprida, a componente vertical da acção sísmica não pode ser 

negligenciada no decorrer desta análise. 

De acordo com o RA, a análise modal por espectro de resposta só é aplicável nos casos em 

que o sistema de isolamento pode ser modelado com comportamento linear equivalente e quando a 

condição (3), descrita na Tabela 1, for satisfeita. Em qualquer outra situação o RA determina a 

utilização de uma análise no domínio do tempo. O documento americano indica ainda que a resposta 

sísmica obtida através de metodologias de análise dinâmicas, quer seja uma análise modal por 

espectro de resposta ou no domínio do tempo, tem de ser sempre comparada com os resultados 

obtidos através da aplicação do método de análise linear simplificada. Deste modo, os resultados 

aferidos pelo método estático permitem a definição do limite mínimo para os valores alcançados 

através dos procedimentos dinâmicos. Por exemplo, o deslocamento total de projecto do sistema de 

isolamento, registado através da aplicação da análise modal linear, tem de apresentar um valor 

superior a 80% do respectivo deslocamento obtido através da análise linear simplificada, 

considerando a acção sísmica máxima (MCE). O facto da análise linear simplificada ter de ser 

sempre realizada, no decorrer de qualquer processo de dimensionamento de um sistema de 

isolamento sísmico, revela-se como a diferença principal apresentada pelo RA relativamente às 

especificações presentes no EC8 e no RI. 
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Para a realização da análise dinâmica modal, o EC8 e o RI referem que o espectro de resposta 

elástico deve contabilizar uma correcção devida às características de amortecimento dos sistemas de 

isolamento. Esta correcção é efectuada através da multiplicação directa do espectro de resposta 

elástico, relativo a um nível de amortecimento de 5%, pelo seguinte factor: 

 
ξ

η
+

=
5
10  (8) 

onde, 
ξ – amortecimento viscoso efectivo do sistema de isolamento (em percentagem). 

Ambas as normas determinam um valor mínimo de 0,55 para o parâmetro η. Esta medida 

determina que uma análise modal por espectro de resposta, de um edifício sismicamente isolado, não 

pode considerar um sistema de isolamento cujo nível de amortecimento seja superior a, 

aproximadamente, 28% do amortecimento crítico. O RI indica que a redução do espectro de resposta 

deve ser realizada para os períodos de vibração superiores a 80% do período de vibração 

fundamental do edifício isolado. 

De acordo com RA o amortecimento característico dos sistemas de isolamento é contabilizado 

através da divisão dos valores espectrais por um factor B, como se pode verificar na equação (5). 

Este factor B é dependente do amortecimento efectivo do sistema de isolamento (ξ ) e pode tomar 

valores entre 0,8 e 2,0. Este parâmetro pode ser aproximadamente estimado através da seguinte 

relação (Naeim e Kelly, 1999): 

 
)ln1(25,0

1
ξ−×

=B  (9) 

III.3.2.2. Análise no Domínio do Tempo 

Os três regulamentos em consideração referem que caso não seja possível representar o 

comportamento do sistema de isolamento através de um modelo linear equivalente, a análise da 

resposta sísmica das estruturas isoladas tem de ser determinada através da realização de uma 

análise dinâmica no domínio do tempo, com base em séries de acelerações (acelerogramas). Nesta 

situação, só o sistema de isolamento deve ser modelado com comportamento não linear, enquanto 

que a superstrutura deve manter um modelo linear. 

Tal como é indicado na Figura 10, a análise no domínio do tempo pode ser utilizada para 

avaliar a resposta sísmica de qualquer tipo uma estrutura isolada, independentemente das 

características do sistema de isolamento serem lineares ou não lineares. Assim, a análise linear no 

domínio do tempo pode substituir a análise modal por espectro de resposta na determinação da 

resposta sísmica de estruturas isoladas por sistemas de isolamento que podem ser representados 

com um modelo de comportamento linear equivalente. 

Os três regulamentos não exibem diferenças relevantes na definição da metodologia de análise 

dinâmica no domínio do tempo, sendo referido em todos eles que este método nunca se deve ser 

aplicar recorrendo a menos de três séries de acelerações distintas. No caso de análises não lineares, 

indicam que devem ser utilizados pelo menos sete acelerogramas, podendo, deste modo, a resposta 

sísmica de dimensionamento ser determinada através da média dos resultados obtidos. Caso 

contrário deve ser considerada a resposta máxima observada, para o dimensionamento dos edifícios. 
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IV. APARELHOS DE ISOLAMENTO SÍSMICO DE BASE 
O processo de escolha do tipo de isoladores a aplicar num edifício reveste-se de grande 

importância pois é dele que depende grande parte do sucesso duma operação de isolamento sísmico 

de base. O conhecimento das características comportamentais, intrínsecas de cada tipo de apoio, é 

essencial para uma escolha fundamentada de um sistema de isolamento. 

Das várias tipologias de isoladores sísmicos de base que existem presentemente no mercado 

são de destacar os apoios elastoméricos e os apoios isoladores deslizantes. Entre os apoios 

elastoméricos distinguem-se como os principais sistemas de isolamento os apoios de borracha de 

alto amortecimento (HDRB – High Damping Rubber Bearings) e os apoios de borracha com núcleo de 

chumbo (LRB – Lead Rubber Bearings). Os apoios pendulares com atrito (FPS – Friction Pendulum 

System) destacam-se entre os aparelhos deslizantes. 

Os sistemas de isolamento compostos pelos dispositivos referidos evidenciam-se porque 

permitem a realização de soluções simples, fiáveis e económicas (Komodromos, 2000). Deve-se 

principalmente aos aparelhos de elastómero o aumento significativo do número de aplicações de 

sistemas de isolamento de base pois com a sua aparição tornou-se possível a realização de soluções 

práticas e de fácil execução. A experiência que vinha sendo acumulada com a aplicação deste tipo de 

apoios na construção de pontes, onde serviam o propósito de acomodar deformações devidas às 

variações de temperatura (Skinner et al., 1993 e Komodromos, 2000), também funcionou como factor 

impulsionador da aplicação dos mesmos na área do isolamento sísmico, tornando-se mesmo nos 

sistemas de isolamento sísmico mais populares. 

Em Janeiro de 1994, nos Estados Unidos da América, 69% dos sistemas de isolamento 

sísmico de base aplicados eram constituídos por blocos de borracha com núcleo de chumbo (LRB) 

(Komodromos, 2000). Dos restantes, 23% eram compostos por blocos de borracha de alto 

amortecimento (HDRB) e 8% por apoios pendulares com atrito (FPS). Contudo, a análise de um 

cenário mais recente revela que os apoios pendulares com atrito têm apresentado um aumento de 

aplicações bastante significativo continuando, no entanto, os apoios elastoméricos a representar a 

tipologia mais utilizada. 

A vida útil de uma estrutura isolada situa-se tipicamente num intervalo de 30 a 80 ou mais anos 

(Skinner et al., 1993). Ao longo de todo esse período, o sistema de isolamento funcionará em espaços 

de tempo muito reduzidos devendo, no entanto, manter a sua operacionalidade durante a totalidade 

da vida útil da estrutura. É vital que o sistema de isolamento se encontre em perfeitas condições nos 

momentos em que for solicitado, e que possa desempenhar o papel para o qual foi concebido, o que 

só é garantido através da definição de um plano de manutenção. A minimização do grau de 

manutenção exigido a um sistema de isolamento torna-se assim num factor importante na escolha de 

uma solução de isolamento sísmico de base. Neste aspecto, os apoio elastoméricos representam 

mais uma vez a opção mais vantajosa dado que apresentam requisitos de manutenção mínimos, 

relativamente às alternativas existentes, por não apresentarem componentes expostos a condições 

propícias à corrosão nem serem constituídos por partes móveis, que usualmente necessitam de 

trabalhos de manutenção significativos. 
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São descritas de seguida as características gerais que todos os sistemas de isolamento 

sísmico de base devem exibir e, adicionalmente, é feita a descrição das propriedades e dos modelos 

de análise comportamental dos apoios elastoméricos HDRB e LRB e dos aparelhos deslizantes FPS. 

IV.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
Existe, de momento, um variado leque de alternativas para a concepção de uma solução de 

isolamento sísmico de base, registando-se entre elas diferenças importantes ao nível do 

comportamento e das características apresentadas pelos seus elementos constituintes. No entanto, 

um sistema de isolamento sísmico eficiente deve apresentar as seguintes características principais 

(Guerreiro, 2004 e CEN, 2004): 

• Capacidade de suporte para as acções verticais (elevada rigidez na direcção vertical); 

• Elevada flexibilidade no plano horizontal; 

• Capacidade de dissipação de energia (de natureza histerética ou viscosa) com %5≥ξ ; 

• Capacidade de restituição à posição inicial (força de restituição); 

• Capacidade de acomodar grandes deslocamentos horizontais; 

• Capacidade de restrição lateral para acções horizontais de serviço (não sísmicas). 

A função primária de um sistema de isolamento prende-se com o suporte da superstrutura do 

edifício promovendo, ao mesmo tempo, uma elevada flexibilidade horizontal. Os aparelhos de apoio 

devem apresentar uma rigidez vertical elevada, para suportarem de um modo estável as cargas 

verticais provenientes da superstrutura do edifício, e não permitirem que ocorram inclinações 

substanciais da superstrutura ao nível da face superior dos apoios. Os dispositivos são dotados de 

uma elevada flexibilidade horizontal, diminuindo consideravelmente a frequência própria de vibração 

da estrutura e, consequentemente, as acelerações provenientes das acções sísmicas. 

Se um sistema de isolamento de base apresentar um baixo nível de amortecimento os 

deslocamentos ao nível dos aparelhos de apoio podem alcançar valores na ordem dos 500 mm 

aquando da actuação de sismos muito gravosos. Um sistema de isolamento com um nível de 

amortecimento elevado pode reduzir esses deslocamentos para 100 a 150 mm permitindo que as 

soluções de isolamento sejam mais económicas, dado que os aparelhos de apoio e as ligações 

flexíveis ao exterior terão de acomodar deslocamentos menores e o espaço livre entre a superstrutura 

isolada e a envolvente (solo e construções) poderá ser menor (Skinner et al., 1993). 

É de notar que todos os elementos constituintes destes sistemas isolantes, mesmo que não 

estejam directamente ligados à função de isolamento, devem suportar as solicitações máximas de 

projecto, permanecendo no domínio elástico, com uma margem de segurança apropriada. 

IV.2. APOIOS ELASTOMÉRICOS 
Os apoios elastoméricos podem ser agrupados em apoios de borracha de baixo amortecimento 

(LDRB – Low Damping Rubber Bearings), apoios de borracha de alto amortecimento (HDRB – High 

Damping Rubber Bearings) e apoios de borracha com núcleo de chumbo (LRB – Lead Rubber 
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Bearings). No decorrer deste trabalho são somente estudadas soluções de isolamento constituídas 

por apoios HDRB e LRB, recorrentes a apoios de elastómero. 

Estes aparelhos são constituídos por camadas finas de borracha (elastómero) interpostas por 

placas de aço, dispostas horizontalmente, com o intuito de produzir um isolador com uma elevada 

rigidez vertical mas flexível na direcção horizontal. As camadas de borracha são vulcanizadas e 

ligadas às chapas de aço durante o processo de vulcanização. Os estratos de borracha apresentam, 

usualmente, espessuras entre os 8 e os 20 mm sendo separadas por intermédio de chapas de aço 

com 2 ou 3 mm. No topo e na base dos apoios são aplicadas placas de aço espessas (com pelo 

menos 20 mm) que permitem a realização de ligações firmes entre o apoio, a superstrutura e os 

órgãos de fundação. A fixação dos aparelhos elastoméricos à estrutura pode ser realizada por 

intermédio de ligações aparafusadas ou por encaixe, de modo a se evitar o derrubamento dos apoios, 

sendo a última pouco utilizada. 

O elastómero é um material que resulta do processo de vulcanização de um composto formado 

por látex de borracha natural, matérias-primas para borrachas sintéticas e aditivos. Este material 

apresenta características muito similares às da borracha natural e como tal é vulgarmente 

denominado por “borracha”. Entre as suas principais características destaca-se a grande 

deformabilidade e capacidade de recuperar rapidamente a forma original, permitindo deste modo uma 

grande acumulação de energia (Guerreiro, 2003). O elastómero consegue acomodar deformações até 

1000%, sem atingir a rotura, quando sujeito a tracção constante. Estas características próprias do 

elastómero, que o tornam um material bastante apropriado para a produção de aparelhos de 

isolamento sísmico, são devidas ao processo de vulcanização a que é submetido onde se promove a 

criação de ligações fortes entre as moléculas deste composto. 

Outra propriedade importante que este material ostenta é o facto de ser praticamente 

incompressível, ou seja, deforma-se exclusivamente devido à alteração da sua forma, registando uma 

variação de volume desprezável. A rigidez de um bloco de elastómero torna-se assim bastante 

dependente da sua capacidade de deformação lateral e toma valores elevados se apresentar uma 

relação baixa entre a altura do bloco e a correspondente área transversal (Guerreiro, 2003). 

Um bloco de elastómero cintado apresenta uma rigidez vertical elevada que resulta da restrição 

lateral das camadas de elastómero conferida pelas chapas de aço, esquematizada na Figura 11, e do 

facto de se obterem lâminas de elastómero com relações muito baixas entre a altura e a área 

transversal, originando uma variação de forma pouco significativa conforme ilustrado na Figura 12. 

Deste modo, o bloco de elastómero cintado garante a capacidade de suporte vertical elevada 

necessária para evitar o efeito de rotação das estruturas segundo eixos horizontais (Komodromos, 

2000). A restrição da expansão lateral do elastómero, efectuada pelas placas de aço de reforço, 

confere também uma elevada rigidez de flexão aos apoios elastoméricos (Dorfmann et al., 2004). 

Quando um apoio elastomérico sofre deformações laterais as chapas de aço não impedem a 

deformação do elastómero que, por possuir uma baixa rigidez ao corte, confere uma elevada 

flexibilidade horizontal a estes aparelhos. 
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Figura 11 – Interacção entre as placas de aço e as lâminas de elastómero para carregamentos verticais 

(adaptado de Guerreiro, 2003). 

 
 

Figura 12 – Variação de forma de um bloco de elastómero cintado e não cintado (adaptado de Guerreiro, 2003). 

Na sua forma primária, os apoios elastoméricos podem ser utilizados para fornecer suporte 

vertical, flexibilidade horizontal e capacidade de restituição à sua posição inicial, podendo o seu nível 

de amortecimento ser aumentado através de várias metodologias. O procedimento adoptado no caso 

dos aparelhos HDRB e LRB é explicitado posteriormente, aquando da descrição das características 

do mesmo. 

Convém referir que o tipo de amortecimento inerente a todos os apoios elastoméricos não é um 

amortecimento viscoso mas sim um amortecimento histerético (Hussain et al., 2001). A resposta 

histerética de um apoio é derivada do comportamento inelástico que exibe. 

IV.2.1. APOIOS DE BORRACHA DE ALTO AMORTECIMENTO (HDRB) 

Os apoios de borracha de alto amortecimento (High Damping Rubber Bearings – HDRB) 

representam um tipo de apoio elastomérico muito utilizado, como isolador sísmico, em pontes e na 

construção ou reabilitação de edifícios. Descrevem-se de seguida as suas principais propriedades e 

os modelos utilizados para a definição do seu comportamento e análise computacional. 

IV.2.1.1. Propriedades 

Os apoios HDRB são bastante similares aos aparelhos vulgarmente aplicados em pontes 

sendo que a única diferença entre ambos se deve à composição dos elastómeros que os constituem. 

Os aparelhos de apoio das pontes são manufacturados com elastómeros que só permitem a 

obtenção de níveis de amortecimento até 5% do amortecimento crítico e, por este motivo, são 

usualmente aplicados em conjunto com amortecedores adicionais (por exemplo: dissipadores 

viscosos). 

Lâminas de Elastómero Chapas de Aço 
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A composição especial dos elastómeros dos apoios HDRB confere-lhes um amortecimento 

adicional permitindo atingir valores da ordem dos 10 a 15% do amortecimento crítico (Infanti e 

Castellano, 2004). O aumento do amortecimento efectivo é conseguido através da alteração das 

propriedades dos aditivos do composto que, pelo processo de vulcanização, dá origem ao 

elastómero. 

Os apoios de borracha de alto amortecimento (HDRB) têm uma grande aplicabilidade na área 

do isolamento sísmico pois fornecem, isoladamente, uma boa capacidade de suporte (derivada de 

uma rigidez vertical elevada), capacidade de dissipação de energia, flexibilidade horizontal e 

capacidade de acomodar deformações laterais até duas vezes a altura do apoio, ou seja, distorções 

de 200% (Hussain et al., 2001 e ALGA, 2000). 

Na Figura 13 é possível observar a geometria interna típica de um apoio HDRB e a sua 

aplicação num edifício: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Estrutura interna de um apoio de borracha de alto amortecimento e aplicação em obra (ALGA, 2007). 

A secção transversal deste tipo de apoios pode ser circular, quadrangular ou rectangular. 

Embora seja pouco usual, um apoio HDRB pode apresentar rigidezes de corte diferentes segundo as 

duas direcções principais em planta, sendo necessário dispor as chapas de aço em forma de “V 

invertido” (Dorfmann et al., 2004 e Burtscher et al., 1998). Este aspecto dos aparelhos HDRB 

apresenta particular interesse para a protecção sísmica de estruturas com características dinâmicas 

bastante distintas segundo as duas direcções horizontais. 

As principais propriedades de um apoio HDRB devem-se às características mecânicas do seu 

principal componente: a borracha de alto amortecimento. Torna-se assim essencial explicitar as 

particularidades mais relevantes deste elastómero de modo a se compreender o comportamento dos 

sistemas de isolamento constituídos por apoios HDRB. 

O comportamento mecânico da borracha de alto amortecimento é caracterizado por grandezas 

como o módulo de compressibilidade, o módulo de distorção e o amortecimento, cujos valores 

característicos são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Propriedades mecânicas da borracha de alto amortecimento (Burtscher e Dorfmann, 2004) 

Propriedades Valores Característicos 

Módulo de compressibilidade [MPa] 2500 
Tensão de rotura à tracção [MPa] 12 a 15 

Amortecimento [%] 15 a 20 
G(-20 ºC) / G(20 ºC) 2,2 

 

(a) (b) 
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Pode-se afirmar, no entanto, que o valor do módulo de distorção característico dos apoios 

HDRB se situa normalmente num intervalo mais restrito que o apresentado, ou seja, entre 0,35 MPa e 

1,40 MPa (LESSLOSS, 2005). 

O módulo de distorção (G) e o amortecimento são propriedades dinâmicas da borracha de alto 

amortecimento que variam consoante o grau de deformação e a temperatura a que o material está 

sujeito. Através da Figura 14(a) verifica-se que a borracha apresenta uma redução do módulo de 

distorção consoante o aumento de deformação e, consequentemente, a diminuição da rigidez 

horizontal do apoio. O aumento da deformação também diminui o amortecimento mas de um modo 

menos pronunciado. O efeito do abaixamento da temperatura, ilustrado na Figura 14(b), provoca o 

aumento do valor do módulo de distorção e do amortecimento da borracha. Deste modo, o 

abaixamento da temperatura torna os aparelhos de apoio mais rígidos, podendo este facto originar a 

alteração do comportamento previsto para os dispositivos. Assim, devem-se tomar medidas, sempre 

que necessário, para atenuar a influência da diminuição da temperatura. A colocação do sistema de 

isolamento num local protegido dos efeitos da temperatura, tal como no esquema representado na 

Figura 4(d), traz vantagens relativamente ao aspecto discutido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14 – Dependência do módulo de distorção e do amortecimento, da borracha de alto amortecimento, 

relativamente à variação de (a) deformação a T=23 ºC (b) temperatura a γ=100% (Burtscher e Dorfmann, 2004). 

Os efeitos devidos à variação de temperatura e do grau de deformação, para carregamentos 

cíclicos, nas propriedades da borracha de alto amortecimento não devem ser descurados na fase de 

dimensionamento dos sistemas de isolamento compostos por apoios HDRB. 

Outra propriedade importante da borracha de alto amortecimento é a variação não linear de 

rigidez que apresenta quando submetida a um ensaio de corte. A resposta da borracha ao ensaio 

referido é ilustrada na Figura 15(a) através da qual se identificam três patamares de rigidez distintos. 

A borracha de alto amortecimento apresenta um valor inicial elevado de rigidez horizontal que diminui 

bruscamente com o aumento da deformação, atingindo um patamar de variação aproximadamente 

constante, até que volta novamente a aumentar, de forma suave, para distorções da ordem dos 

200%. É de notar que na gama mais relevante de deformações, correspondente às distorções entre 

50 e 150% (intervalo onde se localiza usualmente a deformação máxima de projecto dos sistemas de 

isolamento), a rigidez se mantém aproximadamente constante. 
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Na Figura 15(b) é apresentado o comportamento característico de um apoio HDRB sujeito a 

carregamentos cíclicos de corte. O padrão observado na variação de rigidez da borracha de alto 

amortecimento, descrito anteriormente, verifica-se novamente na relação força–deslocamento do 

apoio HDRB. 

Este comportamento não linear apresenta algumas vantagens para a protecção sísmica de 

edifícios pois para as condições de serviço (actuação do vento e de sismos de pouca magnitude), 

dado que a rigidez horizontal do apoio é elevada para pequenas deformações, são expectáveis 

esforços e deformações estruturais dentro do domínio elástico (Grant, 2004). Para a actuação de 

sismos de gravidade moderada os apoios deformam-se proporcionando o isolamento da estrutura e 

originando uma dissipação adicional da energia introduzida pelo sismo. O aumento de rigidez que os 

apoios HDRB apresentam para grandes deformações não deve ser considerado no dimensionamento 

dos sistemas de isolamento, pois só ocorre para grandes níveis de deformação, funcionando deste 

modo como um mecanismo de controlo dos deslocamentos (Guerreiro, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – (a) Resposta da borracha de alto amortecimento ao corte simples (Burtscher e Dorfmann, 2004).  

(b) Relação força–deslocamento de um apoio HDRB sob ensaio cíclico de corte (Ballantyne et al., 2002). 

O mecanismo de dissipação de energia de um aparelho HDRB, submetido a carregamentos 

cíclicos de corte, consiste na geração de calor originada pela fricção entre as cadeias de moléculas 

do elastómero aquando da desintegração das ligações cruzadas entre as mesmas (Burtscher et al., 

1998). Este mecanismo de dissipação de energia mantém-se constante, para pequenas e grandes 

deformações, e é caracterizado por ciclos suaves de histerese, como se pode visualizar na Figura 

15(b), que são derivados do facto da borracha de alto amortecimento apresentar um comportamento 

diferente na fase de carregamento e de descarregamento. Como anteriormente referido, este 

comportamento deve-se à composição especial da borracha de alto amortecimento. A quantidade de 

energia dissipada histereticamente é definida pela área interior dos ciclos característicos da relação 

força–deslocamento. 

De um modo geral pode-se afirmar que a rigidez efectiva e o amortecimento de um apoio 

elastomérico dependem da composição do elastómero (incluindo os aditivos), do perfil do processo 

de vulcanização do elastómero, da tensão vertical aplicada no apoio, da velocidade de carregamento, 

do historial de carregamento, do historial de deformação e da temperatura, principalmente quando 
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menores que -6 ºC (LESSLOSS, 2005). Os apoios elastoméricos possuem uma boa capacidade de 

restituição à sua posição inicial devido às características elásticas intrínsecas dos compostos de 

borracha que os constituem. 

Resultados experimentais indicam os apoios HDRB conseguem acomodar distorções até 

500%, quando submetidos a ensaios cíclicos de corte (LESSLOSS, 2005). No entanto, este valor 

pode sofrer grandes variações, em função da composição do elastómero utilizado e do seu 

fabricante, conforme se pode verificar através da Figura 16, onde se apresenta a rotura de um apoio 

HDRB para um nível de distorção bastante inferior a 500%. 

 
Figura 16 – Aparelho isolador HDRB submetido a 260% de distorção (Giuliani, 2002). 

As propriedades dos apoios HDRB podem sofrer modificações substanciais ao longo do tempo, 

sendo o seu grau de alteração também dependente das propriedades dos compostos utilizados na 

produção destes isoladores (Ballantyne et al., 2002). Deste modo, os efeitos de envelhecimento 

devem ser avaliados através de ensaios e, se necessário, contabilizados durante a fase de 

dimensionamento dos sistemas de isolamento compostos por estes aparelhos. 

A principal desvantagem apresentada pelos apoios HDRB provém do facto da borracha de alto 

amortecimento ainda se apresentar como um material bastante recente, não sendo tão fiável como a 

borracha natural (de baixo amortecimento) que é portadora uma longa história de sucesso na área da 

engenharia civil (Hussain et al., 2001). Alguns compostos de alto amortecimento podem não garantir a 

obtenção de níveis de amortecimento até 15% do amortecimento crítico, particularmente para 

deslocamentos próximos da capacidade máxima dos apoios. 

As características mecânicas dos elastómeros são dependentes do tempo e da temperatura. 

No entanto, esta dependência não chega a atingir proporções que possam originar problemas para o 

bom funcionamento de um sistema de isolamento (Komodromos, 2000). 

IV.2.1.2. Modelo de Comportamento 

A definição de uma metodologia para a análise do comportamento dos aparelhos isoladores é 

crucial no âmbito do estudo de uma solução de isolamento sísmico. A realização de um modelo 

credível para a simulação do comportamento de uma estrutura isolada depende da definição de um 

modelo válido para o sistema de isolamento. 

O comportamento básico de um apoio HDRB pode ser entendido como a acção paralela de 

uma mola e de um amortecedor (Matsagar e Jangid, 2005), conforme esquematizado na Figura 17. 

Convém referir que as parcelas que definem a força desenvolvida no apoio ( xc &.  e xKH . ) são 
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independentes, ou seja, o seu desenvolvimento não ocorre em conjunto e quando uma atinge o seu 

valor máximo a outra toma um valor nulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Modelo esquemático do funcionamento de um apoio HDRB e expressão da força desenvolvida no 

apoio (Matsagar e Jangid, 2005). 

O principal obstáculo que se regista na definição do funcionamento de um apoio HDRB prende-

se com a modelação da sua rigidez horizontal (KH) dado que o seu amortecimento, mesmo 

dependendo do nível de deformação, toma geralmente um valor na ordem dos 10% do 

amortecimento crítico. 

Como já referido anteriormente, a rigidez horizontal de um apoio HDRB varia de um modo não 

linear com a deformação lateral do aparelho. Contudo, de acordo com a regulamentação existente, 

um sistema de isolamento constituído por apoios elastoméricos laminados pode ser modelado 

através de um comportamento linear equivalente (visco-elástico) se cumprir as exigências 

regulamentares descritas no ponto III.2 deste trabalho. Os sistemas de isolamento constituídos por 

apoios de borracha de alto amortecimento satisfazem facilmente todos os requisitos referidos, 

podendo o seu comportamento ser modelado como linear equivalente. O estudo de um sistema de 

isolamento constituído por apoios HDRB reveste-se assim de uma maior simplicidade quando 

comparado com a análise de sistemas compostos por outro tipo de apoios, cujo comportamento não 

linear não pode ser contornado. Mesmo sendo correcta a modelação linear dos apoios de borracha 

de alto amortecimento existem vários estudos que procuram definir metodologias mais exactas, onde 

as características não lineares destes aparelhos não são descuradas. 

A aproximação da relação entre os esforços e os deslocamentos presentes nos apoios HDRB, 

quando sujeitos a acções cíclicas de corte, ao modelo linear representado na Figura 18 depende 

somente da definição da rigidez horizontal dos aparelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Relação força–deslocamento linear equivalente dos apoios HDRB (adoptado de ALGA, 2000). 
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A deformação horizontal total de um apoio de borracha de alto amortecimento é definida pelo 

somatório das deformações de corte que ocorrem em todas as camadas de elastómero. Logo, a 

rigidez horizontal do apoio é dada por (FIB, 2005): 

 
Elastómero

H h
AGK ×

=  (11) 

G  – módulo de distorção do elastómero; 

A – área transversal do apoio; 

Elastómeroh – altura total do elastómero (somatório das espessuras de todas as camadas). 

A expressão apresentada para o cálculo da rigidez horizontal pode necessitar de ser corrigida 

se a carga vertical sobre o apoio for muito próxima da sua carga crítica (Ncr).  

Para uma completa definição das características destes apoios é ainda necessário referir os 

aspectos que influenciam a sua rigidez vertical. A deformação vertical dos apoios elastoméricos 

resulta da soma da deformação derivada da distorção das lâminas de elastómero ( )(γVK ) e da 

variação de volume das mesmas ( )(νVK ), sendo assim a rigidez vertical do apoio definida por 

(Guerreiro, 1997): 
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2β  – coeficiente dependente da forma da secção, que toma o valor de 6 e 6,73 para blocos circulares 

e quadrangulares, respectivamente; 

S – factor de forma da secção; 

bE – módulo de compressibilidade do elastómero. 

O factor de forma (S) de uma secção corresponde à relação entre a área carregada e a área 

lateral do apoio que se encontra livre para sofrer deformações (área não carregada). O factor de 

forma de um apoio com secção circular (com diâmetro φ ) e de um apoio com secção rectangular 

(com lados de dimensões a e b) é dado pelas equações (15) e (16), respectivamente (Guerreiro, 

1997): 
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 (15) e (16) 

t – espessura de uma camada de elastómero. 

A relação que se deve registar entre o valor da rigidez vertical e horizontal dos apoios é 

aconselhada em alguns dos regulamentos, conforme indicado no ponto III.3.1. Apesar da diferença 

verificada entre os valores aconselhados nos vários regulamentos, a rigidez vertical do apoio é, em 

geral, 500 vezes superior à rigidez horizontal. 

IV.2.1.3. Modelo de Análise Computacional 

A análise sísmica de um edifício corresponde à avaliação da sua resposta estrutural perante 

movimentos na base, representativos da acção sísmica. Dependendo do tipo de comportamento 
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apresentado pelas estruturas, podem-se definir várias metodologias para realizar a respectiva análise 

sísmica. A definição destes métodos de análise reveste-se usualmente de uma maior complexidade 

quando comparada com a modelação do comportamento dos sistemas de isolamento. 

O comportamento linear dos apoios de borracha de alto amortecimento possibilita o estudo da 

resposta de uma estrutura isolada, com um sistema de isolamento composto por estes aparelhos, 

através do método de análise modal ou através do método estático equivalente (análise linear 

simplificada) onde a superstrutura é considerada um corpo rígido em translação sobre o sistema de 

isolamento. A análise modal pode ser facilmente realizada com recurso a programas computacionais 

e por permitir um estudo mais sofisticado que o método estático equivalente é, hoje em dia, uma das 

ferramentas mais utilizadas na análise de estruturas isoladas. 

Alguns programas de cálculo automático de estruturas integram a funcionalidade de modelação 

dos sistemas de isolamento sísmico. O SAP2000 é um dos programas que permite a fácil modelação 

de aparelhos isoladores de base, tais como os apoios elastoméricos e os apoios deslizantes, através 

de elementos de ligação/suporte (Link/Support Elements). Estes elementos permitem a definição das 

propriedades dos apoios, segundo as direcções ortogonais em planta e a direcção vertical, 

relativamente às deformações por translação e rotação, sendo ainda possível modelar o 

comportamento (linear ou não linear) dos aparelhos segundo as direcções referidas. 

A modelação do comportamento linear dos aparelhos de apoio HDRB, com recurso ao 

programa SAP2000, é realizada de uma forma bastante simples através dos elementos de 

ligação/suporte isoladores de borracha (Rubber Isolator) de um nó. Segundo as duas direcções 

horizontais definem-se os valores da rigidez efectiva, do amortecimento efectivo e da altura do apoio, 

a serem utilizadas no decorrer de todas as análises. Para definir o comportamento do apoio segundo 

a direcção vertical é apenas necessário fornecer o valor da rigidez vertical efectiva do aparelho. A 

modelação do apoio HDRB tem ainda de incorporar a libertação das rotações segundo os eixos 

horizontais e segundo o eixo vertical. Esta medida tem o intuito de evitar o desenvolvimento de 

momentos flectores ao nível destes aparelhos, dado que os mesmos não são dimensionados para 

suportarem torções. 

Um edifício isolado com aparelhos de apoio de borracha de alto amortecimento pode ser 

analisado através de métodos lineares, estáticos ou dinâmicos, devido ao comportamento linear dos 

dispositivos isoladores. O estudo do impacto da actuação sísmica, na resposta destes edifícios, pode 

ser realizado através de uma análise modal por espectro de resposta ou através de uma análise 

linear ao longo do tempo. Importa então especificar as particularidades inerentes à definição de cada 

uma destas metodologias de análise. 

A análise dinâmica tridimensional de uma estrutura com comportamento linear pode ser 

realizada de um modo bastante expedito através do método de análise modal por espectro de 

resposta. Esta metodologia apresenta apenas a capacidade de calcular os valores extremos da 

resposta estrutural e é principalmente dependente da definição dos espectros de resposta, 

adequados a cada caso de estudo. 

A análise sísmica por espectro de resposta de edifícios com aparelhos HDRB, apresenta uma 

particularidade que não pode ser descurada na fase definição do método de análise. Esse pormenor 
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deriva do facto destes edifícios serem constituídos por elementos estruturais com níveis de 

amortecimento bastante distintos, ou seja, o nível de amortecimento característico das estruturas de 

betão armado (5% do amortecimento crítico) é significativamente inferior ao conferido pelos apoios de 

borracha de alto amortecimento. A resolução deste problema passa pela adopção de um espectro de 

resposta equivalente, no qual se define uma frequência de transição que permite a separação entre 

os modos correspondentes à deformação do sistema de isolamento e os relativos à deformação da 

superstrutura. Deste modo, os valores espectrais correspondentes às baixas frequências (inferiores à 

frequência de transição) são relativos ao amortecimento dos apoios isoladores, enquanto que os 

valores referentes às frequências mais elevadas (superiores à frequência de transição) correspondem 

ao amortecimento característico da estrutura isolada. 

É de notar que a utilização de um espectro de resposta equivalente só se adequa a casos de 

edifícios isolados cujas superstruturas não exibem deformações significativas nos primeiros modos de 

vibração, correspondentes à deformação do sistema de isolamento. Se este aspecto não for 

garantido, a adopção do espectro equivalente resulta na redução da resposta estrutural, 

subestimando-se deste modo o efeito da acção sísmica. Por outro lado, a utilização do espectro 

equivalente apresenta um carácter conservativo relativamente à avaliação da resposta 

correspondente aos modos superiores, dado que os valores espectrais só são referentes às 

características de amortecimento da superstrutura, negligenciando a contribuição de amortecimento 

que os apoios isoladores permitem. 

A análise sísmica de um edifício isolado por aparelhos HDRB também pode ser realizada 

através de uma análise linear no domínio do tempo. Esta análise revela-se como um método mais 

complexo da análise modal e pode ser realizada através da sobreposição de respostas modais ou por 

integrações passo a passo, baseando-se em séries de acelerações que definem as características da 

acção sísmica ao longo do tempo. Estas séries de acelerações permitem a representação das acções 

sísmicas através da definição da evolução temporal das acelerações produzidas na base das 

estruturas, durante um evento sísmico, derivadas das movimentações do solo. Os acelerogramas 

podem ser de origem natural (gravados durante a ocorrência de sismo) ou artificial. 

O EC8 estabelece algumas indicações a considerar na definição dos acelerogramas artificiais, 

entre as quais se destaca o facto da sua geração ter de ser efectuada de forma a que os sinais sejam 

compatíveis com o espectro de resposta, adequado ao caso em estudo, correspondente a um 

amortecimento de 5%. Outra consideração relevante deve-se à obrigatoriedade dos acelerogramas 

incorporarem uma fase estacionária com uma duração de pelo menos 10 segundos, no caso de não 

ser possível dispor de dados relativos às características sísmicas específicas do local. 

IV.2.2. APOIOS DE BORRACHA COM NÚCLEO DE CHUMBO (LRB) 

Os apoios de borracha com núcleo de chumbo (Lead Rubber Bearings – LRB) foram 

inventados por W.H. Robinson em Abril de 1975 (Skinner et al., 1993) e representam, presentemente, 

uma das tipologias de aparelhos isoladores de base mais aplicados a nível mundial. 

Apresentam-se de seguida as propriedades, o modelo de comportamento e a metodologia de 

análise computacional própria destes dispositivos. 
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IV.2.2.1. Propriedades 

O apoio de borracha com núcleo de chumbo (LRB) é obtido através da inserção de um cilindro 

de chumbo no centro de um bloco de elastómero de borracha natural cintado. A disposição interna de 

um apoio deste tipo é apresentada na Figura 19. Tal como nos apoios HDRB, a secção transversal 

destes aparelhos pode ser circular, quadrangular ou rectangular. O diâmetro do núcleo de chumbo 

toma, em geral, um valor entre 15 e 33% do diâmetro total do apoio (LESSLOSS, 2005).  

 
Figura 19 – Estrutura interna de um apoio de borracha com núcleo de chumbo (FIB, 2005). 

Um apoio LRB funciona como um aparelho híbrido pois combina as propriedades do 

elastómero de borracha natural com as propriedades do chumbo, permitindo a obtenção de um 

dispositivo que fornece todas as características essenciais a um sistema de isolamento sísmico: 

suporte estrutural, flexibilidade horizontal, amortecimento e capacidade de restituição à posição 

inicial. 

A inserção de um núcleo de chumbo num bloco de borracha natural resulta da intenção de 

colmatar o facto deste elastómero não exibir uma capacidade de dissipação de energia considerável. 

Convém então explicitar a razão pela qual o chumbo se apresenta como um material adequado para 

fornecer uma elevada capacidade de dissipação de energia. Essa escolha é fundamentada pelo facto 

do chumbo apresentar as seguintes características (Skinner et al., 1993): 

• Baixa tensão tangencial de plastificação ( MPay 10≈τ ); 

• Comportamento aproximadamente elasto–plástico; 

• Elevada ductilidade; 

• Boas propriedades de fadiga, após plastificação, perante acções cíclicas de corte; 

• Capacidade de recuperação das propriedades originais após a actuação de acções cíclicas. 

Deste modo, um apoio de borracha com núcleo de chumbo consegue obter níveis de 

amortecimento até 30% do amortecimento crítico (Hussain et al., 2001, Infanti e Castellano, 2004 e 

FIB, 2005). A dissipação de energia, promovida por estes apoios, é proveniente da geração de 

energia térmica (calor) e deve-se exclusivamente ao comportamento histerético do chumbo. A 

quantidade de energia dissipada por ciclo pode ser medida através da área interior da relação força–

deslocamento característica dos apoios LRB, que pode ser visualizada na Figura 20(b). 

O comportamento mecânico de um apoio elastomérico com núcleo de chumbo, submetido a 

carregamentos de corte, é explicitado na Figura 20(a) através da qual é possível verificar a existência 

de dois patamares de rigidez horizontal completamente distintos. Estes aparelhos são caracterizados 

por uma rigidez inicial (pré-plastificação) bastante elevada, para pequenas deformações, que se deve 
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principalmente ao comportamento elástico do núcleo de chumbo. O segundo patamar de rigidez 

surge após a plastificação do núcleo de chumbo, passando o apoio a apresentar uma rigidez bastante 

mais baixa, determinada exclusivamente pela rigidez lateral das camadas de borracha de baixo 

amortecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 – (a) Comportamento mecânico do chumbo, borracha natural e do apoio LRB para acções de corte. 

(b) Relação força–deslocamento de um apoio LRB sob ensaio cíclico de corte (Ballantyne et al., 2002). 

O facto da rigidez elástica (pré-plastificação) dos apoios LRB ser elevada confere a estes 

dispositivos uma boa capacidade para limitar os deslocamentos originados por acções laterais de 

serviço. Deste modo, um sistema de isolamento composto por apoios LRB consegue ser 

suficientemente rígido, para que não ocorram deslocamentos significativos, sob a actuação de 

carregamentos de serviço, e consegue também fornecer a flexibilidade horizontal necessária, para 

conferir o isolamento das estruturas, para a actuação de acções sísmicas de grande intensidade. O 

factor que define a mudança do nível de rigidez elevada para o nível de rigidez baixa é a plastificação 

do núcleo de chumbo. A força de corte necessária para provocar a plastificação do núcleo de chumbo 

é determinada através  da definição da dimensão transversal do respectivo núcleo. 

Quando um apoio LRB se deforma lateralmente, o núcleo de chumbo é pressionado 

lateralmente pelas chapas de aço, presentes no interior do elastómero, deformando-o em corte puro. 

É imperativo, para o bom funcionamento de um apoio LRB, que a deformação do núcleo de chumbo 

ocorra essencialmente por corte, sendo assim necessário um contacto perfeito entre as chapas de 

aço e o núcleo de chumbo (Guerreiro, 1997). As chapas de aço, que também servem o propósito de 

aumentar a rigidez do apoio na direcção vertical, desempenham um papel fulcral no confinamento do 

núcleo de chumbo, devendo o espaçamento entre estas ser bastante reduzido. É também importante, 

para garantir que o núcleo de chumbo se deforme por corte puro, que as placas metálicas de topo e 

de base (placas de ligação do apoio à estrutura) impeçam a rotação das extremidades do núcleo. 

Ainda com o intuito de promover uma perfeita aderência entre o chumbo e as placas de aço, devem 

ser utilizados núcleos de chumbo cujo volume seja 1% superior ao volume do buraco, realizado no 

bloco de elastómero cintado, onde será inserido (Skinner et al., 1993). 

Os apoios LRB exibem um comportamento estável perante carregamentos cíclicos e não 

apresentam alterações de comportamento importantes para variações de temperatura entre -35 ºC e 
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+45 ºC (FIB, 2005). A rotura dos apoios LRB, para ensaios de corte, ocorre para usualmente para 

níveis de distorções entre 300 e 350% (LESSLOSS, 2005). O problema relativo à mudança de 

temperatura é menos significativo nos apoios LRB, comparativamente com os aparelhos HDRB, 

devido ao facto de serem principalmente constituídos por borracha natural. É também de referir que a 

variação de carregamentos verticais não induz efeitos relevantes no comportamento histerético 

destes aparelhos, desde que estes apresentem um valor de factor de forma (S) superior a 10 (FIB, 

2005). 

Existem algumas variantes dos apoios LRB descritos anteriormente. Uma delas ocorre para os 

apoios muito largos em que se pode efectuar a inserção de mais do que um núcleo de chumbo 

(Infanti e Castellano, 2004). Outra variante prende-se com a alteração da geometria do núcleo de 

chumbo, que passando a ter um diâmetro inferior na zona das extremidades faz com que este seja 

mobilizado para níveis superiores de deformação, provocando a diminuição da rigidez inicial do 

aparelho (Azevedo e Guerreiro, 1994). 

IV.2.2.2. Modelo de Comportamento 

O funcionamento dos apoios LRB revela uma maior complexidade quando comparado com o 

comportamento apresentado pelos apoios HDRB. Essa complexidade provém essencialmente da 

característica elasto-plástica dos apoios de borracha com núcleo de chumbo. O comportamento 

destes aparelhos resulta da união do elastómero de baixo amortecimento, elemento com 

comportamento linear, com o chumbo, elemento com comportamento elasto-plástico quando 

submetido ao corte. Simplificadamente, as camadas de elastómero têm como função o suporte das 

cargas verticais, conferir a flexibilidade horizontal e conceder a capacidade de restituição à posição 

inicial, enquanto o núcleo de chumbo é responsável pela dissipação da energia de vibração. 

O comportamento não linear característico dos apoios LRB pode-se distinguir entre uma fase 

elástica e uma fase plástica, ou seja, entre a fase em que o núcleo de chumbo responde 

elasticamente ou plasticamente. Na Figura 21 apresenta-se um modelo simplificado para descrever o 

funcionamento do aparelho LRB cujas características variam consoante a fase em que o apoio se 

encontra.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 21 – Modelo esquemático do funcionamento de um apoio LRB e expressão da força desenvolvida no 

apoio para a fase elástica e plástica (adaptado de Matsagar e Jangid, 2005). 

A componente de amortecimento de um aparelho LRB provém principalmente do 

comportamento histerético do núcleo de chumbo, sendo a componente de amortecimento viscoso 

(equivalente a xc &. ) desprezável. Deste modo, na fase elástica considera-se que o dispositivo LRB 

não exibe características de amortecimento relevantes. Durante a fase plástica, o apoio de borracha 
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com núcleo de chumbo apresenta o desenvolvimento de uma força de restituição não linear, que é 

caracterizada pelo facto do valor da rigidez horizontal ser dependente do nível de deformação 

evidenciado pelo aparelho. 

Através da observação da Figura 22(a), onde se apresenta a relação força–deslocamento 

típica dos apoios LRB, é possível verificar a não linearidade característica destes dispositivos. No 

entanto, a aproximação do seu comportamento a um modelo de comportamento bilinear mostra-se 

bastante adequada dado que permite, de forma simplificada, descrever o funcionamento destes 

apoios sem incorrer em erros significativos. Os parâmetros necessários à definição do modelo de 

comportamento bilinear são apresentados na Figura 22(b). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – (a) Relação força–deslocamento de um apoio LRB sob ensaio cíclico de corte (Skinner et al., 1993). 

(b) Definição do modelo bilinear de aproximação ao comportamento do apoio LRB. 

A descrição do comportamento dos apoios LRB, para carregamentos de corte, através de um 

modelo bilinear depende da definição dos seguintes parâmetros: rigidez horizontal pré-plastificação 

(K1), rigidez horizontal pós-plastificação (K2) e força de cedência do apoio (Fy). 

Como se pode verificar através da Figura 22(a), a participação do núcleo de chumbo é sentida 

principalmente nos troços de carga e descarga do apoio, sendo que nos restantes troços a rigidez 

horizontal do dispositivo é igual à rigidez do elastómero de baixo amortecimento. Deste modo, a 

rigidez pós-plastificação do apoio LRB (K2) é definida pela equação (11). 

A rigidez horizontal de pré-plastificação do apoio (K1), também denominada por rigidez inicial 

ou rigidez elástica, é conferida principalmente pelo núcleo de chumbo existindo, no entanto, uma 

pequena contribuição por parte do elastómero. Esta rigidez pode ser determinada através da seguinte 

expressão (Komodromos, 2000 e CEN, 2005):  
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em que, 

ChumboG – módulo de distorção do chumbo; 

ElastómeroG – módulo de distorção do elastómero de baixo amortecimento que, para uma distorção de 

100%, toma um valor entre 0,6 e 0,7 MPa (LESSLOSS, 2005); 
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ChumboA  e Chumboh – área transversal e altura do núcleo de chumbo; 

ElastómeroA – área transversal do elastómero ( ChumboApoiodoTotalElastómero AAA −= ); 

Elastómeroh – altura total do elastómero (somatório das espessuras de todas as camadas). 

O valor da rigidez elástica inicial (K1) dos aparelhos LRB tem sido alvo de vários estudos. 

Através de vários resultados experimentais foi possível concluir que esta rigidez toma um valor entre 

29K  e 216 K  sendo, em geral, adequado o uso de um valor de 21 10 KK ≈  (Skinner et al., 1993). 

A força de cedência do apoio (Fy), para carregamentos monotónicos, é um dos parâmetros 

mais importantes para a definição do comportamento histerético bilinear dos apoios LRB e pode ser 

calculada através da seguinte expressão (CEN, 2005): 

 ⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛
+×=

1

2
, 1

K
K

FF Chumboyy  (20) 

ChumboyF , – força de cedência do núcleo de chumbo; 

1K  e 2K – rigidez horizontal de pré e pós-plastificação, respectivamente. 

No entanto, se a contribuição do elastómero de baixo amortecimento, para rigidez elástica do 

apoio, for bastante menor que a contribuição da parcela referente ao núcleo de chumbo, o que 

sucede usualmente, pode ser realizada a seguinte aproximação (CEN, 2005):  

 ChumboyyChumboChumboElastómero FFKKKK ,1 ≈⇒≈⇒<<   
e, 
 ChumboChumboyChumboy AF ×= ,, τ  (21) 

Chumboy ,τ – tensão de cedência do chumbo que é aproximadamente igual a 10 MPa; 

ChumboA – área transversal do núcleo de chumbo. 

O nível de cedência de um sistema de isolamento, com comportamento bilinear, é um 

parâmetro bastante importante dado que afecta directamente a resposta da estrutura isolada e define 

a capacidade de dissipação de energia dos aparelhos isoladores. A escolha de um nível de cedência 

adequado contribui bastante para a diminuição das acelerações, dos deslocamentos e dos esforços 

de corte presentes na estrutura isolada. A sua ordem de grandeza é normalmente expressa como 

uma fracção do peso total da estrutura suportada pelo sistema de isolamento (P). O valor da força de 

cedência (Fy) de um apoio LRB situa-se, tipicamente, entre 3 e 12% de P, enquanto que o valor do 

deslocamento de cedência (Δy) encontra-se normalmente entre 10 e 50 mm (Berton et al. 2006). 

Existem estudos que procuram definir com maior precisão o nível de cedência óptimo, 

(Fy/W)opt, dos dispositivos de isolamento sísmico com comportamento bilinear. Um destes estudos 

conclui que o (Fy/W)opt de um sistema de isolamento, para a obtenção de um corte basal mínimo, é 

proporcional à amplitude da acção sísmica (Skinner et al., 1993). Outra abordagem afirma ainda que o 

(Fy/W)opt está relacionado com o valor máximo das acelerações registadas ao longo de um sismo e 

que, com base na relação entre a energia absorvida pelo sistema de isolamento e a energia total 

introduzida pelo sismo, podem ser obtidas expressões que relacionam as grandezas mencionadas 

para cada tipologia de acção sísmica (Park e Otsuka, 1999). 

A relação entre a rigidez vertical do apoio LRB e a respectiva rigidez horizontal deve ser da 

mesma ordem de grandeza dos valores indicados para os aparelhos HDRB, no ponto IV.2.1.2 do 
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presente trabalho. É de notar que o do núcleo de chumbo não contribui para a rigidez vertical do 

apoio LRB sendo esta concedida somente pelo bloco de elastómero cintado. Deste modo, a rigidez 

vertical do apoio de borracha com núcleo de chumbo pode ser estimada através da equação (12). 

Uma das principais características dos apoios LRB é facto de proporcionarem elevados níveis 

de amortecimento. O modelo bilinear, que aproxima o comportamento histerético destes apoios, 

possibilita o cálculo do coeficiente de amortecimento equivalente, com base nos parâmetros definidos 

na Figura 23(a), através da seguinte expressão (Guerreiro, 2006(c) e CEN, 2005): 
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DE – energia dissipada por ciclo (equivale à área interior do ciclo histerético); 

MaxF  e MaxΔ – força e deformação máxima medida no apoio; 

yF  e yΔ – força e deformação de cedência do apoio. 

A adopção de um modelo bilinear pode originar níveis de acelerações sobrestimados na 

análise de estruturas isoladas (Ramallo et al., 2002). Por esse motivo encontram-se desenvolvidos 

modelos mais refinados, que permitem a obtenção de resultados mais precisos, para a análise de 

estruturas isoladas com aparelhos LRB. O modelo Bouc-Wen é um destes modelos mais exactos e a 

relação força–deslocamento que o caracteriza é apresentada na Figura 23(b). A maior precisão deste 

modelo é proveniente da introdução de uma variável evolucionária (Z) na definição da fase plástica 

característica do apoio LRB, descrita pela equação (18), que possibilita uma melhor descrição do 

comportamento histerético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 – (a) Definição dos parâmetros para o cálculo do coeficiente de amortecimento dos apoios LRB. 

(b) Relação força–deslocamento para os modelos Bouc-Wen e bilinear (adaptado de Ramallo et al., 2002). 

IV.2.2.3. Modelo de Análise Computacional 

A modelação computacional dos apoios LRB, com recurso ao programa de cálculo automático 

SAP2000, é efectuada de modo similar ao descrito anteriormente para os apoios HDRB através dos 

elementos de ligação/suporte isoladores de borracha (Link/Support Elements – Rubber Isolator) de 

um nó. A única diferença reside no facto dos apoios LRB apresentarem características não lineares 

segundo as direcções horizontais, sendo a modelação da rigidez vertical e das características de 

rotação destes dispositivos idêntica à indicada para os apoios HDRB. É assim necessário indicar que 

os elementos apresentam comportamento não linear segundo as duas direcções horizontais e definir, 
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nas propriedades a serem utilizadas nas análises não lineares, a rigidez de pós-plastificação (K2), a 

força de cedência do apoio (Fy) e a relação entre a rigidez de pós-plastificação e a rigidez elástica do 

apoio (K2/K1). Deste modo, os aparelhos isoladores são modelados com um comportamento bilinear e 

o programa SAP2000, através dos dados introduzidos, consegue efectuar o cálculo automático do 

amortecimento equivalente dos dispositivos, para cada ciclo de carregamento. 

As propriedades lineares destes apoios (rigidez horizontal pré-cedência) também devem ser 

definidas de modo a possibilitar a realização de análises estáticas lineares ou de análises modais 

lineares. 

A análise da resposta de uma estrutura isolada por apoios de borracha com núcleo de chumbo 

tem de ser sempre realizada no domínio do tempo, dado que os apoios referidos são caracterizados 

por um comportamento não linear. Neste caso a análise sísmica por espectro de resposta não pode 

ser utilizada pois, por ser uma análise estática linear, só entra em consideração com as propriedades 

lineares definidas para os apoios. Assim, as propriedades não lineares dos elementos de 

ligação/suporte só podem ser consideradas através da realização de análises não lineares. 

A análise dinâmica de uma estrutura isolada por aparelhos LRB é assim usualmente realizada 

através de uma análise modal não linear no domínio do tempo com recurso a séries de acelerações. 

Como referido no ponto IV.2.1.3, os acelerogramas permitem a representação das movimentações do 

solo decorrentes das excitações sísmicas. Uma análise no domínio do tempo reveste-se sempre de 

maior complexidade relativamente a uma análise estática, dado que considera a alteração das 

propriedades dos elementos estruturais em cada iteração efectuada na equação de equilíbrio 

dinâmico estrutural. A validade da resposta sísmica de dimensionamento depende do número de 

análises não lineares realizadas, sendo que para cada uma destas análises se adoptam 

acelerogramas distintos. De acordo com o indicado no ponto III.3.2.2, se forem efectuadas pelo 

menos sete análises não lineares no domínio do tempo, pode-se obter a resposta sísmica de 

dimensionamento através da média dos resultados registados em todas as análises. Por outro lado, 

se o número de análises for inferior a sete, deve-se considerar para o dimensionamento estrutural o 

valor correspondente à resposta mais desfavorável observada entre as análises executadas. 

IV.3. APOIOS DESLIZANTES 
Os sistemas de isolamento deslizantes representam, juntamente com os apoios elastoméricos, 

uma das alternativas mais populares e eficazes no âmbito do isolamento sísmico de edifícios. O 

maior benefício resultante da utilização destes sistemas deriva do facto de serem praticamente 

insensíveis à gama de frequências de excitação característica duma acção sísmica (Kunde e Jangid, 

2003 e Hamidi et al., 2003).  

O comportamento desta classe de dispositivos baseia-se no conceito de atrito por 

deslizamento. As superfícies de deslizamento dos apoios deslizantes são normalmente constituídas 

por aço inoxidável e politetrafluoroetileno (PTFE) lubrificado ou não lubrificado (Skinner et al., 1993 e 

FIB, 2005). O PTFE é mais vulgarmente conhecido por Teflon, o seu nome comercial. 

Muitos sistemas deslizantes não ostentam a capacidade de retornar à posição inicial após 

sofrerem mobilizações laterais (Komodromos, 2000 e Wang, 2002). Por este motivo não podem ser 
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aplicados isoladamente num processo de isolamento sísmico de uma estrutura, sendo usual a sua 

utilização conjunta com apoios elastoméricos ou amortecedores de aço, que têm a função de 

promover a força de restituição (FIB, 2005). No entanto, o desenvolvimento registado na área do 

isolamento sísmico originou o aparecimento de aparelhos deslizantes com propriedades de 

restituição da posição inicial, onde se destacam os apoios com sistema pendular com atrito (FPS). 

Os aparelhos pendulares com atrito (FPS) representam o principal tipo de apoio deslizante 

para a protecção sísmica de edifícios devido à sua elevada eficiência e inovação. 

IV.3.1. APOIOS PENDULARES COM ATRITO (FPS) 

O conceito utilizado nos aparelhos pendulares com atrito (Friction Pendulum System – FPS) foi 

proposto por V.A. Zayas em 1986 (Hamidi et al., 2003, e Ates et. al, 2006). Os sistemas de isolamento 

constituídos por apoios FPS têm denotado um aumento considerável de aplicações durante a última 

década, tendo sido amplamente utilizados em estratégias de reabilitação de edifícios, pontes e 

estruturas industriais, e também no projecto de estruturas novas, representando uma alternativa 

bastante válida relativamente aos sistemas de isolamento sísmico mais comuns (aparelhos 

elastoméricos). 

A descrição das características e dos modelos de análise dos apoios FPS é feita de seguida. 

IV.3.1.1. Propriedades 

Os apoios pendulares com atrito são dispositivos deslizantes, com capacidade de restituição da 

posição inicial, que se baseiam nos princípios do movimento de um pêndulo e são constituídos por 

duas peças deslizantes de aço conforme se pode observar na Figura 24(a). Uma delas é constituída 

por uma extremidade de aço inoxidável articulada, revestida por Teflon ou por outro material 

compósito com baixo coeficiente de atrito e elevada capacidade de suporte, que desliza sobre a 

superfície polida côncava (esférica) que constitui a segunda peça. Uma melhor compreensão da 

geometria do apoio FPS pode ser realizada através da Figura 24(b) onde é também representado o 

esquema de movimentação deste aparelho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 – (a) Aparelho de apoio FPS (Whittaker e Constantinou, 2006). (b) Identificação dos componentes 

principais de um apoio FPS (adaptado de FIB, 2005) e movimentação do aparelho (adaptado de Wang, 2002). 
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Quando um sistema de isolamento constituído por apoios FPS é actuado por uma acção 

sísmica as peças articuladas dos aparelhos movimentam-se sobre as superfícies côncavas, 

obrigando a estrutura suportada a descrever movimentos pendulares de pequena amplitude. 

A dissipação de energia destes aparelhos é realizada por atrito. A força de atrito cinético, 

gerada na superfície de deslizamento, fornece o amortecimento necessário para dissipar a energia 

proveniente do sismo, provocando uma redução bastante significativa das forças laterais e dos 

movimentos vibratórios transmitidos à estrutura (EPS, 2007). Os apoios pendulares com atrito 

possibilitam a obtenção de níveis de amortecimento da ordem dos 15 a 30% do amortecimento crítico 

(Trummer e Sommer, 1993). 

A recuperação da posição inicial de uma estrutura isolada por um sistema de aparelhos FPS é 

conseguida pelo peso da estrutura devido à geometria esférica da superfície de deslizamento dos 

dispositivos isoladores. Sempre que o apoio se desloca da posição central a curvatura provoca a 

geração da força de restituição, induzida pela acção vertical do peso da estrutura, que promove um 

movimento de recuperação similar ao movimento de um pêndulo. 

Descrevem-se de seguida as principais particularidades dos apoios FPS (EPS, 2007, Almazán 

e De la Llera, 2003 e Ates et. al, 2006): 

• Simplicidade do conceito de funcionamento dos dispositivos; 

• Comportamento cíclico uniforme; 

• Longevidade/durabilidade (estabilidade das propriedades físicas); 

• Versatilidade e facilidade de instalação; 

• Altura reduzida, alta resistência e elevada rigidez vertical; 

• A acção de dissipação de energia e de restituição da posição inicial são independentes; 

• Controlo da frequência fundamental de vibração e da capacidade de acomodar deformações 

através da definição de simples propriedades geométricas. 

O facto de serem caracterizados por uma geometria compacta, com alturas entre 15 e 30 cm 

(Trummer e Sommer, 1993), tem favorecido a aplicação destes dispositivos em intervenções de 

reabilitação de edifícios, em detrimento de outras tipologias de aparelhos isoladores, por 

possibilitarem um impacto menor com a arquitectura pré-existente. Na Figura 25(a) pode-se verificar 

a altura reduzida característica destes apoios que, conjuntamente com a elevada resistência e rigidez 

vertical, permitem a redução dos custos de instalação (EPS, 2007). 

Tal como a maioria dos apoios utilizados para isolar sismicamente as estruturas de edifícios, os 

apoios FPS demonstram um comportamento não linear relativamente a carregamentos de corte, 

conforme se pode verificar através da sua relação força–deslocamento típica apresentada na Figura 

25(b). É de notar que um apoio FPS consegue suportar deslocamentos laterais até aproximadamente 

1200 mm (Ballantyne et al., 2002 e EPS, 2007). 

Uma característica própria dos apoios FPS deve-se ao facto da sua rigidez horizontal não ser 

uma propriedade intrínseca do aparelho mas dependente da carga vertical actuante no apoio, ou 

seja, o valor da rigidez horizontal de um aparelho pendular é directamente proporcional à força 

vertical que suporta. 
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Os aparelhos FPS apresentam algumas vantagens importantes relativamente aos dois tipos de 

apoios elastoméricos descritos anteriormente. A principal provém do facto da força lateral gerada 

nestes aparelhos, durante a ocorrência de um sismo, ser proporcional à massa total da estrutura, 

permitindo assim que o centro de rigidez do sistema de isolamento seja praticamente coincidente com 

a projecção vertical do centro de massa da superstrutura e que os efeitos de torção produzidos por 

estruturas assimétricas sejam diminuídos (Kunde e Jangid, 2003). 

Como desvantagens dos dispositivos FPS destaca-se a necessidade de uma manutenção e 

cuidados especiais com a superfície de deslizamento e o facto se associar uma componente vertical 

aos deslocamentos horizontais (Azevedo e Guerreiro, 1994). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 – (a) Aparelho de apoio FPS instalado (EPS, 2007). (b) Relação força–deslocamento característica de 

um apoio FPS quando submetido a carregamentos laterais (Ballantyne et al., 2002). 

O comportamento não linear que caracteriza a generalidade dos apoios isoladores, tais como 

os dispositivos LRB e FPS, pode induzir a excitação dos modos de vibração superiores (de maiores 

frequências) das estruturas. Este efeito, derivado da variação brusca de rigidez que estes apoios 

exibem, pode mesmo provocar a diminuição do grau de redução antecipado, na fase de 

dimensionamento, para as acelerações sísmicas das massas estruturais (Komodromos, 2000). No 

entanto, a probabilidade da ocorrência deste fenómeno não é tão elevada para os apoios 

elastoméricos como é para os apoios deslizantes (Hussain et al., 2001). 

As propriedades dos aparelhos FPS não são sensíveis ao envelhecimento nem à variação de 

temperatura (Wang, 2002 e EPS, 2007). Contudo, a superfície de deslizamento necessita de uma 

manutenção cuidada de modo a evitar a acumulação de detritos, que podem promover a deterioração 

dos materiais e, consequentemente, das propriedades dos mesmos. Este facto incentivou o 

aparecimento de apoios com características geométricas alternativas, tal como os aparelhos com a 

superfície de deslizamento na peça superior, que previnem eficazmente a acumulação de resíduos. A 

utilização de apoios FPS em que a superfície de deslizamento apresenta a concavidade virada para 

baixo é bastante usual sendo o seu comportamento idêntico ao descrito para os aparelhos com a 

concavidade presente na peça inferior. 

Outros aparelhos foram desenvolvidos de modo a aperfeiçoar o comportamento do sistema 

pendular com atrito. Um deles é o apoio isolador pendular com frequência variável (Variable 

Frequency Pendulum Isolator – VFPI) cuja geometria da superfície de deslizamento é baseada na 
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expressão de uma elipse. Este sistema de isolamento permite a obtenção de um mecanismo de 

diminuição progressiva da frequência de vibração, consoante o aumento do deslizamento do apoio, e 

da redução da força de restituição, para deslocamentos elevados, conferindo deste modo uma 

capacidade de dissipação de energia superior à apresentada pelos apoios FPS (Pranesh e Sinha, 

2000). 

Os apoios pendulares com atrito de curvatura variável (Variable Curvature Friction Pendulum 

System – VCFPS) representam outra variação dos apoios FPS que surgiu do estudo do 

comportamento das estruturas isoladas que se encontram sujeitas a sismos com origem em falhas 

próximas (Tsai et al., 2003). Os dispositivos VCFPS são similares aos apoios VFPI, sendo que a 

principal diferença registada entre ambos deve-se ao tipo de função utilizada para definir a geometria 

da superfície de deslizamento. Enquanto que superfície dos apoios VFPI tem por base a expressão 

de uma elipse, a função que define a geometria da superfície côncava dos aparelhos VCFPS é obtida 

através da subtracção de uma função específica à expressão que define a superfície de deslizamento 

dos apoios FPS (Tsai et al., 2003). A maioria dos estudos foca somente o comportamento das 

estruturas isoladas face a acções provenientes de falhas sísmicas activas distantes. No entanto, a 

resposta de uma estrutura isolada relativamente a sismos originados em falhas próximas demonstra 

um aumento dos esforços de corte basais, dos deslocamentos relativos entre pisos e das 

acelerações, estando demonstrado que, nestas situações, a aplicação dos apoios VCFPS pode ser 

mais adequada relativamente ao uso de aparelhos FPS. 

Alguns estudos afirmam que as características do sistema pendular com atrito revelam maior 

eficácia com a introdução de mais uma superfície de deslizamento. Estes apoios, designados por 

apoios pendulares com atrito de concavidade dupla (Double Concave Friction Pendulum – DCFP), já 

foram aplicados na protecção sísmica de alguns edifícios no Japão (Kim e Yun, 2007 e Myslimaj et. al, 

2002). 

IV.3.1.2. Modelo de Comportamento 

O funcionamento de um apoio FPS subdivide-se entre a fase estática e a fase dinâmica. A 

primeira compreende o momento em que a força desenvolvida no apoio não é suficiente para vencer 

o atrito estático e despoletar o movimento pendular do apoio. A partir do momento em que a força de 

atrito estática é excedida, o apoio atinge a fase dinâmica ou de deslizamento, onde se promove a 

sobreposição do efeito de geração da força de atrito e do desenvolvimento da força de restituição. 

Na Figura 26 apresenta-se um modelo esquemático do comportamento de um apoio pendular 

com atrito conjuntamente com a expressão da força desenvolvida no apoio para a fase estática e 

para a fase dinâmica. A rigidez lateral do apoio FPS, que promove a geração da força de restituição 

do sistema de isolamento, é traduzida por: 

 
R
PKLateral =  (23) 

em que, 

P – carga vertical suportada pelo apoio; 

R – raio de curvatura da superfície esférica. 
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Como referido anteriormente, o facto do valor da rigidez lateral dos apoios FPS ser 

directamente proporcional ao peso que suportam resulta numa vantagem importante para os 

sistemas de isolamento constituídos por estes dispositivos, que consiste na minimização dos efeitos 

de torção da estrutura isolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 – Modelo esquemático do funcionamento de um apoio FPS e expressão da força desenvolvida no 

apoio para a fase estática e fase dinâmica (adaptado de Matsagar e Jangid, 2005). 

Deste modo, considerando o comportamento da estrutura isolada equivalente a um corpo 

rígido (com uma massa total M) em translação sobre o sistema de isolamento, a expressão da 

frequência própria de vibração de um apoio FPS é facilmente deduzida: 
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em que, 

K – rigidez horizontal do sistema de isolamento; 

M – massa total da superstrutura; 
P – peso total da superstrutura; 

g – aceleração da gravidade ( 2/81,9 sm≈ ); 

R – raio de curvatura da superfície esférica. 

Tipicamente um apoio FPS apresenta frequências dinâmicas de vibração entre 0,2 a 0,5 Hz 

(FIB, 2005) e a sua definição prende-se somente com a escolha do raio de curvatura da superfície de 

deslizamento sendo independente da massa da estrutura suportada. 

O comportamento destes dispositivos é controlado pela definição do coeficiente de atrito 

(estático e cinético) e do raio de curvatura da superfície esférica. O coeficiente de atrito entre o aço 

inoxidável e o material compósito é dependente da velocidade de deslizamento, sendo a sua relação 

dada pela seguinte expressão (Huang et al., 2007): 

 xa
MinMaxMax ex && −−−= .)()( μμμμ  (27) 

onde, 

Minμ – coeficiente de atrito relativo a velocidades de deslizamento muito baixas; 

Maxμ – coeficiente de atrito relativo a velocidades de deslizamento altas; 

a  – parâmetro relacionado com a passagem do Minμ  para Maxμ ; 

x& – velocidade de deslizamento. 

Fase Estática: PFxF estAtrito .)( μ==  

μest – coeficiente de atrito estático da superfície de deslizamento 
P – carga vertical suportada pelo apoio 

 

Fase Dinâmica: =+= AtritoestituiçãoR FFxF )(  

 

KLateral – rigidez lateral do apoio 
x – deslocamento lateral do apoio 

μcin – coeficiente de atrito cinético da superfície de deslizamento 

PxK cinLateral .. μ+=

x 

KLateral 

μcin  

solox&&  

(25) 

(24) 
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Considera-se eficaz, no caso dos apoios FPS, obter uma variação do valor do coeficiente de 

atrito entre 3 e 10% (Wang, 2002). O parâmetro a presente na equação (27) transmite a dependência 

do coeficiente de atrito relativamente à velocidade de deslizamento. Através da Figura 27 pode-se 

verificar que a adopção de valores elevados para o parâmetro a (a partir de 40 s/m) permite fazer uma 

transição entre os coeficientes de atrito mínimo e máximo num grau de velocidades relativamente 

estreito. 

 

Figura 27 – Influência de a na variação do coeficiente de atrito relativamente à velocidade de deslizamento. 

Dado que os coeficientes de atrito estático e cinético podem ser estimados com um valor 

constante, adoptando um valor elevado para a variável a, o único parâmetro que acaba por ser 

controlável, na definição de um sistema de isolamento com apoios FPS, é o raio de curvatura da 

superfície esférica. O raio de curvatura toma usualmente um valor entre 1,0 e 2,3 m (Trummer e 

Sommer, 1993). 

É ainda importante referir a origem da equação (25), de cariz simplificado, a partir do 

movimento pendular do apoio FPS. Com esse intuito é representado na Figura 28 o diagrama de 

corpo livre de um apoio FPS a partir do qual é deduzida a expressão da força lateral necessária para 

produzir um deslocamento x (Tsopelas et al., 1996). 

 
θθ cos

.
cos

)( AtritoF
x

R
PxF +=  (28) 

onde, 

P – carga vertical suportada pelo apoio; 

R – raio de curvatura da superfície esférica; 

AtritoF – força de atrito cinético desenvolvida na superfície de deslizamento ( Pcin ×= μ ); 

θ – ângulo de rotação. 

Dado que os apoios FPS são geralmente dimensionados para acomodarem deslocamentos 

menores que 20% de R, o que corresponde a ter 02,1cos
1 <θ , é possível realizar a simplificação da 

equação (28), sem se incorrer em erros significativos, obtendo a seguinte expressão (Tsopelas et al., 

1996): 

 )sgn(.*..*)( xPx
R

PxF cin &μ+=  (29) 
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em que, 

*P – carga vertical instantânea que inclui as cargas gravíticas, os efeitos das acelerações verticais do 

solo e dos momentos de derrubamento; 

)sgn(x& – função de sinal dependente da direcção da velocidade de deslizamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 – Diagrama de corpo livre de um apoio FPS para um ângulo de rotação θ (Tsopelas et al., 1996). 

A equação (25) corresponde a uma versão simplificada da equação (29) para descrever o 

comportamento do apoio FPS no decorrer da fase dinâmica. Alguns estudos afirmam que a parcela 

correspondente à geração da força de atrito cinético, presente na equação (29), deve ser afectada 

por um parâmetro Z de modo a se contabilizar o efeito reduzido da deformação elástica por corte 

sofrida pelo Teflon durante a fase de deslizamento (Madden et al., 2000). 

O comportamento de fricção característico da relação força–deslocamento dos apoios FPS, 

apresentada na Figura 29, resulta num ciclo particular de histerese onde a “força de cedência” é 

dependente do coeficiente de atrito da superfície deslizante e da intensidade da carga vertical 

actuante nessa mesma superfície. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 – Relação força–deslocamento característica de um apoio FPS (adaptado de Guerreiro, 1997). 
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Este comportamento pode ser compreendido, através da Figura 30, como o resultado da 

sobreposição do funcionamento linear de um pêndulo simples com o comportamento de fricção de 

um bloco actuado lateralmente sobre uma superfície planar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 30 – Definição do comportamento característico do apoio FPS (adaptado de Morgan, 2006 e CEN, 2005). 

Para a actuação de cargas laterais de serviço, tais como as devidas à acção do vento, o 

coeficiente de atrito estático confere a rigidez inicial necessária para evitar a ocorrência de 

deslocamentos. Após se atingir uma força lateral superior à força de atrito estática, o movimento do 

apoio é iniciado e a rigidez lateral passa a corresponder à rigidez definida na equação (23). 

Como já afirmado anteriormente, a energia introduzida pelo sismo é dissipada histereticamente 

através da força de atrito cinético gerada na superfície de deslizamento. A energia dissipada por cada 

ciclo de carga pode ser medida pela área interior da relação força–deslocamento do apoio, conforme 

indicado na Figura 30, logo é traduzida pela seguinte expressão (CEN, 2005): 

 MaxcinMaxD PFE Δ×××=Δ××= μ44 0  (30) 

IV.3.1.3. Modelo de Análise Computacional 

O comportamento não linear dos aparelhos FPS obriga, tal como no caso dos apoios LRB, a 

que a análise da estrutura isolada tenha de ser realizada no domínio do tempo. A modelação 

computacional destes apoios, recorrendo ao programa SAP2000, é realizada através dos elementos 

de ligação/suporte isoladores por atrito (Link/Support Elements – Friction Isolator) com um nó ou com 

dois nós e comprimento nulo. Tanto as propriedades lineares dos apoios como as não lineares são 

necessárias para a definição dos isoladores FPS. As propriedades lineares são utilizadas para os 
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casos de análises modais lineares, enquanto que as não lineares só são consideradas para os casos 

de análises não lineares no domínio do tempo. 

Na modelação dos aparelhos FPS deve-se atribuir um comportamento não linear, para as 

componentes de translação, tanto na direcção vertical como nas duas direcções horizontais. Na 

direcção vertical é apenas necessário efectuar a definição do valor da rigidez do apoio que deve ser 

considerada nas análises lineares e não lineares, devendo esta tomar um valor elevado. Como valor 

indicativo pode-se tomar uma rigidez vertical de 3500 MN/m. Segundo as duas direcções horizontais 

definem-se, relativamente às propriedades não lineares, os valores dos coeficientes de atrito estático 

e cinético, do raio de curvatura da superfície de deslizamento, do parâmetro a descrito anteriormente 

(maior ou igual a 40 s/m para se poder considerar µMin ≈ µEstático e µMax ≈ µCinético) e ainda um parâmetro 

de rigidez de deformação do aparelho. Este último parâmetro, que é dependente da maior ou menor 

capacidade do dispositivo sofrer deformações ao nível da superfície de deslizamento, deve tomar um 

valor elevado, sendo usualmente definido com um valor 40 vezes superior ao da rigidez lateral do 

apoio. Relativamente às propriedades lineares do aparelho FPS, referentes às direcções horizontais, 

é apenas necessário definir o valor da rigidez horizontal efectiva do apoio. Este parâmetro deve 

apresentar uma ordem grandeza superior à da rigidez definida pela equação (23), de modo a permitir 

uma aproximação linear do comportamento característico destes dispositivos, ilustrado na Figura 30. 

As características de rotação destes dispositivos podem ser modeladas do mesmo modo 

descrito para os apoios HDRB e LRB, ou seja, permitindo a livre rotação do aparelho segundo o eixo 

vertical e segundo os eixos horizontais. 

Conforme referido anteriormente, uma estrutura isolada por apoios FPS tem de ser analisada 

no domínio do tempo, de modo a permitir a contabilização do comportamento não linear característico 

deste tipo de aparelhos isoladores. Tal como no caso dos sistemas de isolamento compostos por 

apoios LRB, a análise sísmica é geralmente realizada através de uma análise modal não linear no 

domínio do tempo, com recurso a acelerogramas. Existe, no entanto, um aspecto particular do 

funcionamento dos apoios FPS que obriga a cuidados adicionais na definição do método de análise 

estrutural relativamente aos casos descritos para os apoios LRB e HDRB. Essa particularidade deriva 

do facto da rigidez lateral dos apoios pendulares com atrito ser dependente da carga vertical 

suportada pelos mesmos. 

Enquanto a resposta sísmica das estruturas suportadas por apoios HDRB e LRB pode ser 

determinada através da sobreposição linear dos resultados obtidos para as análises independentes 

relativas às acções verticais (peso próprio, revestimentos, sobrecargas de utilização, …) e horizontais 

(sismos, vento, …), no caso de sistemas de isolamento constituídos por dispositivos FPS a análise 

sísmica não pode dissociar os efeitos relativos às acções referidas. A análise não linear dos apoios 

FPS tem de considerar a actuação simultânea da acção sísmica e das acções de serviço verticais. De 

outro modo a análise não permitiria a consideração do propósito de funcionamento dos apoios 

pendulares, que dependem da actuação das cargas verticais para promoverem a rigidez lateral do 

sistema de isolamento e para desenvolverem a restituição da posição inicial da estrutura. 

Outro aspecto que não se deve descurar, aquando da realização de análise sísmicas de 

estruturas isoladas por apoios FPS, respeita às características das séries de acelerações adoptadas 
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e à geometria da estrutura em estudo. Conforme de pode observar na Figura 31, os acelerogramas 

apresentam uma variação de sinal aleatória, podendo por vezes suceder que os mesmos se mostrem 

marcadamente desfavoráveis para um dos sentidos da acção. Assim, quando a análise de estruturas 

assimétricas é realizada com base em acelerogramas, não é possível avaliar qual o sentido mais 

desfavorável da acção sísmica devido à interacção entre o esforço axial presente no aparelho e a sua 

deformação lateral (ver Figura 31). Deste modo, torna-se necessário analisar o efeito da acção 

sísmica nos dois sentidos, permitindo assim o estudo completo do impacto sísmico na resposta de 

estruturas assimétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Comportamento estrutural de uma estrutura apoiada em apoios FPS sujeita a acelerações sísmicas. 
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V. CASO DE ESTUDO 
O presente capítulo é dedicado à análise de seis alternativas de protecção sísmica, recorrentes 

à técnica de isolamento de base, aplicadas a um edifício de betão armado com cinco pisos. Cada 

alternativa baseia-se na definição de um sistema de isolamento sísmico composto exclusivamente 

por uma tipologia de dispositivos isoladores, sendo estudada a implementação de aparelhos de 

borracha de alto amortecimento (HDRB), de apoios de borracha com núcleo de chumbo (LRB) e de 

apoios pendulares com atrito (FPS). É dada especial ênfase à descrição das principais 

particularidades decorrentes do processo de dimensionamento de cada um dos sistemas e à 

comparação dos respectivos desempenhos sísmicos. A avaliação do comportamento sísmico da 

estrutura isolada é realizada com recurso a análises computacionais de modelos estruturais 

tridimensionais efectuados no programa de cálculo automático SAP2000. 

A modelação do edifício em estudo foi efectuada com base em plantas, alçados e cortes 

estruturais, sendo algumas destas peças desenhadas apresentadas no Anexo 1. 

O edifício em causa é considerado como de elevada importância para a sociedade, facto que 

obriga a que este mantenha a sua integridade face às maiores adversidades. Considerando que esta 

infra-estrutura se localiza em Lisboa, ou seja, numa zona de elevada sismicidade, a acção sísmica 

desempenha um papel muito relevante no seu dimensionamento. Assim, de modo a se assegurar o 

cumprimento das elevadas exigências funcionais deste edifício perante a actuação sísmica, optou-se 

por conceber uma solução de isolamento sísmico de base. Esta opção permitiu que a estrutura do 

edifício fosse mais ligeira dado que induz uma importante redução dos esforços de dimensionamento, 

deixando a acção sísmica de ser preponderante. 

Apresenta-se de seguida o caso de estudo efectuado, tendo como intuito a realização de uma 

comparação final do desempenho sísmico relativo a cada uma das três tipologias de dispositivos 

isoladores consideradas, com base nos níveis dos esforços de corte basais, das deformações ao 

nível do sistema de isolamento de base e dos deslocamentos relativos entre pisos. 

V.1. DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA 
O estudo de um edifício deve-se iniciar através da compreensão de todas as particularidades 

relativas ao mesmo, sendo indispensável o reconhecimento das condições externas (zona de 

inserção e relação com edifícios adjacentes) e internas (tipologia da estrutura, elementos 

constituintes, ligação entre elementos, disposição dos elementos ao longo da estrutura, entre outras) 

existentes. No caso de um edifício sismicamente isolado, a avaliação das condições externas 

reveste-se de maior importância dado que é necessário garantir o espaço envolvente suficiente para 

que a estrutura possa vibrar sem restrições. 

O edifício em estudo é caracterizado pela sua regularidade em planta e em altura. É constituído 

por cinco pisos, sendo um deles enterrado, e apresenta uma planta rectangular cuja área de 

implantação é de aproximadamente 215002756 mmm =× . Para além de pequenas variações ao 

nível da geometria das varandas, exibe somente uma redução da sua área em planta na transição 

para o último piso, passando a ter uma área de aproximadamente 26401349 mmm ≈× . A estrutura 
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do edifício é praticamente simétrica ao longo da maior dimensão em planta, conforme se pode 

verificar através da Figura 32. 
 

 
Figura 32 – Modelo computacional realizado para a análise estrutural do edifício em estudo. 

Dado que o edifício apresenta um piso enterrado, é necessário criar um fosso em redor do 

mesmo, ao longo de toda a zona enterrada, entre a estrutura e os muros de contenção periféricos, 

para permitir que o edifício vibre livremente. São também criadas juntas verticais entre o edifício e 

todas as estruturas que se encontram adjacentes ao mesmo. Todos os elementos de fundação são 

da tipologia directa. Contudo, dado que o objectivo do presente estudo se prende com o 

dimensionamento de sistemas de isolamento e com a análise dos respectivos comportamentos 

sísmicos, todos os elementos estruturais que não são parte integrante da superstrutura não 

necessitam de ser considerados no decorrer do caso de estudo. 

Os aparelhos de apoio localizam-se imediatamente acima das fundações e encontram-se todos 

ao mesmo nível. A ligação entre os pilares e os aparelhos de apoio é realizada através de plintos, 

apresentando estes elementos dimensões superiores às dos pilares de modo a permitirem a 

instalação dos aparelhos de isolamento sísmico. As plantas estruturais apresentam 55 plintos (ver 

Anexo 1) logo o isolamento sísmico deste edifício é garantido por 55 aparelhos de apoio. A laje que 

se apoia nos plintos é uma laje vigada onde as vigas, por formarem uma grelha, possibilitam a 

uniformização dos esforços de maneira a que estes sejam transmitidos para os apoios isoladores 

através de cargas verticais. Garante-se deste modo, como se pretende, que não se desenvolvam 

momentos flectores importantes ao nível dos aparelhos de apoio, dado que estes elementos não são 

dimensionados para resistirem a esse tipo esforços.  

As restantes lajes presentes no edifício são lajes fungiformes maciças com 0,25 m de 

espessura à excepção da laje de cobertura do último piso que, para além de ter apenas 0,20 m de 

espessura, apresenta também uma grelha de vigas, por motivos arquitectónicos. Os pilares presentes 

na estrutura do edifício são todos interiores e apresentam uma secção, constante em altura, de 

mm 30,085,0 × . Estes elementos encontram-se dispostos em malhas de aproximadamente 7 m 

(entre 6,9 e 7,125 m) por 6,5 m (entre 6,525 e 6,75 m). 
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Na totalidade do contorno exterior do edifício estão dispostas paredes de betão armado, facto 

pouco corrente em edifícios, que conferem uma rigidez considerável à estrutura segundo as duas 

direcções horizontais. Para além destas paredes de betão armado o edifício apresenta ainda dois 

núcleos de escadas e um núcleo de elevadores. As paredes de betão armado situadas no contorno 

exterior do edifício apresentam espessuras de 0,25 m enquanto que as interiores têm apenas 0,20 m. 

A utilização da técnica de isolamento de base, como alternativa de protecção sísmica do 

edifício em estudo, revela-se assim bastante adequada, principalmente devido às características 

geométricas regulares que a estrutura exibe e à rigidez considerável que denota segundo as duas 

direcções horizontais. 

V.2. METODOLOGIA PARA O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ISOLAMENTO 
Este ponto tem como objectivo delinear a metodologia adoptada para o dimensionamento dos 

sistemas de isolamento sísmico do edifício em estudo, explicitando-se todos os pressupostos 

assumidos no decorrer do processo preliminar de dimensionamento efectuado, conjuntamente com a 

identificação dos seus principais passos. 

Qualquer projecto de um edifício sismicamente isolado tem de integrar na sua fase inicial a 

análise estrutural do edifício com a base fixa. Esta análise é essencial dado que é necessário 

conhecer, previamente à fase de dimensionamento do sistema de isolamento, o valor das frequências 

de vibração relativas aos modos de vibração fundamentais da estrutura de base fixa. Conforme 

referido no ponto III.3.1 deste trabalho, a maioria das regulamentações considera que um sistema de 

isolamento sísmico deve exibir uma frequência de vibração que respeite os seguintes limites: 

3
)3(333,033 FixaBase

IsoladaBaseIsoladaBaseFixaBase
f

fHzsTT ≤≤⇔≤≤×  

A frequência própria de vibração de uma estrutura isolada é determinada através da definição 

da rigidez horizontal efectiva do sistema de isolamento, que depende das características geométricas 

adoptadas para os aparelhos isoladores. O caso de estudo prende-se com o dimensionamento de 

três sistemas isolamento sísmico distintos a serem aplicados numa estrutura previamente conhecida 

estando, deste modo, o centro de massa da superstrutura definido à partida. 

O primeiro passo da metodologia adoptada, para o dimensionamento do sistema de 

isolamento, refere-se à definição do valor da rigidez horizontal dos dispositivos isoladores, de modo a 

permitir a obtenção da frequência de vibração isolada (fBase Isolada) pretendida. A rigidez horizontal do 

sistema de isolamento (KH) é definida pelo total da soma das rigidezes horizontais de todos os apoios 

isoladores (KH Apoio). Neste passo, assume-se que a estrutura isolada se comporta como um corpo 

rígido em translação sobre o sistema de isolamento, ou seja, a equação (2), apresentada no ponto 

III.3.1 aquando da descrição dos aspectos regulamentares referentes ao método de análise linear 

simplificada, pode ser aplicada para determinar o valor da rigidez horizontal do sistema de 

isolamento. Este cálculo é realizado com base no valor da frequência de vibração isolada (fBase Isolada) 

pretendida e no valor da massa total da superstrutura (M). 

Conhecido o valor da rigidez horizontal do sistema de isolamento, procede-se à definição da 

rigidez relativa a cada um dos aparelhos isoladores, revelando este passo como um dos mais 
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importantes na globalidade do presente processo de dimensionamento. A distribuição espacial da 

rigidez dos aparelhos de apoio, ao nível da superfície de isolamento, deve ser sempre realizada com 

o intuito de minimizar a excentricidade entre a projecção vertical do centro de massa da superstrutura 

e o centro de rigidez do sistema de isolamento, de maneira a combater os efeitos globais de torção. 

Dado que o centro de massa da superstrutura não pode ser alterado, no âmbito do caso de estudo, 

este aspecto é apenas controlado pela definição da posição do centro de rigidez do sistema de 

isolamento. 

A rigidez horizontal de um apoio isolador (KH Apoio) é obtida através do produto da percentagem 

da carga vertical que suporta, em relação ao peso total da superstrutura ( PPP i /% = ), pelo valor da 

rigidez horizontal do sistema de isolamento ( SistemaHApoioH KPK ×= % ). Esta metodologia permite 

controlar a excentricidade registada entre o centro de massa da superstrutura e o centro de rigidez do 

sistema de isolamento, dado que a determinação centro de rigidez entra em consideração com a 

distribuição espacial da “massa estrutural” pelos diferentes dispositivos. 

É de notar que o processo descrito para o cálculo da rigidez dos apoios isoladores só é 

aplicável no caso de estudo dos aparelhos elastoméricos HDRB e LRB. Relativamente aos apoios 

FPS, conforme descrito ponto IV.3.1.2, a rigidez lateral é dependente do valor da carga vertical 

suportada por cada aparelho e do respectivo raio de curvatura da superfície de deslizamento (R). O 

raio da superfície esférica é determinado através da equação (26), tendo apenas por base o valor da 

frequência de vibração isolada (fBase Isolada) pretendida. 

O próximo passo da metodologia de dimensionamento dos sistemas de isolamento prende-se 

com a determinação do deslocamento máximo de projecto (ddc) que pode ocorrer ao nível dos 

aparelhos isoladores. É assim necessária a definição da acção sísmica de dimensionamento através 

de um espectro de resposta de acelerações regulamentar, adequado ao caso de estudo. Deste modo, 

pode-se obter um valor aproximado para o deslocamento de projecto do sistema de isolamento (ddc) 

através da equação (3), apresentada no ponto III.3.1, onde são tidos em consideração os valores da 

massa total da superstrutura (M) e o valor da rigidez horizontal do sistema de isolamento (KH). A 

definição do espectro de resposta mencionado, que foi efectuada de acordo com as especificações 

presentes no EC8 (CEN, 2004), é apresentada no ponto V.3.2.1. 

Como medida de segurança, assumiu-se que os apoios elastoméricos (HDRB e LRB) não 

podem evidenciar distorções superiores a 100%, ou seja, a deformação lateral máxima (ddc) tem de 

ser sempre inferior à espessura total de elastómero presente nos apoios. 

É de referir que o dimensionamento dos apoios FPS não é directamente influenciado pelo valor 

do deslocamento máximo de projecto devendo-se somente garantir, com base em resultados obtidos 

através de análises computacionais realizadas numa fase posterior do dimensionamento, que o apoio 

apresenta as dimensões necessárias para acomodar a deformação lateral máxima registada. 

Contudo, dado que estes dispositivos apresentam, em geral, diâmetros entre 0,5 e 1 m (Trummer e 

Sommer, 1993) este aspecto não provoca grandes restrições no decorrer do respectivo processo de 

dimensionamento. 
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Os aspectos específicos relacionados com o dimensionamento dos apoios HDRB, LRB e FPS, 

não abordados no presente ponto, são posteriormente explicitados nos pontos V.6.1.1, V.6.2.1 e 

V.6.3.1, respectivamente. 

Após a realização do processo de dimensionamento preliminar, é necessária a execução de 

análises sísmicas estruturais mais precisas, através de meios de cálculo computacionais, com o 

intuito de se verificar a adequação do dimensionamento efectuado. Esta adequação deve-se basear 

nos valores observados para o deslocamento máximo do sistema de isolamento, para a frequência 

própria de vibração da estrutura isolada e para o esforço de corte basal. 

V.3. DEFINIÇÃO DAS ACÇÕES 
O presente estudo centra-se na análise da resposta sísmica estrutural de um edifício protegido 

por três sistemas de isolamento com características distintas. A diferença registada no 

comportamento relativo a cada uma das tipologias de apoios isoladores consideradas, discutida nos 

pontos IV.2.1.2, IV.2.2.2 e IV.3.1.2 do presente trabalho, obriga à adopção de várias metodologias 

para a correcta definição da actuação sísmica. 

Realiza-se de seguida a descrição de todas as acções que são consideradas no decorrer da 

análise estrutural do edifício em estudo. Apresenta-se também a descrição pormenorizada do modo 

como se realizou a definição da acção sísmica para os casos relativos à execução da análise modal 

por espectro de resposta e das análises lineares e não lineares no domínio do tempo com recurso a 

acelerogramas. Por último, realiza-se a definição da combinação de acções adoptada para a 

verificação da segurança estrutural do edifício em estudo.  

V.3.1. CARGAS DE PROJECTO 

No decorrer da análise do edifício em estudo são consideradas as cargas que foram utilizadas 

na fase de projecto do mesmo. Essas cargas de projecto são referentes às acções permanentes dos 

revestimentos (interiores e exteriores) e das paredes interiores (divisórias), e ainda às acções 

variáveis das sobrecargas de utilização (interiores e exteriores). O peso próprio da estrutura é 

calculado automaticamente pelo programa SAP2000, tendo por base a geometria definida para os 

elementos estruturais e os respectivos pesos volúmicos. Apresentam-se na Tabela 3 os valores das 

cargas de projecto referidas, relativas a cada um dos pisos do edifício, que foram consideradas na 

análise da estrutura do edifício isolado. 

Tabela 3 – Cargas aplicadas nos elementos de área de laje relativas à fase de projecto 

Piso 
Revestimento Paredes Sobrecarga 

Interior 
[kN/m2] 

Exterior 
[kN/m2] 

Divisórias 
[kN/m2] 

Interior 
[kN/m2] 

Exterior 
[kN/m2] 

-1 2,50 - - 5,00 - 
0 2,50 - 1,90 5,00 - 
1 2,50 - - 5,00 - 
2 2,50 - 1,90 5,00 - 
3 2,50 4,38 - 5,00 2,00 

Cobertura - 4,38 - - 2,00 
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V.3.2. ACÇÃO SÍSMICA 

Um dos processos mais complexos a realizar no âmbito deste estudo é respeitante à simulação 

do efeito da acção sísmica. Este aspecto deve-se ao facto de se terem de efectuar análises no 

domínio do tempo, de modo a se contabilizar o comportamento não linear característico dos 

aparelhos de apoio LRB e FPS. Estas análises demonstram um cariz mais complexo relativamente às 

análises estáticas, tanto no processo de definição da acção sísmica, através de séries de 

acelerações, como na metodologia de análise a definir no programa computacional SAP2000. 

As análises realizadas não tiveram em consideração a componente vertical das acções 

sísmicas dado este tipo de estudo só faz sentido em edifícios especialmente sensíveis a vibrações 

nessa direcção, segundo o artigo 29º do RSA (RSA, 1983), como estruturas com grandes vãos ou 

com consolas. 

O impacto da acção sísmica na resposta do edifício isolado por apoios HDRB foi realizado 

através de uma análise modal por espectro de resposta e de uma análise linear no domínio do tempo. 

Relativamente aos casos de estudo da implementação dos apoios LRB e FPS, a análise da resposta 

sísmica do edifício foi efectuada com recurso a uma análise não linear no domínio do tempo. Deste 

modo, apresenta-se de seguida a definição da acção sísmica através do espectro de resposta das 

acelerações e ainda a definição da mesma por intermédio de acelerogramas. 

V.3.2.1. Espectro de Resposta 

O espectro de resposta elástico de acelerações, que serviu de base ao presente estudo, foi 

definido de acordo com as especificações presentes no EC8 e com as indicações mais recentes 

referidas pelo Grupo de Trabalho do EC8 (GT-EC8) que se encontra a desenvolver o documento de 

anexo português ao EC8, não estando ainda disponível a versão final do mesmo. Na Figura 33 é 

apresentada a definição do espectro de resposta elástico de acelerações, de acordo com o EC8, que 

representa a componente horizontal do movimento do solo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 – Espectro de resposta elástico de acelerações do EC8 (CEN, 2004). 

Pode-se verificar que a definição do espectro depende de grandezas como o valor de cálculo 
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coeficiente dependente das condições geotécnicas locais (S) e o factor de correcção do 

amortecimento (η). 

A proposta do GT-EC8 descreve dois tipos de acções sísmicas que devem ser consideradas 

no dimensionamento de edifícios localizados no território continental nacional (GT-EC8, 2006). A 

acção do tipo 1 (“Acção Sísmica Próxima”) representa um sismo de magnitude moderada e pequena 

distância focal, relativo ao cenário de geração intraplacas, enquanto que a acção do tipo 2 (“Acção 

Sísmica Afastada”) representa um sismo de maior magnitude com uma maior distância focal, 

referente ao cenário de geração interplacas. A estes dois tipos de acções sísmicas correspondem 

dois zonamentos distintos, definidos com base na avaliação da perigosidade sísmica, que são 

apresentados na Figura 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 – Zonamento sísmico do território continental português (GT-EC8, 2006). 

Os valores recomendados pelo GT-EC8, para se proceder à definição dos espectros de 

resposta elásticos relativos aos dois tipos de acções enunciados, são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Valores recomendados para a definição dos espectros (GT-EC8, 2006 e Correia, 2006) 

Tipo de Acção Sísmica Zona ag [m/s2] TB [s] TC [s] TD [s] 
S 

Solo A Solo B Solo C Solo D Solo E

Próxima 

1 1,50 

0,10 0,25 2,00 1,00 1,35 

1,50 1,80 1,60 

2 1,00 
1,60 2,10 1,80 

3 0,78 

Afastada 

1 2,50 

0,10 0,60 2,00 1,00 1,20 

1,30 1,40 1,40 

2 1,80 1,40 1,80 1,60 

3 1,10 1,50 2,40 2,00 

4 0,70 1,60 2,50 2,10 
 

Considerou-se que o edifício em estudo é localizado na zona de Lisboa, logo os espectros de 

resposta devem ser definidos com base nos valores referentes à zona 1 e 2, para a análise do 

impacto da acção sísmica próxima e afastada, respectivamente. Foi também considerado que o 

edifício se encontra implantado num terreno do tipo B, de acordo com a classificação de solos 
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presente no EC8, sendo assim possível definir os espectros de resposta de acelerações adequados 

ao caso de estudo, que são ilustrados na Figura 35. 
 

 

Figura 35 – Espectros de resposta de acelerações, obtidos com base nos valores recomendados pelo GT-EC8, 

para um edifício de classe de importância II e solo de fundação do Tipo B. 

Pode-se concluir que, no âmbito do caso de estudo, a acção sísmica afastada é sempre 

condicionante dado que para a gama usual dos períodos de vibração fundamentais que caracterizam 

os edifícios sismicamente isolados, geralmente na ordem dos 2 segundos, resulta em níveis de 

acelerações superiores. Para se contabilizar a diferença registada entre os níveis de amortecimento 

relativos à superstrutura e ao sistema de isolamento, adopta-se um espectro de resposta equivalente 

que apresenta valores espectrais correspondentes ao amortecimento da superstrutura ( %5=ξ ) para 

os períodos de vibração mais baixos e valores espectrais referentes ao amortecimento do isolamento 

(usualmente %10≥ξ ) para os períodos mais altos. O período de transição deve ser definido com um 

valor adequado a cada caso de estudo. 

A análise do edifício isolado por apoios HDRB é realizada através de duas metodologias, 

recorrendo a análises por espectro de reposta e a análises lineares no domínio do tempo por 

intermédio de séries de acelerações. De modo a se poder efectuar uma comparação verosímil dos 

resultados obtidos através de ambos os métodos, é necessário que as séries de acelerações 

consigam descrever o espectro de resposta utilizado com alguma precisão. Quanto maior a 

aproximação registada entre ambos, mais plausível é a comparação dos dois métodos. Por esta 

razão, o espectro de resposta adoptado neste estudo não é definido com base nos espectros 

presentes na Figura 35, mas sim no espectro obtido através da média dos acelerogramas, sob a 

forma de espectro de resposta, que podem ser verificados no Anexo 2. Esta medida torna mais 

adequada a comparação entre a análise modal por espectro de resposta e a análise linear no domínio 

do tempo. As particularidades relativas à determinação dos dez acelerogramas, presentes no Anexo 

2, são explicitadas posteriormente no ponto V.3.2.2 

A análise modal por espectro de resposta do edifício isolado por apoios HDRB, realizada neste 

estudo, tem por base um espectro de resposta equivalente definido a partir dos espectros presentes 

na Figura 36. Efectuando a correcção do espectro referente a um nível de amortecimento de 5% do 
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amortecimento crítico, através da aplicação do factor de correcção do amortecimento η definido na 

equação (8) ( 8165,0)105/(10 ≈+=η ), obtém-se o espectro relativo a 10% de amortecimento. 
 

 

Figura 36 – Espectros de resposta referentes à média dos acelerogramas para a zona 2 da acção sísmica do 

Tipo 2 (afastada), terreno de fundação do tipo B e para um edifício de classe de importância II. 

A análise modal por espectro de resposta do edifício isolado é definida, recorrendo ao 

programa de cálculo automático SAP2000, através da aplicação simultânea da acção sísmica 

segundo as duas direcções ortogonais em planta e utilizando como combinação direccional a 

combinação RQSQ (Raiz Quadrada da Soma dos Quadrados). Sendo que uma análise dinâmica 

tridimensional de um edifício sismicamente isolado apresenta os três primeiros modos de vibração, 

referentes à deformação dos sistemas de isolamento, com frequências de vibração relativamente 

próximas deve-se utilizar como combinação modal a combinação CQC (Combinação Quadrática 

Completa) pois, nesta situação, permite a obtenção de melhores resultados relativamente à 

combinação RQSQ. 

V.3.2.2. Acelerogramas 

A definição da acção sísmica por intermédio de séries de acelerações (acelerogramas) é 

indispensável para a execução de análises no domínio do tempo. O comportamento não linear, que 

caracteriza o funcionamento dos apoios LRB e FPS, só pode ser considerado através da realização 

de análises não lineares no domínio do tempo. Contudo, as análises no domínio do tempo podem ser 

aplicadas tanto no estudo da resposta de sistemas de isolamento constituídos por aparelhos com 

comportamento linear, como no estudo de sistemas com comportamento não linear. 

De acordo com o especificado no EC8 (CEN, 2004), conforme referido no ponto III.3.2.2, a 

avaliação da resposta sísmica de dimensionamento, através de análises não lineares no domínio do 

tempo, pode ser determinada através da média dos resultados obtidos se forem utilizados pelo 

menos sete acelerogramas distintos. Assim, no decorrer deste estudo foram adoptados dez 

acelerogramas artificiais distintos, cujo processo de determinação é descrito de seguida. 

O EC8 (CEN, 2004) especifica que as séries de acelerações artificiais devem ser geradas de 

modo a coincidirem com um espectro de resposta elástico referente a um amortecimento viscoso de 
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5%. Deste modo, procedeu-se à geração de dez séries de acelerações distintas com base no 

espectro de resposta regulamentar, presente na Figura 35, correspondente à acção sísmica afastada 

(zona 2) referente a um nível de amortecimento de 5%. O processo adoptado para a geração dos dez 

acelerogramas baseou-se nas especificações presentes num relatório do ICIST (Guerreiro, 2002) 

onde é efectuada uma descrição pormenorizada da metodologia inerente à realização deste tipo de 

artifício. Os acelerogramas foram gerados de modo a constituírem sinais com 50 segundos de 

duração total. Este processo foi efectuado atendendo à necessidade de se garantir que todos os 

sinais incorporassem uma fase estacionária de pelos menos 10 segundos, como exigido pelo EC8 

para os casos em que não se dispõe de dados específicos relativos às características da sismicidade 

local. 

As dez séries de acelerações utilizadas no decorrer do presente estudo encontram-se 

ilustradas no Anexo 2, conjuntamente com as correspondentes representações sob a forma de 

espectro de resposta. Na Figura 37 é apresentado o espectro de resposta relativo à média dos dez 

acelerogramas adoptados, juntamente com o espectro de resposta regulamentar (EC8), a partir do 

qual foram gerados as dez séries de acelerações. Verifica-se deste modo que os acelerogramas 

possibilitam uma aproximação adequada do espectro original. A proximidade entre os dois espectros 

representados na Figura 37 não é tão acentuada para a gama de períodos de vibração mais baixos 

mas, no entanto, este facto não é relevante no âmbito do caso de estudo, dado que os modos de 

vibração correspondentes a esses períodos não exibem uma participação importante na resposta de 

um edifício sismicamente isolado. 
 

 

Figura 37 – Comparação entre o espectro de resposta original do EC8 e o espectro obtido pela média dos 10 

acelerogramas gerados. 

Para simular adequadamente a actuação sísmica sobre o edifício em estudo, através do 

programa SAP2000, é necessário ter em consideração alguns aspectos relativos à definição das 

análises no domínio do tempo, de modo a se contabilizar correctamente a resposta estrutural. Com o 

intuito de avaliar a resposta sísmica do edifício isolado por intermédio de apoios LRB e FPS, é 

definida uma metodologia de análise não linear no domínio do tempo, no programa SAP2000, com 

recurso aos dez acelerogramas presentes no Anexo 2. A acção sísmica, simulada por cada um 
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destes acelerogramas, é imposta ao edifício segundo as direcções horizontais X e Y separadamente, 

resultando assim em vinte análises distintas. Cada uma destas análises é definida por 5000 passos 

de 0,01 segundos, de modo a considerar a duração total das séries de acelerações adoptadas. Os 

resultados obtidos através das análises referentes à actuação sísmica segundo a direcção X são 

somados em valor absoluto (Absolute Add), garantindo-se assim a consideração da resposta máxima 

estrutural independentemente do sentido em que esta ocorre, sendo considerada a resposta média 

total. O mesmo procedimento é adoptado para os resultados das análises segundo a direcção Y. As 

respostas médias, correspondentes a cada uma das direcções horizontais, são combinadas 

quadraticamente (combinação RQSQ) de modo a determinar a resposta global do edifício. Esta 

metodologia permite considerar correctamente os efeitos provocados na estrutura pela acção sísmica 

na direcção perpendicular à da acção imposta. 

Conforme referido anteriormente, o estudo do edifício isolado por aparelhos HDRB também é 

efectuado através de análises lineares no domínio do tempo. A definição deste tipo de análises é 

realizada de um modo bastante similar ao descrito para as análises não lineares no domínio do 

tempo, observando-se apenas uma diferença importante entre ambas. Na definição do método de 

análise linear no domínio do tempo, com recurso ao programa SAP2000, deve-se indicar que as 

características de amortecimento da estrutura isolada variam consoante o valor da frequência angular 

(p) dos modos de vibração. Essa variação, que resulta do facto de se considerar que a matriz de 

amortecimento da estrutura é obtida através da combinação linear das matrizes de massa e de 

rigidez estruturais, é descrita pela relação definida na equação (31). 
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1  (31) 

α – coeficiente proporcional à massa estrutural; 

β  – coeficiente proporcional à rigidez estrutural. 

Se esta medida não for aplicada, as características de amortecimento inerentes ao sistema de 

isolamento não são consideradas no decorrer da análise, dado que o programa assume que o edifício 

apresenta somente o amortecimento característico da estrutura suportada. Deve-se então definir uma 

relação, com uma configuração semelhante à ilustrada na Figura 38, que permita representar de 

modo adequado as características de amortecimento do sistema estrutural em análise. 
 

 
Figura 38 – Relação entre o factor de amortecimento e a frequência angular. 
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V.3.3. COMBINAÇÕES DE ACÇÕES 

Como o intuito deste estudo se prende com o dimensionamento de sistemas de isolamento 

sísmico, as deformações e os esforços relevantes a analisar na estrutura são relativos à combinação 

de acções, referente aos Estados Limites Últimos, onde a acção variável base é a acção sísmica. 

Deste modo, foi adoptada a combinação de acções relativa à situação de dimensionamento sísmico, 

preconizada pelo Eurocódigo 0 (CEN, 2001), apresentada de seguida: 

 Edik
i

i
j

jkd AQGE """" ,
1

,2
1

, +×+= ∑∑
≥≥

ψ  (32) 

onde, 
dE – valor de dimensionamento da acção sísmica; 

jkG , – valor característico da acção permanente j; 

i,2ψ – coeficiente para o valor quase-permanente da acção variável i; 

ikQ ,  – valor característico da acção variável i; 

EdA – valor de dimensionamento da acção sísmica ( EkIEd AA γ= , onde EkA  é valor característico da 

acção sísmica e Iγ  é o factor de importância do edifício). 

Adoptou-se um valor de 0,4 para o coeficiente de segurança correspondente às acções 

variáveis ( 2ψ ), com base nas indicações presentes no artigo 35º do RSA (RSA, 1983). 

O valor de dimensionamento da acção sísmica (AEd) é obtido através do produto entre o valor 

característico do mesmo (AEk) e o factor de importância ( Iγ ) relativo ao edifício em consideração. 

Dado que o edifício em estudo foi classificado como de importância elevada, adoptou-se um factor Iγ  
de 1,4, que corresponde à classe de importância IV dos edifícios, de acordo com a classificação 

efectuada pelo EC8. Esta classificação é apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5 – Factores de importância, definidos pelo EC8, associados às classes dos edifícios (CEN, 2004) 

Classe de 
Importância Tipologia dos Edifícios 

Factor de 
Importância ( Iγ )

I Edifício de pouca importância para a segurança pública (por 
exemplo: edifícios agrícolas, …) 0,8 

II Edifícios correntes, não pertencentes às outras categorias 1,0 

III 
Edifícios em que a resistência sísmica é relevante no ponto de 
vista das consequências inerentes ao colapso estrutural (por 

exemplo: escolas, instituições culturais, …) 
1,2 

IV 
Edifícios cuja integridade durante um sismo é de importância 

vital para a sociedade (por exemplo: hospitais, quartéis de 
bombeiros, centrais eléctricas, …) 

1,4 

 

A definição da acção sísmica efectuada no programa SAP2000 considera a influência do factor 

de importância ( Iγ ) através da multiplicação directa dos valores das ordenadas dos espectros de 

resposta e dos acelerogramas, definidos nos pontos V.3.2.1 e V.3.2.2 respectivamente, por 1,4 dado 

que estes eram referentes à classe de importância II. 

Os esforços de dimensionamento podem ser obtidos através da divisão dos efeitos sísmicos 

por um coeficiente de comportamento (q). O EC8 indica que, no caso de edifícios sismicamente 

isolados, o coeficiente de comportamento deve ser tomado igual à unidade, excepto no caso dos 
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elementos da superstrutura em que se pode utilizar um coeficiente até 1,5. Como o presente estudo 

tem o intuito de avaliar principalmente a resposta do sistema de isolamento, adoptou-se um 

coeficiente de comportamento (q) de 1,0 no decorrer de todas as análises. 

V.4. MODELAÇÃO DA SUPERSTRUTURA 
O estudo do comportamento da estrutura de um edifício e a determinação dos esforços e 

deslocamentos que nela se registam é um processo bastante facilitado, nos dias que correm, devido 

à construção de modelos computacionais tridimensionais. A modelação da estrutura do edifício em 

estudo foi realizada através do programa de modelação estrutural SAP2000. 

A modelação de estruturas de edifícios não é um processo simples pois envolve a adopção de 

vários pressupostos que têm como intuito a aproximação da resposta da estrutura modelada, perante 

a solicitação de acções exteriores, à resposta que se verifica na realidade. Uma modelação estrutural 

de uma edificação só será útil se representar com um certo rigor todas as características do objecto 

de estudo, de modo a se poderem efectuar conclusões verosímeis através da sua análise. 

A modelação efectuada neste estudo teve sempre o intuito de se aproximar o mais possível 

daquela que seria a realidade comportamental do edifício e, ao mesmo tempo, de originar um modelo 

computacional de fácil manuseamento e por isso com um grau de complexidade limitado. Não se 

deve realizar um modelo global estrutural com intenção de representar a realidade ao pormenor, pois 

essa atitude origina modelos em que a interpretação de resultados se torna bastante complexa e 

morosa. A postura correcta, para a realização de um modelo computacional, deve incentivar a 

reprodução da realidade da melhor maneira possível, com o maior grau de simplicidade que for 

permitido, de modo a se obterem resultados fiáveis associados a um grau de precisão significativo. 

Como foi explicitado anteriormente, no ponto V.2, o estudo do edifício, com o intuito de 

conceber um sistema de isolamento sísmico adequado, inicia-se através da análise estrutural do 

mesmo considerando a base como fixa. Deste modo, o início da modelação do sistema estrutural do 

edifício passa pela modelação da sua superstrutura, ou seja, da parte da estrutura que se encontra 

isolada e que se localiza acima da superfície de isolamento. 

A superstrutura do edifício foi simulada através de um modelo linear tridimensional constituído 

exclusivamente por elementos finitos de barra e plano, com recurso ao programa SAP2000. A 

realização de análises dinâmicas de um modelo computacional só entra em consideração com a 

massa dos elementos estruturais, sendo desprezados os efeitos dos respectivos pesos e cargas 

aplicadas. Devido a este facto foram definidas as massas volúmicas dos vários elementos estruturais 

com um valor referente à combinação sísmica (definida no ponto V.3.3), de modo a serem 

contabilizados os efeitos das sobrecargas de utilização, das paredes divisórias e dos revestimentos 

no decorrer das análises dinâmicas.  

Assumiu-se que todos os elementos da superstrutura são constituídos por betão armado da 

classe de resistência C30/37, o que indica que a superstrutura é caracterizada por um nível de 

amortecimento de 5% do amortecimento crítico, correspondente ao valor característico do 

amortecimento para as estruturas de betão armado. 
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O objectivo da modelação do edifício prende-se com a realização de análises dinâmicas 

representativas da actuação sísmica, originando deste modo deformações muito rápidas na estrutura 

que, de acordo com o artigo 17º do REBAP (REBAP, 1983), permitem que o valor do módulo de 

elasticidade do betão (EC) possa ser aumentado em 25% relativamente aos valores médios para os 

28 dias. Por esta razão, os materiais correspondentes ao betão armado, modelados no SAP2000, 

foram definidos com um módulo de elasticidade de GPaEE C 25,413325,125,1 28, =×=×= . A 

definição destes materiais considerou também um coeficiente de Poisson (ν) de 0,2 e um coeficiente 

de expansão térmica (α) de 10-6. 

As lajes da estrutura foram modeladas através de elementos de área (Plate Thin), com a 

preocupação de se constituírem malhas de elementos finitos compatíveis. As aberturas presentes nas 

lajes foram ignoradas aquando da modelação estrutural dado que, por exibirem dimensões reduzidas, 

não influenciam significativamente a distribuição de esforços nestes elementos. Os valores das 

acções relativas aos revestimentos, às paredes divisórias e às sobrecargas de utilização, que actuam 

directamente nas lajes, variam consoante o piso e a localização (interior ou exterior). Foi assim 

necessário proceder-se à definição de cinco materiais distintos, para modelar correctamente as lajes 

do edifício em estudo, de modo a ser possível considerar os efeitos inerentes às acções enunciadas 

durante a realização de análises dinâmicas, como explicitado anteriormente. 

Aquando da execução de análises estáticas, o programa calcula automaticamente os pesos 

próprios dos elementos estruturais, com base nas suas geometrias e respectivos pesos volúmicos. 

No presente estudo, optou-se por definir os materiais constituintes de todos os elementos estruturais 

com um peso volúmico equivalente ao do betão armado (γBA = 25 kN/m3), sendo as acções referentes 

aos revestimentos, às paredes divisórias e às sobrecargas, consideradas através da aplicação directa 

das correspondentes cargas distribuídas, com os valores indicados na Tabela 3, nos elementos de 

área que constituem as lajes. 

As lajes das escadas presentes no edifício não foram modeladas, por motivos de simplificação 

do modelo estrutural global, realizando-se apenas a distribuição do seu peso (considerado nas 

análises estáticas) e massa (considerada nas análises dinâmicas) pelos quatro cantos envolventes, 

ao nível de cada piso. O peso das escadas é assim simulado através da aplicação de quatro forças, 

segundo o sentido contrário ao eixo Z, que contabilizam as acções do peso próprio, dos 

revestimentos e das sobrecargas de utilização. As massas são também aplicadas nos quatro cantos 

envolventes ao nível de cada piso, segundo as direcções X, Y e Z, sendo que, no entanto, os seus 

valores são respeitantes à combinação de acções sísmica definida no ponto V.3.3. O mesmo 

procedimento foi tido em consideração aquando da modelação dos dois reservatórios para tratamento 

de efluentes, presentes ao nível do Piso -1, distribuindo-se o peso e a massa da água pelos quatro 

cantos envolventes. 

As paredes de betão armado que se situam ao longo de contorno exterior do edifício e as que 

constituem os núcleos de escadas e de elevadores foram modeladas através de elementos finitos de 

área (Shell Thick). A discretização da malha de elementos finitos, referente à modelação das paredes 

de betão armado, foi realizada com o intuito de se adequar o mais possível à localização das 
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aberturas destinadas às janelas e portas de acesso aos elevadores, às escadas e varandas, 

possibilitando deste modo a consideração das mesmas no modelo estrutural. 

Os pilares, as vigas e os plintos foram modelados através de elementos de barra (Frame), 

respeitando sempre a compatibilidade com os elementos de área anteriormente descritos. Dado que 

não se pretende considerar a contribuição das vigas para resistir a momentos torsores, definiu-se um 

valor nulo para a constante de torção (J) destes elementos. 

A modelação estrutural do edifício integrou ainda a definição de restrições ao nível das lajes de 

cada piso, de modo a garantir que estas denotem um comportamento assimilável ao de um diafragma 

rígido, ou seja, que não exibam deformações  relativas no seu próprio plano. A aproximação do 

comportamento que as lajes apresentam no seu próprio plano ao de um corpo rígido demonstra-se 

bastante adequada, dado que estes são elementos caracterizados por níveis de rigidez axial bastante 

elevados. O programa de análise estrutural SAP2000 permite atribuir facilmente este comportamento 

de diafragma a qualquer conjunto de pontos do modelo, através da opção Diaphragm Constraint, 

obrigando a que os pontos pertencentes a um mesmo diafragma apresentem movimentações 

idênticas ao nível do plano do diafragma, ou seja, não podem exibir deslocamentos relativos entre si. 

Convém referir que devem ser definidos diafragmas distintos para cada laje do edifício, de modo a 

permitir a ocorrência de deslocamentos relativos entre os vários pisos. 

Apresentam-se no Anexo 3 algumas representações tridimensionais do modelo efectuado para 

a superstrutura do edifício em estudo. 

V.5. ESTRUTURA COM BASE FIXA 
De acordo com a metodologia de dimensionamento descrita no ponto V.2, a análise deve ser 

iniciada pelo estudo da estrutura com base fixa. Assim, com base no modelo da superstrutura 

explicitado anteriormente, assumem-se encastramentos perfeitos em todos os pontos de apoio 

estruturais. Na Figura 39 é ilustrada a numeração adoptada para os apoios do edifício em estudo. 

 

 
Figura 39 – Numeração dos apoios do edifício em estudo (planta ao nível da superfície de isolamento). 
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No âmbito do processo de dimensionamento dos sistemas de isolamento sísmico, interessa 

efectuar a análise do modelo de base fixa com o intuito de conhecer os valores das frequências de 

vibração fundamentais e ainda a distribuição do peso estrutural pelos vários apoios. 

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados obtidos através da análise modal do modelo de base 

fixa referentes aos seis primeiros modos de vibração. Na realização desta análise foram utilizados 

vectores Ritz e considerou-se a participação dos primeiros 50 modos de vibração, de modo a 

contabilizar a totalidade da resposta estrutural. A frequência fundamental do edifício é de 6,84 Hz, o 

que revela a elevada rigidez que caracteriza a respectiva estrutura. Este facto era espectável visto 

que o contorno exterior da estrutura é definido na totalidade por paredes de betão armado. O edifício 

é caracterizado por um comportamento regular dado que os dois primeiros modos exibem, 

principalmente, deformações relativas às translações segundo Y e X, respectivamente, sendo os 

efeitos referentes à torção global pouco significativos. Este facto é comprovado pelos valores dos 

factores de participação de massa modais, que ponderam o peso da força de corte basal associado a 

cada modo de vibração, apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Análise modal do modelo estrutural com base fixa (primeiros seis modos de vibração) 

Modo Período [s] Frequência [Hz] 
Factores de Participação de Massa Modais 

UX [%] UY [%] ∑ UX [%] ∑ UY [%] RZ [%] ∑ RZ [%]

1 0,1461 6,8439 0,03 61,13 0,03 61,13 41,66 41,66 
2 0,1274 7,8513 62,39 0,03 62,43 61,16 9,61 51,27 
3 0,1250 8,0029 0,64 0,00 63,06 61,16 0,09 51,36 
4 0,1179 8,4788 0,00 0,00 63,07 61,16 0,00 51,36 
5 0,1165 8,5844 0,01 0,00 63,07 61,16 0,00 51,36 
6 0,1158 8,6342 0,04 0,00 63,11 61,16 0,01 51,37 

 

É indispensável, no âmbito do dimensionamento dos sistemas de isolamento, conhecer os 

valores das cargas verticais que os aparelhos isoladores suportam durante a ocorrência de um 

evento sísmico. Apresentam-se na Tabela 7 as reacções verticais, obtidas para cada apoio da 

estrutura com base fixa, relativas à combinação de acções quase permanente que define, 

aproximadamente, a actuação das acções verticais presentes na estrutura, dado que a acção sísmica 

considerada neste estudo não apresenta componente vertical. 

Tabela 7 – Cargas verticais presentes nos apoios para a combinação de acções quase permanente 

Apoio N [kN]  Apoio N [kN]  Apoio N [kN]  Apoio N [kN]  Apoio N [kN]

1 1837,0  12 1000,3  23 2666,3  34 3406,0  45 2588,9
2 2278,4  13 1005,8  24 2236,2  35 3224,4  46 2144,9
3 1982,2  14 2295,3  25 2640,4  36 2418,5  47 1478,2
4 2288,8  15 2121,6  26 2287,3  37 2122,0  48 1143,9
5 1889,4  16 1909,6  27 2453,1  38 3216,7  49 1817,2
6 2202,2  17 1419,8  28 3279,2  39 3500,0  50 1510,5
7 2778,7  18 2110,7  29 3501,4  40 3210,8  51 1392,7
8 1679,4  19 2296,3  30 3278,8  41 2231,5  52 1189,4
9 1699,4  20 1983,1  31 2434,8  42 2041,3  53 1141,1

10 2778,9  21 2030,9  32 2471,5  43 2593,5  54 1365,8
11 2212,6  22 2264,1  33 3224,6  44 2259,9  55 1757,2
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O valor da reacção vertical total (P), correspondente ao somatório de todas as cargas 

presentes na Tabela 7, permite a obtenção da massa total da superstrutura (M): 
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Com o intuito de permitir a comparação dos efeitos da acção sísmica sobre a estrutura de base 

fixa e de base isolada, possibilitando a verificação da eficiência dos sistemas de isolamento sísmico, 

efectuou-se uma análise sísmica do modelo de base fixa através do espectro de resposta referente a 

um nível de amortecimento de 5% presente na Figura 36. Na Tabela 8 apresentam-se os valores 

obtidos para os esforços de corte basais referentes à combinação de acções sísmica. 

Tabela 8 – Esforços de corte basais resultantes da análise sísmica do modelo de base fixa 

 FBasal , X  [kN] FBasal , Y  [kN] 
Análise Modal por Espectro 

de Resposta (ξ=5%) 60832,8 58393,8 

 

Os valores dos esforços de corte basais funcionam como indicador do nível dos esforços a que 

os elementos estruturais se encontram submetidos durante a ocorrência de uma acção sísmica. 

Verificou-se também a evolução em altura dos deslocamentos horizontais num dos cantos do edifício, 

sendo os mesmos referidos posteriormente. 

V.6. ESTRUTURA COM BASE ISOLADA 
Este ponto do trabalho é dedicado ao dimensionamento de três sistemas de isolamento e à 

análise da resposta sísmica do edifício em estudo, correspondente a cada tipo de isolamento. Deste 

modo, são apresentados de seguida três pontos, sendo cada um deles relativo a um dos tipos de 

apoios isoladores considerados (HDRB, LRB e FPS), em que se realiza a definição do processo de 

dimensionamento dos sistemas e a análise da respectiva resposta estrutural. 

V.6.1. APOIOS DE BORRACHA DE ALTO AMORTECIMENTO (HDRB) 

V.6.1.1. Dimensionamento do Sistema de Isolamento 

O primeiro passo do processo de dimensionamento do sistema de isolamento do edifício, 

composto por apoios de borracha de alto amortecimento (HDRB), prende-se com a definição do valor 

pretendido para a frequência de vibração da estrutura isolada (fBase Isolada). De acordo com o referido 

no ponto V.2, a frequência isolada deve-se situar dentro dos seguintes limites: 

HzfHz
f

fHz IsoladaBase
FixaBase

IsoladaBase 28,2
3
84,6)3(333,0

3
)3(333,0 ≈≤≤⇔≤≤  

Deste modo, estabeleceu-se como objectivo a obtenção de uma frequência de vibração isolada 

de 0,50 Hz. A adopção de uma frequência própria isolada com um valor baixo, como 0,50 Hz, é 

justificada pois quanto mais baixa é a frequência própria, menores são os esforços presentes nos 

elementos estruturais. A definição deste valor permite a determinação do valor aproximado da rigidez 

horizontal do sistema de isolamento, através da aplicação da equação (2) presente no ponto III.3.1: 
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Com base nos valores das cargas verticais presentes na Tabela 7 e através da aplicação da 

metodologia de dimensionamento definida no ponto V.2, determina-se a rigidez horizontal relativa a 

cada apoio circular HDRB, sendo os resultados apresentados na Tabela 9: 

Tabela 9 – Rigidez horizontal necessária para os apoios HDRB 

Apoio KH Apoio 
[kN/m]  Apoio KH Apoio 

[kN/m] Apoio KH Apoio
[kN/m] Apoio KH Apoio 

[kN/m]  Apoio KH Apoio
[kN/m] 

1 1848,2  12 1006,4 23 2682,5 34 3426,7  45 2604,6 
2 2292,2  13 1011,9 24 2249,8 35 3244,0  46 2157,9 
3 1994,2  14 2309,2 25 2656,5 36 2433,2  47 1487,2 
4 2302,7  15 2134,5 26 2301,2 37 2134,9  48 1150,9 
5 1900,9  16 1921,2 27 2468,0 38 3236,3  49 1828,2 
6 2215,6  17 1428,4 28 3299,1 39 3521,3  50 1519,7 
7 2795,6  18 2123,5 29 3522,7 40 3230,3  51 1401,2 
8 1689,6  19 2310,3 30 3298,7 41 2245,0  52 1196,6 
9 1709,8  20 1995,1 31 2449,6 42 2053,7  53 1148,0 

10 2795,8  21 2043,2 32 2486,5 43 2609,2  54 1374,1 
11 2226,1  22 2277,9 33 3244,2 44 2273,6  55 1767,9 

 

Os apoios HDRB são dimensionados para uma distorção máxima de 100%. Deste modo, a 

altura de elastómero (hElastómero) deve ter, no mínimo, um valor igual ao deslocamento máximo de 

projecto (ddc), dado que a deformação lateral do apoio só depende da deformação da borracha. O 

deslocamento de dimensionamento (ddc) é obtido através da equação (3), apresentada em III.3.1, 

sendo necessário estimar o valor da aceleração espectral (Sa) correspondente à frequência de 

vibração de 0,50 Hz e ao nível de amortecimento, característico dos apoios HDRB, de 10%. Com 

base nas expressões que definem o espectro de resposta elástico de acelerações (presentes na 

Figura 33), referentes à acção sísmica afastada (zona 2) e a um terreno de fundação do tipo B, 

determinam-se os valores da aceleração espectral e do deslocamento máximo de projecto: 
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De modo a se contabilizar o acréscimo de deformação, derivado dos efeitos de torção global, 

considerou-se um factor multiplicativo de 1,1 que, de acordo com o documento normativo americano, 

define o limite mínimo do deslocamento total. Logo, o deslocamento total de projecto é de: 

 mmdd dcTotaldc 4206,6,1871,11,1 =×=×=   

Importa então proceder-se à definição da geometria dos apoios circulares HDRB, ou seja, à 

definição do diâmetro (ou área) dos apoios, de modo a que estes exibam uma rigidez horizontal, na 

ordem de grandeza das indicadas na Tabela 9, apresentando uma altura total de borracha (hElastómero) 

igual ou superior a ddc Total. Considerou-se, no decorrer deste estudo, que a espessura de cada 

camada de elastómero se podia situar entre os 10 e os 12 mm. Relativamente às espessuras das 

chapas de aço interiores e exteriores (de base e de topo), adoptaram-se espessuras de 4 e 20 mm, 
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respectivamente. Assim, de maneira a obter o valor mais aproximado a ddc Total, foi adoptada uma 

altura total de borracha (hElastómero) de 209 mm, que corresponde a 19 camadas de 11 mm de 

espessura. A altura total dos apoios (hTotal Apoio) é assim dada por: 

=×+×+×= ExterioresChapasInterioresChapasInterioresChapasBorrachaCamadasBorrachaCamadasApoioTotal eenenh 2ºº  
mm3212024)119(1119 =×+×−+×=  

Na Figura 40 apresenta-se o esquema de deformação lateral de um apoio HDRB, 

conjuntamente com a dedução da equação (11), presente no ponto IV.2.1.2, que permite estimar o 

valor da rigidez horizontal do apoio. 

 

 

 

 

 
 

Figura 40 – Dedução da expressão da rigidez horizontal de um apoio HDRB. 

Embora todos os apoios apresentem valores distintos de rigidez lateral, conforme a Tabela 9, a 

solução final do sistema de isolamento tem de ser obtida através da adopção de vários grupos de 

aparelhos, em que cada grupo é constituído por dispositivos com as mesmas características 

geométricas. Para efectuar o cálculo da rigidez horizontal dos apoios é necessário estimar o valor do 

módulo de distorção (G) da borracha de alto amortecimento. Deste modo, foi utilizado um módulo de 

distorção (G) de 1,0 MPa, sendo este um valor corrente para um nível de distorção de 100%. 

As características geométricas dos apoios têm de ser determinadas de acordo com as gamas 

de diâmetros comerciais. Na Tabela 10 apresentam-se os valores das áreas transversais e das 

rigidezes horizontais (calculadas com base na expressão deduzida na Figura 40) correspondentes a 

cada um dos diâmetros usuais. 

Tabela 10 – Área e rigidez horizontal dos apoios, com G = 1 MPa e hElastómero = 209 mm, para diâmetros usuais 

Diâmetro [mm] 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Área [m2] 0,0707 0,1257 0,1963 0,2827 0,3848 0,5027 0,6362 0,7854 0,9503 1,1310
KH Apoio [kN/m] 338,2 601,3 939,5 1352,8 1841,4 2405,0 3043,9 3757,9 4547,0 5411,4

 

Com base nos valores disponíveis para a rigidez horizontal dos apoios, presentes na Tabela 

10, e nos determinados para o caso de estudo, presentes na Tabela 9, foram elaboradas algumas 

soluções possíveis para o sistema de isolamento, tendo-se optado por formar três grupos de 

aparelhos cujas características se encontram definidas na Tabela 11. A determinação da rigidez 

vertical dos apoios teve por base a adopção de uma relação KV Apoio / KH Apoio de 500. 

Tabela 11 – Características dos apoios HDRB para a solução adoptada 

Grupo Diâmetro 
[mm] Quantidade G 

[MPa] 
hElastómero 

[mm] 
hTotal Apoio 

[mm] 
KH Apoio 
[kN/m] 

KV Apoio 
[kN/m] 

1 500 13 1,0 209 321 939,5 469 735,7 
2 800 27 1,0 209 321 2405,0 1 202 523,5 
3 900 15 1,0 209 321 3043,9 1 521 943,8 
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Na escolha da solução final, apresentada na Figura 41, pesou a tentativa de minimizar os 

efeitos de torção, através da distribuição uniforme de rigidez (em planta), e de possibilitar a 

constituição de um sistema com uma rigidez horizontal similar à calculada anteriormente, garantindo 

a obtenção da frequência isolada pretendida. A adopção de um número reduzido de grupos de apoios 

pode trazer algumas vantagens importantes no âmbito de um projecto de isolamento sísmico, tal 

como a diminuição da probabilidade de ocorrência de erros na colocação dos aparelhos em obra, a 

diminuição do número de testes de verificação da qualidade dos apoios e a diminuição da 

probabilidade de ocorrer a concentração de rigidez em locais específicos do sistema de isolamento. 
 

 

 
 
 

Figura 41 – Solução adoptada para o sistema de isolamento composto por apoios HDRB. 

Após a execução do processo de dimensionamento, convém referir o valor final da rigidez 

horizontal do sistema de isolamento e da frequência de vibração fundamental da estrutura isolada: 

 mkNK FinalSistemaH /,9,3043150,2405275,93913 7807122≈×+×+×=   

 Hzf FinalIsolada 49950,
1,46612
7,807122

2
1

≈=
π

  

Com as características do sistema de isolamento definidas, efectuou-se o cálculo da 

excentricidade entre a projecção vertical do centro de massa da superstrutura (CM) e o centro de 

rigidez do sistema de isolamento dimensionado (CR), segundo a direcção X e Y: 
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As excentricidades calculadas apresentam valores bastante aceitáveis. Este facto pode ser 

comprovado através da comparação entre os valores determinados e o limite máximo indicado pelo 

EC8 para estas grandezas, para que se possa adoptar a metodologia de análise linear simplificada, 

que é de: mme XMax 991,155,26075,0, ≈×=  e mme YMax 174,465,55075,0, ≈×= . 

Com o intuito de avaliar a resposta sísmica do edifício isolado pelo sistema dimensionado, 

procedeu-se à implantação dos aparelhos isoladores HDRB em todos os apoios do modelo 

computacional, descrito no ponto V.4, de acordo com a configuração ilustrada na Figura 41 e com as 

características definidas na Tabela 12. O processo de modelação destes apoios é efectuado 

conforme a metodologia expressa no ponto IV.2.1.3. As propriedades dos apoios são idênticas 

segundo as duas direcções horizontais X e Y, dado que são compostos por secções circulares. 

Tabela 12 – Propriedades lineares dos apoios HDRB definidos no programa SAP2000 

Grupo KV Apoio [kN/m] KH Apoio [kN/m] ξ  [%] hTotal Apoio [mm] 

1 469 735,7 939,5 10 321 
2 1 202 523,5 2405,0 10 321 
3 1 521 943,8 3043,9 10 321 

V.6.1.2. Análise da Resposta Estrutural 

Através da execução da análise modal do edifício isolado pelo sistema de apoios HDRB, cujos 

resultados relativos aos seis primeiros modos de vibração são apresentados na Tabela 13, verifica-se 

que a estrutura revela um comportamento regular, sendo os três primeiros modos referentes à 

deformação do sistema de isolamento. As frequências de vibração dos modos relativos à deformação 

dos apoios isoladores são na ordem de grandeza pretendida, ou seja, na ordem dos 0,50 Hz. É de 

notar que os modos de vibração referidos definem a totalidade da resposta estrutural, dado que o 

somatório dos respectivos factores de participação de massa modais equivale a 100%. 

Tabela 13 – Análise modal do modelo estrutural isolado por apoios HDRB (primeiros seis modos de vibração) 

Modo Período [s] Frequência [Hz] 
Factores de Participação de Massa Modais 

UX [%] UY [%] ∑ UX [%] ∑ UY [%] RZ [%] ∑ RZ [%]

1 2,023 0,4943 0,06 91,65 0,06 91,65 80,62 80,62 
2 2,011 0,4973 99,92 0,08 99,98 91,73 12,25 92,86 
3 1,929 0,5183 0,02 8,27 99,99 99,98 7,13 99,98 
4 0,140 7,1321 0,00 0,00 99,99 99,98 0,00 99,98 
5 0,136 7,3307 0,00 0,00 99,99 99,98 0,00 99,98 
6 0,134 7,4804 0,00 0,00 99,99 99,99 0,00 99,99 

 

Na análise da resposta estrutural por espectro de resposta têm de ser considerados os dois 

níveis de amortecimento distintos que caracterizam a estrutura isolada por apoios HDRB, ou seja, o 

amortecimento de 10% relativo ao sistema de isolamento e o amortecimento de 5% referente à 

superstrutura. Deste modo, o método de análise foi realizado com recurso ao espectro de resposta de 

acelerações, presente na Figura 42, em que se definiu um período de transição na ordem dos 1,667 

segundos, que equivale a uma frequência de 0,6 Hz. 
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Figura 42 – Espectro de resposta de acelerações equivalente utilizado na análise do edifício. 

A análise da resposta sísmica do edifício isolado por apoios HDRB também é efectuada 

através do método de análise linear no domínio do tempo. A realização deste tipo de análises só 

necessita de considerar três séries de acelerações distintas mas, no entanto, foram utilizados os dez 

acelerogramas presentes no Anexo 2, com o intuito de obter uma resposta estrutural com maior grau 

de precisão. Conforme referido no final do ponto V.3.2.2, a realização de uma análise linear no 

domínio do tempo tem de considerar a definição de uma relação entre os níveis de amortecimento, 

associados a cada modo de vibração, e as respectivas frequências angulares de vibração. Esta 

relação, descrita pela equação (31), foi definida com base na frequência fundamental da estrutura 

(0,4943 Hz) e numa frequência superior de 9,0 Hz, a que se fizeram corresponder os amortecimentos 

de 10% e 5%, respectivamente. Deste modo, obteve-se uma relação adequada para descrever os 

níveis de amortecimento associados a cada modo de vibração. A relação adoptada corresponde à 

obtenção de um coeficiente proporcional à massa (α) de 0,6059 e de um coeficiente proporcional à 

rigidez (β) de 0,001579. 

Os resultados obtidos no programa SAP2000 para os esforços máximos de corte na base e 

para os deslocamentos máximos ao nível do sistema de isolamento, através das duas metodologias 

de análise enunciadas, são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 – Esforços máximos de corte na base e deslocamentos máximos ao nível do sistema de isolamento 

 FBasal , X  [kN] FBasal , Y  [kN] ΔMax , X [mm] ΔMax , Y [mm] 
Análise por Espectro de 
Resposta Equivalente 20 528,7 20 222,5 169 182 

Análise Linear no 
Domínio do Tempo 18 250,6 18 107,4 150 154 

 

Verifica-se que a análise modal por espectro de resposta fornece valores de esforços de corte 

e de deslocamentos nos apoios isoladores superiores aos da análise linear no domínio do tempo. 

Este facto é aceitável dado que a análise por espectro de resposta revela-se como um método mais 

simplificado para o estudo da resposta sísmica de estruturas, sendo natural a obtenção de resultados 

mais conservativos. Por esta razão, a análise da resposta efectuada neste ponto centra-se 

principalmente nos resultados relativos ao método de análise linear no domínio do tempo. 
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É de salientar que a introdução do sistema de isolamento sísmico, composto pelos apoios 

HDRB, possibilitou a redução dos esforços máximos de corte ao nível da base em aproximadamente 

70% relativamente aos esforços registados na estrutura sem isolamento (ver Tabela 8). De acordo 

com o EC8, o deslocamento máximo de dimensionamento é obtido através da aplicação do 

coeficiente de segurança xγ , com um valor de 1,2 conforme referido no ponto III.1. Assim, para o 

caso de estudo do sistema de apoios HDRB, o deslocamento de projecto é de mm1851542,1 ≈× , 

que equivale a uma distorção de aproximadamente 90%. 

Para avaliar a resposta do edifício isolado considerou-se também a evolução dos 

deslocamentos relativos horizontais máximos (ver Figura 43), segundo a direcção X, referentes ao 

canto do edifício localizado acima do apoio 55, cuja localização em planta pode ser verificada na 

Figura 41. É de notar que esta verificação foi apenas executada para a parte da estrutura localizada 

acima dos plintos. No Anexo 4 apresentam-se os valores dos deslocamentos máximos registados no 

modelo de base fixa e no modelo isolado pelo sistema de apoios HDRB. 
 

 

Figura 43 – Evolução dos deslocamentos relativos máximos, segundo a direcção X, obtidos para o modelo de 

base fixa e para os modelos de base isolada por apoios HDRB. 

Deste modo, verificou-se que em ambos os casos os deslocamentos relativos (entre o topo dos 

plintos e o topo do edifício) são reduzidos, dado que a estrutura do edifício em estudo se revela 

bastante rígida, sendo os pontos analisados pertencentes à intersecção de duas paredes de betão 

armado. No entanto, é possível observar que a introdução do sistema de isolamento permitiu a 

redução dos deslocamentos relativos entre pisos, diminuindo assim a probabilidade da ocorrência de 

danos nos elementos estruturais e não estruturais. 

Convém salientar que os deslocamentos horizontais ocorridos segundo a direcção Y se 

revelaram bastante similares aos examinados segundo a direcção X sendo, deste modo, aceitável a 

realização da análise dos mesmos somente para uma destas direcções. 

Por último, verificou-se a evolução em altura das acelerações máximas induzidas pela acção 

sísmica, nos mesmos pontos estruturais em que se analisaram os deslocamentos máximos 

horizontais. A configuração das envolventes de acelerações da estrutura isolada, ilustrada no Anexo 

5, apresenta uma distribuição praticamente uniforme em altura. Este facto comprova que o edifício 

em estudo se comporta como um corpo rígido em translação sobre o sistema de isolamento, estando 
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em concordância com as especificações efectuadas pelo EC8 e pelo regulamento italiano, referidas 

no ponto III.3.1, relativamente à realização do método de análise linear simplificada através da 

aplicação de uma distribuição uniforme de acelerações. 

V.6.2. APOIOS DE BORRACHA COM NÚCLEO DE CHUMBO (LRB) 

V.6.2.1. Dimensionamento do Sistema de Isolamento 

No seguimento do processo de dimensionamento efectuado no ponto V.6.1.1, o 

dimensionamento dos sistemas de isolamento constituídos por apoios LRB é também realizado com 

o intuito de conferir uma frequência de vibração isolada de 0,50 Hz. A principal diferença que se 

regista entre o dimensionamento dos sistemas compostos por apoios HDRB e LRB está relacionado 

com a diferença entre o comportamento de ambos. Os apoios LRB, por exibirem o comportamento 

bilinear representado na Figura 44, necessitam de considerações suplementares relativamente à fase 

elástica onde a resposta é dominada pelas características do núcleo de chumbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44 – Ciclo histerético idealizado de um apoio LRB. 

O processo de dimensionamento dos sistemas de apoios LRB pode ser assim entendido 

através de duas componentes praticamente distintas. A primeira é relativa ao dimensionamento do 

núcleo de chumbo e tem por base o valor da força de cedência (Fy) que se deseja conferir ao sistema 

de isolamento. A segunda é referente à etapa em que o apoio vibra com rigidez K2, onde a resposta 

do aparelho é controlada pelo elastómero, sendo a fase que determina a frequência fundamental de 

vibração da estrutura isolada. Dado que a frequência de vibração isolada pretendida também é de 

0,50 Hz, o dimensionamento da segunda fase revela-se idêntico ao descrito no ponto V.6.1.1 para o 

sistema de apoios HDRB, sendo que a diferença principal entre os dois casos se deve à origem do 

amortecimento que no caso dos apoios LRB deriva do comportamento histerético do núcleo chumbo. 

Deste modo, a solução do sistema de isolamento ilustrada na Figura 41 volta a ser utilizada no caso 

de estudo do sistema de apoios LRB, para conferir uma frequência de 0,50 Hz, sendo adoptados os 

mesmos grupos de apoios com as características preliminares apresentadas na Tabela 15, onde a 

área de elastómero é calculada com base na expressão de K2 presente na Figura 44. 

Tabela 15 – Características preliminares dos apoios LRB para a solução de fIsolada =0,50 Hz  

Grupo GElastómero [MPa] hElastómero [mm] K2 Inicial [kN/m] AElastómero Inicial [m2] 

1 1,0 209 939,5 0,1963 
2 1,0 209 2405,0 0,5027 
3 1,0 209 3043,9 0,6362 
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Embora os cálculos efectuados para os apoios HDRB tenham considerado um amortecimento 

de 10% e os apoios LRB consigam obter níveis de amortecimento bastante superiores, adoptam-se 

os mesmos parâmetros, dado que não é possível estimar o amortecimento dos apoios LRB na fase 

dimensionamento. Assim, é espectável a ocorrência de menores deslocamentos ao nível do sistema 

de isolamento para o caso dos apoios LRB relativamente aos registados para os apoios HDRB. 

No passo seguinte do dimensionamento dos apoios LRB efectuou-se a definição do valor da 

força de cedência (Fy) do sistema de isolamento em 5% do peso total da superstrutura (P). Deste 

modo, considerando as reacções verticais presentes na Tabela 7, calcularam-se os valores das 

forças de cedência correspondentes a cada um dos apoios ( iiy NF ×= 05,0, ). Mais uma vez, esta 

metodologia de análise individual dos aparelhos tem o intuito de minimizar o efeito de torção global. 

Com base nos valores das forças de cedências calculadas para cada apoio, determina-se a média 

das mesmas (Fy Médio) para cada um dos grupos de apoios em consideração (presentes na Tabela 

16). Através da equação (21), presente no ponto IV.2.2.2, determina-se a área transversal referente 

aos núcleos cilíndricos de chumbo de cada grupo de aparelhos (considerando MPaChumboy 10, =τ ). 

Dado que o presente estudo só entra em consideração com apoios de secção circular, compostos por 

blocos de elastómero cintado cilíndricos onde são inseridos núcleos de chumbo, o dimensionamento 

dos mesmos passa pela definição do diâmetro do núcleo de chumbo (ΦChumbo) e da secção total do 

apoio (ΦApoio). Estando nesta fase determinadas as áreas de elastómero (presentes na Tabela 15) e 

as áreas dos núcleos de chumbo (ver Tabela 16), efectua-se o cálculo do diâmetro total do apoio: 
 

 πφ /)(2 InicialChumboInicialElastómeroInicialApoio AA +×=   
 

Tabela 16 – Características preliminares dos apoios LRB para a solução de fIsolada =0,50 Hz e Fy = 5% P 

Grupo Fy Médio [kN] AChumbo Inicial [m2] ΦApoio Inicial [mm]  ΦChumbo Final [mm] ΦApoio Final [mm] 

1 34,5 0,0069 509  94 500 
2 54,1 0,0108 809  118 800 
3 76,5 0,0153 911  140 900 
 

Dado que os apoios só podem apresentar diâmetros dentro das gamas comerciais, é 

necessário recalcular os parâmetros dos aparelhos para os valores correspondentes aos diâmetros 

finais adoptados. Também os núcleos de chumbo têm de apresentar diâmetros arredondados (ao 

milímetro), sendo os valores finais dos diâmetros dos apoios e dos respectivos núcleos de chumbo 

(obtidos com base nos valores de AChumbo Inicial) indicados na Tabela 16. Com os diâmetros finais dos 

apoios e dos núcleos de chumbo efectua-se o cálculo do valor final da rigidez correspondente à fase 

plástica (K2) através da expressão seguinte, onde GElastómero = 1 MPa e hElastómero = 209 mm: 
 

 [ ]22
2 )2/()2/( FinalChumboFinalApoio

Elastómero

Elastómero

Elastómero

ElastómeroElastómero
Final h

G
h

AGK φφπ −××=
×

=   

 

A rigidez referente à fase elástica dos apoios LRB (K1) é determinada com base na relação 

pretendida de K1 / K2 = 10. As forças de cedência dos apoios (Fy) são também recalculadas para os 

diâmetros finais dos núcleos de chumbo através da equação (21) presente no ponto IV.2.2.2. Para a 

obtenção da rigidez vertical dos apoios estabeleceu-se a mesma relação de rigidezes KV / K2 = 500 

que foi adoptada no caso dos apoios HDRB. É de referir que a rigidez vertical dos apoios LRB é 
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determinada com base na rigidez K2 pois só o elastómero cintado é que contribui para a rigidez 

destes aparelhos na direcção vertical. 

Na Tabela 17 apresentam-se as características dos apoios LRB que compõem a solução de 

isolamento efectuada para uma frequência isolada de 0,50 Hz e uma força de cedência de 5% P. A 

altura dos apoios é determinada através da soma da altura do núcleo de chumbo (estimada em 

mmhh ElastómeroChumbo 2302091,11,1 ≈×=×= ) e da espessura das chapas de topo (com 20 mm cada). 

Tabela 17 – Características finais dos apoios LRB para a solução de fIsolada =0,50 Hz e Fy = 5% P 

Grupo ΦApoio [mm] ΦChumbo [mm] hTotal Apoio [mm] Fy [kN] K1 [kN/m] K2 [kN/m] KV [kN/m] 

1 500 94 270 69,4 9062,7 906,3 453 133,4 
2 800 118 270 109,4 23 527,2 2352,7 1 176 361,1
3 900 140 270 153,9 29 702,3 2970,2 1 485 116,5
 

Um dos principais objectivos inerentes à aplicação de sistemas de isolamento de base prende-

se com a redução do nível de esforços presentes nos elementos estruturais, durante a ocorrência de 

eventos sísmicos. O nível de esforços estruturais pode ser controlado pelos apoios LRB através da 

definição da força de cedência do sistema de isolamento (Fy), ou seja, quanto menor for o nível de 

cedência dos apoios menores são os esforços de corte presentes na estrutura isolada. Deste modo, 

com o intuito de avaliar o impacto provocado na resposta sísmica do edifício, o presente estudo 

considerou também o dimensionamento de um sistema de apoios LRB com uma força de cedência 

(Fy) de 2,5% do peso total da superstrutura (P). 

O processo de dimensionamento relativo à solução de isolamento com um nível de cedência 

de 2,5% P e uma frequência de vibração isolada de 0,50 Hz é efectuado do mesmo modo que o 

descrito anteriormente para o sistema com Fy = 5% P, considerando-se apenas a alteração no valor da 

força de cedência do sistema. 

Apresentam-se na Tabela 18 as características dos apoios LRB, definidas no programa 

SAP2000, relativas às duas soluções de isolamento efectuadas com o intuito de conferir uma 

frequência de vibração isolada de 0,50 Hz ao edifício em estudo. 

Tabela 18 – Propriedades lineares e não lineares dos apoios LRB definidos no programa SAP2000 para as 

soluções de fIsolada =0,50 Hz 

  Propriedades 
Lineares Propriedades Não Lineares Propriedades Lineares / Não

Lineares 
 Grupo KH,1 [kN/m] KH,2 [kN/m] Fy [kN] KH,2 / KH,1 hTotal Apoio [mm] KV [kN/m] 

Fy =5% P 
1 9062,7 906,3 69,4 0,1 270 453 133,4 
2 23 527,2 2352,7 109,4 0,1 270 1 176 361,1
3 29 702,3 2970,2 153,9 0,1 270 1 485 116,5

Fy =2,5% P 
1 9226,0 922,6 35,3 0,1 270 461 301,2 
2 23 785,3 2378,5 55,4 0,1 270 1 189 265,7
3 30 070,6 3007,1 77,0 0,1 270 1 503 528,3

 

O dimensionamento dos sistemas anteriores foi efectuado com o intuito da rigidez plástica (K2) 

promover a obtenção de uma frequência isolada de 0,50 Hz. Esta medida pode não ser muito 

adequada no cumprimento do objectivo da estrutura exibir uma frequência própria de 0,50 Hz, dado 
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que conduz à obtenção de um frequência de vibração superior à pretendida (Keq é superior a K2). Este 

facto pode ser compreendido através do comportamento bilinear dos apoios LRB, representado na 

Figura 44, que é traduzido mais correctamente através da rigidez horizontal equivalente (Keq) do que 

pela rigidez plástica (K2). Deste modo, a determinação da rigidez de pós-plastificação (K2) deve ser 

efectuada relativamente a uma frequência de vibração mais baixa, possibilitando a aproximação da 

frequência referente à rigidez equivalente do apoio (Keq) à frequência de vibração isolada pretendida 

inicialmente. 

Assim, devido ao facto de se poder estar a sobrestimar o valor da frequência isolada nos 

sistemas dimensionados anteriormente, efectuou-se a definição de dois sistemas de isolamento de 

apoios LRB (para Fy = 5% P e Fy = 2,5% P) para uma frequência de vibração isolada de 0,30 Hz. O 

processo de dimensionamento destes sistemas foi realizado através das mesmas considerações 

enunciadas anteriormente. Para a obtenção da frequência de 0,30 Hz efectuou-se a definição de uma 

solução de isolamento composta por 40 apoios com um diâmetro total de 400 mm e por 15 apoios 

com um diâmetro total de 600 mm, sendo esta representada na Figura 45. 

 

 
 
 

Figura 45 – Solução adoptada para o sistema de isolamento composto por apoios LRB para fIsolada =0,30 Hz. 

No dimensionamento dos sistemas referentes à frequência isolada de 0,30 Hz foi considerada 

uma relação entre a rigidez vertical e a rigidez horizontal de pós-plastificação (KV / K2) igual a 800. 

Esta medida foi tomada devido ao facto da frequência de 0,30 Hz originar níveis de rigidezes plásticas 

(K2) relativamente baixos. O estudo dos sistemas compostos por apoios LRB denunciou esse facto, 

dado que mesmo para relações de 500 o edifício evidenciou deformações verticais consideráveis nos 

aparelhos isoladores, sendo necessária a adopção de uma relação com valor superior entre a rigidez 

vertical dos apoios e a respectiva rigidez lateral para que essas deformações pudessem ser 

consideradas desprezáveis. Assim, como medida de prevenção da ocorrência de deformações 

verticais ao nível dos aparelhos isoladores foi adoptada a relação KV / K2 = 800. 

Na Tabela 19 são apresentadas as propriedades dos apoios LRB, definidas no programa 

SAP2000, referentes às duas soluções de isolamento realizadas para conceder uma frequência de 

vibração isolada de 0,30 Hz. 
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Tabela 19 – Propriedades lineares e não lineares dos apoios LRB definidos no programa SAP2000 para as 

soluções de fIsolada =0,30 Hz 

  Propriedades 
Lineares Propriedades Não Lineares Propriedades Lineares / Não 

Lineares 
 Grupo KH,1 [kN/m] KH,2 [kN/m] Fy [kN] KH,2 / KH,1 hTotal Apoio [mm] KV [kN/m] 

Fy =5% P 
1 5549,6 555,0 96,8 0,1 270 443 968,7 
2 12 791,8 1279,2 153,9 0,1 270 1 023 347,5

Fy =2,5% P 
1 5784,0 578,4 47,8 0,1 270 462 719,0 
2 13160,1 1316,0 77,0 0,1 270 1 052 806,3

 

Devido ao comportamento não linear que os apoios LRB exibem, não é possível estimar 

correctamente os valores finais da rigidez, dos centros de rigidez e das frequências de vibração 

relativas a cada um dos sistemas de isolamento dimensionados. 

V.6.2.2. Análise da Resposta Estrutural 

As propriedades não lineares, que caracterizam o comportamento dos sistemas de isolamento 

compostos por apoios LRB, inviabilizam a realização de um análise modal rigorosa dado que esta se 

baseia somente nas propriedades lineares dos elementos estruturais. Esta análise só forneceria 

resultados plausíveis se fosse possível estimar adequadamente a rigidez equivalente (Keq) dos 

sistemas de isolamento dimensionados no ponto anterior. Não sendo possível garantir este último 

aspecto, numa fase preliminar de dimensionamento, não se apresentam no presente ponto resultados 

relativos à análise modal da estrutura isolada pelos aparelhos LRB. 

O estudo da resposta sísmica do edifício isolado pelos quatro sistemas de isolamento, 

dimensionados no ponto V.6.2.1, foi realizado através de análises não lineares no domínio do tempo. 

Esta metodologia de análise foi efectuada de acordo com as indicações presentes em V.3.2.2. Os 

resultados obtidos para os esforços máximos de corte na base e para os deslocamentos máximos 

nos aparelhos isoladores, referentes aos quatro sistemas de isolamento de apoios LRB, encontram-

se resumidos na Tabela 20. 

Tabela 20 – Esforços máximos de corte na base e deslocamentos máximos ao nível do sistema de isolamento 

obtidos através de análises não lineares no domínio do tempo 

fIsolada [Hz] Fy / P [%] FBasal , X  [kN] FBasal , Y  [kN] ΔMax , X [mm] ΔMax , Y [mm] 

0,50 
5,0 16439,4 16278,2 87 88 
2,5 16764,9 16636,1 114 114 

0,30 
5,0 10492,6 10492,6 113 110 
2,5 8338,3 8272,8 125 129 

 

Para qualquer um dos sistemas de apoios LRB dimensionados foram observadas reduções nos 

esforços máximos de corte, relativamente aos valores obtidos para a estrutura sem isolamento, 

sempre superiores a 70%. 

Verifica-se também que, para um dado nível de cedência do sistema de isolamento (Fy / P), o 

corte basal reduz com a diminuição da frequência própria de vibração isolada. Contudo, este aspecto 

decorre sempre à custa do aumento da deformação ao nível do sistema de isolamento. 

Relativamente ao presente caso de estudo, os sistemas de isolamento referentes a uma frequência 



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO DE BASE EM EDIFÍCIOS 

 85

própria isolada de 0,30 Hz revelam-se mais eficazes dado que combinam um menor nível de corte 

basal com deformações horizontais situadas dentro dos limites de segurança. 

É de notar que nos quatro casos analisados para os apoios LRB foi sempre cumprida a 

condição de segurança ao nível dos aparelhos de apoio, que não devem exibir distorções superiores 

a 100%. Os deslocamentos máximos de projecto são obtidos através do produto dos deslocamentos 

presentes na Tabela 20 pelo coeficiente de segurança 1,2 ( xγ ). 

Na Figura 46 é ilustrada a evolução em altura dos deslocamentos relativos horizontais, 

registados segundo a direcção X, referentes ao mesmo local analisado no caso dos apoios HDRB, 

podendo os valores desses deslocamentos ser consultados no Anexo 4. 
 

 

Figura 46 – Evolução dos deslocamentos relativos máximos, segundo a direcção X, obtidos para o modelo de 

base fixa e para os modelos de base isolada por apoios LRB. 

Tal como nos apoios HDRB, os deslocamentos horizontais relativos (entre o topo dos plintos e 

o topo do edifício) exibidos em altura pelo edifício isolado são de ordem de grandeza reduzida e 

permitem a redução dos deslocamentos registados entre pisos, relativamente aos observados na 

estrutura sem isolamento. Entre os quatro sistemas de isolamento analisados não se observam 

diferenças significativas relativamente às deformações registadas entre pisos. 

V.6.3. APOIOS PENDULARES COM ATRITO (FPS) 

V.6.3.1. Dimensionamento do Sistema de Isolamento 

O processo de dimensionamento dos apoios pendulares com atrito (FPS) é executado de um 

modo mais simplificado que o descrito para os apoios HDRB e LRB, dado que se baseia 

principalmente na definição do raio de curvatura da superfície de deslizamento esférica (R). Esta 

circunstância decorre do facto da rigidez lateral dos apoios FPS ser independente da frequência de 

vibração da estrutura isolada. O dimensionamento destes aparelhos inclui ainda a definição do 

coeficiente de atrito cinético (µcin) característico da superfície de deslizamento. 

Como o intuito do processo de dimensionamento passa por conferir à estrutura uma frequência 

isolada de 0,50 Hz, o raio de curvatura da superfície de deslizamento é obtido com base na equação 

(26), presente no ponto IV.3.1.2: 
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Adoptou-se um raio de curvatura de 1,0 m para as superfícies de deslizamento de todos os 

aparelhos de apoios. Deste modo, a rigidez lateral de cada apoio, que só é dependente da carga 

vertical que suporta, equivale ao valor das reacções verticais registadas no modelo de base fixa 

indicadas na Tabela 7. Uma consequência imediata deste facto é a coincidência entre a projecção 

vertical do centro de massa da superstrutura e o centro de rigidez do sistema de isolamento. Sendo o 

raio de curvatura de todos os apoios igual a 1,0 m, a rigidez lateral do sistema de isolamento é 

numericamente equivalente ao peso total da superstrutura: KSistema = P / R = 122 292,8 kN/m. 

O esforço de corte (V) que desenvolve no apoio FPS, durante o movimento pendular que o 

caracteriza, é composto por duas parcelas distintas: a força restituição (FRestituição) e a força de atrito 

(FAtrito). Simplificadamente, este equilíbrio de forças é descrito pela seguinte expressão: 

 P
R
xPx

R
PPxKFFV cincincinAtritoestituiçãoR .)(.... μμμ +=+=+=+=   

Ao considerar que o apoio se encontra em repouso (x = 0), a expressão de equilíbrio depende 

somente da parcela referente à força de atrito ( PV cin .μ= ). Verifica-se assim, que a definição do 

valor do coeficiente de atrito cinético (µcin) determina o nível de esforço de corte (V) que é necessário 

desenvolver no apoio para que o movimento oscilatório se inicie. Conforme o referido no ponto 

IV.3.1.2, o valor do coeficiente de atrito varia normalmente entre 3 e 10% logo, no presente caso de 

estudo, adoptou-se um coeficiente de atrito cinético de 6%. Deste modo, o esforço de corte basal 

necessário para despoletar o movimento lateral do sistema de isolamento equivale a 6% do peso total 

da superstrutura (P). 

Embora o processo de dimensionamento preliminar do sistema de apoios FPS não tenha de 

considerar nenhum cálculo adicional, a modelação do mesmo através do programa SAP2000 obriga à 

consideração de vários aspectos adicionais. A modelação deste tipo de dispositivos é efectuada de 

acordo com o descrito no ponto IV.3.1.3. 

O primeiro aspecto referente ao processo de modelação computacional dos apoios FPS é 

relativo à definição da rigidez vertical (KV) dos mesmos. Dado que estes aparelhos isoladores são 

bastante rígidos na direcção vertical, adoptou-se um valor de 3500 MN/m tanto para as propriedades 

lineares como para as não lineares. Relativamente à definição das propriedades lineares deve-se 

ainda determinar o valor da rigidez lateral equivalente (Keq) do apoio. Este parâmetro visa descrever 

de forma aproximada o comportamento do aparelhos FPS, como se pode verificar pela Figura 47. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 – Ciclo histerético idealizado de um apoio FPS e definição da respectiva rigidez equivalente. 
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Com base nos valores espectáveis para a rigidez lateral (K) de cada apoio (correspondentes 

aos valores presentes na Tabela 7), estimou-se a rigidez equivalente (Keq) de cada aparelho através 

do produto do valor médio das rigidezes laterais (KMédio) por 1,3. Deste modo, todos os dispositivos 

isoladores foram modelados com uma rigidez equivalente de 2890,6 kN/m. 

A modelação dos apoios FPS engloba ainda a definição de alguns parâmetros não lineares. O 

raio de curvatura da superfície de deslizamento (R), conforme indicação anterior, é igual 1,0 m de 

modo a se obter a frequência de vibração desejada. Os coeficientes de atrito estático (µest) e cinético 

(µcin) foram considerados com valores iguais a 0,04 e 0,06, respectivamente. O parâmetro a, que 

transmite a dependência do coeficiente de atrito relativamente à velocidade de deslizamento, foi 

estimado com um valor de 40 s/m, pelo motivo referenciado no ponto IV.3.1.2. Por último, deve-se 

ainda definir um parâmetro de rigidez de deformação do aparelho, que transmite a capacidade da 

superfície de deslizamento para acomodar deformações. Esta grandeza deve ser elevada, dado que 

não é desejável a ocorrência de deformações ao nível da superfície esférica, sendo assim adoptado 

um valor correspondente a 40 vezes o valor da maior rigidez lateral expectável nos apoios (KMax). 

As características lineares e não lineares dos apoios FPS, definidas no programa SAP2000, 

encontram-se resumidas na Tabela 21. 

Tabela 21 – Propriedades lineares e não lineares dos apoios FPS definidos no programa SAP2000 

Propriedades 
Lineares Propriedades Não Lineares Propriedades Lineares / 

Não Lineares 

Kequivalente [kN/m] Rigidez de 
Deformação [kN/m] µest µcin a [s/m] R [m] KV [MN/m] 

2890,6 140 057,0 0,04 0,06 40 1,0 3500 

V.6.3.2. Análise da Resposta Estrutural 

Tal como no caso dos apoios LRB, a análise modal da estrutura isolada através de apoios FPS 

não tem a capacidade de fornecer resultados verosímeis dado que não permite considerar o 

comportamento não linear característico deste tipo de apoios. 

O impacto da acção sísmica na estrutura isolada pelo sistema de apoios FPS foi estudado com 

base em análises não lineares no domínio do tempo. Embora estas análises se enquadrem na 

mesma tipologia das análises utilizadas para examinar a estrutura isolada pelos apoios LRB, 

apresentam como particularidade a necessidade de considerar os efeitos das cargas verticais 

simultaneamente com a imposição das acções sísmicas horizontais. A importância deste aspecto 

encontra-se explicitada no ponto IV.3.1.3. Nesse mesmo ponto refere-se também que a análise dos 

apoios FPS deve considerar a actuação da acção sísmica com sinais distintos (positivo e negativo), 

de modo a se contabilizarem as variações da resposta derivadas das propriedades assimétricas 

estruturais. Na Tabela 22 são apresentados os resultados obtidos para os esforços máximos de corte 

basal e para os deslocamentos máximos ocorridos ao nível dos dispositivos isoladores, relativamente 

ao caso do edifício isolado pelo sistema de aparelhos FPS. 

Tabela 22 – Esforços máximos de corte na base e deslocamentos máximos ao nível do sistema de isolamento 

 FBasal , X  [kN] FBasal , Y  [kN] ΔMax , X [mm] ΔMax , Y [mm] 

Acção Sísmica com Sinal “ + ” 8847,2 8784,6 93 94 
Acção Sísmica com Sinal “ – ” 8837,3 8802,2 93 94 



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO DE BASE EM EDIFÍCIOS 

 88

 

O sistema de isolamento com apoios FPS permitiu a obtenção de esforços máximos na base 

na ordem dos 8800 kN, o que equivale a uma redução de aproximadamente 85% comparativamente 

aos esforços registados no modelo de base fixa. Os deslocamentos máximos laterais ocorridos ao 

nível dos apoios isoladores (94 mm) apresentam pouco significado relativamente aos deslocamentos 

máximos que estes aparelhos conseguem acomodar, mesmo considerando a aplicação do 

coeficiente de segurança de 1,2 ( xγ ). Os resultados obtidos foram praticamente idênticos para 

ambos os sentidos da acção sísmica. Este facto revela que a estrutura do edifício em estudo não 

denota assimetrias geométricas significativas. 

A evolução em altura dos deslocamentos relativos horizontais máximos, verificada nos mesmos 

pontos estruturais da análise efectuada para os apoios elastoméricos, encontra-se representada na 

Figura 48. Os valores destes deslocamentos horizontais são apresentados no Anexo 4. 
 

 

Figura 48 – Evolução dos deslocamentos relativos máximos, segundo a direcção X, obtidos para o modelo de 

base fixa e para o modelo de base isolada por apoios FPS. 

Tal como nos casos do edifício isolado pelos apoios HDRB e LRB verificou-se que a introdução 

do sistema de isolamento permitiu a redução dos deslocamentos relativos entre pisos, 

comparativamente com os observados na estrutura com base fixa, sendo que, no entanto, as 

deformações horizontais da superstrutura tenham revelado uma ordem de grandeza bastante 

reduzida. 

V.6.4. ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE ISOLAMENTO 

O presente ponto do trabalho tem como objectivo a identificação das principais diferenças 

registadas entre a resposta sísmica evidenciada pelo edifício em estudo relativamente à aplicação 

dos vários sistemas de isolamento dimensionados. Convém salientar que esta confrontação tem o 

intuito principal de constatar as diferenças registadas na diminuição da resposta sísmica do edifício. 

Tal como nas análises independentes realizadas anteriormente, a comparação é centrada no nível 

dos esforços máximos de corte basal, nas deformações ocorridas nos apoios isoladores e nos 

deslocamentos relativos entre os pisos. Os valores obtidos para os esforços máximos de corte basal 

e para as deformações máximas nos sistemas de isolamento estudados encontram-se resumidos na 

Tabela 23. 
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Tabela 23 – Esforços máximos de corte na base e deslocamentos máximos ao nível dos apoios isoladores 

ocorridos para os casos de estudo de todos os sistemas de isolamento dimensionados 

Sistemas de Isolamento FBasal , X  [kN] FBasal , Y  [kN] ΔMax , X [mm] ΔMax , Y [mm] Δ Max Projecto [mm]

HDRB 18 250,6 18 107,4 150 154 185 

LRB (f=0,50 Hz e Fy = 5% P) 16439,4 16278,2 87 88 105 
LRB (f=0,50 Hz e Fy = 2,5% P) 16764,9 16636,1 114 114 137 
LRB (f=0,30 Hz e Fy = 5% P) 10492,6 10492,6 113 110 136 

LRB (f=0,30 Hz e Fy = 2,5% P) 8338,3 8272,8 125 129 155 

FPS (Sinal “ + ”) 8847,2 8784,6 93 94 113 
FPS (Sinal “ – ”) 8837,3 8802,2 93 94 113 

 

Verifica-se deste modo que o sistema de isolamento composto por apoios HDRB foi o que 

evidenciou a menor redução dos esforços de corte basal máximos (≈ 70%) relativamente ao modelo 

sem isolamento de base. Os maiores deslocamentos laterais ao nível dos dispositivos isoladores 

foram também exibidos pelo sistema de apoios HDRB. Como era espectável os sistemas de apoios 

LRB registaram menores deslocamentos horizontais que os constituídos por apoios HDRB, dado que 

foram dimensionados relativamente a um deslocamento máximo de projecto referente a um nível de 

amortecimento de 10% embora sejam capazes de obter amortecimentos superiores (até 30%). 

Os menores esforços de corte desenvolvidos na base do edifício (≈ 8300 kN), correspondentes 

a uma redução de aproximadamente 86% relativamente à estrutura com base fixa, foram obtidos 

através do sistema de isolamento sísmico composto pelos apoios LRB dimensionado para conferir 

uma frequência fundamental isolada de 0,30 Hz e uma força de cedência de 2,5% do peso total da 

superstrutura (P). De facto, este foi o único sistema que permitiu a obtenção de um nível de corte 

basal na mesma ordem de grandeza da denotada pelo edifício isolado pelo sistema de isolamento 

composto pelos apoios FPS. É de salientar que o sistema constituído pelos apoios FPS foi o que 

permitiu associar os menores deslocamentos laterais com os menores esforços máximos de corte ao 

nível da base do edifício, revelando-se por esta razão o sistema mais eficaz entre os dimensionados 

no âmbito do presente caso de estudo. 

A partir dos resultados obtidos para as quatro variantes realizadas dos sistemas compostos por 

apoios LRB, observou-se que a diminuição da resposta sísmica do edifício é conseguida através da 

diminuição da frequência própria isolada, ou seja, através da redução da rigidez de pós-plastificação 

(K2) dos apoios. No caso dos sistemas dimensionados para uma frequência de vibração de 0,30 Hz 

registou-se que a diminuição do nível de cedência dos apoios isoladores permitiu reduzir os esforços 

de corte basal transmitidos à estrutura resultando, no entanto, num aumento dos deslocamentos 

horizontais (de ≈ 11% segundo X e de ≈ 18% segundo Y) ao nível do sistema de isolamento. Contudo, 

esse fenómeno não sucedeu no caso dos sistemas relativos à frequência fundamental de 0,50 Hz, 

revelando-se a redução da força de cedência dos apoios completamente ineficaz dado que provocou 

o aumento das deformações no sistema de isolamento e não promoveu a diminuição do corte basal 

relativamente ao sistema com um nível de cedência superior. 

É de notar que os apoios isoladores com comportamento não linear, tal como os aparelhos 

LRB e FPS, fornecem maior versatilidade aquando da execução de um sistema de isolamento 

sísmico. Essa versatilidade provém do facto de permitem a variação de alguns dos seus parâmetros, 
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possibilitando deste modo a optimização do comportamento do sistema de isolamento consoante as 

particularidades relativas a cada caso de estudo. As alterações promovidas nos sistemas compostos 

por apoios LRB, tanto no valor da frequência própria como no nível da força de cedência, permitiram 

a obtenção de um esforço de corte basal consideravelmente inferior (≈ 50%), à custa de um aumento 

das deformações ao nível do sistema de isolamento (≈ 45%), relativamente ao sistema inicial. O 

sistema realizado com apoios FPS permite conferir à estrutura isolada um comportamento mais 

regular e previsível, ou seja, a probabilidade de se verificarem efeitos de torção global é menor dado 

que todos os dispositivos foram dimensionados com as mesmas características. Os restantes 

sistemas, por serem constituídos por vários grupos de apoios, apresentam uma maior 

susceptibilidade de promoverem excentricidades importantes entre a projecção vertical do centro de 

massa da superstrutura e o centro de rigidez do sistema de isolamento. 

Os sistemas de isolamento sísmico constituídos por apoios LRB e FPS revelam-se mais 

adequados para o controlo dos deslocamentos devidos às acções de serviço (vento, tráfego 

automóvel, sismos de pequena magnitude, …) relativamente aos sistemas compostos por apoios 

HDRB, dado que apresentam uma rigidez lateral inicial consideravelmente superior. No entanto, os 

aparelhos LRB não fornecem a capacidade de dissipação de energia durante a actuação das acções 

de serviço (anteriormente à plastificação do núcleo de chumbo) contrariamente aos apoios HDRB que 

apresentam uma capacidade de dissipação de energia constante. Este aspecto também caracteriza 

os dispositivos FPS que só dissipam energia durante a geração da força de atrito cinético, ou seja, 

após se vencer o atrito estático. Os apoios LRB e FPS exibem normalmente uma capacidade de 

dissipação de energia superior aos aparelhos HDRB. 

Na Figura 49 é apresentada a evolução em altura dos deslocamentos relativos, relativos a 

todos os casos dos sistemas dimensionados, registados num dos cantos do edifício em estudo. 
 

 

 

Figura 49 – Evolução em altura dos deslocamentos relativos máximos (segundo a direcção X) para um dos 

cantos do edifício, obtidos através da aplicação dos vários sistemas de isolamento dimensionados. 

Conforme referido anteriormente, os deslocamentos horizontais relativos à deformação da 

superstrutura do edifício isolado exibiram uma ordem de grandeza bastante reduzida, evidenciando o 

facto do comportamento da mesma poder ser assimilável ao de um corpo rígido. Embora com uma 

diferença pouco significativa relativamente às outras tipologias de apoios, o sistema composto pelos 

dispositivos FPS foi o que permitiu a ocorrência de menores deformações relativas entre os pisos. 

0

2

4

6

8

10

12

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

A
ltu

ra
 [m

]

Deslocamento [mm]

Base Fixa
HDRB
LRB-f=0,50Hz e Fy=5%P
LRB-f=0,50Hz e Fy=2,5%P
LRB-f=0,30Hz e Fy=5%P
LRB-f=0,30Hz e Fy=2,5%P
FPS



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO DE BASE EM EDIFÍCIOS 

 91

VI. CONCLUSÕES 
O isolamento sísmico de base é frequentemente indicado como uma técnica inovadora no 

âmbito da protecção sísmica de edifícios. Contudo, esta tecnologia já é implementada com sucesso, 

em alguns países a nível mundial, há mais de 20 anos. Deste modo, os sistemas de isolamento de 

base devem ser presentemente considerados como uma alternativa válida no que respeita à 

concepção e dimensionamento de edifícios inseridos em zonas sísmicas. A garantia da segurança 

estrutural face à actuação das acções sísmicas é hoje em dia possível através da aplicação de uma 

grande diversidade de sistemas de isolamento que permitem, na maioria das situações, a definição 

de soluções adequadas relativamente aos objectivos a alcançar. 

O aparecimento da técnica de isolamento de base resulta do facto de já não se considerar 

aceitável, nos dias que correm, a concepção de edifícios cujo único mecanismo de defesa sísmico se 

baseie no desenvolvimento de danos estruturais podendo mesmo a recuperação da sua 

operacionalidade, após a ocorrência de um sismo, não ser praticável. 

O principal fundamento da tecnologia de isolamento sísmico está relacionado com a limitação 

dos efeitos provocados pelas acções sísmicas sobre as estruturas dos edifícios, evitando lidar com os 

seus problemas em vez de procurar prover os elementos estruturais da capacidade resistente 

necessária para lhes fazerem face. Podem-se apontar várias vantagens inerentes à utilização dos 

sistemas de isolamento de base destacando-se, no entanto, a possibilidade de limitação dos danos 

estruturais e não estruturais e também a diminuição dos níveis de esforços sísmicos induzidos às 

estruturas. A ocorrência de deslocamentos totais superiores aos usualmente registados nas 

estruturas com base fixa deve ser aceite, obtendo-se como contrapartida a diminuição dos 

deslocamentos relativos entre pisos, a diminuição das acelerações sísmicas transmitidas às 

estruturas e a consequente diminuição dos esforços estruturais. Convém salientar que as 

deformações laterais sofridas pelos edifícios sismicamente isolados ocorrem principalmente ao nível 

do sistema de isolamento. 

Uma das principais razões que tem gerado oposição à implementação dos sistemas de 

isolamento sísmico advém da necessidade de se garantirem ligações flexíveis ao exterior destinadas 

às condutas de água, esgotos, gás e às redes de electricidade. O sucesso de uma operação de 

isolamento sísmico depende da execução eficiente destas ligações que, caso sejam mal efectuadas, 

podem colocar em causa a segurança global do edifício e, consequentemente, pôr em risco a 

integridade dos bens presentes no seu interior, tal como as vidas dos seus ocupantes. Contudo, a 

execução destas ligações nunca deve ser encarada como um factor impeditivo para a adopção de 

uma solução de isolamento sísmico, devendo ser encarada como qualquer outro aspecto vital para o 

sucesso de um projecto estrutural de um edifício. 

Outro grande impedimento à divulgação do isolamento sísmico, que tem sido referido no 

decorrer da última década, é a falta de regulamentação adequada. Actualmente este factor encontra-

se praticamente resolvido existindo vários documentos normativos que incluem prescrições relativas 

à metodologia de isolamento de base. Foram analisadas no decorrer deste trabalho algumas das 

especificações presentes em três dos principais regulamentos que se encontram disponíveis: o 

Eurocódigo 8 (EC8), o regulamento italiano e o regulamento americano. 
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Através da análise efectuada pode-se concluir que em termos gerais os três regulamentos 

analisados apresentam regras normativas semelhantes. No entanto, esta semelhança é mais notória 

entre o EC8 e o regulamento italiano. Embora o EC8 se revele bastante completo na descrição das 

metodologias de análise estrutural de edifícios sismicamente isolados, apresenta como falha principal 

o facto de não indicar nenhuma especificação relativamente aos requisitos de segurança, às regras 

de qualificação e aos critérios de aceitação dos dispositivos isoladores. O regulamento americano 

revela um requisito específico que consiste no facto de se ter de efectuar uma análise linear 

simplificada, mesmo quando as condições para a sua aplicação não são cumpridas e 

independentemente do tipo comportamento evidenciado pelo sistema de isolamento em estudo. Esta 

medida tem o intuito de estimar o valor do esforço de corte basal e do deslocamento ao nível dos 

aparelhos isoladores numa fase preliminar de dimensionamento dos sistemas de isolamento. 

Um sistema de isolamento sísmico eficaz tem de ser constituído por dispositivos isoladores que 

combinem propriedades de baixa rigidez lateral, elevada capacidade de suporte vertical, capacidade 

de acomodar grandes deslocamentos laterais, capacidade de restituição à sua posição inicial e 

capacidade de dissipação de energia ( %5≥ξ ). 

O caso de estudo realizado no decorrer do presente trabalho teve como objectivo o 

dimensionamento de três sistemas de isolamento sísmico distintos compostos por apoios de borracha 

de alto amortecimento (HDRB), apoios de borracha com núcleo de chumbo (LRB) e apoios 

pendulares com atrito (FPS), apresentando também o intuito de comparar os desempenhos sísmicos 

evidenciados por cada um destes sistemas. Entre os vários processos de dimensionamento 

efectuados, concluiu-se que o processo relativo aos apoios FPS se evidenciou, por se revelar 

bastante mais simples comparativamente com o dimensionamento dos apoios elastoméricos. Essa 

simplicidade decorre principalmente do facto do dimensionamento dos apoios FPS só depender 

praticamente da definição do valor do raio de curvatura das respectivas superfícies de deslizamento, 

devido à independência denotada entre a frequência de vibração da estrutura isolada e a rigidez 

lateral destes aparelhos. 

Um campo que apresenta elevada importância no âmbito do isolamento sísmico de edifícios é 

o da modelação estrutural, onde se tem todo o interesse em definir modelos simples que permitam 

descrever de um modo fiável a realidade comportamental do edifício. Neste aspecto os apoios HDRB 

destacam-se dos aparelhos LRB e FPS, dado que permitem a modelação linear do seu 

comportamento e, consequentemente, a realização de uma análise global estrutural bastante mais 

expedita. Conforme referenciado no decorrer do trabalho, os apoios LRB e FPS têm de ser 

analisados através de análises não lineares no domínio do tempo, com recurso a séries de 

acelerações, cuja definição é envolta em alguma complexidade.  

Dado que o edifício analisado é caracterizado por uma elevada rigidez estrutural verificou-se 

que o mesmo se comporta praticamente como um corpo rígido em translação sobre os sistemas de 

isolamento, exibindo em altura uma distribuição de acelerações horizontais aproximadamente 

constante. As principais implicações, inerentes à aplicação dos sistemas de isolamento, são alusivas 

à redução das deformações relativas entre pisos e à redução dos níveis máximos dos esforços de 

corte basais e, consequentemente, dos esforços presentes nos elementos da superstrutura. 
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Através dos resultados alcançados para as várias análises realizadas concluiu-se que as três 

tipologias de aparelhos isoladores consideradas garantem individualmente as propriedades 

necessárias para a execução de um isolamento sísmico eficaz. Constatou-se, no entanto, que o 

sistema de dispositivos FPS foi o que conseguiu combinar os menores esforços de corte basais com 

as menores deformações ao nível dos apoios isoladores, revelando-se deste modo como o mais 

eficaz entre os seis sistemas analisados. 

As várias análises efectuadas para o modelo estrutural do edifício sismicamente isolado, 

relativas a uma frequência própria de vibração isolada de 0,30 Hz, permitiram verificar que o limite 

inferior apresentado pelo EC8 para a relação entre a rigidez vertical do sistema de isolamento e a 

rigidez horizontal (≥ 150) pode-se revelar inadequado para algumas situações. No estudo efectuado 

para os sistemas constituídos por apoios LRB verificou-se que somente com a adopção de uma 

relação de 800, entre a rigidez vertical dos apoios e a respectiva rigidez lateral, se conseguiu evitar 

que os aparelhos isoladores exibissem deformações verticais consideráveis. 

Por último, convém referir que a escolha adequada de um sistema de isolamento depende das 

prioridades definidas durante o processo de dimensionamento da estrutura isolada, ou seja, dado que 

as principais preocupações podem ser referentes à redução do esforço de corte basal, ao controlo 

das deformações exibidas pelos dispositivos isoladores ou à limitação das acelerações transmitidas à 

estrutura, poderá acontecer que a solução mais adequada a cada uma destas prioridades 

corresponda a um sistema de isolamento diferente. Deste modo, não se devem descurar as variações 

existentes entre as características dos diferentes apoios isoladores, dado que em certas ocasiões 

uma tipologia pode demonstrar-se mais adequada relativamente a todas as restantes. 
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ANEXO 1 – PLANTAS E CORTES ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO EM ESTUDO 
CORTE ESTRUTURAL SEGUNDO A MAIOR DIMENSÃO EM PLANTA: 

 

Z 

X 
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PLANTA CORRESPONDENTE AO NÍVEL DA BASE DOS APOIOS ISOLADORES: 

 

Y 

X 
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PLANTA DO PISO 1: 

 

X 

Y 
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CORTE ESTRUTURAL SEGUNDO A MENOR DIMENSÃO EM PLANTA: 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 2 – ACELEROGRAMAS ARTIFICIAIS UTILIZADOS NO CASO DE ESTUDO 
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Acelerograma 2 
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Acelerograma 5 
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Acelerograma 8 
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ANEXO 3 – MODELO ESTRUTURAL TRIDIMENSIONAL REALIZADO NO PROGRAMA SAP2000 
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ANEXO 4 – VALORES DOS DESLOCAMENTOS MÁXIMOS HORIZONTAIS REGISTADOS, SEGUNDO A 

DIRECÇÃO X, NO MODELO DE BASE FIXA E NOS MODELOS ISOLADOS PELOS SISTEMAS DE APOIOS HDRB, 

LRB E FPS 
 

 Base Fixa HDRB 
LRB 

(f=0,50Hz e 
Fy=5%P) 

LRB 
(f=0,50Hz e 
Fy=2,5%P) 

LRB 
(f=0,30Hz e 

Fy=5%P) 

LRB 
(f=0,30Hz e 
Fy=2,5%P) 

FPS 

Altura [m] ΔMax,X  [mm] ΔMax,X  [mm] ΔMax,X  [mm] ΔMax,X  [mm] ΔMax,X  [mm] ΔMax,X  [mm] ΔMax,X  [mm]

0 0,334 149,8 86,9 113,6 109,5 125,3 92,9 
2,8 0,692 149,9 87,0 113,7 109,7 125,5 93,0 
6,3 1,671 150,1 87,2 114,0 109,9 125,7 93,1 
9,1 3,062 150,4 87,5 114,2 110,2 125,9 93,2 

12,6 3,735 150,6 87,6 114,4 110,3 126,0 93,3 
 

ANEXO 5 – EVOLUÇÃO EM ALTURA DAS ACELERAÇÕES MÁXIMAS 
 

 

 

 
Evolução em altura das Acelerações  

Máximas segundo X 
 

 Base Fixa HDRB 

Altura [m] aMax,X  [m/s2] aMax,X  [m/s2] 

0 2,43 1,51 
2,8 3,52 1,51 
6,3 5,19 1,51 
9,1 7,65 1,51 

12,6 9,32 1,52 
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