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RESUMO 
 

Na presente dissertação é avaliada a resposta estrutural de uma ponte quando aplicados 

diferentes sistemas de isolamento sísmico. As soluções de isolamento consideradas são 

compostas por Dissipadores Viscosos, por aparelhos de apoio em Borracha de Alto 

Amortecimento (HDRB) e por aparelhos de apoio em Borracha com Núcleo de Chumbo (LRB). 

Os Dissipadores Viscosos foram localizados entre o tabuleiro e o encontro, enquanto que os 

dispositivos do tipo HDRB e LRB foram admitidos entre os pilares e o tabuleiro. 

 

Apresenta-se o dimensionamento e a modelação dos aparelhos de isolamento admitidos. 

 

Utiliza-se como protótipo um projecto de um viaduto já construído, que serve de base para 

todas as análises efectuadas. Recorreu-se a análises dinâmicas lineares e não lineares, 

mediante os dispositivos de isolamento sísmico.  

 

É realizada a comparação dos resultados obtidos entre a estrutura sem qualquer dispositivo e a 

estrutura isolada sismicamente. 

 

 

ABSTRACT 
 

In this study the structural response of bridges is evaluated when different seismic isolation 

systems are applied. The anti-seismic devices used are Viscous Dampers, High Damping 

Rubber Bearings (HDRB) and Lead Rubber Bearings (LRB). Viscous Dampers were located 

between deck and abutments, while HDRB bearings and LRB bearings were admitted between 

piers and deck. 

 

The design and the modelling of anti-seismic devices used are presented. 

 

A viaduct already build was chosen to be used as a prototype for analytical purposes. Linear 

analysis and non-linear analysis were used depending on the considered devices. 

 

The results obtained in the structure without seismic isolation are compared with the results 

obtained in the structure with anti-seismic devices. 
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SIMBOLOGIA 
 

C coeficiente de amortecimento 

E módulo de elasticidade 

f Frequência 

G módulo de distorção 

GPa gigaPascal – unidade de medida de tensão 

Hz Hertz – unidade de medida de frequência 

kN quiloNewton – unidade de medida de força 

m metro – unidade de medida de comprimento 

seg segundo – unidade de medida de intervalos de tempo 

ton tonelada – unidade de medida de massa 

v velocidade 

α expoente de amortecimento 

π relação entre o diâmetro e o perímetro de uma circunferência 

 

 

SIGLAS 
 

EC 8 Eurocódigo 8 

FPS Friction Pendulum System 

HDRB High Damping Rubber Bearings 

IST Instituto Superior Técnico 

LRB Lead Rubber Bearings 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Generalidades 
 

O elevado grau de sismicidade do território nacional determina que a generalidade dos 

projectos de engenharia sejam concebidos de forma a garantir maiores níveis de resistência 

das estruturas aos efeitos de uma acção sísmica. Esta questão torna-se particularmente 

importante quando estão em causa estruturas complexas e de elevada responsabilidade social, 

como é o caso das pontes, em que a segurança é uma das maiores preocupações da equipa 

de projectistas. 

 

É neste contexto que a aplicação de técnicas especializadas, como é o caso dos Sistemas de 

Isolamento Sísmico, ganha especial relevo, permitindo, através da dissipação da energia, 

melhorar significativamente o controlo dos efeitos dos sismos. 

 

Neste estudo avaliou-se o comportamento de vários Sistemas de Isolamento Sísmico aplicados 

num viaduto, com o objectivo de analisar as variações na resposta da estrutura ao nível dos 

esforços e deslocamentos. 

 

Os dispositivos constituintes dos Sistemas de Isolamento Sísmicos admitidos foram: 

 

- Dissipadores Viscosos; 

- Aparelhos de apoio de borracha de alto amortecimento, HDRB; 

- Aparelhos de apoio de borracha com núcleo de chumbo, LRB. 

 

Apresenta-se o dimensionamento dos dispositivos e a respectiva modelação no programa de 

cálculo SAP 2000 [1], com o objectivo de divulgar e facilitar a sua aplicação em trabalhos 

futuros.  

 

Faz-se também referência à modelação quer do viaduto analisado, quer da acção sísmica 

considerada. 

 

1.2 Organização da Tese 
 

No segundo capítulo deste estudo descreve-se o conceito de Sistema de Isolamento Sísmico e 

apresenta-se um resumo da evolução histórica desta tecnologia. São enunciados os 

dispositivos de isolamento sísmico considerados, bem como as respectivas características. 

 

No terceiro capítulo descreve-se o viaduto que serviu de base para a aplicação dos vários 

sistemas de isolamento considerados, e faz-se referência à sua modelação. 
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O quarto capítulo é alusivo ao dimensionamento e modelação dos dispositivos de isolamento 

sísmico admitidos.  

 

No capítulo seguinte apresenta-se a acção sísmica utilizada e a respectiva modelação, tanto 

através do espectro de resposta, como através de acelerogramas. 

 

No sexto capítulo comparam-se as soluções com isolamento sísmico com a solução sem 

qualquer tipo de isolamento. É estudada a influência das diferentes características dos 

sistemas de isolamento na resposta da estrutura, e avaliada a fiabilidade dos resultados que 

cada solução apresenta. 

 

No sétimo capítulo comparam-se as soluções de isolamento sísmico entre si, o que permitiu 

constatar a evolução da resposta da estrutura mediante as alterações efectuadas no sistema 

de isolamento. 

 

Finalmente no oitavo capítulo, são apresentadas as principais conclusões deste estudo e 

indicadas sugestões para trabalhos futuros. 
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2 SISTEMAS DE ISOLAMENTO SÍSMICO 
 

2.1 Conceito, Vantagens e Inconvenientes 
 

As exigências construtivas e arquitectónicas actuais não permitem que se conceba uma ponte 

ou viaduto para resistir elasticamente a uma acção sísmica de elevada intensidade, pois a 

viabilidade económica desta solução não seria compatível no mercado. Deste modo, é usual 

considerar neste tipo de estruturas, a capacidade para desenvolverem deformações inelásticas 

e de dissipação de energia interna, através da plastificação de zonas de comportamento dúctil, 

diminuindo, consequentemente, os efeitos da acção sísmica transmitidos à estrutura. Esta 

concepção, apesar de manter a integridade estrutural, pode provocar danos importantes ou até 

irrecuperáveis, face ao nível das deformações inelásticas permitidas. 

 

A consideração de um sistema de isolamento sísmico torna-se então fundamental na resposta 

de uma ponte ou viaduto a uma acção sísmica, já que assegura a participação elástica de 

todos os componentes estruturais, à custa do aumento de flexibilidade da superstrutura e da 

dissipação da energia realizada. Este comportamento permite reduzir, não só a frequência 

própria da estrutura isolada, como também os esforços provenientes da acção sísmica. 

 

A redução da frequência própria fundamental é, no caso das pontes e viadutos, uma mais valia, 

pois as acções sísmicas típicas desenvolvem-se numa gama de frequências entre o 1 e os 

5Hz, coincidente com as frequências próprias fundamentais da maioria destas estruturas. 

Deste modo, é possível retirar a frequência próprias das estruturas, da gama crítica da acção 

sísmica. 

 

A redução dos esforços transmitidos à infraestrutura provoca, consequentemente, um aumento 

de deslocamentos do tabuleiro. Este é o principal inconveniente da consideração de sistemas 

de isolamento sísmico, já que os problemas técnicos e económicos, inerentes à consideração 

de juntas estruturais de grande dimensão e de dispositivos de isolamento sísmico, com 

capacidade para suportar deslocamentos significativos, são muito elevados. 

 

A solução deste problema passa por garantir sistemas de isolamento sísmico que aumentem o 

amortecimento, realizando uma maior dissipação de energia, de maneira a exercer um maior 

controle de esforços e de deformações. 
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Os sistema de isolamento sísmico existentes apresentam diversos tipos de comportamento que 

podem ser classificados em três grupos [2]: 

 

(a) Elementos de suporte vertical que asseguram a flexibilidade lateral, permitindo a 

redução da frequência de vibração da estrutura até níveis em que a resposta da 

estrutura à acção sísmica seja adequada; 

(b) Amortecedores ou dissipadores de energia que controlam as deformações relativas; 

(c) Dispositivos que forneçam rigidez à estrutura para cargas de serviço, como o vento ou 

as forças de frenagem. 

 

No primeiro caso, são considerados, por exemplo, os apoios deslizantes e os apoios 

constituídos por blocos de elastómero, que introduzem flexibilidade na estrutura através da 

maior liberdade nos deslocamentos relativos. Este tipo de comportamento garante a redução, 

tanto da frequência de vibração da estrutura, como dos esforços registados na base. 

 

Os dispositivos de dissipação de energia, incorporados na alínea (b), garantem o controle dos 

deslocamentos relativos através do incremento de amortecimento que provocam na estrutura, 

que pode ser efectuado pela dissipação histerética de energia ou pela dissipação viscosa de 

energia. A dissipação histerética de energia é conseguida pela deformação plástica de 

elementos metálicos, enquanto que a dissipação viscosa de energia depende do valor da 

velocidade relativa entre as extremidades do dispositivo. 

 

Por fim, os elementos que garantem a rigidez da estrutura para cargas de serviço são 

caracterizados por apresentarem uma elevada rigidez elástica inicial. Exemplos deste tipo de 

dispositivos são os apoios de borracha com núcleo de chumbo e os apoios que funcionam por 

atrito. 

 

No caso das pontes ou viadutos os sistemas de isolamento sísmico estão, normalmente, 

localizados nas interfaces tabuleiro-pilar e tabuleiro-encontro. Desta maneira, é possível 

garantir uma melhor protecção dos pilares, encontros e respectivas fundações. 
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2.2 Evolução e Estado Presente 
 

No início do século XX, foi patenteado em Munique, no ano de 1907, o primeiro sistema de 

isolamento sísmico, que consistia numa base rígida de suporte do edifício, assente em corpos 

esféricos de um material rijo. [3] 

 

Em Agosto de 1909 foi registada outra patente, desta vez por um médico inglês, J. A. 

Calantarients, que propunha um método para os edifícios resistirem à acção sísmica. Este 

método consistia na colocação de uma superfície de talco, entre as paredes e as fundações, 

que permitia o deslizar da estrutura durante a ocorrência de um sismo. Foi a primeira vez em 

que se pensou num conjunto de ligações de infra-estruturas, para gás, água e esgotos, com 

capacidade para acomodar grandes deslocamentos. [4] 

 

Lançadas as primeiras propostas de sistemas de protecção sísmica, e até 1969, altura em que 

surgiu na Macedónia o primeiro edifício isolado sismicamente, foram conhecidas quase uma 

centena de propostas de sistemas de isolamento sísmico, que não foram concebidas 

fisicamente. É no entanto de referir, que alguns desses sistemas foram utilizados em protótipos 

à escala real. [5] 

 

O aparecimento e desenvolvimento dos apoios elastoméricos cintados com chapas de aço (ver 

Ponto 2.3.3), que se desenrolou nos últimos 35 anos, impulsionou a aplicação de sistemas de 

isolamento sísmico por todo o mundo. As primeiras referências nos E.U.A. e no Japão são da 

década de 80. Mais recentemente, encontram-se edifícios isolados sismicamente na Nova 

Zelândia, Itália e até em países em desenvolvimento, como é o caso da Arménia, Indonésia e 

Chile. [5] 

 

O sismo de Kobe, no Japão, em 17 de Fevereiro de 1995, comprovou a eficácia do sistema de 

isolamento sísmico, pois os resultados verificados, em dois edifícios com protecção sísmica 

existentes perto do epicentro do sismo, foram muito satisfatórios. [6] 

 

Em Junho de 2005, foi efectuado um levantamento do número de edifícios isolados 

sismicamente no mundo, registando-se mais de 2700 edifícios isolados no Japão, 550 na 

Rússia, 490 na China, 100 nos E.U.A., 31 em Itália, 24 em Taiwan, 19 na Arménia, 11 na Nova 

Zelândia e algumas situações no México, Chile, Turquia e Índia. [7] 

 

Em Portugal, só existe até à data, um conjunto de edifícios isolados sismicamente, 

pertencentes ao Complexo Integrado de Saúde, em Benfica. Relativamente às pontes e 

viadutos, é possível no nosso país, encontrar já vários exemplos de estruturas com sistemas 

de protecção sísmica, tais como a Ponte Vasco da Gama e a Ponte Salgueiro Maia em 

Santarém. 
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2.3 Descrição dos Sistemas de Isolamento Sísmico Analisados 
 

2.3.1 Generalidades 
 

Os sistemas de isolamento sísmico utilizados neste estudo são compostos por dissipadores 

viscosos, por aparelhos de apoio em borracha de alto amortecimento, HDRB, e por aparelhos 

de apoio em borracha com núcleo de chumbo, LRB. Não se consideraram aparelhos de apoio 

do tipo pendular com atrito, FPS, porque, segundo o Eurocódigo 8 (Parte 2: Pontes), os 

elementos constituintes de um sistema de isolamento sísmico têm que obedecer, entre outras, 

à seguinte condição: [8] 

 

- O aumento da força de restituição, quando se passa de uma deformação igual a 50% 

da deformação máxima para a deformação máxima, tem que ser no mínimo, igual a 

2,5% da carga vertical exercida sobre o apoio. 

 

Deste modo, e como esta condição é fundamental para o caso das pontes ou viadutos, a 

utilização de dispositivos FPS está limitada neste tipo de estruturas, pois estes elementos não 

conseguem garantir a força de restituição exigida para níveis de deformação elevados, sendo 

necessário recorrer a sistemas de isolamento auxiliares, que garantam as especificações do 

Eurocódigo 8. Assim, e como a verificação das exigências regulamentares não faz parte do 

estudo efectuado, não se consideraram sistemas compostos com dispositivos FPS. 

 

2.3.2 Dissipadores Viscosos 
 

O funcionamento dos dissipadores viscosos baseia-se no movimento de pistões ou anéis 

dentro de líquidos de alta viscosidade. Este comportamento permite acomodar, tanto pequenos 

deslocamentos devidos a efeitos diferidos no tempo e a variações de temperatura, como 

grandes deslocamentos resultantes de acções sísmicas ou acções de frenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1 – Dissipador Viscoso [9] 
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Os dissipadores viscosos apresentam como principal característica a relação constitutiva cuja 

força é função da potência da velocidade. Esta relação é expressa por: 

 

( )vsignvCF α=  (1) 

 

com F – força no elemento dissipador; 

 v – velocidade relativa entre as extremidades do dissipador; 

C – constante característica do dissipador, função do seu diâmetro e da área de 

orifícios da passagem do líquido; 

α – constante característica do dissipador, função da forma da cabeça do pistão e do 

fluído. 

 

Como se observa, os parâmetros de dimensionamento deste tipo de dispositivos de protecção 

sísmica, dependem essencialmente das suas dimensões e do tipo de fluído considerado. 

 

A variação do valor de α conduz a comportamentos distintos no dissipador, indicados na figura 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2 – Comportamento do Dissipador Viscoso consoante o valor de α ( Adaptado de [10] ) 

 

Para α < 1 a força cresce bruscamente para baixas velocidades atingindo um limite máximo. 

Deste modo, o dissipador comporta-se como um apoio “fixo” para estes valores de velocidade, 

o que permite controlar a máxima força transmitida aos encontros. 

 

Para α = 1 a força cresce linearmente com a velocidade. 

 

Para α > 1 o dissipador comporta-se como um aparelho “móvel”, uma vez que, para 

solicitações com valores baixos de velocidade, a força no dispositivo é quase nula. Só quando 

actuado por velocidades significativas é que este tipo de dissipadores exerce influência na 

resposta da estrutura. Os dissipadores viscosos com esta característica são comummente 

designados por shock absorbers. 

 

 

α < 1 α = 1 α > 1

F [kN] F [kN] F [kN]

V [m/s] V [m/s] V [m/s]

α < 1 α = 1 α > 1

F [kN] F [kN] F [kN]

V [m/s] V [m/s] V [m/s]
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O amortecimento de um dissipador viscoso é medido pela sua capacidade de dissipar energia 

que, por sua vez, pode ser obtida através da área interior da curva que relaciona a força no 

dissipador com o deslocamento relativo das suas extremidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3 – Relação força-deslocamento num dissipador analisado neste trabalho 

 

2.3.3 Blocos de Borracha de Alto Amortecimento - HDRB 
 

Os dispositivos HDRB são constituídos por lâminas de borracha HDR (High Damping Rubber) 

intercaladas por chapas de aço, às quais são vulcanizadas. A borracha HDR apresenta um 

amortecimento da ordem dos 10 a 20%, conseguido à custa da utilização de aditivos, tais como 

o carbono, óleos e resinas. A espessura das camadas de borracha varia, normalmente, entre 

os 8 e os 20 mm e a espessura da camada de aço, varia entre os 2 e os 4 mm. 

 

A presença das camadas de aço neste dispositivo tem como principal funcionalidade dificultar a 

deformação das camadas de borracha, suportando, desta forma, elevadas cargas axiais sem 

excessivas deformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 – Aparelho de apoio do tipo HDRB (esquerda) e teste realizado a esse dispositivo com a 

aplicação de cargas verticais e horizontais (direita) [9] 
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Os aparelhos de borracha de alto amortecimento apresentam, para além do amortecimento 

referido, as seguintes propriedades: 

 

- Módulo de distorção (G) entre 0,4 MPa e 1,4 MPa; 

- A rigidez diminui com o aumento da distorção; 

- Para grandes distorções a rigidez volta a aumentar. 

 

A dissipação de energia realizada neste tipo de dispositivos não pode ser considerada como 

puramente viscosa, já que ocorre também, uma dissipação de energia relativa a um 

comportamento histerético. De qualquer maneira, o comportamento linear viscoso recria uma 

conveniente representação matemática do sistema [5]. Esta afirmação encontra-se justificada 

na figura seguinte onde se apresenta a dissipação de energia realizada por um dispositivo do 

tipo HDRB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5 – Dissipação de energia de um dispositivo HDRB ( Adaptado de [10] ) 

 

Este tipo de aparelhos é ainda utilizado no controle de vibrações verticais de alta frequência, 

causadas pelo tráfego ou pela passagem de comboios subterrâneos. [5] 

 

2.3.4 Blocos de Borracha com Núcleo de Chumbo - LRB 
 

O dispositivo LRB é composto por blocos de borrachas corrente cintados, onde é introduzido 

um núcleo cilíndrico de chumbo. No seu processo de fabrico é necessário que o furo realizado 

na borracha seja mais pequeno que o elemento de chumbo, para que este seja forçado a 

entrar. Esta particularidade garante a uniformização do bloco e a consequente deformabilidade 

por corte, em todo o volume do núcleo de chumbo. 

 

A plastificação do núcleo de chumbo garante elevados valores de amortecimento, que 

originam, não só menores deslocamentos da superstrutura, como também maior rigidez lateral 

do tabuleiro, para níveis baixos de acções horizontais.  

 

 

Análise LinearAnálise Linear

Energia Dissipada

Análise LinearAnálise Linear

Energia Dissipada
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Figura 2.6 – Corte de um aparelho de apoio do tipo LRB ( Adaptado de [11] ) 

 

A tensão de cedência ao corte do núcleo de chumbo é de, aproximadamente, 10MPa. 

Ultrapassado este valor, a rigidez do dispositivo é a rigidez da borracha, o que induz no 

dispositivo LRB uma rigidez bi-linear. Este comportamento é assegurado, mesmo a baixas 

temperaturas, pois o chumbo apresenta boas características de resistência à fadiga, nestas 

condições. 

 

A rigidez inicial do aparelho LRB é cerca de 10 vezes superior à rigidez pós-elástica, resultante 

da cedência do núcleo de chumbo. [12] 

 

Este tipo de sistema de isolamento sísmico é a solução mais utilizada em pontes, dada a sua 

simplicidade, comportamento e baixo custo. [13] 

 

O amortecimento de um LRB é medido pela sua capacidade de dissipar energia que, por sua 

vez, é obtida pela área do gráfico força-deslocamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7 – Relação força-deslocamento num LRB analisado neste trabalho 
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3 DESCRIÇÃO E MODELAÇÃO DO VIADUTO 
 

3.1 Descrição do Viaduto 
 

A obra de arte analisada neste trabalho é constituída por dois tabuleiros adjacentes com três 

faixas de rodagem cada um. Com o objectivo de simplificar o estudo dos sistemas de 

isolamento de base a considerar, modelou-se somente um dos tabuleiros do viaduto. 

Figura 3.1 – Planta do viaduto – Tabuleiro modelado ( Adaptado de [14] ) 

 

O viaduto em estudo, constituído por elementos de betão armado, desenvolve-se 

longitudinalmente em 464m, com vãos interiores de 40m e vãos de extremidade de 32m. A sua 

infraestrutura é definida por dois encontros e onze alinhamentos de pilares. 

 

Os encontros apresentam aparelhos de apoio do tipo Pot Bearing Móveis Unidireccionais, ou 

seja, livres na direcção do eixo do tabuleiro. Deste modo, e para assegurar a transmissão de 

esforços longitudinais para os encontros, o projectista considerou dissipadores viscosos a ligar 

o tabuleiro ao encontro esquerdo (EE). Este tipo de solução assegura que os esforços 

transmitidos à infraestrutura sejam menores do que aqueles que se obteriam, caso o apoio 

sobre o encontro fosse fixo ao tabuleiro. 

 

Os pilares têm secção circular com diâmetro de 2,20m e encontram-se unidos na extremidade 

de ligação à superstrutura por uma travessa. Os alinhamentos de pilares P1, P2 e P11 

apresentam aparelhos de apoio do tipo Pot Bearing Móvel. Os restantes alinhamentos 

recorrem a aparelhos de apoio fixos ao tabuleiro. 

 

Figura 3.2 – Alçado do viaduto – Encontros e Alinhamentos de Pilares ( Adaptado de [14] ) 
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O perfil transversal da superstrutura desenvolve-se em 18,2m e é definido por uma solução em 

laje vigada de secção variável, como indicado na figura seguinte. 

Figura 3.3 – Secção Transversal do viaduto ( Adaptado de [14] ) 

 

3.2 Modelação do Viaduto 
 

A estrutura analisada foi modelada no programa de cálculo SAP 2000 com a seguinte 

hierarquização de passos: 

 

Definição do tipo de Betão 

O tipo de betão estrutural não se encontrava definido nos desenhos de dimensionamento, pelo 

que se considerou o betão C35/45, que apresenta um Módulo de Elasticidade (E) de 33,5GPa. 

Este valor foi aumentado em 25%, facto justificado pelas análises ao modelo serem 

consideradas como “acções rápidas”, resultando um valor de E = 41,875GPa. 

 

Definição das Restantes Cargas Permanentes (RCP) 

A informação sobre as restantes cargas permanentes, presentes na superstrutura do viaduto, 

não constava nos desenhos de dimensionamento; assim, recorreu-se aos valores utilizados na 

disciplina de Pontes do IST, que se encontram na tabela seguinte. 

 
Tabela 3.1 – Restantes Cargas Permanentes distribuídas por metro longitudinal de tabuleiro 

Elemento Peso [kN/m] Massa [ton/m]
Viga de Bordadura 3 0,31 

Passeio + Caixa de Serviços 3,78 0,39 
Guarda Corpos  0,75 0,08 

Betuminoso 15,55 1,59 
Guarda de segurança 0,5 0,05 

 

Definição da Secção Transversal 

Na modelação da secção transversal adoptou-se uma frame para cada viga da laje, com o 

objectivo de facilitar a colocação a posteriori dos dispositivos de isolamento. A cada frame 

associou-se uma secção de uma viga em T simétrica, de maneira a fazer corresponder o eixo 

da frame com o centro de gravidade da secção. A área em falta da secção transversal do 
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tabuleiro, e que completava a laje vigada, foi aplicada como massa e força. O mesmo 

procedimento foi efectuado com a restante carga permanente. 

 

A rigidez transversal e longitudinal do tabuleiro foi conseguida à custa de “vigas rígidas” sem 

massa e rotuladas nas extremidades, como se indica na Figura 3.4. 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 – Pormenor dos elementos de rigidificação do tabuleiro – Vista em Planta do Tabuleiro 

 

A variação linear de secção das vigas, ocorrida nos oito metros adjacentes aos apoios, foi 

simplificada com o intuito de facilitar a modelação. Admitiu-se a secção de alargamento 

máximo nos dezasseis metros sobre o apoio, e a secção de menor largura das vigas no 

restante vão. 

 

Definição dos Pilares 

Os pilares foram modelados com a secção circular de 2,20m de diâmetro e com as alturas 

indicadas na Tabela 3.2. 

 

A ligação pilar-tabuleiro dos alinhamentos sem apoios fixos, alinhamentos P1, P2 e P11, foi 

efectuada utilizando uma mola sem rigidez, segundo a direcção longitudinal do viaduto. Nos 

restantes alinhamentos de pilares a ligação pilar-tabuleiro foi modelada através de uma mola 

sem rigidez de rotação, simulando um aparelho de apoio fixo à superstrutura. 

 

As fundações dos pilares foram consideradas encastradas. 

 
Tabela 3.2 – Alturas dos alinhamentos de pilares 

Alinhamentos Altura [m]
P1 14,00 
P2 19,20 
P3 23,00 
P4 25,00 
P5 26,00 
P6 25,40 
P7 26,60 
P8 26,80 
P9 25,20 

P10 20,90 
P11 18,60 
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Definição dos Encontros 

A rigidez e massa dos encontros não foi considerada na análise sísmica, pois estes elementos 

encontram-se “soltos” do tabuleiro, considerando-se, em sua substituição, apoios fixos sem 

restrição na direcção longitudinal do viaduto. 

 

Finalizada a modelação dos elementos estruturais do viaduto apresentam-se, seguidamente, 

algumas figuras elucidativas do modelo. 

Figura 3.5 – Planta do Modelo em SAP 2000 

 

Figura 3.6 – Alçado do Modelo em SAP 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Vista 3D do Modelo em SAP 2000 
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3.3 Verificações ao Modelo Estrutural 
 

A primeira verificação realizada ao modelo foi a comparação entre os esforços estáticos da 

base da estrutura (Base Reactions) obtidos no programa de cálculo, e o peso total do tabuleiro 

dos pilares e das travessas. Desta comparação resultaram os seguintes resultados: 

 
 Tabela 3.3 – Valor considerado de CP 

 GlobalFz [kN] 
pp Tabuleiro 144.656 

rcp 18.936 
CP - superestrutura 163.592 

pp Travessas 10.842 
Pp Pilares 49.840 

CP - infraestrutura 60.682 
CP 224.274 

 

Tabela 3.4 – Esforços obtidos na base da estrutura 

 GlobalFz [kN] 
DEAD 204.973 
Rcp 18.936 

ExtensaoTab 365 
CP 224.274 

 

 

A segunda verificação do modelo consistiu na determinação da frequência do viaduto segundo 

a expressão (2) e compará-la com a 1.ª frequência do modelo. A rigidez da estrutura foi 

calculada para a situação de ligação rígida dos pilares ao tabuleiro e para a situação de ligação 

rotulada, com o objectivo de comparar qual o grau de encastramento que a superstrutura 

induzia nos pilares. Este raciocínio foi baseado numa análise elástica linear, que resulta da 

aproximação da estrutura a um sistema de um grau de liberdade. 

 

m
Kf

π2
1

=  (2) 

3

3
L
EIK EncastradoRotulado =−  (3) 

3

12
L
EIK EncastradoEncastrado =−  (4) 

 

De referir que só se efectuou a análise longitudinal sísmica da estrutura, já que na direcção 

transversal seria necessário contabilizar a rigidez dos encontros que, como já foi referido, não 

foram modelados. 

 
Tabela 3.5 – Dados para a Análise Sísmica Longitudinal 

Massa oscilante (ton) 19.427 
E (kPa) 41875000

Inércia de cada Pilar (m4) 1,150 
 

NOTA: Na determinação da massa oscilante só foi contabilizada metade da altura dos pilares. 
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Tabela 3.6 – Rigidez Longitudinal da infraestrutura e Frequência ”teórica” 

 L(m) K Rotulado - Encastrado (kN/m) K Encastrado - Encastrado (kN/m) 
P1 14,0 - - 
P2 19,2 - - 
P3 23,0 11.873 47.491 
P4 25,0 9.245 36.981 
P5 26,0 8.219 32.876 
P6 25,4 8.815 35.261 
P7 26,6 7.675 30.701 
P8 26,8 7.505 30.019 
P9 25,2 9.027 36.107 
P10 20,9 15.823 63.293 
P11 18,6 - - 

Total  156.365 625.458 
Frequência (Hz) 0,452 0,903 

 

Analisando o quadro anterior, e sabendo que a 1.ª frequência do modelo sem qualquer sistema 

de isolamento é de 0,510Hz (analisada no Ponto 6.1.1), concluí-se que a frequência obtida se 

encontra dentro do intervalo teoricamente esperado e que apresenta um valor mais próximo da 

frequência teórica calculada pelos K´s Rotulado – Encastrado, confirmando que os pilares estão ligados 

ao tabuleiro através de aparelhos de apoio fixos. 

 

O modelo estrutural foi viabilizado, pois as verificações efectuadas foram cumpridas, permitindo 

seguir para a modelação dos sistemas de isolamento a aplicar na estrutura. 
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4 DIMENSIONAMENTO E MODELAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
ISOLAMENTO SÍSMICO 

 

Os vários sistemas de isolamento sísmico estudados e aplicados no viaduto foram concebidos 

a partir dos seguintes dispositivos: Dissipadores (Amortecedores) viscosos; Blocos de Borracha 

de Alto Amortecimento - HDRB e Blocos de Borracha com Núcleo de Chumbo - LRB. Cada um 

destes dispositivos teve que ser dimensionado e modelado consoante as suas características. 

 

4.1 Dimensionamento e Modelação do Dissipador Viscoso 
 

As propriedades deste dispositivo, indicadas pelo projectista nos desenhos de 

dimensionamento, são: 

- Dois dissipadores viscosos por viga, localizados no encontro esquerdo; 

- F – Força - Fmax = 1500kN para v = 0,30m/s; 

- C – Coeficiente de amortecimento – C = 2000kN(m/s)α; 

- α – Expoente de amortecimento – α = 0,25; 

- Características da relação força velocidade do amortecedor – F = Cv α; 

- Deslocamento máximo previsto = 0,42m (+0,28/-0,14). 

 

A modelação dos dissipadores no programa de cálculo foi efectuada da seguinte forma: 

 

- Definiu-se uma barra rígida transversal à viga, no ponto de aplicação dos 

dissipadores, com o intuito de permitir a colocação de dois dissipadores por viga; 
 

- Colocou-se um nó encastrado, representando a rigidez do encontro, perpendicular a 

essa viga transversal e distanciado do comprimento do dissipador; 
 

- Definiu-se um link, do tipo Damper, para modelar o dissipador com as propriedades 

indicadas anteriormente. Como se trata de um dissipador viscoso considerou-se uma 

análise não linear (ver Figura 4.3); 
 

- Seguidamente foi necessário definir uma rigidez para a análise linear, associada a um 

amortecimento de 5%, e uma rigidez para a análise não linear. 

A rigidez do modelo linear é representada como uma mola e um amortecedor a 

funcionar em paralelo (ver Figura 4.1). Deste modo, interessa que a rigidez da mola 

considerada apresente um valor “baixo”, já que a influência do amortecedor numa 

análise linear é pouco significativa. O valor considerado foi 1x103kN/m, pois não altera 

os modos de vibração da estrutura e garante que esta não fica com deslocamentos 

longitudinais livres. 
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Figura 4.1 – Análise Linear - Amortecedor e mola em paralelo 

 

No que respeita à rigidez considerada na análise não linear, foi admitido o valor de 

1x106kN/m. Neste tipo de análise o modelo adoptado no programa de cálculo é 

representado por uma mola e um amortecedor em série, sendo necessário garantir que 

a deformação da mola seja praticamente nula, para que seja só o amortecedor a 

trabalhar. Este funcionamento é conseguido à custa de uma rigidez da mola elevada. 

 

 
 

Figura 4.2 – Análise Não Linear - Amortecedor e mola em série 

 

- Por fim, modelou-se o dissipador entre o ponto encastrado e a viga transversal. O 

resultado desta modelação encontra-se ilustrado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.3 – Modelação do Dissipador –

Direcção Longitudinal com Análise Não Linear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.4 – Modelação do Dissipador – 

Rigidez Linear e Rigidez Não Linear 
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Figura 4.5 – Distribuição dos Dissipadores no Modelo 

 

4.2 Dimensionamento e Modelação do HDRB 
 

As propriedades consideradas nos blocos de borracha de alto amortecimento foram a rigidez 

horizontal, a rigidez vertical e o amortecimento. A rigidez de rotação destes dispositivos foi 

desprezada. 

 

A rigidez horizontal de cada aparelho HDRB foi dimensionada para uma frequência da 

estrutura de 0,4Hz. O seu valor foi obtido através da divisão da rigidez global da estrutura, que 

provocaria essa frequência, pelo número de aparelhos de apoio pertencentes ao sistema de 

isolamento. 

 

A rigidez vertical do HDRB foi considerada como 500 vezes superior à horizontal. 

 

No que respeita ao amortecimento do dispositivo, considerou-se o valor de 10%. 

 
Tabela 4.1– Propriedades do dispositivo HDRB 

Frequência [Hz] 0,40 
Massa oscilante [ton] 19.427 

Rigidez do sistema de isolamento [kN/m] 122.710 
Número de dispositivos de isolamento 16 

Rigidez Horizontal do HDRB [kN/m] 7.670 
Rigidez Vertical do HDRB [kN/m] 3.834.698 

Amortecimento do HDRB [%] 10 
 

A modelação deste tipo de sistema de isolamento sísmico é efectuada através da colocação de 

um link, do tipo Rubber Isolator, com as propriedades do HDRB, em cada apoio sobre os 

pilares. Este procedimento requereu o preenchimento dos parâmetros representados na página 

seguinte. 
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Figura 4.6 – Modelação do HDRB – Direcções 

e tipo de Análise efectuada 

 

 

Figura 4.7 – Modelação do HDRB – Rigidez 

horizontal e Amortecimento 

 

Como se pode verificar nas figuras, a análise efectuada, no sistema de isolamento com 

borrachas de alto amortecimento, foi uma análise linear, dado que a rigidez deste elemento 

pode ser aproximada a uma recta, já que se introduziu no modelo o correspondente 

amortecimento. 

 

A altura considerada para os dispositivos foi de 20cm. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8 – Colocação dos HDRBs no Modelo 

 

4.3 Dimensionamento e Modelação do LRB 
 

O dimensionamento do dispositivo de isolamento sísmico LRB é em tudo semelhante ao 

efectuado para o dispositivo HDRB. As únicas excepções estão relacionadas com a presença 

do núcleo de chumbo no elemento LRB, que justifica a determinação de duas rigidezes 

horizontais pela relação k2 = 10k1, onde k1 representa a rigidez após a cedência do núcleo de 

chumbo e k2 a rigidez antes da cedência. Esta variação bi-linear da rigidez requer a 

consideração de uma análise dinâmica não linear. 

 

O núcleo de chumbo requer ainda que seja determinada a força Fy, que corresponde à força 

de cedência deste elemento e que foi dimensionada em função da reacção vertical sobre cada 

apoio, Pi. 
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Assim, e como este sistema de isolamento sísmico apresenta várias variáveis na sua 

modelação, procurou-se calibrar o dispositivo LRB, realizando três modelos com as seguintes 

características: 
 

1) LRB dimensionado para Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz; 

2) LRB dimensionado para Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz; 

3) LRB dimensionado para Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz. 

 

No primeiro modelo a rigidez horizontal foi dimensionada para uma frequência de 0,4Hz, e a 

força de cedência do núcleo para 5% da reacção vertical sobre cada apoio. As características 

desse modelo estão representadas seguidamente. 
 

Tabela 4.2 – Rigidez do dispositivo LRB 

 

 

 
 

Tabela 4.3 – Fy para cada pilar com isolamento 

 

 

 

 

 

 

 

Como se verifica, a força de cedência varia de apoio para apoio, pelo que se adoptou, 

simplificadamente, um valor de Fy igual para todos os apoios de 470kN. 
 

A modelação deste dispositivo é também semelhante à efectuada para o dispositivo HDRB; 

deste modo, apresentam-se seguidamente os quadros preenchidos no programa de cálculo, 

para o primeiro modelo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.9 – Modelação do LRB – 

Direcções e tipo de Análise efectuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.10 – Modelação do LRB –  

Fy, Rigidez linear e Rigidez Não linear 

Frequência [Hz] 0,40 
Massa oscilante [ton] 19.426,81 
k1 - Borracha [kN/m] 7.669,40 
k2 - Chumbo [kN/m] 76.693,97 

Rigidez Vertical [kN/m] 3.834.698,33 

 Fz [kN] Fy [kN] 
P3 9.083,73 454,19 
P4 9.218,58 460,93 
P5 9.276,90 463,85 
P6 9.245,78 462,29 
P7 9.315,83 465,79 
P8 9.333,39 466,67 
P9 9.219,81 460,99 
P10 8.986,04 449,30 
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No segundo modelo manteve-se a rigidez horizontal dimensionada para f = 0,4Hz e variou-se a 

força de cedência do núcleo para Fy = 2,5%Pi = 235kN. 

 

No terceiro, e último modelo, manteve-se a força de cedência do núcleo de chumbo em 5% de 

Pi e dimensionou-se a rigidez horizontal para uma frequência de 0,2Hz, resultando nas 

características indicadas na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 – Rigidez do dispositivo LRB para f = 0,2Hz 

Frequência [Hz] 0,20 
Massa oscilante [ton] 19.426,81 
k1 - Borracha [kN/m] 1.917,35 
k2 - Chumbo [kN/m] 19.173,49 

Rigidez Vertical [kN/m] 958.674,58 
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5 DEFINIÇÃO E MODELAÇÃO DA ACÇÃO SÍSMICA 
 

5.1 Definição do Espectro de Resposta e dos Acelerogramas 
 

A análise sísmica de uma estrutura define-se pela análise da resposta dessa estrutura quando 

solicitada por um movimento na base representativo duma acção sísmica [15]. Esta análise 

pode ser efectuada recorrendo a um espectro de resposta, onde se calculam os valores 

extremos da resposta da estrutura, ou através de uma série de acelerações, acelerograma, 

onde se regista a resposta da estrutura ao longo do tempo. 

 

Neste trabalho, foram efectuadas análises dinâmicas lineares, quando a rigidez dos 

dispositivos de isolamento sísmico apresentava um comportamento com variação linear, e 

análises dinâmicas não lineares, quando a rigidez dos elementos apresentava um 

comportamento bi-linear. 

 

Considerou-se a análise sísmica por espectro de resposta somente nas análises dinâmicas 

lineares, já que neste tipo de análise sísmica não é possível contabilizar a variação de rigidez.  

 

A análise sísmica por séries de acelerações foi realizada, tanto nas análises dinâmicas 

lineares, como nas não lineares. 

 

Adoptou-se a acção sísmica referente a um Cenário Afastado, Zona 1 e Solo C, representada 

pelo espectro de resposta, indicado na Figura 5.1, que caracteriza a seguinte situação: 

 

- Fonte sismogénica representada por um sismo de magnitude elevada a grande 

distância focal; 

- Estrutura localizada na Zona 1 de Portugal indicada na nova proposta de zonamento 

sísmico nacional; 

- Solo de fundação constituído por depósitos profundos de areia de densidade média, 

de gravilha, ou de argila de consistência média, com espessura entre várias dezenas e 

muitas centenas de metros. 

 

O espectro de resposta admitido tem um amortecimento de 5%, próprio das estruturas de 

Betão Armado, como é o caso do viaduto em análise. 
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Figura 5.1 – Espectro de resposta do Eurocódigo 8 para acção sísmica do Tipo 2, Zona 1 e Solo C.  

 

As séries de acelerações consideradas foram geradas artificialmente de maneira a serem 

compatíveis com o espectro de resposta da acção sísmica. O método considerado na 

concepção desses acelerogramas baseia-se na sobreposição de séries harmónicas, geradas a 

partir da expressão (5), que, por sua vez, são multiplicadas por uma função envolvente, 

definida no Eurocódigo 8 (Parte 2 - Anexo E). O resultado desta operação permite determinar 

um espectro médio e compará-lo com o espectro regulamentar. Caso as características 

definidas na acção sísmica não sejam verificadas, determinam-se os factores de correcção e 

realiza-se o processo de cálculo novamente [16]. Todo este encadeamento foi efectuado para 

10 séries de acelerações cujo exemplo se apresenta na Figura 5.2. Os restantes 

acelerogramas encontram-se definidos no ANEXO I. 

 

∑ +=
j

jjj twAtX )cos()( θ&& , expressão retirada de [16] (5) 

com  wwSA jaj ∆= )(2  

 )(wSa  - Função de densidade espectral de potência 

 θ  - Fase gerada aleatoriamente entre –π e π 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2 – Acelerograma Simulado 1 
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O espectro de resposta médio, resultante dos 10 acelerogramas considerados, ficou bastante 

próximo do espectro de resposta regulamentar, nomeadamente no intervalo de frequências 

consideradas, viabilizando a aplicação das séries de acelerações determinadas. Esta 

afirmação pode ser comprovada na Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.3 – Comparação entre espectro de resposta médio, correspondente aos acelerogramas, e o 

espectro de resposta do Eurocódigo 8 
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5.2 Modelação da Acção Sísmica através do Espectro de Resposta 
 

O espectro de resposta inserido no modelo estrutural não foi o espectro de resposta médio, 

obtido através das séries de acelerações, mas sim o espectro de resposta do Eurocódigo 8. 

Desta maneira foi possível, nos casos de análises dinâmicas lineares, comparar a análise 

através do espectro regulamentar e a análise através dos acelerogramas simulados. 

 

Considerou-se uma participação do espectro de resposta de 100%, tanto no caso da direcção 

longitudinal com na direcção transversal do tabuleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4 – Definição do espectro de resposta na direcção longitudinal 
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5.3 Modelação da Acção Sísmica através de Acelerogramas 
 

Os 10 acelerogramas admitidos, foram considerados individualmente como um caso de análise 

no tempo, Time History, que, consoante o tipo de análise a executar, podiam ser lineares ou 

não lineares. As análises lineares foram admitidas no Modelo sem Sistema de Isolamento 

Sísmico e no Modelo com HDRB. Nos restantes modelos, com Dissipadores e com LRB, foram 

consideradas análises dinâmicas não lineares. 

 

Cada acelerograma foi definido independentemente na direcção transversal do viaduto com 

100% de participação, e na direcção longitudinal do viaduto, igualmente com 100% de 

participação. Posteriormente, e para facilitar a análise da resposta da estrutura ao longo do 

tempo, definiu-se uma combinação que representasse a média dos acelerogramas, Absolute 

Add. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5 – Exemplo de acelerograma Não Linear e segundo a direcção Longitudinal 

 

Em todas as situações o tempo de integração admitido foi de 50 segundos, perfazendo a 

duração das séries de acelerações simuladas. Consequentemente, o programa de cálculo 

realizou 5000 iterações, cada uma com uma duração de 0,01 segundos, de maneira a analisar 

a totalidade do acelerograma. 

 

O amortecimento admitido na maioria dos sistemas de isolamento foi de 5%. A única excepção 

da afirmação anterior, foi o sistema de isolamento formado por HDRB. Neste caso, a análise 

realizada foi uma análise dinâmica linear, que não considera a dissipação de energia realizada 

pelo dispositivo de isolamento (ver Ponto 2.3.3). 
 

A dissipação de energia presente nos blocos de borracha de alto amortecimento, HDRB, obtida 

pela área interior do gráfico, não é contabilizada numa análise linear, já que nesta situação, a 

rigidez considerada é a obtida através de um comportamento linear (recta), que não representa 

o comportamento real do dispositivo. Deste modo, e como o HDRB foi dimensionado com um 
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amortecimento de 10%, a simplificação adoptada para considerar essa dissipação de energia, 

consiste na variação do amortecimento consoante a frequência da estrutura, ou seja, para a 1.ª 

frequência do modelo admite-se um amortecimento de 10%, proveniente do sistema de 

isolamento, e para a frequência do 4º modo de vibração, um amortecimento de 5%, 

proveniente da estrutura de betão. De referir que não se admitiu na 2.ª e na 3.ª frequência da 

estrutura um amortecimento de 5%, porque estas apresentavam valores muito próximos da 1.ª 

frequência. Esta solução permite refinar o amortecimento considerado na análise por série de 

acelerações, já que para os primeiros modos de vibração, com amortecimento de 10%, a 

deformação do sistema de isolamento é condicionante, e para os modos de vibração mais 

elevados, com amortecimento de 5%, a deformação da estrutura de betão é a condicionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.6 – Amortecimento do acelerograma no sistema de isolamento com HDRB 

 

Os modelos constituídos por LRB e/ou Dissipadores viscosos não necessitam que se altere o 

amortecimento em função da frequência, pois nestes casos foi realizada uma análise dinâmica 

não linear, que permite considerar directamente a dissipação de energia realizada nestes 

dispositivos. 
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6 COMPARAÇÃO ENTRE AS SOLUÇÕES DE ISOLAMENTO SÍSMICO E O 
MODELO LINEAR 

 

6.1 Generalidades 
 

Modelado o viaduto e definidos todos os dados de entrada no programa de elementos finitos, 

foi possível avaliar a resposta da estrutura. Os modelos considerados nessa avaliação foram: 
 

- Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico; 

- Modelo com Dissipador; 

- Modelo com HDRB; 

- Modelo com HDRB e Dissipador; 

- Modelo com LRB; 

- Modelo com LRB e Dissipador. 
 

Registaram-se as frequências dos seis primeiros modos de vibração e analisaram-se os 

esforços, tanto na base da estrutura, Base Reactions, como no pilar P6, pois considerou-se 

fulcral analisar um elemento isolado cuja resposta não contabilizasse a participação dos 

encontros. Verificou-se que o factor de participação de massa, para o 1º modo de vibração, 

apresentava, em todos os modelos, um valor sempre superior a 95%, injustificando a análise 

desta variável. 
 

Os esforços e os deslocamentos foram analisados para a acção sísmica referente ao espectro 

regulamentar, definido no Capítulo 5, e para um conjunto de séries de acelerações artificiais 

compatíveis com o mesmo espectro, permitindo a posterior comparação de resultados. De 

referir que só foi efectuada a comparação dos esforços referentes às forças de corte 

registadas, tanto na base da estrutura, como no pilar P6, e que esses esforços não 

contabilizam o efeito do carregamento estático. 
 

Os deslocamentos foram medidos na direcção longitudinal e na direcção transversal da 

estrutura para a acção sísmica segundo as duas direcções, possibilitando uma análise da 

influência da direcção da acção sísmica nos deslocamentos registados em cada direcção. 
 

Cada deslocamento indicado, é representativo de metade da amplitude máxima do movimento 

do tabuleiro, já que os valores obtidos no programa de cálculo, representam o máximo e o 

mínimo deslocamento registado. 
 

Exemplo: Max = +0,2429m e Min = -0,2429m, implica uma amplitude máxima de 

movimento do tabuleiro de 2x0,2429 = 0,4858m 

 

Na análise sísmica através de acelerogramas determinou-se a dispersão dos valores dos 

deslocamentos obtidos para cada acelerograma, com o objectivo de aferir o grau de fiabilidade 
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de resultados de cada modelo. Essa dispersão de valores foi calculada dividindo o desvio 

padrão de cada amostra de dados pela respectiva média. 

 

Nos casos de sistemas de isolamento sísmico que consideravam dissipadores registou-se o 

deslocamento e a força deste dispositivo. 

 

Em todos os modelos com sistemas de protecção sísmica foi apresentada uma representação 

gráfica da relação força-deslocamento do dispositivo de isolamento. O acelerograma utilizado 

como exemplo foi o Acelerograma 1 indicado no Capítulo 5. 
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6.2 Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
 

O modelo sem sistema de isolamento sísmico caracteriza-se por apresentar os apoios sobre os 

encontros sem qualquer restrição longitudinal, e pilares (P3 a P10) fixos ao tabuleiro. A análise 

considerada foi uma análise dinâmica linear, pois não são admitidos dispositivos com 

comportamento não linear. 

 

6.2.1 Frequências Próprias e Modos de Vibração 
 

Tabela 6.1 – Modos de Vibração e Frequências do Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 

Modo N.º T [seg.] f [Hz] Observações 
1 1,961 0,510 Modo Longitudinal 
2 1,465 0,682 1º Modo Transversal
3 1,101 0,909 2º Modo Transversal
4 0,770 1,299 3º Modo Transversal
5 0,564 1,774 4º Modo Transversal
6 0,433 2,308 5º Modo Transversal

 

 

A frequência fundamental da estrutura corresponde ao 1º modo de vibração e tem o valor de 

0,510Hz. Este modo é o único, dos analisados, que apresenta uma translação longitudinal, que 

pode ser observada na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1 – 1º Modo de Vibração da Estrutura 

 

O 2º modo de vibração tem uma frequência de 0,682Hz. Este valor é muito próximo da 1.ª 

frequência, embora, neste caso, se trate de um modo com translação segundo a direcção 

transversal do tabuleiro. 

 

 

 
 

Figura 6.2 – 2º Modo de Vibração da Estrutura – Vista em planta 

 

Na análise do 3º modo de vibração é possível constatar que este apresenta uma deformada 

segundo Y, direcção transversal, e que apresenta um ponto de inflexão sensivelmente a meio 

Posição inicial 
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do tabuleiro. Este modo representa o 2º modo de vibração da direcção transversal e tem uma 

frequência de 0,909Hz. 

 

 

 
 

Figura 6.3 – 3º Modo de Vibração da Estrutura – Vista em planta 

 

O 4º modo de vibração, à semelhança dos dois anteriores, apresenta uma deformada segundo 

a direcção transversal. Neste caso verifica-se a existência de dois pontos de inflexão, 

localizados aproximadamente a 1/3 e a 2/3 do tabuleiro. A frequência do 4º modo de vibração, 

3º segundo a direcção transversal, é a primeira que se verifica superior a 1Hz, com o valor de 

1,299Hz. 

 

 

 
 

Figura 6.4 – 4º Modo de Vibração da Estrutura – Vista em planta 

 

No que respeita ao 5º modo de vibração, 4º segundo a direcção transversal, a frequência 

registada foi de 1,774Hz. A esta frequência está associada uma deformada segundo Y com 

três pontos de inflexão, como se constata na figura seguinte. 

 

 

 
 

Figura 6.5 – 5º Modo de Vibração da Estrutura – Vista em planta 

 

O último modo de vibração analisado foi o 6º modo. Este apresenta uma frequência de 

2,308Hz, e representa o 5º modo segundo a direcção Y com quatro pontos de inflexão. 

 

 

 
 

Figura 6.6 – 6º Modo de Vibração da Estrutura – Vista em planta 

 

De referir que o primeiro modo vertical do modelo estrutural ocorre no 8º modo de vibração, 

que não foi considerado nesta análise. 

 

6.2.2 Esforços 
 

A análise dos esforços para a acção sísmica decorreu quando esta actuava segundo a 

direcção longitudinal e segundo a direcção transversal. 
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Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

Na direcção longitudinal verifica-se que os esforços obtidos através do espectro de resposta 

regulamentar são superiores aos esforços obtidos com os acelerogramas simulados. Este facto 

justifica-se com a ligeira diferença existente, para as frequências da estrutura, entre o espectro 

regulamentar e o espectro de resposta médio, obtido a partir das séries de acelerações (ver 

Figura 6.7). De qualquer modo, confirma-se a proximidade expectável de valores entre as 

análises sísmicas consideradas, já que a diferença entre os esforços do espectro e os esforços 

dos acelerogramas é de 9,5%, no caso dos esforços na base, e de 9,7%, no caso dos esforços 

no pilar P6. 

 

 

Figura 6.7 – Diferença entre espectro regulamentar e espectro resultante dos acelerogramas para as 

frequências da estrutura - (Excerto da Figura 5.3)  

 

 

Tabela 6.2 – Esforços no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a 

direcção longitudinal 

Espectro para Cenário Afastado, Zona 1 e Solo C 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 41.296,10 0,01 20,41 - - - 
Esforços no Pilar - P6 2.371,29 0,11 29,10 0,92 35.616,78 0,00 

Combinação de Acelerogramas 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 37.372,59 0,01 19,67 - - - 
Esforços no Pilar - P6 2.141,09 0,10 28,70 0,82 31.861,49 0,00 

 

 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

Os esforços obtidos quando a acção sísmica se desenvolve na direcção transversal do 

tabuleiro apresentam uma diferença, entre o espectro do Eurocódigo 8 e a combinação de 

acelerogramas, de 1,1% para os esforços na base, e de 3,3% para os esforços no pilar P6. 

Esta apreciação permite concluir que as análises sísmicas admitidas têm comportamentos 

idênticos quando actuantes na direcção transversal. 
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Tabela 6.3 – Esforços no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a 

direcção transversal 

Espectro para Cenário Afastado, Zona 1 e Solo C 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,00 46.416,30 0,09 - - - 
Esforços no Pilar - P6 20,71 3.022,82 7.206,50 40.800,06 288,51 210,40 

Combinação de Acelerogramas 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 46.914,52 0,08 - - - 
Esforços no Pilar - P6 21,89 3.123,04 7.377,90 41.828,41 304,90 222,38 

 

 

6.2.3 Deslocamentos 
 

Os deslocamentos foram medidos a meio do tabuleiro numa zona de vão, com o objectivo de 

observar quais os valores máximos das duas direcções. 

 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

Como se verifica na tabela seguinte, a acção sísmica segundo a direcção X não provoca 

deslocamento do tabuleiro na direcção perpendicular. 

 
Tabela 6.4 – Deslocamentos no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo 

a direcção longitudinal 

Espectro para Cenário Afastado, Zona 1 e Solo C
Deslocamento Longitudinal [m] 0,2429 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Combinação de Acelerogramas 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,2173 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

 

No que respeita ao valor dos deslocamentos, a análise por espectro regulamentar induz na 

estrutura deslocamentos superiores aos da análise por acelerogramas. Neste caso, a diferença 

de deslocamentos foi da ordem dos 10,52%, valor que se assemelha à diferença entre os 

esforços registados. 

 

Relativamente aos deslocamentos longitudinais de cada acelerograma, verificou-se que os 

resultados foram pouco dispersos, já que o desvio padrão foi de apenas 8,17% relativamente à 

média dos resultados, o que significa que a acção sísmica definida pela combinação de 

acelerogramas apresenta resultados viáveis, pois todos os valores obtidos são próximos do 

valor médio. 
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Figura 6.8 – Deslocamento longitudinal do tabuleiro para cada acelerograma no Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico, quando a acção sísmica decorre segundo a direcção longitudinal 

 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

A acção sísmica actuante na direcção transversal do viaduto provoca um deslocamento ainda 

considerável na direcção perpendicular, não podendo ser desprezado. 

 

Os deslocamentos obtidos apresentam, à semelhança dos esforços, valores semelhantes entre 

o espectro regulamentar e os acelerogramas, sendo a sua diferença de apenas 2,62%. 

 
Tabela 6.5 – Deslocamentos  no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico para acção sísmica 

segundo a direcção transversal 

Espectro para Cenário Afastado, Zona 1 e Solo C
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0010 
Deslocamento Transversal [m] 0,2439 

Combinação de Acelerogramas 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0011 
Deslocamento Transversal [m] 0,2503 

 

Os deslocamentos transversais de cada série de acelerações encontram-se representados na 

Figura 6.9, sendo possível aferir que só os acelerogramas 7 e 10 se encontram destacados dos 

restantes. Mesmo assim, o desvio padrão obtido relativamente à média dos dados, foi de 

11,69%, que se considera um valor aceitável, comprovando que a acção sísmica através dos 

acelerogramas apresenta resultados fiáveis. 
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Figura 6.9 – Deslocamento transversal do tabuleiro para cada acelerograma no Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico, quando a acção sísmica decorre segundo a direcção transversal 

 

6.2.4 Conclusões 
 

A avaliação dos resultados neste modelo permite concluir que a diferença de valores existente 

entre a análise por espectro de resposta e a análise por acelerogramas, é justificada pela 

simulação efectuada nas séries de acelerações, dado que o espectro médio dessas séries 

apresenta valores aproximados do espectro do Eurocódigo 8. Só seria possível obter uma 

resposta da estrutura igual para ambas as análises efectuadas, se o valor do espectro médio 

das acelerações fosse coincidente com o espectro regulamentar. 

 

As forças de corte registadas neste modelo, para a acção sísmica dos acelerogramas segundo 

a direcção longitudinal do tabuleiro, foram de 37.372,59kN para a base da estrutura, e de 

2.141,09kN para o pilar P6. O deslocamento longitudinal foi de 0,2173m. 
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6.3 Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico vs. Modelo com 
Dissipador 

 

No modelo com dissipador o tabuleiro encontra-se ligado ao encontro esquerdo através de 

quatro dissipadores viscosos segundo a direcção longitudinal. O apoio sobre o encontro direito 

(ED) encontra-se livre longitudinalmente, e os pilares (P3 a P10) fixos ao tabuleiro. 

 

A consideração dos dissipadores viscosos requer uma análise dinâmica não linear, pois a 

dissipação de energia, realizada por estes dispositivos, depende da força de cada dissipador, 

que é obtida por uma equação não linear, indicada no Ponto 2.3.2. 

 

6.3.1 Frequências Próprias e Modos de Vibração 
 

A consideração de dissipadores viscosos como sistema de isolamento sísmico não afecta o 

modelo elástico, dado que a resposta modal se mantém praticamente inalterada. 

 

As deformadas dos modos de vibração do Modelo com Dissipador são idênticas às do Modelo 

sem Sistema de Isolamento Sísmico, não se justificando a sua representação. 

 
Tabela 6.6 – Comparação dos Modos de Vibração e das Frequências entre o Modelo com Dissipador e o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 

 Modelo com Dissipador Modelo sem Sistema de Isolamento 
Sísmico  

Modo N.º T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] Observações 
1 1,938 0,516 1,961 0,510 1º Modo Longitudinal
2 1,463 0,684 1,465 0,682 1º Modo Transversal
3 1,090 0,918 1,101 0,909 2º Modo Transversal
4 0,757 1,321 0,770 1,299 3º Modo Transversal
5 0,552 1,812 0,564 1,774 4º Modo Transversal
6 0,423 2,363 0,433 2,308 5º Modo Transversal

 

 

6.3.2 Esforços 
 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

A dissipação de energia realizada pelos dissipadores viscosos permite uma diminuição de 

esforços de cerca de 48,76% no caso dos esforços na base, e de 52,05% no caso dos esforços 

no pilar P6. 
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Tabela 6.7 – Comparação de esforços entre o Modelo com Dissipador e o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 
 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 37.372,59 0,01 19,67 - - - 
Esforços no Pilar - P6 2.141,09 0,10 28,70 0,82 31.861,49 0,00 

Modelo com Dissipador 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 19.149,01 0,01 130,36 - - - 
Esforços no Pilar - P6 1.026,68 0,04 142,63 0,30 14.673,76 0,00 

 

O valor máximo da força registada no dissipador foi de 1634,01kN. Apresenta-se seguidamente 

a variação dessa força em função do deslocamento, para o acelerograma 1 representado no 

Ponto 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.10 – Relação entre o deslocamento e a força de um Dissipador no Modelo com Dissipador para o 

acelerograma 1 
 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

A Tabela 6.8 indica que a capacidade de dissipação de energia do dissipador não tem 

influência na resposta da estrutura, quando a acção sísmica actua na direcção transversal do 

tabuleiro, já que os esforços obtidos no modelo elástico são idênticos aos do modelo com 

dissipador. 
 

Tabela 6.8 – Comparação de esforços entre o Modelo com Dissipador e o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 46.914,52 0,08 - - - 
Esforços no Pilar - P6 21,89 3.123,04 7.377,90 41.828,41 304,90 222,38 

Modelo com Dissipador 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,00 46.365,92 0,02 - - - 
Esforços no Pilar - P6 24,01 3.077,54 7.267,35 41.166,50 334,35 243,66 
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A força máxima registada no dissipador, quando a acção sísmica se desenvolve segundo a 

direcção transversal do tabuleiro, foi de 842,71kN. Este valor justifica-se pelo facto de durante 

a ocorrência da acção sísmica segundo a direcção transversal, o tabuleiro, por não estar 

encastrado em torno do eixo vertical, apresenta rotações em torno desse eixo nas secções 

junto aos encontros, o que permite ao tabuleiro deformar-se transversalmente. Assim, e como 

os dissipadores estão desfasados do eixo vertical, são impostos deslocamentos nos 

dissipadores, originando a ocorrência de forças nestes elementos. 

 

6.3.3 Deslocamentos 
 

No Modelo com Dissipador o deslocamento longitudinal máximo do tabuleiro foi registado no 

dissipador, e o deslocamento transversal máximo foi registado sensivelmente a meio do 

tabuleiro numa secção de vão. 

 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

A redução dos deslocamentos da estrutura é evidente quando se compara os resultados dos 

modelos analisados. Esta redução foi de 53,59%, valor semelhante ao registado para a 

diferença de esforços para a mesma situação. 

 

Verifica-se que a acção sísmica segundo a direcção longitudinal não provoca deslocamento na 

sua direcção perpendicular. 

 
Tabela 6.9 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo com Dissipador e o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico
Deslocamento Longitudinal [m] 0,2173 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com Dissipador 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,1009 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

 

Os deslocamentos longitudinais de cada acelerograma podem ser observados na Figura 6.11, 

onde é possível constatar que o Modelo com Dissipador apresenta um desvio padrão de 

18,11%, superior aos 8,17% registado no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico. Pode-

se então aferir que o grau de fiabilidade da análise sísmica, por séries de acelerações, é mais 

elevado no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico, do que no Modelo com Dissipador, 

porque este último apresenta uma maior dispersão de resultados. 
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Figura 6.11 – Comparação do deslocamento longitudinal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e o Modelo com Dissipador, quando a acção sísmica decorre 

segundo a direcção longitudinal 

 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

A participação do dissipador na acção sísmica actuante na direcção transversal não é 

relevante, dado que os deslocamentos nos modelos analisados são semelhantes. Esta ilação 

pode ser observada, tanto na Tabela 6.10, como na Figura 6.12, onde se verifica que o 

deslocamento transversal de cada acelerograma no Modelo com Dissipador é muito próximo 

do correspondente no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico. A comprovar esta 

afirmação, basta dizer que o desvio padrão do Modelo com Dissipador é de 10,99%, muito 

semelhante aos 11,69% registados no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico. 

 
Tabela 6.10 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo com Dissipador e o Modelo sem Sistema 

de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0011 
Deslocamento Transversal [m] 0,2503 

Modelo com Dissipador 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0048 
Deslocamento Transversal [m] 0,2473 
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Figura 6.12 – Comparação do deslocamento transversal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e o Modelo com Dissipador, quando a acção sísmica decorre 

segundo a direcção transversal 

 

6.3.4 Conclusões 
 

A comparação entre o Modelo sem Sistema de Isolamento e o Modelo com Dissipador permitiu 

retirar as seguintes ilações: 

 

- As frequências e os modos de vibração do modelo linear não são afectados pela 

consideração de dissipadores viscosos; 

- A inclusão de dissipadores viscosos permite uma redução de esforços e de 

deslocamentos de aproximadamente 50%, quando a acção sísmica se desenvolve 

segundo a direcção longitudinal, comprovando que estes dispositivos apresentam um 

bom comportamento, tanto no controle de esforços, como no controle das 

deformações; 

- Não existe influência entre o isolamento sísmico na direcção longitudinal e a resposta 

da estrutura na direcção transversal, pois, tanto os esforços, como os deslocamentos 

são idênticos para os dois modelos analisados. De referir, no entanto, que o modelo do 

viaduto é rectilíneo, o que favorece este tipo de comportamento. 

 

Os esforços registados na estrutura, para a acção sísmica segundo a direcção longitudinal, 

foram de 19149,01kN para os esforços na base, e de 1026,68kN para os esforços no pilar P6. 

A força obtida no dissipador, para a mesma situação, foi de 1634,01kN e o seu deslocamento 

de 0,1009m. 
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6.4 Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico vs. Modelo com HDRB 
 

O modelo com sistema de isolamento sísmico, composto por blocos de borracha de alto 

amortecimento, HDRB, apresenta os apoios sobre os encontros livres longitudinalmente, e os 

pilares ligados ao tabuleiro através de dispositivos HDRB, que só funcionam na direcção 

longitudinal do tabuleiro, já que na direcção transversal estes aparelhos foram travados. 

 

A análise da resposta da estrutura ao longo do tempo, foi obtida através de uma análise 

dinâmica linear. 

 

6.4.1 Frequências Próprias e Modos de Vibração 
 

Como referido no Capítulo 4 os dispositivos HDRBs foram dimensionados para que a 

frequência final da estrutura fosse de 0,4Hz. O valor obtido foi um pouco inferior, dado que, no 

dimensionamento, se admitiu que a estrutura se comportava como um corpo rígido, o que na 

realidade não acontece, pois existe sempre uma pequena deformação da estrutura, que 

provoca a redução da rigidez e, consequentemente, a diminuição da frequência. 

 
Tabela 6.11 – Comparação dos Modos de Vibração e das Frequências entre o Modelo com HDRB e o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 

 Modelo com HDRB Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico  
Modo N.º T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] Observações 

1 2,885 0,347 1,961 0,510 1º Modo Longitudinal
2 1,454 0,688 1,465 0,682 1º Modo Transversal
3 1,096 0,913 1,101 0,909 2º Modo Transversal
4 0,768 1,303 0,770 1,299 3º Modo Transversal
5 0,561 1,781 0,564 1,774 4º Modo Transversal
6 - - 0,433 2,308 5º Modo Transversal

 

A partir do 5º modo de vibração, não se verificou nenhum modo de vibração referente à 

participação da estrutura, porque os resultados indicavam somente modos referentes a pilares 

isolados, que não justificam ser considerados na análise global da estrutura. 

 

As deformadas dos cinco modos de vibração do Modelo com HDRB são idênticas às do 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico. 
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6.4.2 Esforços 
 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

A consideração do sistema de isolamento sísmico constituído por HDRB permitiu reduzir 

57,21% os esforços na base da estrutura, e 52,94% os esforços no pilar P6. 

 
Tabela 6.12 – Comparação de esforços entre o Modelo com HDRB e o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 37.372,59 0,01 19,67 - - - 
Esforços no Pilar - P6 2.141,09 0,10 28,70 0,82 31.861,49 0,00 

Modelo com HDRB 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 15.992,51 0,02 4,77 - - - 
Esforços no Pilar - P6 1.007,67 0,05 10,16 0,38 13.731,40 0,00 

 

O comportamento registado no dispositivo de borracha de alto amortecimento encontra-se 

registado na Figura 6.13, onde é possível compreender a evolução da força desse dispositivo 

em função do seu deslocamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.13 – Relação entre o deslocamento e a força de um aparelho HDRB no Modelo com HDRB para 

o acelerograma 1 

 

Verifica-se que a força máxima registada nesse elemento foi próxima de 1250kN, para um 

deslocamento de aproximadamente 0,15m. Este valor será comparado com o deslocamento 

máximo registado no tabuleiro, para se averiguar se são da mesma ordem de grandeza. 

 

A relação linear entre a força e o deslocamento do dispositivo HDRB, é consequência da 

constante rigidez considerada na modelação deste elemento, definida no Ponto 4.2. 
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Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

Relativamente aos esforços registados quando a acção sísmica se desenvolve segundo a 

direcção transversal da estrutura, verifica-se que os valores referentes ao Modelo com HDRB e 

os valores referentes ao Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico são idênticos. A diferença 

registada foi 4,18% no caso dos esforços na base, e de 5,11% no caso dos esforços no pilar 

P6. Esta proximidade de resultados seria expectável, dado que os dispositivos do sistema de 

isolamento sísmico foram considerados travados na direcção transversal do tabuleiro. 

 
Tabela 6.13 – Comparação de esforços entre o Modelo com HDRB e o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 46.914,52 0,08 - - - 
Esforços no Pilar - P6 21,89 3.123,04 7.377,90 41.828,41 304,90 222,38 

Modelo com HDRB 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 44.952,74 0,04 - - - 
Esforços no Pilar - P6 4,74 2.963,34 7.051,73 39.471,65 64,79 46,28 

 

6.4.3 Deslocamentos 
 

Os deslocamentos do Modelo com HDRB foram medidos a meio do tabuleiro, numa zona de 

vão, com o objectivo de observar quais os valores máximos das duas direcções. 

 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

A redução de esforços, verificada na comparação dos dois modelos, fazia antever um ligeiro 

aumento de deformação, pois é normal que nestes sistemas de isolamento sísmico se consiga 

reduzir os esforços na estrutura, através da libertação dos deslocamentos. Este facto não se 

verificou, já que os deslocamentos obtidos para o Modelo com HDRB foram inferiores aos do 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico. A redução de deslocamentos foi de 13,72%. 

 
Tabela 6.14 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo com Dissipador e o Modelo sem Sistema 

de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico
Deslocamento Longitudinal [m] 0,2173 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com HDRB 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,1875 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

 

Comparando o deslocamento máximo do dispositivo HDRB, registado no diagrama força-

deslocamento para o acelerograma 1, e o valor máximo registado no Modelo com HDRB, pode 

concluir-se que o deslocamento médio dos acelerogramas é superior ao deslocamento do 

acelerograma 1. 
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No que respeita aos deslocamentos obtidos para cada acelerograma isolado, verificou-se que a 

dispersão de resultados foi maior no Modelo com HDRB, do que no Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico. Mesmo assim, essa diferença foi somente de 6,78%, já que o Modelo com 

HDRB apresenta um desvio padrão de 14,95%, considerando-se viáveis os resultados deste 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 6.14 – Comparação do deslocamento longitudinal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e o Modelo com HDRB, quando a acção sísmica decorre 

segundo a direcção longitudinal 

 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

Os deslocamentos registados, quando a acção sísmica se desenvolve segundo a direcção 

transversal, são independentes do modelo analisado, já que a diferença de valores é de 

somente 6,57%. 

 
Tabela 6.15 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo com HDRB e o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0011 
Deslocamento Transversal [m] 0,2503 

Modelo com HDRB 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0010 
Deslocamento Transversal [m] 0,2338 

 

Os deslocamentos segundo a direcção transversal, observados para cada acelerograma, 

encontram-se dispostos na figura seguinte. É possível observar que nos dois modelos em 

comparação se obtiveram valores semelhantes, sendo o desvio padrão da amostra do Modelo 

com HDRB de 13,06%. 
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Figura 6.15 – Comparação do deslocamento transversal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e o Modelo com HDRB, quando a acção sísmica decorre 

segundo a direcção transversal 

 

6.4.4 Conclusões 
 

A comparação entre o Modelo com HDRB e o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico, 

permitiu retirar as seguintes ilações: 

 

- A redução dos esforços foi de 57,21% no caso da base da estrutura, e de 52,94% no 

caso do pilar P6, enquanto que a redução dos deslocamentos longitudinais foi de 

apenas 13,72%, o que permite afirmar que o sistema de isolamento composto por 

HDRBs não é tão eficaz no controle da deformação, como no controle dos esforços; 

- Os esforços e deslocamentos registados, quando a acção sísmica decorre segundo a 

direcção transversal são idênticos nos dois modelos, o que permite concluir que a 

consideração de dispositivos HDRB na direcção longitudinal é ineficaz para a resposta 

da estrutura na direcção perpendicular. Esta conclusão só é válida para situações em 

que os dispositivos de isolamento se encontrem travados na direcção perpendicular, 

como acontece neste trabalho. 

 

As forças de corte obtidas, para a acção sísmica segundo a direcção longitudinal, foram de 

15992,51kN, no caso da reacção na base da estrutura, e de 1007,67kN, para o caso da 

reacção no pilar P6. O deslocamento longitudinal foi de 0,1875m. 
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6.5 Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico vs. Modelo com HDRB e 
Dissipador 

 

O Modelo com HDRB e Dissipador reúne as características dos dois modelos utilizados 

anteriormente nas comparações com o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico, ou seja, 

apresenta quatro dissipadores viscosos a unir o tabuleiro ao encontro esquerdo, e pilares 

ligados à superstrutura através de dispositivos de borracha de alto amortecimento. 

 

A presença de dissipadores viscosos obrigou a que se efectuasse uma análise dinâmica no 

tempo em regime não linear, pois, como já foi referido, a força realizada por estes dispositivos 

é obtida através de uma equação não linear, indicada no Ponto 2.3.2. 

 

6.5.1 Frequências Próprias e Modos de Vibração 
 

A rigidez dos aparelhos de borracha de alto amortecimento, HDRB, foi dimensionada para uma 

frequência de 0,4Hz. O valor que se obteve foi ligeiramente inferior, dado que se admitiu, nesse 

dimensionamento, que a estrutura se comportava como um corpo rígido, o que na realidade 

não se verifica, pois ocorrem sempre pequenas deformações na estrutura que provocam a 

diminuição da rigidez e a consequente diminuição da frequência. 

 
Tabela 6.16 – Comparação dos Modos de Vibração e das Frequências entre o Modelo com HDRB e o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 

 Modelo com HDRB e Dissipador Modelo sem Sistema de 
Isolamento Sísmico  

Modo N.º T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] Observações 
1 2,806 0,356 1,961 0,510 1º Modo Longitudinal
2 1,454 0,688 1,465 0,682 1º Modo Transversal
3 1,096 0,913 1,101 0,909 2º Modo Transversal
4 0,767 1,303 0,770 1,299 3º Modo Transversal
5 0,561 1,781 0,564 1,774 4º Modo Transversal
6 - - 0,433 2,308 5º Modo Transversal

 

O Modelo com HDRB e Dissipador apresenta cinco modos de vibração referentes ao viaduto, 

sendo os restantes correspondentes a pilares isolados. As deformadas desses modos de 

vibração são idênticas às verificadas no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico. 
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6.5.2 Esforços 
 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

A diferença de esforços existente entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e o 

Modelo com HDRB e Dissipador foi muito evidente. Esse valor foi de 73,28% nos esforços na 

base e de 71,51% nos esforços no pilar P6.  

 
Tabela 6.17 – Comparação de esforços entre o Modelo com HDRB e Dissipador e o Modelo sem Sistema 

de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 37.372,59 0,01 19,67 - - - 
Esforços no Pilar - P6 2.141,09 0,10 28,70 0,82 31.861,49 0,00 

Modelo com HDRB e Dissipador 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 9.987,09 0,01 4,89 - - - 
Esforços no Pilar - P6 609,93 0,03 10,13 0,21 8.374,84 0,00 

 

A participação do dispositivo HDRB pode ser medida pela representação gráfica presente na 

figura seguinte, onde é possível aferir a força e o deslocamento registados para o 

acelerograma 1. A força máxima para este caso foi de aproximadamente 0,5kN e ocorreu para 

um deslocamento de 0,065m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.16 – Relação entre o deslocamento e a força de um aparelho HDRB no Modelo com HDRB e 

Dissipador para o acelerograma 1 

 

A influência do dissipador, para o mesmo acelerograma, encontra-se na Figura 6.17. Neste 

caso verifica-se que a força máxima registada foi de, sensivelmente, 1500kN obtida para um 

deslocamento máximo de 0,084m. 

 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.17 – Relação entre o deslocamento e a força de um dissipador viscoso no Modelo com HDRB e 

Dissipador para o acelerograma 1 

 

A força máxima registada no dissipador, para a média dos acelerogramas, foi de 1568,50kN. 

 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

Os esforços obtidos nos dois modelos são idênticos, o que indica que a participação do 

sistema de isolamento sísmico considerado, não tem influência na resposta da estrutura, 

quando a acção sísmica ocorre segundo a direcção transversal do viaduto. Mesmo assim, 

obteve-se uma força máxima no dissipador de 851,70kN, que faria antever uma redução de 

esforços mais significativa, que não aconteceu, pois, neste caso, este elemento funciona na 

direcção perpendicular à acção sísmica. O valor da força no dissipador justifica-se pela rotação 

existente no tabuleiro, quando a acção sísmica se desenvolve na direcção transversal, 

provocando deslocamentos e, consequentemente, forças neste dispositivo. 

 
Tabela 6.18 – Comparação de esforços entre o Modelo com HDRB e Dissipador e o Modelo sem Sistema 

de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 46.914,52 0,08 - - - 
Esforços no Pilar - P6 21,89 3.123,04 7.377,90 41.828,41 304,90 222,38 

Modelo com HDRB e Dissipador 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 44.413,24 0,02 - - - 
Esforços no Pilar - P6 4,74 2.942,48 7.000,92 39.186,85 64,81 46,28 

 

6.5.3 Deslocamentos 
 

O deslocamento longitudinal foi registado no dissipador e o deslocamento transversal foi 

registado a meio do tabuleiro, numa zona de vão, com o objectivo de obter o seu máximo valor. 



 

50 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

A redução dos deslocamentos que ocorre do Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico para 

o Modelo com HDRB e Dissipador foi de 55,90%, sensivelmente 15% inferior à redução 

registada nos esforços para a mesma acção sísmica. De qualquer maneira, o valor máximo de 

deslocamento foi dos mais baixos que se registaram em todos os modelos, comprovando que a 

combinação de sistemas de isolamento com HDRBs e Dissipadores revela uma grande 

capacidade de controle de deformações. 

 
Tabela 6.19 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo com HDRB e Dissipador e o Modelo sem 

Sistema de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico
Deslocamento Longitudinal [m] 0,2173 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com HDRB e Dissipador 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0958 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

 

Os deslocamentos para cada acelerograma encontram-se exibidos na figura seguinte, onde é 

possível observar que no Modelo com HDRB e Dissipador, o desvio padrão obtido foi de 

23,89%, relativamente à média da amostra. Este valor é muito superior ao 8,17% obtido no 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico, permitindo concluir que o Modelo com HDRB e 

Dissipador apresenta uma dispersão de dados superior e, consequentemente, uma menor 

fiabilidade de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.18 – Comparação do deslocamento longitudinal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e o Modelo com HDRB e Dissipador, quando a acção 

sísmica decorre segundo a direcção longitudinal 
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Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

Os deslocamentos transversais verificados apresentam valores semelhantes, indicando que o 

isolamento sísmico composto por dissipadores e dispositivos de borracha de alto 

amortecimento, não tem influência na resposta da estrutura, na direcção perpendicular ao seu 

eixo. 

 
Tabela 6.20 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo com HDRB e Dissipador e o Modelo sem 

Sistema de Isolamento Sísmico para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0011 
Deslocamento Transversal [m] 0,2503 

Modelo com HDRB e Dissipador 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0054 
Deslocamento Transversal [m] 0,2323 

 

Relativamente aos deslocamentos de cada acelerograma, verifica-se que a dispersão de 

resultados, nos dois modelos em comparação, é idêntica, tendo o Modelo com HDRB e 

Dissipador um desvio padrão de 13,00%, semelhante ao 11,69% registado no Modelo sem 

Sistema de Isolamento Sísmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.19 – Comparação do deslocamento transversal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e o Modelo com HDRB, quando a acção sísmica decorre 

segundo a direcção transversal 
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6.5.4 Conclusões 
 

A comparação entre o Modelo com HDRB e Dissipador e o Modelo sem Sistema de Isolamento 

Sísmico, permitiu retirar as seguintes conclusões: 

 

- A redução nos esforços foi superior a 70%, e a redução dos deslocamentos superior a 

50%, o que permite afirmar que o Modelo com HDRB e Dissipador tem um excelente 

comportamento, tanto no controle dos esforços, como no controle das deformações; 

- Quando a acção sísmica se desenvolve na direcção transversal do tabuleiro, o 

sistema de isolamento, composto por dissipadores e dispositivos de borracha de alto 

amortecimento, não é eficaz, dado que a resposta da estrutura foi semelhante nos dois 

modelos. Esta análise é somente aplicável em estruturas com aparelhos de apoio 

HDRB travados segundo a direcção perpendicular. 

 

Os esforços registados no Modelo com HDRB e Dissipador, quando a acção sísmica decorre 

segundo a direcção longitudinal, apresentam o valor de 9987,09kN para o caso dos esforços 

na base e de 609,93kN para o caso do esforço no pilar P6. A força no dissipador, para a 

mesma situação, é de 1568,50kN e o seu deslocamento de 0,0958m. 
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6.6 Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico vs. Modelo com LRB 
 

O sistema de isolamento sísmico, composto por blocos de borracha com núcleo de chumbo, 

LRB, apresenta várias variáveis na sua modelação, tais como a força de cedência do núcleo de 

chumbo Fy, que depende da reacção vertical em cada apoio Pi, e a rigidez horizontal dos 

blocos, que varia consoante a frequência considerada no seu dimensionamento. Deste modo, 

procurou-se calibrar este sistema de isolamento, realizando três modelos com as seguintes 

características: 

 

1) LRB dimensionado para Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz; 

2) LRB dimensionado para Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz; 

3) LRB dimensionado para Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz. 

 

Analisou-se a resposta da estrutura de cada modelo e comparou-se com o Modelo sem 

Sistema de Isolamento Sísmico, com o objectivo de avaliar qual a melhor solução para o 

sistema de isolamento composto por LRB. 

 

Todos os modelos referidos anteriormente, apresentam os pilares ligados à superstrutura por 

dispositivos LRB e os aparelhos de apoio sobre os encontros livres longitudinalmente. Foi 

realizada uma análise dinâmica não linear, porque a plastificação do núcleo de chumbo assim 

o obriga. 

 

6.6.1 Frequências Próprias e Modos de Vibração 
 

Em todos estes modelos foram considerados, apenas, cinco modos de vibração da estrutura, 

dado que os restantes modos são referentes a pilares isolados. As deformadas desses modos 

são idênticas às do Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico. 

 
Tabela 6.21 – Comparação dos Modos de Vibração e das Frequências entre o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico e as variantes do Modelo com LRB 

 Modelo com LRB  

 Fy = 5%Pi; 
k - f = 0,4Hz 

Fy = 2,5%Pi; 
k - f = 0,4Hz 

Fy = 5%Pi; 
k - f = 0,2Hz 

Modelo sem 
Sistema de 
Isolamento 

Sísmico 
 

Modo N.º T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] Observações 
1 2,885 0,347 2,885 0,347 4,715 0,212 1,961 0,510 1º Modo Longitudinal
2 1,454 0,688 1,454 0,688 1,455 0,687 1,465 0,682 1º Modo Transversal
3 1,096 0,913 1,096 0,913 1,096 0,912 1,101 0,909 2º Modo Transversal
4 0,768 1,303 0,768 1,303 0,768 1,303 0,770 1,299 3º Modo Transversal
5 0,561 1,781 0,561 1,781 0,562 1,781 0,564 1,774 4º Modo Transversal
6 - - - - - - 0,433 2,308 5º Modo Transversal

 

As frequências do primeiro modo de vibração deveriam ser de 0,4Hz ou de 0,2Hz, já que a 

rigidez horizontal dos sistemas de isolamento fora dimensionada para esses valores. Esta 
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situação não se verifica, pois no cálculo da rigidez, admitiu-se que a estrutura se comportava 

como um corpo rígido, o que na realidade não acontece, dado que existem sempre pequenas 

deformações da estrutura que alteram a sua rigidez e, consequentemente, a sua frequência. 

 

A alteração da força de cedência do núcleo de chumbo não altera a disposição modal da 

estrutura, dado que as frequências registadas no Modelo com LRB (Fy = 5%Pi) são iguais às 

do Modelo com LRB (Fy = 2,5%Pi). Esta afirmação permite concluir que a variação da 

capacidade de dissipação de energia do sistema de isolamento sísmico LRB não altera as 

configurações modais. 

 

6.6.2 Esforços 
 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

A redução dos esforços na base, quando se considera um sistema de isolamento sísmico 

composto por dispositivos de LRB foi de 56,73% para o modelo com Fy = 5%Pi, de 59,65% 

para o modelo com Fy = 2,5%Pi e de 66,44% para o modelo com rigidez dimensionada para f = 

0,2Hz. Os esforços no pilar P6 apresentaram uma redução com a mesma ordem de grandeza. 

 
Tabela 6.22 – Comparação de esforços entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as 

variantes do Modelo com LRB para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 37.372,59 0,01 19,67 - - - 
Esforços no Pilar - P6 2.141,09 0,10 28,70 0,82 31.861,49 0,00 

Modelo com LRB - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 16.171,01 0,04 7,92 - - - 
Esforços no Pilar - P6 1.001,55 0,04 6,87 0,29 14.352,48 0,00 

Modelo com LRB - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 15.079,71 0,03 5,78 - - - 
Esforços no Pilar - P6 912,40 0,04 6,49 0,32 13.183,39 0,00 

Modelo com LRB - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 12.541,81 0,01 7,46 - - - 
Esforços no Pilar - P6 826,03 0,01 5,68 0,11 11.539,40 0,00 

 

Analisando a resposta da estrutura obtida para as variantes do Modelo com LRB, constata-se 

que tanto a redução da força de cedência do núcleo de chumbo, como a consideração de uma 

menor rigidez dos dispositivos LRB, permitem uma diminuição nos esforços na estrutura. 

No primeiro caso, é possível afirmar que, para uma diminuição da força de cedência do núcleo 

de chumbo, a capacidade de dissipação de energia aumenta, dado que a plastificação deste 

elemento começa para valores de forças de corte mais baixos, transmitindo, 

consequentemente, menores esforços à estrutura. A contrapartida desta situação reside no 

menor controle de deformação realizado pelo sistema de isolamento sísmico, e na 
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possibilidade de o núcleo de chumbo plastificar para acções que não sejam a acção sísmica, 

como, por exemplo, as variações de temperatura, a fluência ou a retracção do betão. 

 

A redução da rigidez dos LRBs induziu na estrutura uma redução de esforços na base de 

22,44%, relativamente ao modelo com rigidez dimensionada para f = 0,4Hz. Esta situação seria 

expectável, dado que os aparelhos de apoio com menor rigidez apresentam sempre uma 

menor transmissão de forças entre a superstrutura e os pilares, fruto da maior permissão de 

deslocamentos. 

 

Relativamente à relação força-deslocamento existente num dispositivo LRB, é possível afirmar 

que na variante do Modelo com LRB, dimensionada para uma menor força de cedência do 

núcleo de chumbo, a amplitude de deslocamentos e a força registada são superiores às outras 

soluções. Esta ilação pode ser comprovada pela análise das figuras seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.20 – Relação entre o deslocamento e a força de um LRB no Modelo com LRB  

(Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz) para o acelerograma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.21 – Relação entre o deslocamento e a força de um LRB no Modelo com LRB  

(Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz) para o acelerograma 1 
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Figura 6.22 – Relação entre o deslocamento e a força de um LRB no Modelo com LRB  

(Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz) para o acelerograma 1 

 

É igualmente possível aferir que, na solução dimensionada com menor rigidez, os valores da 

força registada são os mais baixos das três variantes, e que, embora não apresente a mesma 

capacidade de deformação da solução com menor força de cedência do núcleo de chumbo, o 

deslocamento máximo desta solução é o mais elevado, chegando próximo dos 0,15m. Nesta 

situação verifica-se que o gráfico referente à relação força-deslocamento não é centrado no 

eixo vertical, já que foi considerado um valor baixo de rigidez que, numa situação extrema, 

permite ao dispositivo desenvolver ciclos de dissipação de energia fora do seu eixo vertical. 

 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

Não existe influência entre isolamento sísmico na direcção longitudinal e a resposta da 

estrutura na direcção transversal, dado que os resultados das quatro análises efectuadas foram 

semelhantes. 

 
Tabela 6.23 – Comparação de esforços entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as 

variantes do Modelo com LRB para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 46.914,52 0,08 - - - 
Esforços no Pilar - P6 21,89 3.123,04 7.377,90 41.828,41 304,90 222,38 

Modelo com LRB - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 47.782,16 0,04 - - - 
Esforços no Pilar - P6 5,03 3.177,49 7.546,62 42.240,18 68,77 49,12 

Modelo com LRB - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 47.725,12 0,04 - - - 
Esforços no Pilar - P6 5,03 3.175,31 7.541,57 42.208,90 68,89 49,21 

Modelo com LRB - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,00 47.712,28 0,04 - - - 
Esforços no Pilar - P6 1,93 3.179,53 7.551,21 42.261,93 25,66 17,58 
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6.6.3 Deslocamentos 
 

Os deslocamentos foram registados a meio do tabuleiro, numa zona de vão, com o objectivo de 

obter os valores máximos das duas direcções. 

 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

A redução dos deslocamentos longitudinais foi de 25,95% no caso do modelo com Fy = 5%Pi, 

de 21,42% no caso do modelo com Fy = 2,5%Pi e de 21,46% no caso do modelo com rigidez 

obtida para f = 0,2Hz. 

 
Tabela 6.24 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as 

variantes do Modelo com LRB para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,2173 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com LRB - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,1609 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com LRB - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz
Deslocamento Longitudinal [m] 0,1708 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com LRB - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,1707 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

 

Comparando os modelos com diferentes forças de cedência do núcleo, Fy, conclui-se que o 

deslocamento aumenta para uma força de cedência inferior. Esta situação permite comprovar a 

ilação retirada aquando da comparação de esforços desses modelos, onde se afirmou que 

quanto menor fosse a força de cedência do núcleo, menor seria o controle da deformação da 

estrutura. 

 

Relativamente aos modelos onde se variou a rigidez, verificou-se que, no modelo com k 

dimensionado para f = 0,2Hz o aumento do deslocamento longitudinal foi pouco significativo, 

quando comparado com a redução de esforços registada. A diferença entre os deslocamentos 

dos dois modelos foi de apenas 5,71%, enquanto que a diferença de esforços foi de 22,44%. 

Deste modo, é possível afirmar que a redução da rigidez horizontal do sistema de isolamento 

sísmico, LRB, provoca uma redução de esforços mais evidente do que o consequente aumento 

de deslocamentos. 

 

Os deslocamentos obtidos, para cada acelerograma, encontram-se dispostos na Figura 6.23, 

onde é possível constatar que a dispersão de resultados das variantes do Modelo com LRB é 

muito superior à do Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico. Esta diferença está 

relacionada com o comportamento bi-linear dos apoios que afecta muito a dispersão de 
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deslocamentos, pois a diminuição da rigidez após a cedência do núcleo de chumbo provoca 

um aumento de deslocamentos. 

 

O valor do desvio padrão no Modelo com LRB foi de 19,70% no caso do modelo com Fy = 

5%Pi, de 20,72% no caso do modelo com Fy = 2,5%Pi, e de 25,78% no caso do modelo com 

rigidez dimensionada para f = 0,2Hz. Todos este valores são superiores aos 8,17% registados 

no Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico, o que permite concluir que a credibilidade dos 

resultados, neste modelo, é superior à do Modelo com LRB. 

 

 

Figura 6.23 – Comparação do deslocamento longitudinal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as variantes do Modelo com LRB, quando a acção sísmica 

decorre segundo a direcção longitudinal 

 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

Pela análise da Tabela 6.25 pode concluir-se que a alteração da rigidez e da força de cedência 

do núcleo de chumbo na direcção longitudinal, não contribuem para o controle dos 

deslocamentos transversais da estrutura, dado que os resultados obtidos são idênticos em 

todos os modelos. 
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Tabela 6.25 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as 

variantes do Modelo com LRB para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0011 
Deslocamento Transversal [m] 0,2503 

Modelo com LRB - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0010 
Deslocamento Transversal [m] 0,2503 

Modelo com LRB - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0010 
Deslocamento Transversal [m] 0,2502 

Modelo com LRB - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0010 
Deslocamento Transversal [m] 0,2505 

 

Para comprovar a afirmação anterior basta observar a figura seguinte, onde se verifica que, 

não só as médias dos deslocamentos, como também a dispersão de resultados, são 

semelhantes em todos os modelos analisados. 
 

Figura 6.24 – Comparação do deslocamento transversal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as variantes do Modelo com LRB, quando a acção sísmica 

decorre segundo a direcção transversal 
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6.6.4 Escolha da melhor solução 
 

Analisando os esforços e deslocamentos das três variantes do Modelo com LRB, verifica-se 

que a solução que apresenta resultados mais satisfatórios é a que foi modelada com Fy = 5%Pi 

e com k obtido para f = 0,2Hz. Esta solução induz na resposta da estrutura deslocamentos 

idênticos aos das outras soluções, para os valores de esforços mais baixos. 

 

Para uma posterior comparação com os outros sistemas de isolamento sísmico, determinou-se 

a rigidez equivalente deste modelo, pois, como já foi referido, o dispositivo LRB apresenta dois 

valores de rigidez (k1 e k2), uma antes, e outra depois da cedência do núcleo de chumbo. Na 

determinação da rigidez equivalente dividiu-se o valor da força de corte, obtida nos esforços na 

base da estrutura, pelo deslocamento longitudinal correspondente. A partir desse valor, foi 

possível determinar a respectiva frequência equivalente, através da expressão seguinte: 

 

M
kf eequivalent

eequivalent π2
1

=  (6) 

 

Obteve-se ainda o amortecimento equivalente (ξequivalente), que foi determinado através da 

expressão (7): 

rectângulo

ciclo
eequivalent A

A
π

ξ 2
=  (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.25 – Determinação do amortecimento equivalente do dispositivo LRB no Modelo com LRB  

(Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz) 
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Os resultados da rigidez, da frequência e do amortecimento equivalente encontram-se na 

Tabela 6.26. 

 
Tabela 6.26 – Rigidez, frequência e amortecimento equivalente da melhor solução do Modelo com LRB 

Massa oscilante [ton] 19.426,81
Força de Corte Basal [kN] 12.541,81

Deslocamento [m] 0,1707 
Rigidez equivalente [kN/m] 73.472,82

Rigidez equivalente por apoio [kN/m] 4.592,05 
Frequência Equivalente [Hz] 0,31 
Amortecimento Equivalente 31% 

 

6.6.5 Conclusões 
 

Analisando as três variantes do Modelo LRB e comparando-as com o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico, concluiu-se o seguinte: 

 

- A configuração modal da estrutura não se altera com a variação da força de cedência 

do núcleo de chumbo; 

- O sistema de isolamento sísmico LRB permite um maior controle de esforços do que 

deslocamentos, já que as reduções verificadas nesta análise foram da ordem dos 55% 

no caso dos esforços, e da ordem dos 20% no caso dos deslocamentos; 

- A redução da força de cedência do núcleo de chumbo diminui os esforços, mas 

aumenta os deslocamentos, sendo necessário assegurar que a cedência deste 

elemento não acontece para acções que não sejam a acção sísmica; 

- A redução da rigidez horizontal do sistema de isolamento provoca uma redução de 

esforços mais evidente que o consequente aumento de deslocamentos. 

 

A melhor solução do Modelo com LRB foi a modelada com Fy = 5%Pi e com k obtido para f = 

0,2Hz. Os esforços dessa solução, quando a acção sísmica decorre segundo a direcção 

longitudinal, apresentam o valor de 12541,81kN para o caso dos esforços na base e de 

826,03kN para o caso do esforço no pilar P6. O deslocamento longitudinal, para a mesma 

situação, foi de 0,1707m. 
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6.7 Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico vs. Modelo com LRB e 
Dissipador 

 
Na análise do Modelo com LRB e Dissipador executou-se a comparação de soluções, em que 

se alteraram as características do dispositivo LRB, com o Modelo sem Sistema de Isolamento 

Sísmico. Deste modo, admitiram-se as mesmas variantes consideradas anteriormente, dadas 

por: 
 

1) LRB dimensionado para Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz; 

2) LRB dimensionado para Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz; 

3) LRB dimensionado para Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz. 
 

A modelação deste sistema de isolamento sísmico, passou por colocar quatro dissipadores 

viscosos a unir o tabuleiro ao encontro esquerdo, e admitir os pilares ligados à superstrutura 

através de dispositivos de borracha com núcleo de chumbo. 

 

A análise dinâmica considerada foi uma análise não linear. 

 

6.7.1 Frequências Próprias e Modos de Vibração 
 

Os modelos considerados apresentam apenas cinco modos de vibração da estrutura, dado que 

os restantes modos analisados são referentes a pilares isolados. As deformadas 

correspondentes a esses modos de vibração são idênticas às do Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico. 

 
Tabela 6.27 – Comparação dos Modos de Vibração e das Frequências entre o Modelo sem Sistema de 

Isolamento Sísmico e as variantes do Modelo com LRB e Dissipador 

 Modelo com LRB e Dissipador  

 Fy = 5%Pi; 
k - f = 0,4Hz 

Fy = 2,5%Pi; 
k - f = 0,4Hz 

Fy = 5%Pi; 
k - f = 0,2Hz 

Modelo sem 
Sistema de 
Isolamento 

Sísmico 
 

Modo N.º T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] T [seg.] f [Hz] Observações 
1 2,806 0,356 2,806 0,356 4,388 0,228 1,961 0,510 1º Modo Longitudinal
2 1,454 0,688 1,454 0,688 1,455 0,687 1,465 0,682 1º Modo Transversal
3 1,096 0,913 1,096 0,913 1,096 0,912 1,101 0,909 2º Modo Transversal
4 0,767 1,303 0,767 1,303 0,768 1,303 0,770 1,299 3º Modo Transversal
5 0,561 1,781 0,561 1,781 0,562 1,781 0,564 1,774 4º Modo Transversal
6 - - - - - - 0,433 2,308 5º Modo Transversal

 

À semelhança do Modelo com LRB, as frequências do primeiro modo de vibração, deveriam 

apresentar os valores de 0,4 e 0,2Hz, pois a rigidez das várias soluções fora dimensionada 

para esses valores. Este facto não aconteceu, porque na determinação dessa característica 

considerou-se apenas um grau de liberdade para a estrutura, que não representa a realidade, 
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já que a estrutura tem sempre pequenas deformações que provocam a alteração da rigidez e, 

consequentemente, da frequência. 

 

A alteração da força de cedência do núcleo de chumbo não provoca alterações na resposta 

modal da estrutura, pois as frequências registadas são iguais nas soluções em que se variou 

esta característica. Esta conclusão já tinha sido determinada no Modelo com LRB. 

 

6.7.2 Esforços 
 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

Analisando a Tabela 6.28, é possível aferir que a redução de esforços na estrutura foi muito 

significativa, quando considerado um sistema de isolamento sísmico composto por LRB e 

Dissipadores. Esta redução, no caso dos esforços na base, foi de 66,13% para a solução com 

Fy = 5%Pi, de 71,82% para a solução com Fy = 2,5%Pi e de 71,49% para a solução com 

rigidez dimensionada para 0,2Hz. No caso dos esforços no pilar P6, a redução foi de 63,39%, 

de 70,52% e de 68,72%, para as respectivas soluções. 

 
Tabela 6.28 – Comparação de esforços entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as 

variantes do Modelo com LRB e Dissipador para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 37.372,59 0,01 19,67 - - - 
Esforços no Pilar - P6 2.141,09 0,10 28,70 0,82 31.861,49 0,00 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 12.659,17 0,01 6,94 - - - 
Esforços no Pilar - P6 783,83 0,01 5,33 0,10 10.973,12 0,00 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 10.529,88 0,01 4,94 - - - 
Esforços no Pilar - P6 631,27 0,01 4,09 0,11 8.570,79 0,00 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 10.691,51 0,01 5,95 - - - 
Esforços no Pilar - P6 669,82 0,00 4,35 0,04 9.064,15 0,00 

 

As soluções onde se diminuiu a força de cedência do núcleo de chumbo e onde se diminuiu a 

rigidez horizontal do dispositivo LRB, apresentam reduções de esforços da ordem dos 15%, 

relativamente à solução com Fy = 5%Pi e com rigidez dimensionada para f = 0,4Hz. 

Consequentemente, é de esperar que, nestas soluções, ocorra um aumento de deformação da 

mesma ordem de grandeza. 
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A força no Dissipador apresenta valores idênticos nas três variantes consideradas do Modelo 

com LRB e Dissipador, o que permite concluir que, tanto a diminuição da força de cedência do 

núcleo de chumbo, como a diminuição da rigidez dos dispositivos LRB, não provocam 

alterações na dissipação de energia realizada por este elemento. 

 
Tabela 6.29 – Força no dissipador nas variantes do Modelo com LRB e Dissipador para acção sísmica 

segundo a direcção longitudinal 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Força no Dissipador Viscoso [kN] 1.584,73 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Força no Dissipador Viscoso [kN] 1.568,87 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
Força no Dissipador Viscoso [kN] 1.575,83 

 

Para comprovar a ilação anterior, podem-se analisar as figuras seguintes, onde se apresenta a 

relação força-deslocamento de um Dissipador, para cada solução analisada. A dissipação de 

energia desse dispositivo pode ser medida pela área de cada gráfico, que é semelhante em 

todas as soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.26 – Relação entre o deslocamento e a força de um Dissipador no Modelo com LRB e Dissipador 

(Fy = 5% e k obtido para f = 0,4Hz) para o acelerograma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.27 – Relação entre o deslocamento e a força de um Dissipador no Modelo com LRB e Dissipador 

(Fy = 2,5% e k obtido para f = 0,4Hz) para o acelerograma 1 
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Figura 6.28 – Relação entre o deslocamento e a força de um Dissipador no Modelo com LRB e Dissipador 

(Fy = 5% e k obtido para f = 0,2Hz) para o acelerograma 1 

 

A relação força-deslocamento do dispositivo LRB, para as mesmas soluções, encontra-se 

representada posteriormente, onde é possível aferir que a variante do Modelo com LRB e 

Dissipador, dimensionada para uma menor força de cedência do núcleo de chumbo, apresenta 

uma amplitude de deslocamentos superiores às outras soluções. Relativamente à força 

máxima registada, constata-se que foi idêntica em todas as situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.29 – Relação entre o deslocamento e a força de um LRB no Modelo com LRB e Dissipador 

(Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz) para o acelerograma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.30 – Relação entre o deslocamento e a força de um LRB no Modelo com LRB e Dissipador 

(Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz) para o acelerograma 1 
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Figura 6.31 – Relação entre o deslocamento e a força de um LRB no Modelo com LRB e Dissipador 

(Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz) para o acelerograma 1 

 

Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

A participação do sistema de isolamento sísmico, composto por dispositivos de LRB e por 

Dissipadores, segundo a direcção longitudinal, não é relevante quando a acção sísmica 

decorre segundo a direcção transversal do tabuleiro, já que os resultados obtidos são idênticos 

em todos os modelos. 

 
Tabela 6.30 – Comparação de esforços entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as 

variantes do Modelo com LRB e Dissipador para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 46.914,52 0,08 - - - 
Esforços no Pilar - P6 21,89 3.123,04 7.377,90 41.828,41 304,90 222,38 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 47.222,72 0,02 - - - 
Esforços no Pilar - P6 5,02 3.153,17 7.492,19 41.920,38 68,75 49,10 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,01 47.167,70 0,02 - - - 
Esforços no Pilar - P6 5,03 3.150,92 7.487,29 41.894,65 68,88 49,19 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
  Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 

Esforços na Base 0,02 47.154,40 0,03 - - - 
Esforços no Pilar - P6 1,94 3.154,97 7.496,65 41.942,26 25,73 17,61 

 

Relativamente à força registada no dissipador verifica-se que esta não varia de modelo para 

modelo e que apresenta um valor ainda considerável, que fazia prever uma redução de 

esforços na estrutura. Esta situação não acontece, porque o Dissipador “trabalha” na direcção 

perpendicular à direcção da acção sísmica, perdendo influência na resposta da estrutura. 
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Tabela 6.31 – Força no dissipador nas variantes do Modelo com LRB e Dissipador para acção sísmica 

segundo a direcção transversal 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Força no Dissipador Viscoso [kN] 857,68 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Força no Dissipador Viscoso [kN] 857,55 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
Força no Dissipador Viscoso [kN] 858,02 

 

6.7.3 Deslocamentos 
 

O deslocamento transversal, presente nas tabelas posteriores, foi registado a meio do tabuleiro 

numa zona de vão, com o objectivo de obter o seu valor máximo. O deslocamento longitudinal 

foi registado no dissipador. 

 

Acção sísmica segundo a direcção longitudinal (direcção X) 

Na Tabela 6.32 é evidente a elevada participação que o sistema de isolamento sísmico 

apresenta na redução dos deslocamentos longitudinais, pois a redução foi de 54,40% no caso 

da solução com Fy = 5%Pi, de 54,85% no caso da solução com Fy = 2,5%Pi e de 52,30% no 

caso da solução com a rigidez dimensionada para f = 0,2Hz. 

 
Tabela 6.32 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as 

variantes do Modelo com LRB e Dissipador para acção sísmica segundo a direcção longitudinal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,2173 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0991 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0981 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,1037 
Deslocamento Transversal [m] 0,0000 

 

Comparando as soluções onde se variou a força de cedência do núcleo de chumbo, é possível 

aferir que a diminuição do valor desta característica não altera os deslocamentos registados, o 

que permite concluir que esta mudança não altera a deformação da estrutura quando 

associados Dissipadores aos dispositivos de borracha com núcleo de chumbo. 

 

Na solução em que se diminuiu a rigidez, seria expectável que os deslocamentos registados 

fossem superiores, pois comparando este modelo com o modelo em que a rigidez fora 

dimensionada para f = 0,4Hz, verifica-se que a redução de 15% nos esforços da estrutura 

provoca um aumento nos deslocamentos de apenas 4,61%, o que permite afirmar que, com a 
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redução da rigidez horizontal, podem obter-se deslocamentos na gama de valores admissíveis 

para uma estrutura de betão. 

 

Analisando a Figura 6.31, foi possível comparar o grau de fiabilidade dos resultados das 

soluções consideradas, através da dispersão de resultados em cada modelo. Com este 

objectivo determinou-se o desvio padrão de cada amostra de dados e comparou-se esse valor 

com a respectiva média. Verificou-se que a solução com Fy = 5%Pi apresentava uma 

dispersão de 21,48%, que a solução com Fy = 2,5%Pi apresentava uma dispersão de 23,01%, 

e que a solução com k obtido para f = 0,2% apresentava uma dispersão de 23,92%, que são 

valores bastante superiores aos 8,17% registados no Modelo sem Sistema de Isolamento 

Sísmico.  

 

A diferença de valores existente entre a dispersão de resultados das variantes do Modelo com 

LRB e Dissipador e o Modelo sem Sistema de isolamento Sísmico, é justificada pelo 

comportamento bi-linear que os apoios LRB apresentam. A diminuição da rigidez aquando a 

cedência do núcleo de chumbo induz na estrutura um aumento de deslocamentos que afecta a 

dispersão de resultados. Posto isto, pode concluir-se que as variantes do Modelo com LRB e 

Dissipador auferem uma menor fiabilidade de resultados, relativamente ao Modelo sem 

Sistema de Isolamento Sísmico.  

 

Figura 6.32 – Comparação do deslocamento longitudinal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as variantes do Modelo com LRB e Dissipador, quando a 

acção sísmica decorre segundo a direcção longitudinal 
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Acção sísmica segundo a direcção transversal (direcção Y) 

Ao contrário do que se verificou para os deslocamentos longitudinais, o sistema de isolamento 

sísmico não contribui para a resposta da estrutura, quando a acção sísmica decorre segundo a 

direcção perpendicular, dado que os valores dos deslocamentos transversais são idênticos em 

todos os modelos.  

 
Tabela 6.33 – Comparação de deslocamentos entre o Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as 

variantes do Modelo com LRB e Dissipador para acção sísmica segundo a direcção transversal 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0011 
Deslocamento Transversal [m] 0,2503 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0057 
Deslocamento Transversal [m] 0,2485 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 2,5%Pi e k obtido para f = 0,4Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0057 
Deslocamento Transversal [m] 0,2484 

Modelo com LRB e Dissipador - Fy = 5%Pi e k obtido para f = 0,2Hz 
Deslocamento Longitudinal [m] 0,0057 
Deslocamento Transversal [m] 0,2487 

 

Na figura seguinte pode verificar-se que, tanto a média, como a dispersão de resultados dos 

deslocamentos transversais, apresentam valores semelhantes em todos os modelos 

analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.33 – Comparação do deslocamento transversal do tabuleiro para cada acelerograma entre o 

Modelo sem Sistema de Isolamento Sísmico e as variantes do Modelo com LRB e Dissipador, quando a 

acção sísmica decorre segundo a direcção transversal 
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6.7.4 Escolha da melhor solução 
 

A variante do Modelo com LRB e Dissipador que apresenta os esforços e os deslocamentos 

mais baixos é a que foi modelada com uma força de cedência do núcleo de chumbo de Fy = 

2,5Pi e uma rigidez obtida para f = 0,4Hz. Deste modo, admitiu-se esta solução para a 

comparação com outros modelos de isolamento sísmico, determinando-se a sua rigidez a sua 

frequência e o seu amortecimento equivalente, pelo procedimento indicado no Ponto 6.5.4. 

 

Os resultados obtidos foram: 

 
Tabela 6.34 – Rigidez, frequência e amortecimento equivalente da melhor solução do Modelo com LRB e 

Dissipador 

Massa oscilante [ton] 19.426,81 
Força de Corte Basal [kN] 10.529,88 

Deslocamento [m] 0,0981 
Rigidez equivalente [kN/m] 107.338,23

Rigidez equivalente por apoio [kN/m] 6.708,64 
Frequência Equivalente [Hz] 0,37 
Amortecimento Equivalente 22% 

 

6.7.5 Conclusões 
 

A comparação das três variantes do Modelo com LRB e Dissipador com o Modelo sem Sistema 

de Isolamento Sísmico permitiu concluir o seguinte: 

 

- A configuração modal da estrutura não se altera com a variação da força de cedência 

do núcleo de chumbo; 

- A redução de esforços na estrutura foi da ordem dos 65%, e a redução de 

deslocamentos foi da ordem dos 50%, o que permite aferir que o sistema de 

isolamento sísmico, composto por LRBs e Dissipadores, assegura um elevado 

controle, tanto de esforços, como de deformações; 

- Quando associados dissipadores ao dispositivo LRB, a redução da força de cedência 

do núcleo de chumbo diminui os esforços e os deslocamentos registados, sendo 

necessário assegurar que a cedência deste elemento não acontece para acções que 

não sejam a acção sísmica; 

- A força no dissipador não sofre alterações quando se varia a força de cedência do 

núcleo de chumbo; 

- A presença de dissipadores diminui a influência que a rigidez dos dispositivos LRB 

têm na resposta da estrutura, pois a melhor solução do Modelo com LRB e 

Dissipadores foi aquela em que se diminuiu a força de cedência do núcleo de chumbo, 

ao contrário da verificada no Modelo com LRB, onde a melhor solução foi aquela em 

que se diminuiu a rigidez dos aparelhos de apoio. 
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Os esforços da melhor solução registada neste modelo, quando a acção sísmica decorre 

segundo a direcção longitudinal, apresentam o valor de 10529,88kN para o caso dos esforços 

na base e de 631,27kN para o caso do esforço no pilar P6. O deslocamento longitudinal, para a 

mesma situação, foi de 0,0981m. 
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7 COMPARAÇÃO ENTRE AS SOLUÇÕES DE ISOLAMENTO SÍSMICO 
 

7.1 Generalidades 
 

Neste capítulo procedeu-se à comparação da resposta da estrutura entre as soluções de 

isolamento sísmico consideradas. Esta análise foi efectuada somente na situação em que a 

acção sísmica ocorreu segundo a direcção longitudinal do viaduto, já que, no capítulo anterior, 

foi conclusivo que os sistemas de isolamento sísmico considerados não tinham influência na 

resposta da estrutura, quando a acção sísmica decorria segundo a direcção transversal. Este 

facto resulta das condições impostas ao modelo, pois admitiram-se aparelhos de apoio 

travados na direcção transversal. 

 

Foram analisadas as frequências dos seis primeiros modos de vibração referentes à estrutura, 

e registados os esforços, tanto na base da estrutura, como no pilar P6, pois considerou-se 

conveniente avaliar o comportamento de um elemento isolado cuja resposta não contabilizasse 

a participação dos encontros. De referir, que todas as comparações de esforços foram 

efectuadas através dos valores referentes às forças de corte registadas e que esses esforços 

não consideraram o efeito do carregamento estático. 

 

Os deslocamentos longitudinais foram medidos numa secção de vão a meio do tabuleiro, à 

excepção dos modelos com dissipadores, onde se considerou o deslocamento deste 

dispositivo. Cada deslocamento enunciado representa metade da amplitude máxima do 

movimento do tabuleiro, pois os valores obtidos no programa de cálculo representam o máximo 

e o mínimo deslocamento registado. 

 

Exemplo: Max = +0,2429m e Min = -0,2429m, implica uma amplitude máxima de 

movimento do tabuleiro de 2 x 0,2429 = 0,4858m 

 

Comparou-se, através da dispersão de resultados, o grau de fiabilidade dos valores dos 

deslocamentos obtidos em cada modelo. Essa dispersão de resultados foi determinada 

dividindo o desvio padrão de cada amostra de dados pela respectiva média.  

 

Procedeu-se ainda à comparação da relação força-deslocamento entre os elementos 

constituintes de cada sistema de isolamento sísmico, permitindo avaliar as alterações que 

surgiam na resposta dos dispositivos, consoante as modificações realizadas. O acelerograma 

utilizado como exemplo foi o Acelerograma 1 indicado no Capítulo 5. 

 

A solução admitida no Modelo com LRB foi aquela em que se considerou uma rigidez 

dimensionada para uma frequência de 0,2Hz, e um força de cedência do núcleo de chumbo 

igual a 5%Pi, onde Pi representa a reacção vertical sobre cada apoio. Utilizou-se o valor da 
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rigidez, da frequência e do amortecimento equivalente, obtidos no Ponto 6.6.4, para comparar 

as características deste modelo com os restantes. 

A solução analisada do Modelo com LRB e Dissipador foi aquela em que se dimensionou a 

força de cedência do núcleo de chumbo igual a 2,5%Pi, onde Pi representa a reacção vertical 

sobre cada apoio, e se considerou uma rigidez horizontal obtida para f = 0,4Hz. Considerou-se 

a rigidez, a frequência e o amortecimento equivalente, determinados no Ponto 6.7.4, para 

comparar o comportamento deste modelo com os restantes. 

 

 



 

74 

7.2 Frequências Próprias e Modos de Vibração 
 

Figura 7.1 – Comparação das Frequências Próprias entre os modelos com sistema de isolamento sísmico  

 

Nos modelos em que se admitiram dispositivos HDRB ou LRB só se verificaram cinco modos 

de vibração referentes à estrutura, pois os restantes modos analisados são referentes a pilares 

isolados. 

 

A desigualdade registada nas 1.as frequências é justificada pelo diferente dimensionamento 

efectuado na rigidez de cada modelo. No Modelo com LRB a rigidez foi obtida para uma 

frequência de 0,2Hz, enquanto que nos restantes modelos, à excepção do Modelo com 

Dissipador, a rigidez foi obtida para uma frequência de 0,4Hz. Os resultados das frequências 

foram aproximados desses valores, dado que se admitiu, na determinação da rigidez, que a 

estrutura se comportava como um corpo rígido, o que na realidade não se verifica, já que 

existem sempre pequenas deformações que alteram a rigidez e, por consequência, a 

frequência. 

 

Comparando a 1.ª frequência do Modelo com HDRB e do Modelo com HDRB e Dissipador, 

verifica-se que a diferença é mínima, permitindo aferir que a participação do dissipador, na 

resposta modal da estrutura, pode ser desprezada. 

 

Relativamente à participação do núcleo de chumbo pode observar-se que a 1.ª frequência do 

Modelo com HDRB é igual à do Modelo com LRB, ou seja, como estes dois modelos foram 

dimensionados com um valor de rigidez igual, é possível concluir que a participação do núcleo 

de chumbo não interfere na configuração modal da estrutura, pois as frequências dependem 

apenas da rigidez admitida. 
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Se se considerasse no Modelo com LRB o dispositivo LRB com uma rigidez linear, ou seja com 

um comportamento semelhante ao HDRB, a frequência equivalente que se obteria seria de 

0,31Hz, que é um valor ligeiramente superior ao registado, que foi de 0,212Hz. Este facto 

permite aferir que se, por exemplo, existisse uma solução com dispositivos HDRBs, com uma 

rigidez muito elevada, que induza na estrutura frequências, também elas elevadas, e o 

objectivo for manter essa rigidez, mas diminuir as frequências, pode considerar-se uma solução 

com dispositivos LRBs, que apresentem uma rigidez equivalente à dos HDRBs, que as 

frequências da estrutura diminuirão. 

 

Pelo contrário, se no Modelo com LRB e Dissipador, o dispositivo LRB apresentasse um 

comportamento linear semelhante ao do HDRB, a frequência equivalente resultante seria de 

0,37Hz. Este valor é idêntico ao obtido sem esta consideração, que foi de 0,356Hz, o que 

permite afirmar que a associação de dispositivos LRB a dissipadores, apresenta uma resposta 

modal na estrutura semelhante àquela que se obteria se se considerassem elementos com 

rigidez linear, como é o caso dos HDRBs. 
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7.3 Esforços 
 

7.3.1 Esforços na Base e no Pilar P6 
 

A análise da Figura 7.2 permite constatar que os modelos que apresentaram melhor controle 

de esforços foram aqueles em que se admitiram dispositivos HDRB e LRB associados a 

dissipadores. 

 

Figura 7.2 – Comparação de esforços entre os modelos com sistema de isolamento sísmico  
 

Do Modelo com Dissipador para o Modelo com HDRB e Dissipador a diferença de esforços 

verificada foi de 47,85% no caso dos esforços na base e de 40,59% no caso dos esforços no 

pilar P6. Enquanto que do Modelo com Dissipador para o Modelo com LRB e Dissipador a 

diferença de esforços foi de 45,01% no caso da base e de 38,51% no caso do pilar P6. A 

ordem de grandeza dos valores registados permite aferir que a adição de elementos com 

elevada rigidez inicial a dissipadores, incrementa significativamente o controle de esforços 

transmitidos à estrutura.  

 

Entre o Modelo com HDRB e o Modelo com HDRB e Dissipador a diferença de esforços na 

estrutura foi de 37,55% no caso dos esforços na base e de 39,47% no caso dos esforços no 

pilar P6. No Modelo com LRB para o Modelo com LRB e Dissipador verificou-se uma diferença 

de esforços de 16,04% no caso dos esforços na base e de 23,58% no caso dos esforços no 

pilar P6. Deste modo verifica-se que a participação do dissipador contribui para uma redução 

considerável de esforços, justificada pelo elevado amortecimento que este dispositivo 

acrescenta na resposta da estrutura. 

 

Comparando o Modelo com HDRB e o Modelo com LRB verifica-se que a diferença nos 

esforços foi de 21,58% no caso dos esforços na base e de 18,03% no caso dos esforços no 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Esforços na Base

Fo
rç

a 
de

 C
or

te
  [

kN
]

0

300

600

900

1.200

Esforços no Pilar - P6

Fo
rç

a 
de

 C
or

te
  [

kN
]

Dissipador
HDRB
HDRB e Dissipador
LRB
LRB e Dissipador



 

77 

pilar P6. Esta diferença seria expectável, pois analisando a rigidez horizontal equivalente de 

cada dispositivo, dada por 7.669,40kN/m no caso do HDRB, e por 4.592,05kN/m no caso do 

LRB, constata-se que a menor rigidez é a do Modelo com LRB, o que implica menores esforços 

transmitidos à estrutura.  

 

A diferença de esforços entre o Modelo com HDRB e Dissipador e o Modelo com LRB e 

Dissipador foi de 5,44% no caso dos esforços na base e de 3,50% no caso dos esforços no 

pilar P6. Esta pequena diferença está relacionada com a semelhante rigidez equivalente dos 

dispositivos em cada modelo, dado que os apoios do Modelo com LRB e Dissipador 

apresentam uma rigidez de 6.708,64kN/m, e os apoios do Modelo com HDRB e Dissipador 

uma rigidez de 7.669,40kN/m. 

 

7.3.2 Força no Dissipador 
 

A força registada no dissipador foi idêntica nos três modelos considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.3 – Comparação da força no dissipador entre os modelos com sistema de isolamento sísmico 

composto por dissipadores 
 

Comparando o Modelo com Dissipador e o Modelo com HDRB e Dissipador verifica-se uma 

redução da força no dissipador de apenas 4,01%, o que permite aferir que a inclusão de blocos 

de borracha de alto amortecimento possibilita a redução de esforços na resposta da estrutura, 

como referido no ponto anterior, mas não assegura uma menor participação dos dissipadores. 

O mesmo comportamento foi verificado com a adição do dispositivo LRB a um modelo com 

dissipadores, já que a redução da força no dissipador foi de somente 3,99%, valor bastante 

inferior à correspondente redução de esforços. 

 

Posto isto, é possível concluir que a participação do dissipador é semelhante, quer se 

considere um sistema de isolamento sísmico com HDRB, quer se considere um sistema de 
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cada modelo com dissipador, pertencerem à zona de velocidade constante do espectro 

regulamentar, indicado na Figura 7.4. 
 

 

Figura 7.4 – Espectro de resposta do Eurocódigo 8 para acção sísmica do Tipo 2, Zona 1 e Solo C;  

Justificação da Força no Dissipador  
 

Como se verifica, o intervalo dos períodos das soluções analisadas, representado pelos 

símbolos, encontra-se na zona do gráfico referente aos valores que são função do inverso do 

período, zona velocidade constante. Deste modo, e como a força de um dissipador é obtida a 

partir da velocidade relativa entre as suas extremidades, os valores registados foram idênticos 

em todos os modelos. 
 

A fiabilidade dos resultados da força no dissipador é elevada em todos os modelos, dado que a 

dispersão obtida, foi de apenas 4,15% no caso do Modelo com Dissipador, de 2,81% no caso 

do Modelo com HDRB e Dissipador, e de 3,11% no caso do Modelo com LRB e Dissipador. 
 

 

Figura 7.5 – Comparação da força no dissipador para cada acelerograma entre os modelos com sistema 

de isolamento sísmico composto por dissipadores  
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7.3.3 Relação Força-Deslocamento nos Dispositivos HDRB e LRB 
 

Comparando a participação de um dispositivo HDRB, pertencente ao Modelo com HDRB, e um 

dispositivo LRB, pertencente ao Modelo com LRB, verifica-se que no HDRB a força de corte 

registada é muito superior à do LRB, embora ocorra para deslocamentos máximos da mesma 

ordem de grandeza. Pode também aferir-se que a amplitude de deslocamentos é muito 

superior no dispositivo HDRB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7.6 – Comparação da relação força-deslocamento de um HDRB (esquerda), pertencente ao 

Modelo com HDRB, e de um LRB (direita), pertencente ao Modelo com LRB, para o acelerograma 1 

 

A diferença gráfica das duas situações está relacionada com o tipo de análise dinâmica 

efectuada em cada modelo, já que, no Modelo com HDRB, foi considerada uma análise 

dinâmica linear que regista a rigidez linear dos HDRBs, e no Modelo com LRB, uma análise 

dinâmica não linear, que regista o comportamento bi-linear da rigidez dos LRBs. 

 

Relativamente à evolução da participação do dispositivo HDRB de um modelo sem dissipador, 

para um modelo com dissipador, é possível observar na figura seguinte, que a redução da 

força máxima e da amplitude de deslocamentos do dispositivo HDRB é significativa, o que 

permite afirmar que a consideração de dissipadores alivia as deformações e os esforços 

registados nos HDRBs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.7 – Comparação da relação força-deslocamento de um HDRB entre o Modelo com HDRB 

(esquerda), e o Modelo com HDRB e Dissipador (direita) para o acelerograma 1 
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A influência da consideração de dissipadores associados a LRBs no comportamento de um 

dispositivo LRB pode ser observada na Figura 7.8, onde é possível verificar a notória redução 

da participação que o aparelho de apoio LRB apresenta, dada a diminuição da dissipação de 

energia realizada, obtida pela área de cada gráfico. Deste modo, pode concluir-se que a adição 

de dissipadores a um sistema de isolamento sísmico composto por LRB, permite diminuir a 

participação dos dispositivo LRB, através da redução da força e do deslocamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7.8 – Comparação da relação força-deslocamento de um LRB entre o Modelo com LRB 

(esquerda), e o Modelo com LRB e Dissipador (direita) para o acelerograma 1 
 

A diferença verificada na rigidez dos dois dispositivos, dada pela inclinação das rectas de cada 

gráfico, é justificada pela rigidez admitida em cada modelo, já que no Modelo com LRB a 

rigidez foi dimensionada para uma frequência de 0,2Hz, enquanto que no Modelo com LRB e 

Dissipador a rigidez foi dimensionada para 0,4Hz. 
 

7.3.4 Relação Força-Deslocamento no Dissipador 
 

A alteração da participação do dissipador, quando associados blocos de borracha de alto 

amortecimento, encontra-se presente na Figura 7.9, onde é possível constatar que a força 

máxima registada no dissipador é semelhante nos dois modelos. Curioso avaliar que, para o 

acelerograma 1, o maior deslocamento ocorre no Modelo com HDRB e Dissipador, mas o 

dissipador do Modelo com Dissipador apresenta mais deslocamentos fora da “mancha” de 

deslocamentos principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.9 – Comparação da relação força-deslocamento de um dissipador entre o Modelo com 

Dissipador (esquerda), e o Modelo com HDRB e Dissipador (direita) para o acelerograma 1 
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De igual modo se verifica que a adição de blocos de borracha com núcleo de chumbo a um 

modelo com sistema de isolamento sísmico composto por dissipadores, permite que o 

dissipador apresente menos situações em que o deslocamento se desenvolva fora da 

“mancha” principal de deslocamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.10 – Comparação da relação força-deslocamento de um dissipador entre o Modelo com 

Dissipador (esquerda), e o Modelo com LRB e Dissipador (direita) para o acelerograma 1 

 

Deste modo, comprova-se que a adição de HDRBs ou de LRBs a sistemas de isolamento 

composto por dissipadores permite um menor desgaste nestes dispositivos, dado que os 

deslocamentos obtidos se desenvolvem numa zona mais concentrada na “mancha” principal. 

De referir que, tanto a força máxima, como o deslocamento máximo no dissipador, não sofrem 

alterações com esta adição. 

 

Comparando a relação força-deslocamento de um dissipador, entre o Modelo com HDRB e 

Dissipador e o Modelo com LRB e Dissipador, é possível constatar que a amplitude de 

deslocamentos é ligeiramente superior no Modelo com HDRB e Dissipador. Relativamente à 

força máxima registada, comprova-se que é semelhante nos dois modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.11 – Comparação da relação força-deslocamento de um dissipador entre o Modelo com HDRB e 

Dissipador (esquerda), e o Modelo com LRB e Dissipador (direita) para o acelerograma 1 
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7.4 Deslocamentos 
 

Os modelos em que se registaram menores deslocamentos do tabuleiro foram aqueles em que 

se admitiram dissipadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.12 – Comparação dos Deslocamentos entre os modelos com sistema de isolamento sísmico  

 

A adição de dispositivos HDRBs a um sistema de isolamento sísmico com dissipadores não 

contribui para o controle da deformação da estrutura, já que a redução dos deslocamentos 

registada com esta inclusão foi de apenas 4,97%. 

 

Da mesma maneira, quando se adicionam dispositivos LRB a um sistema de isolamento 

sísmico composto por dissipadores, não se modifica o controle de deformações da estrutura, 

pois a redução verificada nos deslocamentos foi de apenas 2,17%.  

 

A redução de deslocamentos de 8,97% entre o Modelo com HDRB e o Modelo com LRB é 

justificada pela diferença de amortecimento dos dois dispositivos, já que no HDRB foi admitido 

um amortecimento de 10%, enquanto que o amortecimento equivalente obtido para o 

dispositivo LRB foi de 31%. 

 

A adição de dissipadores a um sistema de isolamento sísmico composto por blocos de 

borracha de alto amortecimento, induziu na estrutura uma redução de deslocamentos de 

48,89%. Esta constatação permite aferir que o dispositivo dissipador é muito eficaz no controle 

da deformação, quando associado a aparelhos de apoio HDRB. 

 

Relativamente à influência dos dissipadores na redução dos deslocamentos, quando 

adicionados a um sistema de isolamento sísmico composto por LRB, verifica-se que esta é 

significativa, pois a redução de deslocamentos foi de 42,51%, valor bastante superior à 
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correspondente redução de esforços. Deste modo, é possível aferir que o dissipador associado 

a dispositivos LRB apresenta um melhor comportamento no controle das deformações do que 

no controle dos esforços. 

 

Comparando o Modelo com HDRB e Dissipador e o Modelo com LRB e Dissipador, observa-se 

que os deslocamentos obtidos só diferem em 2,38%, o que permite comprovar a ilação retirada 

na comparação de esforços dos dois modelos, onde se afirmou que a participação do 

dissipador era semelhante nas duas situações. 

 

A dispersão de dados obtida nos deslocamentos, apresenta valores ainda consideráveis, o que 

permite antever que, na realidade, os deslocamentos de cada modelo sejam ligeiramente 

diferentes, fruto da menor fiabilidade dos valores obtidos. 

 

 

Figura 7.13 – Comparação do deslocamento do tabuleiro para cada acelerograma entre os modelos com 

sistema de isolamento sísmico  

A dispersão de resultados referentes aos deslocamentos foi de 18,11% no caso do Modelo 

com Dissipador, e de 23,89% no caso do Modelo com HDRB e Dissipador, o que permite 

concluir que a adição de HDRBs diminui a fiabilidade dos resultados obtidos. 

 

A mesma conclusão pode ser retirada quando se adiciona LRBs a um sistema de isolamento 

sísmico composto por dissipadores, pois a dispersão de resultados aumenta de 18,11% para 

23,01%. 
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Comparando a dispersão dos resultados do Modelo com HDRB e do Modelo com LRB, verifica-

se uma diferença de 10,83%, dado que no primeiro caso se verificou uma dispersão de 14,95% 

e, no segundo, uma dispersão de 25,78%. Esta elevada diferença está relacionada com a 

diminuição da rigidez que o dispositivo LRB apresenta depois do núcleo de chumbo entrar em 

cedência, facto que provoca o aumento de deslocamentos. 

 

O desvio padrão relativo à média foi de 14,95% no caso do Modelo com HDRB e de 23,89% no 

caso do Modelo com HDRB e Dissipador, o que revela uma diferença de 8,94% na dispersão 

de resultados, justificada pela diferença de quase 50% nos valores médios obtidos nas 

amostras em comparação. 

 

Esta situação não se verifica quando se compara o Modelo com LRB, cujo valor da dispersão 

obtido foi de 25,78%, com o Modelo com LRB e Dissipador, onde o valor da dispersão obtido 

foi de 23,01%, dado que, mesmo com uma diferença da média das amostras muito elevada, se 

obteve uma similar dispersão de resultados. 

 

Relativamente ao Modelo com HDRB e Dissipador e o Modelo com LRB e Dissipador, 

constata-se que, tanto a média dos deslocamentos, como a dispersão de resultados, 

apresentam valores semelhantes. 
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7.5 Conclusões 
 

A comparação realizada entre os modelos com sistema de isolamento sísmico permitiu retirar 

as seguintes ilações, referentes à aplicação de aparelhos de apoio do tipo HDRB e do tipo 

LRB: 

- O controle de esforços destes dispositivos é muito superior ao controle das 

deformações. Esta afirmação comprova que a estrutura em análise, por ser bastante 

flexível, é pouco susceptível à rigidez destes aparelhos;  

- O Modelo com LRB apresenta valores inferiores aos do Modelo com HDRB, tanto nos 

esforços, como nos deslocamentos. Nos esforços, essa diferença foi superior a 18% e 

nos deslocamentos, a diferença foi de aproximadamente 9%; 

- A consideração de aparelhos de apoio do tipo HDRB ou do tipo LRB não assegura a 

diminuição da força registada nos dissipadores; 

- Nos modelos em que se admitiram dispositivos do tipo LRBs, verificou-se um 

aumento da dispersão dos resultados, justificado pelo comportamento bi-linear que a 

rigidez destes aparelhos apresenta, já que, após a cedência do núcleo de chumbo, a 

rigidez do aparelho diminui, provocando o aumento dos deslocamentos. 

 

Relativamente às alterações que a presença do dissipador viscoso incute na resposta da 

estrutura foi possível concluir o seguinte: 

 

- O controle de esforços realizado por este dispositivo não é tão significativo como o 

controle de deslocamentos, já que as reduções verificadas nos esforços, com a sua 

consideração, foram de 35% quando associado a HDRBs, e de 16% quando associado 

a LRBs, enquanto que nos deslocamentos as reduções foram da ordem dos 50%. O 

bom comportamento dos dissipadores no controle dos deslocamentos, é justificado 

pelo elevado amortecimento que estes dispositivos apresentam; 

- A adição deste dispositivo permite diminuir a participação dos dispositivos HDRBs e 

LRBs na resposta da estrutura. 

 



 

86 

8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

8.1 Conclusões 
 

Ao longo deste estudo foram apresentadas conclusões intermédias relativas aos diferentes 

casos analisados. Deste modo, o presente capítulo faz referência somente às conclusões 

consideradas mais relevantes. 

 

A estrutura admitida apresenta uma frequência da ordem dos 0,5Hz, o que significa que se 

trata de uma estrutura flexível. Neste tipo de estruturas, ficou comprovado que a utilização de 

dissipadores viscosos garante um eficaz controle de deformações, enquanto que os 

dispositivos do tipo HDRB ou do tipo LRB, garantem um eficiente controle de esforços. 

 

A associação de dissipadores viscosos a aparelhos de apoio do tipo HDRB ou do tipo LRB, 

permite colmatar as debilidades inerentes a cada sistema de isolamento sísmico, pois assegura 

um elevado controle, tanto de esforços, como de deslocamentos. 

 

A solução com dissipadores viscosos e com LRBs será a mais indicada, pois para além de 

apresentar resultados, devidos à acção sísmica, semelhantes aos obtidos com dissipadores 

viscosos e HDRBs, assegura uma melhor resposta da estrutura para cargas de serviço, dada a 

elevada rigidez inicial que os dispositivos LRBs apresentam.  

 

A redução da força de cedência do núcleo de chumbo nos dispositivos do tipo LRB, permite a 

diminuição dos esforços transmitidos à estrutura, à custa de uma maior permissão de 

descolamentos, sendo necessário assegurar, no dimensionamento deste tipo de aparelhos, 

que a cedência do núcleo de chumbo não acontece para cargas de serviço. 

 

8.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 
 

Avaliada a resposta da estrutura de cada sistema de isolamento sísmico, é de todo o interesse 

determinar a orçamentação de cada solução, com o objectivo de sustentar a rentabilidade de 

cada sistema de isolamento, com valores baseados numa relação custo/benefício estrutural. 

Deste modo seria possível apresentar à comunidade projectista um documento informativo, útil 

para fases preliminares de projecto, que apresentasse não só as capacidades, como também 

os custos associados das soluções de isolamento analisadas. 

 

Seria também interessante optimizar a solução que obteve melhores resultados, variando as 

propriedades dos dispositivos que a constituem, como por exemplo a rigidez e o 

amortecimento. Assim, poder-se-ia avaliar para diferentes patamares de 

flexibilidade/amortecimento as alterações na resposta da estrutura, o que permitia ao 
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projectista ter uma ideia de quais as características dos dispositivos de isolamento a considerar 

como primeira iteração, mediante as exigências estruturais. 
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ANEXO I 
Acelerogramas artificiais considerados na acção sísmica 
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Acelerograma Simulado 4
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