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SUMÁRIO
A geometria, a distribuição de massa e de rigidez, a tipologia dos sistemas de
contraventamento e a magnitude e natureza das sobrecargas são alguns dos aspectos que
diferenciam significativamente o comportamento dinâmico dos edifícios industriais do
comportamento dinâmico de edifícios correntes de habitação ou escritórios. A generalidade
das normas internacionais não aborda de forma consistente estas diferenças, dando lugar a
vazios regulamentares e a incertezas na concepção, análise e dimensionamento de
pavilhões industriais. No âmbito desta comunicação serão abordados temas relacionados
com o comportamento sísmico, dimensionamento pela capacidade real e enquadramento
regulamentar de pavilhões industriais metálicos de grandes dimensões constituídos pela
repetição espacial de pórticos transversais treliçados.

Palavras-chave: Concepção sísmica; Dimensionamento pela capacidade real; Pavilhões
industriais; Pórticos treliçados; Análises estáticas não lineares (pushover).
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1. INTRODUÇÃO
De um modo geral, os processos produtivos industriais obrigam a que as estruturas que os
acolhem apresentem características geométricas, distribuições de rigidez e distribuições de
massa pouco usuais, quando comparadas com outro tipo de edificações, por exemplo
aquelas que se destinam à habitação ou a serviços. Usualmente, a concepção estrutural
que melhor satisfaz as exigências económicas e produtivas dos edifícios industriais
caracteriza-se por um conjunto de pórticos transversais que se multiplicam na direcção que
lhes é ortogonal. Por sua vez, estes pórticos são ligados entre si e estabilizados por um ou
mais contraventamentos longitudinais. Na cobertura é comum encontrarem-se
contraventamentos que absorvem e distribuem os esforços horizontais que aí se geram,
bem como aqueles que lhe são comunicados pelas fachadas de topo dos edifícios. Estes
edifícios apresentam, geralmente, regularidade geométrica quer em planta quer em altura e
são dotados de grande flexibilidade transversal que, associada a pesos próprios reduzidos,
se traduz em períodos de vibração entre T=0.50s e T=1.00s. Já na direcção longitudinal,
sendo por natureza os sistemas contraventados mais rígidos que os sistemas porticados, os
períodos de vibração veem-se reduzidos para valores inferiores a T=0.50s. Nos casos em
que é possível fazer coincidir com algum rigor o centro de massa do edifício com o
respectivo centro de rigidez, a resposta da estrutura à acção sísmica não é
significativamente afectada pelas contribuições dos modos de vibração mais elevados.
Nestas circunstâncias, os modos fundamentais de vibração mobilizam, por direcção, a
quase totalidade da massa vibrante. Não raras vezes, as assimetrias que se impõem ao
posicionamento dos contraventamentos longitudinais, o afastamento variável entre pórticos
transversais ou a presença de equipamentos de elevação com massas não desprezáveis
conduzem a estruturas com características dinâmicas complexas, onde abundam modos de
vibração acoplados e é acentuada a influência dos modos de ordem superior.
Adicionalmente, a flexibilidade do diafragma da cobertura e a mobilidade dos equipamentos
de elevação adensam a complexidade das análises. Estas e outras questões são,
naturalmente, potenciadas quando se trata de indústria pesada. Com o crescendo dos vãos,
das alturas e das capacidades de elevação dos equipamentos móveis, as soluções
tradicionais relativamente bem tipificadas em termos de comportamento sísmico
(nomeadamente pórticos de alma cheia) perdem aplicabilidade e as concepções estruturais
alternativas carecem de enquadramento regulamentar.

2. PAVILHÕES INDUSTRIAIS
Em edifícios de menores dimensões, os pavilhões industriais são usualmente constituídos
por uma sucessão de pórticos de alma cheia (Fig. 1), unidos e contraventados
longitudinalmente por sistemas de diagonais centrados, sistemas em “V” centrados, entre
outros.
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Figura 1. Pórtico de alma cheia.

Figura 2. Pilares de alma cheia e treliça.

À medida que o vão aumenta, as vigas de cobertura dão lugar a treliças de secção
constante ou variável (Fig. 2). Para alturas crescentes, os elementos verticais são também
eles substituídos por elementos treliçados, sendo frequente a utilização de pórticos
totalmente treliçados em situações com vãos e alturas de grande envergadura (Fig. 3).

Figura 3. Pórtico treliçado.
Outro aspecto que influencia a forma e o funcionamento deste tipo de estruturas é a
presença de equipamentos de elevação. Entre as concepções transversais mais usuais
destacam-se: Soluções com consolas curtas para apoio das vigas de rolamento; Pórticos de
alma cheia com variação de secção nos elementos verticais ao nível das vigas de rolamento
(Fig. 4); Pórticos de alma cheia com pilares adicionais para apoio directo das vigas e
rolamento (Fig. 5); Elementos verticais treliçados até ao nível das vigas de rolamento (Fig. 6);
etc.
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Figura 4. Variação de secção
nos elementos verticais.

Figura 5. Pilar adicional para
vigas de rolamento.

Figura 6. Elementos verticais
treliçados.

Atendendo à leveza não só dos materiais estruturais como dos revestimentos das fachadas
e cobertura, tradicionalmente a concepção e o dimensionamento de pavilhões industriais
são governados pela acção do vento, pela acção dos equipamentos de elevação ou pelo
resultado combinado destas duas. O comportamento sísmico deste tipo de estruturas não é,
portanto, uma preocupação habitual dos projectistas. No entanto, a presença de sistemas de
elevação de grande capacidade associada a uma forte sismicidade local poderá conduzir a
cenários de dimensionamento francamente condicionantes. Adicionalmente, os pavilhões
industriais de grandes dimensões tendem a ser considerados pelo Dono de Obra como
edifícios cuja integridade em caso de sismo é de importância vital, não tanto pelas
consequências do colapso em termos de perdas humanas ou da sua importância para a
segurança pública ou para a protecção civil mas sobretudo pelas suas consequências
económicas. De acordo com a EN 1998-1 [1], o coeficiente associado à classe de
importância para os edifícios cuja integridade é de importância vital (classe IV) é de 1.40
(1.95 segundo o Anexo Nacional Português).

3. COMPORTAMENTO DINÂMICO DE PAVILHÕES INDUSTRIAIS
Os pavilhões industriais apresentam especificidades estruturais que afectam o seu
comportamento e desempenho perante a acção de um sismo [8]. Os parágrafos que se
seguem fazem uma breve referência a algumas das características que, deste ponto de
vista, mais distinguem os edifícios industriais dos edifícios correntes de habitação ou
escritórios:
 Distribuição de massa em planta e em altura – A distribuição de massa nos edifícios
industriais vem muitas vezes afectada pela presença de pontes ou de semi-pórticos
rolantes. Estes equipamentos concentram cargas em posições altas da estrutura, sendo
que em muitos casos estas cargas ultrapassam, em magnitude, o peso do próprio
edifício. Na verdade, os sistemas de elevação e transporte de cargas constituem
irregularidades de massa, tanto em alçado como em planta. Em altura, a distribuição
das forças sísmicas é fortemente condicionada pela presença destes equipamentos e o
facto de a sua posição ser variável em planta introduz complexidade adicional no
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comportamento, análise e dimensionamento dos edifícios. Na medida em que o centro
de massa da estrutura se torna variável em função da posição dos sistemas de
elevação, a excentricidade com que as forças sísmicas actuam em relação ao centro de
rigidez é também ela variável e, consequentemente, também o é a resposta dinâmica
da estrutura.
 Geometria – A geometria dos edifícios industriais é fortemente condicionada pelos
layouts produtivos obrigando à adopção de soluções estruturais com vãos e alturas que
ultrapassam em muito os limites regulamentares para os quais estão definidas regras
de concepção, análise e pormenorização. O projectista vê-se portanto obrigado a
desenvolver novas formas de acomodar, com comportamento adequado, os
deslocamentos e as deformações que resultam da acção de um sismo.
 Sistemas resistentes a acções horizontais - Uma vez mais, as imposições de vão livre
associadas aos edifícios industriais conduzem a soluções porticadas com elementos
esbeltos que provavelmente encurvarão sem desenvolver plasticidade significativa.
Pelos mesmos motivos, a distribuição em planta dos elementos de contraventamento é
fortemente condicionada, resultando muitas vezes em configurações estruturais com
distribuições de rigidez irregulares tanto em planta como em alçado.
 Ausência de diafragma rígido ao nível dos pisos - A maioria dos edifícios industriais
apresentam, ao nível da cobertura, contraventamentos que de alguma forma
compatibilizam deformações e esforços no plano horizontal. No entanto, a rigidez
destes elementos é muitas vezes insuficiente para se poder considerar que este plano
de contraventamento se comporta como um diafragma indeformável capaz de
compatibilizar na íntegra os deslocamentos que aí ocorrem. Por maioria de razão, o
mesmo acontece ao nível das vigas de rolamento, com a agravante de não existirem, a
essa cota, elementos a unir as duas extremidades dos pórticos para além dos próprios
equipamentos de elevação.

4. CONCEPÇÃO SISMORRESISTENTE
O dimensionamento sísmico de uma estrutura, sobretudo em regiões de sismicidade
moderada a elevada, conduz, por diversos motivos (estéticos, económicos, etc.) à
necessidade de se considerar a resposta estrutural em regime não linear. Com efeito, os
regulamentos sísmicos a nível mundial estabelecem que as estruturas podem (e devem) ser
dimensionadas para resistirem a forças de inércia inferiores às associadas à resposta em
regime elástico. Para o efeito, as normas definem, em função de cada sistema estrutural,
critérios de dimensionamento e de detalhe que procuram assegurar o desenvolvimento de
mecanismos de plastificação locais e globais com boas características de ductilidade. Esta é
uma condição necessária para garantir um comportamento histerético estável das estruturas,
que por sua vez permite uma boa dissipação energética em situações sísmicas. De forma a
atingir este objectivo, as normas distinguem os elementos estruturais em função da sua
contribuição para a dissipação energética. É feita distinção entre zonas dissipativas, nas
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quais se deverá desenvolver comportamento dúctil em regime não linear, e zonas não
dissipativas, nas quais deverá ser assegurado que a resposta ocorrerá em regime elástico
durante a actuação do sismo. Tipicamente esta filosofia de dimensionamento que prevê a
definição de uma hierarquia de resistências entre os vários elementos estruturais, designase de capacity design, ou seja, dimensionamento pela capacidade real. A noção de
ductilidade pode definir-se como a capacidade dos elementos constituintes de uma estrutura
se deformarem para além dos seus limites elásticos (após a cedência), suportando sem
grandes diminuições de resistência e de rigidez ciclos sucessivos de cargas alternadas e de
grande amplitude. A ductilidade está igualmente relacionada com a capacidade de uma
estrutura dissipar, por processo histerético, a energia induzida pela acção dinâmica, não lhe
sendo no entanto equivalente. Deste modo, o comportamento sísmico de cada elemento
estrutural e, por conseguinte, o comportamento global da estrutura, é influenciado pela
ductilidade disponível. Note-se porém que o conceito de dissipação de energia, ainda que
esteja relacionado com a exploração de ductilidade, não lhe é equivalente, uma vez que
também está dependente da forma dos ciclos de dissipação histerética e da redundância da
estrutura (quanto mais redundante for a estrutura, maior o número de rótulas plásticas que
se podem formar sem que a estrutura se torne num mecanismo).

5. MÉTODO DE CÁLCULO PELA CAPACIDADE REAL
O exemplo clássico ilustrativo dos princípios subjacentes ao capacity design consiste na
avaliação da resistência de uma cadeia de elos. A resistência da cadeia é traduzida pela
resistência correspondente ao elo mais fraco, sendo que, para se obter um comportamento
dúctil global da cadeia, será necessário assegurar que o referido elo apresente uma certa
ductilidade. É também necessário imputar a resistência máxima expectável do elo mais
fraco aos restantes elos de modo a que estes não possam comprometer de forma
indesejável o comportamento global da cadeia. No caso de estruturas de engenharia civil, a
implementação da filosofia de dimensionamento capacity design passa por definir em
primeiro lugar quais os elementos estruturais que deverão estar associados a um
comportamento em regime não linear. Os referidos elementos são dimensionados para os
níveis de esforços resultantes da análise da estrutura quando sujeita à acção sísmica. De
seguida, são dimensionados os elementos não dissipativos, não para os esforços
resultantes da acção sísmica, mas para os esforços que lhes irão ser transmitidos pelos
elementos dissipativos. É por isso de extrema importância conseguir determinar com rigor
adequado os esforços máximos que poderão ser desenvolvidos pelos elementos
dissipativos.
No caso de estruturas porticadas simples, o projectista impõe as zonas onde se deverão
formar as rótulas plásticas. Nessas zonas, os elementos estruturais deverão resistir aos
esforços resultantes da análise sísmica, na qual é considerado um nível de ductilidade
através da incorporação do coeficiente de comportamento.
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Figura 7. Exemplo de aplicação do método de cálculo pela capacidade real.
Os restantes elementos estruturais, designados de não dissipativos, devem apresentar um
nível de resistência que lhes permita resistir aos esforços transmitidos pelos elementos
dissipativos, acrescidos de uma sobrerresistência, a qual está associada ao fenómeno de
endurecimento do material assim como à diferença expectável entre a tensão de cedência
real e a tensão de cedência nominal. Note-se que, de acordo com esta abordagem de
projecto, as rótulas plásticas deverão possuir uma ductilidade e capacidade de dissipação
de energia adequadas, devendo qualquer rotura frágil ou perda de resistência ser evitada
durante a formação das mesmas. Uma vez que o desempenho sísmico da estrutura
depende fortemente do comportamento das suas zonas ou elementos dissipativos, as
disposições construtivas da estrutura no seu conjunto, e dessas zonas ou elementos em
particular, deverão ser tais que, em condições de resposta cíclica, seja mantida a
capacidade de transmissão dos esforços e de dissipação energética. Para o efeito, a
pormenorização das ligações entre elementos estruturais e das zonas onde seja previsível
um comportamento não linear devem ser objecto de especial atenção.

6. EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS COM PÓRTICOS TRELIÇADOS
Para efeitos da presente publicação apresenta-se em seguida um resumo dos estudos
desenvolvidos no âmbito do Projecto de Engenharia Básica relativo às estruturas metálicas
dos pavilhões industriais dos estaleiros navais ASTIALBA (“Astilleros del Alba”) a serem
construídos na Península de Araya, Estado de Sucre, no Norte da Venezuela [10]. Os
edifícios industriais estudados contemplaram diversas geometrias, dimensões e usos,
podendo, segundo a sua tipologia estrutural, ser agrupados em dois grandes grupos: os que
são compostos por uma sucessão de pórticos transversais de alma cheia e os que são
compostos por uma sucessão de pórticos transversais treliçados. Atendendo à natureza da
presente publicação, apenas se fará referência aos edifícios que compõem o segundo grupo.
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6.1

Descrição estrutural

Sempre que a magnitude dos esforços desenvolvidos ou os critérios de deformabilidade
inviabilizaram economicamente as soluções tradicionais constituídas por pórticos
transversais de alma cheia, foram adoptadas soluções com pórticos transversais treliçados.

Figura 8. Exemplo de pórtico transversal treliçado.
Como critério geral, para vãos superiores a 30m ou alturas superiores a 25m adoptaram-se,
preferencialmente, soluções treliçadas nos pórticos. Estruturalmente, estes edifícios
caracterizam-se por serem constituídos por uma sucessão de pórticos transversais
treliçados com diagonais em cruz nos pilares e vigas treliça tipo Pratt na cobertura. Estes
pórticos são solicitados pelas cargas existentes ao nível da cobertura e fachadas,
juntamente com as cargas transversais do vento e sismo. Adicionalmente os equipamentos
de elevação introduzem, nestes elementos, esforços verticais e transversais. Na direcção
longitudinal o edifício resiste aos esforços horizontais por intermédio de conjuntos de
contraventamentos em cruz. As coberturas são inclinadas a 10º e dispõem, perimetralmente,
de um conjunto de contraventamentos para transmissão e compatibilização de esforços e
deslocamentos.

6.2

Enquadramento regulamentar

Conforme referido, os edifícios industriais, pelas suas características de distribuição de
rigidez e massa, bem como pelas dimensões (vão e altura) a que os layouts produtivos
obrigam, apresentam comportamentos dinâmicos muito distintos dos edifícios de habitação
ou escritórios. Para estes últimos, a norma Venezuelana COVENIN 1618: 1998 [2], bem
como outras normas de referência como as Norte Americanas [4], [5] e [6] ou Europeias [1],
estabelecem um vasto conjunto de critérios de concepção, dimensionamento e
pormenorização. Pelos motivos supracitados, estes critérios não são, na maioria dos casos,
directamente extrapoláveis para edifícios industriais, tanto mais que, em muitas situações,
são impostas limitações regulamentares de vão e altura incompatíveis com este tipo de
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edifícios. Em todo o caso, a concepção estrutural dos edifícios contemplou, em tudo quanto
fosse aplicável, as disposições construtivas e verificações de segurança indicadas nas
normas Venezuelanas. Assim, os edifícios são concebidos do ponto de vista da
sismorresistência de acordo com as normas COVENIN 1756 (parte 1 e 2) [3] e [2]. À luz do
exposto na tabela 6.2 da norma [3], considerou-se o nível de detalhe ND3 correspondente a
estruturas de “alta ductilidade”. Na direcção longitudinal os pavilhões industriais são
constituídos por um conjunto de pórticos dispostos de forma paralela que se unem entre si
por intermédio de elementos metálicos simples ou treliçados. Nesta direcção, a estabilidade
estrutural e a resistência perante acções horizontais são asseguradas por
contraventamentos diagonais centrados. De entre as alternativas permitidas pela EN 1998-1
[1] contam-se as que em seguida se apresentam nas Fig. 9,10 e 11.

Figura 9. Pórticos com contraventamentos
diagonais centrados.

Figura 10. Pórticos com contraventamentos
em V centrados.

Figura 11. Pórticos com contraventamentos
excêntricos.

Figura 12. Contraventamentos em “K”.

Os pórticos com contraventamentos em “K” não são considerados como dissipativos porque,
uma vez encurvada a diagonal comprimida, a estrutura transforma-se num pórtico com uma
rótula plástica a meia altura do pilar, o que corresponde a um sistema instável (Fig. 12).
Na direcção transversal, ainda que globalmente o comportamento elástico dos pórticos
treliçados se assemelhe ao de um pórtico plano constituído por perfis de alma cheia, no que
diz respeito às incursões em regime não linear dos elementos dissipativos, verifica-se que
estas estruturas diferem radicalmente entre si. A grande diferença prende-se com a
dificuldade em materializar as zonas de deformação plástica nas vigas e na base dos pilares
de elementos treliçados, o que constitui o comportamento característico dos pórticos.
Note-se que a materialização de zonas de plastificação em elementos treliçados só é
possível à custa da plastificação axial das cordas, plastificação essa muitas vezes limitada
por fenómenos de encurvadura. Por outro lado, os sistemas de contraventamento clássicos
materializados por pórticos com diagonais centradas caracterizam-se, entre outros aspectos,
pela ausência de esforços nas diagonais quando a estrutura está sob a acção exclusiva de
carregamentos verticais, o que não acontece no caso de pórticos treliçados. Em todo o caso,
através de uma definição adequada da hierarquia da resistência dos vários componentes
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estruturais e dos modos de colapso, é possível dotar a estrutura de um comportamento
global dissipativo em tudo semelhante ao das estruturas com contraventamentos centrados.
À imagem do exposto para a direcção longitudinal, na direcção transversal as características
do sistema sismorresistente dos edifícios com pórticos treliçados são, com as devidas
adaptações, assemelháveis às que se verificam em sistemas com contraventamentos com
diagonais centradas.

6.3

Concepção sísmica

Conforme descrito, na direcção transversal o edifício é constituído por uma sucessão de
pórticos treliçados, com diagonais em cruz nos pilares e treliças tipo Pratt nas vigas. Os
elementos dissipativos dos pórticos localizam-se nos pilares. O comportamento destes
elementos pode ser assimilado ao de um conjunto de contraventamentos com diagonais
centradas, muito embora o seu dimensionamento encerre um conjunto de questões que
mais adiante serão abordadas. A Norma Venezuelana [3] define, para pórticos com
diagonais centradas e níveis de detalhe ND3, um factor de redução máximo, equivalente ao
coeficiente de comportamento definido noutras normas, de R=4.0. Do ponto de vista
conceptual impõe-se que toda a estrutura permaneça em regime essencialmente elástico
enquanto as diagonais dos pilares incorrem em comportamentos inelásticos dissipativos.
Assim, são atendidas as disposições normativas de concepção, cálculo e pormenorização
relevantes, nomeadamente no capítulo 12.3 da Norma COVENIN 1618 – Pórticos de acero
com diagonales concêntricas com nível de diseño ND3:
 Relação ao nível da secção entre a largura e a espessura dos elementos, relação de
esbelteza e resistência à compressão dos contraventamentos;
 Critério de distribuição das forças horizontais entre diagonais traccionadas e
comprimidas. Este critério traduz-se numa distribuição das diagonais de
contraventamento de forma a que a estrutura apresente, sob a inversão de esforços,
relações de carga-deslocamentos semelhantes;
 Critérios de sobrerresistência das ligações;
 Relação ao nível da secção entre a largura e a espessura dos elementos que compõem
os pilares.
Ao nível do pórtico, são ainda aplicados critérios de sobrerresistência a todos os elementos
das treliças da cobertura bem como às cordas e montantes dos pilares. Na direcção
longitudinal a estrutura é constituída por um conjunto de pórticos dispostos paralelamente
entre si, cuja estabilidade e resistência perante acções horizontais são asseguradas por
contraventamentos centrados em forma de cruz. Conforme referido, para estruturas do tipo
III e nível de detalhe ND3 a Norma Venezuelana [3] define um factor de redução R=4.0.
Nesta direcção, são novamente atendidas todas as disposições de concepção, cálculo e
pormenorização anteriormente enumeradas. À luz dos princípios do método de cálculo pela
capacidade real, foram ainda aplicados critérios de sobrerresistência aos pilares e vigas dos
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sistemas de contraventamento longitudinais, bem como a todos os elementos estruturais
cuja rotura prematura durante a ocorrência de um sismo interrompa o caminho de esforços
estabelecido. Ou seja, foram aplicados critérios de sobrerresistência a todos os elementos
cuja rotura prematura viole a hierarquia da resistência dos vários componentes estruturais,
conduzindo ao colapso global ou de parte significativa do edifício. Neste contexto, são
também adoptados critérios de sobrerresistência, por exemplo, nos elementos de ligação
entre pórticos e nos elementos de contraventamento da cobertura.

6.4

Análise modal por espectro de resposta

A determinação dos esforços e tensões nos elementos estruturais foi feita utilizando
programas de cálculo automático de estruturas devidamente testados em obras diversas
(Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010). Os esforços determinantes são
obtidos para as combinações mais desfavoráveis das acções. As análises sísmicas dos
edifícios foram efectuadas através da aplicação dos espectros de resposta regulamentares
definidos em [3] aos resultados das diversas análises modais. O número de modos de
vibração utilizados nas análises modais foi defino de forma a garantir-se, por direcção, uma
massa participante superior ou igual a 90% da massa total do edifício. De seguida
apresentam-se alguns dos modos de vibração fundamentais de um dos edifícios.

Figura 13. 1º Modo - transversal (1.55 Hz).

Figura 15. 3º Modo - Longitudinal (2.06 Hz).

6.5

Figura 14. 2º Modo - transversal (1.76 Hz).

Figura 16. 4º Modo - Vertical (2.13 Hz).

Análise estática não linear (pushover analysis)

Complementarmente às análises modais por espectro de resposta foram efectuadas
análises estáticas não lineares, usualmente designadas de análises pushover. Este tipo de
análise é particularmente adequado para ser utilizado em conjunto com outros métodos de
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análise (por exemplo os descritos em 6.4), já que permite obter informação adicional sobre
mecanismos de colapso, exigências locais e globais de ductilidade e identificação de zonas
críticas. As análises estáticas não lineares foram efectuadas com base no programa de
cálculo SeismoStruct Version 5.2.2 (SeismoSoft - Earthquake Engineering Software
Solutions – Pavia, Italy). Os elementos metálicos foram modelados em aço ASTM A572,
com 200 GPa de módulo de elasticidade, uma tenção de cedência de 345 MPa e um
coeficiente de Poisson de 0.30. Adoptaram-se elementos finitos de plasticidade distribuída
com uma formulação não linear baseada em forças e com 5 pontos de integração ao longo
do comprimento do elemento. As secções transversais foram discretizadas com 200 fibras.
O comportamento não linear do material foi modelado através de uma lei bilinear de tensãoextensão com um endurecimento cinemático. O módulo de rigidez pós-cedência foi
considerado igual a 0.5% do módulo de elasticidade inicial do material.

Figura 17. Mecanismo de dissipação de energia do sistema.
Neste modelo, cada uma das barras que constitui os elementos treliçados do pórtico foi, por
sua vez, subdividida em dois elementos finitos tendo sido aplicada, no nó de meio-vão, uma
acção transversal equivalente de forma a simular uma imperfeição inicial de L/500 no
elemento estrutural. Durante a análise, a estrutura parte de um estado de deformação e
tensão inicial provocado pela aplicação de cargas verticais equivalentes às acções
gravíticas concomitantes com a acção sísmica. O gráfico apresentado na Fig. 18 sintetiza,
de forma genérica, o comportamento estrutural do pórtico treliçado quando sujeito a um
carregamento monotónico lateral simulado com forças horizontais. Por simplicidade,
considerou-se um carregamento com distribuição aproximadamente linear ao longo do plano
da cobertura.
Para a direcção e sentido do carregamento lateral em análise (na Fig. 18 - da esquerda para
a direita), o estado permanente introduz:
 Nas diagonais do pilar da esquerda um estado de tensão de sinal contrário ao
provocado pelo carregamento lateral, isto é, durante a análise estática não linear as
diagonais comprimidas passam a traccionadas e vice-versa;
 Nas diagonais do pilar da direita um estado de tensão cumulativo com o estado
resultante da aplicação do referido carregamento lateral.
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Figura 18. Gráfico corte basal-deslocamento.
Na Fig. 19 apresenta-se a evolução do esforço axial instalado nas diagonais dos pilares
treliçados (esquerdo e direito).
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Figura 19. Gráficos comparativos entre os esforços instalados nas diagonais dos pilares
esquerdo e direito.
Em termos comportamentais, as implicações destes estados iniciais de tensão permitem
extrair as seguintes conclusões:
 As diagonais com inversão de sinal (pilar da esquerda) encurvam/plastificam para um
corte basal significativamente superior ao verificado para as do pilar direita, o que obriga
a um sobredimensionamento adicional das respectivas cordas, de forma a que sejam
evitados fenómenos de encurvadura precoce nestes elementos.
 As diagonais com estados de tensão cumulativos apresentam, para acréscimos de
carga, limitações quanto à ductilidade disponível.
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Adicionalmente verifica-se que, para a geometria em análise, o desempenho estrutural de
contraventamentos com diagonais centradas e múltiplos segmentos em altura, não
apresenta uma resposta inelástica uniforme ao longo do pilar, ou seja, não se verifica uma
distribuição regular da plasticidade das diagonais em altura, situação também descrita em
[9].
Storey drift [m]
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Figura 20. Plastificação/ encurvadura das diagonais em função do Storey drift.
Pelos motivos acima indicados (ductilidade local das diagonais e distribuição em altura de
plasticidade) considerou-se prudente adoptar um factor de redução não superior a R=2.20. A
título indicativo, e para uma melhor compreensão do fenómeno, apresenta-se de seguida a
bilinearização do diagrama força-deslocamento, o deslocamento máximo (target
displacement) no topo da estrutura esperado durante a ocorrência do sismo regulamentar e
os critérios convencionais de rotura nas diagonais mais esforçadas para a acção sísmica
regulamentar. Para o efeito foram adoptados, ainda que de forma simplificada, os critérios
constantes da norma Norte Americana [7]. Na Fig. 21 apresenta-se o deslocamento máximo
assim como os níveis de deformação global da estrutura para os quais se atingem os
valores máximos de deformação das diagonais tracionadas e comprimidas definidos em [7].
C – Deformação axial da diagonal
comprimida quando sujeita à carga
crítica de encurvadura;
T – Deformação axial da diagonal
traccionada imediatamente antes da
cedência;
6×C e 7×T – Acceptance Criteria de
acordo com [7].
Figura 21. Bilinearização do diagrama de comportamento segundo [7].
Conforme se pode observar, o deslocamento máximo durante a actuação do sismo é inferior
aos deslocamentos compatíveis com o critério convencional de rotura das diagonais
tracionadas e comprimidas.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito embora os pórticos treliçados apresentem um comportamento inelástico
qualitativamente semelhante ao de um contraventamento com diagonais centradas, foi
possível constatar, com base nas análises estáticas não lineares, que existem diferenças
importantes do ponto de vista da sismorresistência entre estes dois sistemas. As cargas
gravíticas introduzem nos elementos dissipativos (diagonais dos pilares) estados de tensão
importantes com repercussões quer ao nível dos coeficientes de sobrerresistência a ter em
conta no dimensionamento dos diversos elementos, quer ao nível da ductilidade local
disponível. A sobreposição em altura de “painéis” de contraventamento materializa um
sistema dissipativo com distribuição não uniforme da resposta inelástica ao longo do pilar.
De facto, após a resposta elástica o sistema tende a concentrar no “painel mais fraco” a
plastificação/encurvadura dos elementos de contraventamento e, consequentemente, as
deformações laterais. As cordas do sistema de contraventamento desempenham um papel
determinante na distribuição em altura da plasticidade dos elementos dissipativos, devendo
apresentar a resistência e rigidez necessárias para fazer face aos momentos flectores que
se geram por esta falta de uniformidade nos deslocamentos laterais. A presença de
elementos transversais bastante rígidos ao nível das vigas de rolamento provocam uma
concentração de plasticidade abaixo da cota em que se situam, podendo dar origem a
mecanismos de dissipação de energia indesejados do tipo soft-storey. A Fig. 22 apresenta o
comportamento estrutural de um desses casos. Em todo o caso, este tipo de mecanismo
poderá ser evitado através da adopção de uma pormenorização que elimine a continuidade
entre os elementos rígidos que constituem as consolas de apoio das vigas de rolamento e
as cordas dos pilares treliçados.

Figura 22. Mecanismo de dissipação do tipo soft storey.
As análises estáticas não lineares permitiram validar as opções de projecto, nomeadamente
no que se refere aos factores de redução (ou coeficientes de comportamento) a adoptar
para este tipo de sistemas não-tipificados, bem como os critérios de sobrerresistência a
considerar no dimensionamento dos elementos não dissipativos. Desenvolvimentos futuros
permitirão um estudo mais aprofundado do comportamento estrutural deste tipo de edifícios
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quando sujeitos a acções dinâmicas cíclicas, por exemplo, com recurso a análises não
lineares no domínio do tempo (análises time-history). O trabalho apresentado constitui uma
primeira abordagem à problemática associada à falta de enquadramento regulamentar de
edifícios industriais metálicos de grande dimensão. A metodologia exposta foi amplamente
testada na concepção, dimensionamento e análise de mais de 26 edifícios, totalizando uma
área de construção superior a 226.000m2. Os projectos desenvolvidos foram alvo de uma
revisão exaustiva por parte de uma entidade independente contratada pelo Dono de Obra
comprovando, uma vez mais, a adequabilidade das soluções adoptadas.
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