
 

RESUMO 

 

As estruturas durante o seu período de vida podem estar sujeitas às mais diversas acções. Uma das que 
maior risco trás à sua segurança estrutural é a acção sísmica. Além de esta poder envolver perda 
material também pode tirar vidas humanas pelo que a sua segurança deve estar correctamente 
acautelada. 

A regulamentação Portuguesa já se preocupa com esta área da engenharia desde há longos anos, até 
porque Portugal já foi vítima de um evento sísmico de elevada gravidade que foi o terramoto de 
Lisboa. Os regulamentos que actualmente estão em vigor e abordam este tema são o REBAP e o RSA. 
É no segundo que se encontram definidas as acções sísmicas de projecto mas no entanto não há um 
único regulamento nacional que se preocupe exclusivamente com o projecto sísmico de edifícios. Com 
este objectivo nasce o EC8 que acaba por ser o culminar um processo de harmonização técnica em 
termos de engenharia sísmica e é nele que são tratados todos os aspectos relativos ao projecto sismo-
resistente.  

A realização deste documento mostra que a importância dada a nível Europeu a este tema é superior à 
que era dada pela regulamentação portuguesa. Este eurocódigo deve no entanto ser aplicado como 
complemento aos restantes eurocódigos que sejam relevantes para cada caso em análise.  

Dado que o EC8 está prestes a entrar em vigor e trás consigo um novo conceito de projecto sísmico, 
surge a necessidade de avaliar a complexidade inerente à utilização desta nova regulamentação, bem 
como perceber os efeitos que aparecem na estrutura, especificamente em variação das quantidades de 
materiais utilizados, quando se projecta segundo as 3 classes de ductilidade previstas. É para ajudar a 
resolver estas necessidades que surge a realização desta tese que se debruçara sobre a primeira parte 
do EC8, visto ser a que diz respeito às regras gerais de edifícios de betão armado. 

Serão analisadas ao longo deste trabalho estruturas em pórtico e estruturas mistas pórtico-parede, 
prEEndendo-se deste modo tirar algumas conclusões aplicáveis a estruturas de características comuns, 
como seja o caso da simetria. 

Também será realizada uma breve comparação entre os resultados obtidos na estrutura porticada, com 
outra igual dimensionada segundo uma versão anterior do EC8.   
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ABSTRACT 

The structures during its life may be subject to the various actions. One of the most risk back to their 
structural safety is the seismic action. It could involve loss of this material can also take human lives 
so that their safety must be properly secured. 

The Portuguese legislation already is concerned about this area of engineering since for many years, 
because Portugal has been the victim of a seismic event of high seriousness that was the earthquake of 
Lisbon. The regulations currently in force and address this issue are the REBAP and RSA. It is the 
second which are defined actions seismic design but nevertheless there is a single national regulation 
that worry the project exclusively with seismic buildings. With this comes the EC8 that ends up being 
the culmination of a process in terms of technical harmonization and earthquake engineering is that it 
is handled all aspects of the design earthquake-resistant. 

The implementation of this document shows that the emphasis at the European level on this subject is 
higher than it was given by the Portuguese legislation. This eurocódigo must however be applied in 
addition to the other Eurocodes that are relevant to each case. 

As the EC8 is about to come into force and back with a new concept of seismic project, it is necessary 
to assess the complexity inherent in the use of new rules and understand the effects that appear in the 
structure, specifically a variation of the quantities of materials used, when it projected the 3 classes of 
the second set ductility. It is to help address these needs is that the achievement of this thesis which 
will focus on the first part of EC8, be seen to respect the general rules of buildings of reinforced 
concrete. 

They will be examined during this work structures in porch and portico mixed-wall structures, 
prEEndendo is thus draw some conclusions apply to structures common characteristics, as is the case 
of symmetry.   

It will also be held a brief comparison between the results obtained in the portico structure, with 
another equally sized according to a previous version of EC8. 
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