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Resumo 

O trabalho apresenta um estudo comparativo de alguns pontos comuns às Normas de projetos de estruturas 
resistentes a sismos de alguns países. As Normas comparadas são: búlgara BDS EN 1998-1 (2010); brasileira 
NBR 15421 (2006); canadense NBCC (2015); americana ASCE/SEI 7 (2016); Eurocode 8 (2010); francesa 
NF EN 1998-1 (2005); grega EAK (2000); italiana Decreto Ministerial 17/01/2018; japonesa Lei de Normas 
de Construção (1981); mexicana Manual de projeto para estruturas civis no México (2015); neozelandesa 
NZS1170.5 (2004); portuguesa NP EN 1998-1 (2010); turca TBEC (2018). O estudo é focado nos critérios de 
projeto para prédios. 

Todos os países envolvidos neste estudo apresentam no seu território algum tipo de atividade sísmica. Há um 
grande interesse social de que as consequências dessas atividades sísmicas sejam estudadas, tendo em vista o 
risco às vidas humanas e danos materiais. 

O estudo tem como objetivo comparar os seguintes pontos: definição dos períodos de recorrência do evento; 
definição do zoneamento sísmico e respectivos valores sísmicos de movimento do solo do projeto; 
classificação do solo; consideração da amplificação do solo; critérios de liquefação do solo; consideração da 
interação estrutura-solo; classificação das estruturas em diferentes níveis de importância; definição dos 
sistemas sísmicos de resistência à força considerados e respectivos coeficientes de modificação de resposta 
adotados; consideração de irregularidades estruturais; definição dos procedimentos permitidos para as análises 
sísmicas; definição da forma dos espectros de resposta do projeto.  
A conclusão do trabalho é a aplicação todos os espectros de resposta em um modelo de edifício padrão e são 
analisadas importantes diferenças numa análise linear (deslocamentos e força horizontal total na base) entre 
as diversas Normas. 
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1. Introdução  

O relatório está focado nos critérios para o projeto de edifícios convencionais (residenciais e comerciais). A 
análise se concentra nos seguintes tópicos: 
 

• definição dos períodos de recorrência; 
• definição do zoneamento sísmico; 
• classificação do solo e sua relação com a amplificação do solo; 
• classificação das estruturas em níveis de importância; 
• definição dos sistemas sismo-resistentes e coeficientes de modificação de resposta associado; 
• consideração de irregularidades estruturais e definição dos procedimentos permitidos para as análises; 
• definição da forma dos espectros de resposta de projeto. 



  

Neste artigo, os autores apresentam os itens desenvolvidos pelos mesmos e dão continuidade as análises 
publicadas no artigo de SANTOS et al. (2020).  

 

2. Normas Estudadas  

As Normas ou anexos nacionais a serem estudados são: 
• Anexo nacional búlgaro do Eurocode 8 - BDS EN 1998-1 (2010); 
• Norma brasileira - NBR 15421 (2006); 
• Norma canadense – NBCC (2015); 
• Norma americana - ASCE/SEI 7 (2016); 
• Eurocode 8 (2010);  
• Anexo nacional francês do Eurocode 8 - NF EN 1998-1 (2005); 
• Código sísmico grego - EAK (2000); 
• Norma italiana - Decreto Ministerial 17/01/2018 - Norma Técnica para Estruturas (2018); 
• Código do Japão - Lei de Normas de Construção (1981); 
• Manual de projeto para estruturas civis no México: Design sísmico (2015); 
• Norma neozelandesa - NZS1170.5 (2004); 
• Anexo nacional português do Eurocode 8 - NP EN 1998-1 (2010); 
• Código turco - TBEC (2018). 
 

3. Estudo Comparativo 

3.1. Período de Recorrência  

A Norma canadense NBCC (2015) e a Norma americana ASCE/SEI 7 (2016) definem um período de 
recorrência de 2475 anos, o que corresponde a uma probabilidade de 2% do sismo de projeto ser excedido em 
50 anos. Ambas as Normas admitem a aplicação de um fator de redução de 2/3 nos valores resultantes das 
forças de projeto sísmico. Na Norma canadense, esse fator de redução de 2/3 não se aplica a sistemas 
estruturais com pavimentos com rigidez a esforços horizontais reduzidos e/ou alvenaria não estruturada. 

O Eurocode 8, adotado na Bulgária, França e Portugal e as Normas brasileira e grega recomendam, para o 
requisito de colapso de uma estrutura, a consideração de um período de recorrência de 475 anos. Isso 
corresponde a uma probabilidade de 10% do sismo de projeto ser excedido em 50 anos. Para o requisito de 
limitação de dano, somente o Eurocode 8 recomenda-se um período de recorrência de 95 anos, correspondendo 
a uma probabilidade de 10% do sismo de projeto ser excedido em 10 anos.  
A Norma italiana define inicialmente que a vida útil de uma estrutura é a combinação entre a vida nominal da 
estrutura e classe de uso da estrutura. 
 

3.2. Zoneamento Sísmico 
 
Cada autoridade nacional dos países europeus que seguem o Eurocode 8 é responsável por definir o 
zoneamento sísmico para seu país. O único parâmetro que define a sismicidade local é o valor da aceleração 
para período zero, tendo como referência o solo rochoso (ag). 

A Norma Brasileira NBR 15421 (2006) define cinco zonas sísmicas distintas. Os valores de aceleração sísmica 
horizontal (𝑎 ) variam de 0,025g até 0,15g e classificação de solo do tipo “B” corresponde a rocha. 



  

Na Norma americana ASCE/SEI-7(2016), o zoneamento é feito por mapas detalhados de acelerações máximas 
do solo para os períodos espectrais de 0,2 e 1 segundos e período de transição de período longo TL.  

O Norma Canadense NBCC (2015) fornece os mapas para o pico de aceleração do solo (Peak Ground 
Acceleration – PGA) e acelerações espectrais para os períodos de: 0,2s; 0,3s; 0,5s; 1,0s; 2,0s; 5,5s e 10,0s. 
Todos esses mapas são elaborados sobre o período de recorrência de 2475 anos. 

Na Norma neozelandesa, a aceleração máxima do solo é determinada pela combinação destes três fatores, Z, 
N e R. Estes três fatores são fornecidos pela norma por meio de mapas ou tabelas. O fator 'Z' equivale ao pico 
de aceleração sísmica horizontal para o solo rochoso por um período de recorrência de 500 anos. O fator de 
quase falha 'N', aumenta esse pico de aceleração do solo para locais a até 20 km de uma linha de falha 
conhecida. Para uma estrutura que seja projetada para um período de recorrência diferente do padrão de 500 
anos, existe um fator do período de recorrência 'R' que aumenta ou diminui a aceleração de pico do solo. 

Os mapas de risco sísmico da Turquia fornecem os coeficientes de aceleração espectral para períodos curtos 
e 1s (𝑆  e 𝑆 ). Esses coeficientes são convertidos em coeficientes de aceleração espectral de projeto (𝑆  e 
𝑆 ) multiplicando-os pelos coeficientes do local do solo (𝐹  e 𝐹 ), processo muito similar ao processo de 
cálculo da norma americana. 

 
 

3.3. Classificação do Solo e sua Relação com a Amplificação do Solo 

A amplificação sísmica é devida a camadas mais ou menos rígidas do solo. Isto influencia a definição da forma 
dos espectros de resposta. Em solos mais rígidos, a amplificação do solo é menor, levando a menores valores 
do coeficiente S. 

Todos as Normas analisadas classificam o solo de acordo com o número de golpes no teste de penetração 
padrão (𝑁 ) ou as velocidades de propagação da onda de cisalhamento (𝑣 , ). Para locais onde a 
estratificação do solo não é homogênea, há critérios para obter a média desses parâmetros nas camadas mais 
superficiais do solo (normalmente nos primeiros 30 m). 

O Eurocode 8, os Anexos Nacionais búlgaro e francês e as Normas italiana, neozelandesa e grega definem 
cinco classes, das classes A até E, correspondentes de solos muito rígidos a solos moles. Para duas categorias 
especiais de solo S1 e S2, são necessários estudos especiais para a definição da ação sísmica para o espectro 
de resposta. 

As Normas brasileira, turca e americana definem também cinco classes, das classes A até E, correspondentes 
de solos muito rígidos a moles e uma categoria especial de solo F para a qual são necessários estudos especiais 
para a definição da ação sísmica. Já a Norma Canadense define seis classes de solo (A até F).  

A Norma mexicana define três classes de solo (I, II e III). O tipo de solo I não requer amplificação (solo rígido) 
e os fatores de amplificação para os tipos de solo II e III dependem de quatro zonas sísmicas (A até D). A 
Norma possui dois fatores de amplificação: fatores locais que multiplicam o PGA da rocha para obter o PGA 
em outros tipos de solo (II e III) e fatores de resposta que multiplicam o PGA para obter a aceleração espectral 
máxima. 

A Norma japonesa define os perfis do solo tipo 1, 2 e 3, representando solo rígido, médio e mole, 
respectivamente. O efeito da amplificação do solo é incluído no projeto pelo fator de amplificação da 
superfície do solo. Os valores normalizados de aceleração espectral do projeto são dados para a rocha. 



  

O anexo nacional português inclui requisitos específicos para a classificação do solo no arquipélago dos 
Açores, devido às características geológicas específicas. Para o resto do país, aplica-se a classificação do solo 
na parte comum do Eurocode 8. 

 
3.4. Nível de Importância da Estrutura 

Todos as Normas analisadas reconhecem a necessidade de classificar as estruturas quanto ao tipo de classes 
de importância. Esta classificação vem de estudos de confiabilidade, em função do risco estimado e/ou em 
função das consequências de uma falha. Essa classificação define um fator multiplicador às forças sísmicas. 
São definidas quatro classes de importância nas normas. O fator de importância I = 1 é atribuído a estruturas 
usuais de edifícios residenciais e comerciais em todas as normas. Os valores do fator de importância variam 
nas Normas entre 0,5 e 1,8, dependendo do tipo de estrutura. 

 
3.5. Sistemas Sismo-Resistentes e Coeficiente de Modificação de Resposta  

Todo prédio deve possuir um sistema estrutural que forneça adequada rigidez, resistência e capacidade de 
dissipação de energia nas três direções e, inclusive, um mecanismo de resistência a esforços de torção. Todas 
as normas analisadas reconhecem a impossibilidade de exigir que as estruturas se comportem de maneira 
puramente elástica. Espera-se que as estruturas apresentem um comportamento de não-linearidade física, 
desenvolvendo grandes deformações. Sistema com descontinuidades bruscas de rigidez ou de resistência em 
planta ou em elevação não são recomendados. Uma distribuição uniforme e continua de resistência e de rigidez 
nas estruturas é o ideal. As Normas geralmente definem fatores de redução em função dos materiais e dos 
sistemas estruturais. Os fatores de redução também são expressos em função das classes de ductilidade. 
 
3.6. Irregularidades Estruturais e Procedimentos de Análises Sísmicas 

Todas as Normas analisadas são rigorosas ao recomendar os princípios básicos no projeto conceitual de uma 
construção: simplicidade estrutural, uniformidade e regularidade no plano e na elevação, resistência 
bidirecional e de rigidez a torção, comportamento diafragmático nos pisos e fundação adequada. A 
irregularidade no plano ou elevação exige métodos de análise mais elaborados pelas Normas e critérios mais 
rigorosos para a consideração das forças do projeto. As normas buscam quantificar a irregularidade estrutural. 
As Normas recomendam evitar os pavimentos com baixa rigidez a esforços horizontais. 

Para estruturas regulares e simples, todas as normas permitem o método de análise de força lateral estático 
equivalente, nos casos em que a contribuição do modo fundamental em cada direção é preponderante na 
resposta dinâmica. Todas as normas fornecem meios para avaliação aproximada dos períodos fundamentais 
de uma estrutura.  

Todas as normas permitem o uso da análise espectral. Nas Normas analisadas, os modos considerados na 
análise devem garantir que pelo menos 90% da massa total da estrutura seja mobilizada em cada direção 
horizontal. A ASCE/SEI 7 (2016) indica uma limitação nos períodos estruturais obtidos analiticamente, 
comparando-os com períodos obtidos com fórmulas de avaliação empírica aproximadas. 

Todos as normas permitem também análises lineares de histórico no tempo, usando históricos registrados de 
sismos ou gerados artificialmente, aplicados simultaneamente nas duas direções horizontais. As Normas 
americana e brasileira exigem a comparação entre os resultados obtidos na análise do histórico do tempo com 
os obtidos com a análise espectral.  

Algumas Normas permitem análises não lineares no domínio do tempo, mas substanciadas em relação a 
métodos mais convencionais. Algumas Normas também permitem análises estáticas não lineares (pushover). 



  

3.7. Definições do Espectro de Resposta Elástico Horizontal 
 
Para maioria das normas analisadas neste estudo, o espectro de resposta elástica tem o formato típico e que 
está reproduzido na Figura 1. As acelerações (S) são em função dos períodos natural da estrutura (T).  
Os espectros de resposta elástica são comumente definidos em quatro trechos distintos. Os períodos 𝐴, 𝐵, 𝐶 
são tabelados ou obtidos por expressões matemáticas em função de outros parâmetros contidos nas normas. 
Os valores de 𝐴, 𝐵 e 𝐶 são definidos em função do tipo de estratificação do solo. 
No trecho “1”, os espectros variam linearmente a partir do pico de aceleração do solo (aplicando a 
amplificação do solo e o fator de correção para valores de amortecimento diferentes de 5%) até o patamar com 
acelerações máximas do espectro e no valor do seu período natural a partir de zero até o valor de 𝐴. 
No trecho “2”, região das acelerações máximas espectrais, os espectros apresentam acelerações constantes e 
no valor do seu período natural a partir 𝐴 até 𝐵. 
No trecho “3”, os espectros variam as suas acelerações espectrais em função do inverso de período natural e 
no valor do seu período natural a partir de 𝐵 até o valor de 𝐶. Este tipo de relação matemática caracteriza uma 
função em que a velocidade é constante.  
No trecho “4”, os espectros variam as suas acelerações espectrais em função do inverso ao quadrado de período 
natural e no valor do seu período natural superiores a 𝐶. Este tipo de relação matemática caracteriza uma 
função em que o deslocamento é constante.  
 

 

Figura 1 - Espectro de reposta elástica para sismo horizontal padrão 
 

Na Norma italiana, os parâmetros S, 𝑇 , 𝑇 , 𝑇 e 𝜂 são obtidos por meio de expressões matemáticas cujos 
parâmetros estão na tabela 1 do Anexo B do Decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio (2008).  

A Norma americana define os valores de 𝑇 , 𝑇  e 𝑇  por meio de expressões matemáticas. O item 11.4 da 
ASCE/SEI 7 elenca todos os parâmetros para a determinação do espectro de resposta. 

A Norma brasileira é definida em três trechos, sendo estes os três primeiros trechos definidos no início deste 
item. A NBR15421 define A e B em função de parâmetros 𝐶  e 𝐶  como sendo igual a 0,08. 𝐶 /𝐶  e 
0,4. 𝐶 /𝐶 , respectivamente.  

A Norma canadense fornece mapas para o período de recorrência 2475 anos, para acelerações espectrais para 
diferentes períodos e para os locais da Classe C, solo muito rígido e rocha alterada.  



  

A Norma grega é definida em três trechos, sendo estes os três primeiros trechos definidos no início deste item, 
e define A e B como sendo iguais a 𝑇  e 𝑇 , respectivamente. 

A Norma neozelandesa define duas formas de análise: pelo método espectral ou histórico de tempo e pelo 
método estático equivalente. Para o método espectral, o espectro de resposta elástico é igual ao definido no 
inicio deste item. Para o método estático equivalente, o espectro de resposta elástico é igual  nos trechos “2”, 
“3” e “4”, o trecho “1” apresenta a aceleração espectrais constantes e com o valor igual ao trecho “2”. 

A Norma turca define os valores de 𝑇 , 𝑇  e 𝑇  por meio de expressões matemáticas. Nos itens 2.3.3 e 2.3.4, 
a TBEC (2018) elenca todos os parâmetros e descreve cada um deles para a determinação do espectro de 
resposta.  

Os anexos nacionais búlgaro, francês e português definem os valores tabelados de 𝑆, 𝑇 , 𝑇  e 𝑇 . Para o anexo 
búlgaro, os valores seguem o Eurocode 8 para o tipo 2 diferindo para o tipo 1. Para o anexo francês, os valores 
são em função do zoneamento sísmico. Para o anexo português, os valores seguem o Eurocode para o tipo 1 
e 2.  

4. Análise Sísmica de Um Edifício de Acordo com as Normas  

Este item apresenta as aplicações dos pontos discutidos neste artigo para a análise sísmica de um edifício de 
concreto armado padrão.  
 
4.1. Informações Sísmicas 

Os parâmetros adotados para comparar as normas foram especialmente escolhidos para que todos estivessem 
considerados em todas as normas simultaneamente. Foi considerado um período de recorrência de 475 anos e 
o solo é rochoso. Para estas condições, foi adotado 𝑎 = 0,15𝑔, tendo em vista que o Brasil é o país com 
menor atividade sísmica dentre todos os comparados e que este é o maior nível de sismicidade considerado na 
Norma brasileira. Adotar valores maiores de acelerações do solo obrigariam a fazer uma extrapolação dos 
parâmetros presentes na norma brasileira o que poderia criar distorções nos resultados. 

Na Figura 2 estão os espectros de resposta de todos as normas comparadas neste artigo. 
 

 
Figura 2 – Espectro de resposta elásticas para edifício analisado de acordo com Normas  
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4.2. Informações do Edifício 

Uma estrutura de construção simples e simétrica (o “Model Building”) foi escolhida como exemplo para 
ilustrar a comparação entre os padrões sísmicos. Este modelo é uma adaptação do já analisado por GHOSH e 
FANELLA (2003).  

Os principais dados do edifício são: 
• Resistência nominal do concreto: 𝑓  = 28 MPa. 
• Módulo de Elasticidade: Ec = 32 GPa. 
• Peso específico do concreto: γc = 25 kN/m³. 
• Carga permanente não estrutural (pisos típicos): 1,5 kN/m². 
• Carga permanente não estrutural (cobertura): 0,5 kN/m² (distribuído) mais quatro cargas concentradas 
de 900 kN. 
• Dimensões no plano: 20,1 m x 55,3 m (entre os eixos das colunas). 
• Altura: 45,15 m, em 12 andares 
• Dimensões das colunas: 600 x 600 mm 
• Dimensões das vigas: 300 x 800 mm 
• Espessura das lajes: 200 mm 
• Espessura das duas paredes de cisalhamento: 300 mm 
• Peso total do edifício (carga gravitacional): 126,6 MN 

 

 
Figura 3 - "Model building", pavimento típico 

 
4.3. Resultados da Análise 

As análises espectrais do edifício foram realizadas usando o programa de computador SAP2000. Todos os 
outros parâmetros apresentados no artigo - como nível de importância, amplificação do solo, sistemas sismo-
resistentes – variam entre as Normas e, naturalmente, criariam uma discrepância entre os resultados que não 
são propriamente associados a condição estrutural do “model building”. 

Não foi realizada uma análise estática equivalente, pois as normas adotam critérios diferente de distribuição 
das forças sísmicas estáticas e este tipo de análise seria mais interessante para estudar os efeitos de vários tipos 
de distribuição das cargas feitas nos métodos estáticos equivalentes em diferentes tipos de edificações. 

As análises dos espectros elásticos, utiliza a análise numérica modal por meio da regra CQC (Combinação 
Quadrática Completa). Não foram considerados os fatores de modificação da resposta (fatores de redução 



  

devidos ao comportamento não linear) e, consequentemente, os fatores de redução de rigidez também não o 
foram. 

Períodos e índices de participação modal de massa são obtidos como resultados da análise modal (ver Tabela 
1). O primeiro modo (T = 1,625 s) aparece na direção longitudinal X do edifício, e o segundo (T = 1,099 s) na 
direção transversal Y. Até o sexto modo, 90% da massa total é contabilizada nas duas direções horizontais.  

 
Tabela 1 - Resultados da Análise Modal 

Modo 
Período 

(s) 

Somatório da participação modal da massa da edificação 
Translação 

Eixo X 
Translação 

Eixo Y 
Translação  

Eixo Z 
Rotação  
Eixo X 

Rotação  
Eixo Y 

Rotação  
Eixo Z 

1 1,625 0,852 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 
2 1,099 0,852 0,729 0,000 0,245 0,059 0,000 
3 0,948 0,852 0,729 0,000 0,245 0,059 0,729 
4 0,536 0,945 0,729 0,000 0,245 0,329 0,729 
5 0,313 0,973 0,729 0,000 0,245 0,351 0,729 
6 0,299 0,973 0,900 0,000 0,631 0,351 0,729 
7 0,258 0,973 0,900 0,000 0,631 0,351 0,889 
8 0,218 0,985 0,900 0,000 0,631 0,380 0,889 
9 0,194 0,985 0,900 0,426 0,631 0,380 0,889 
10 0,165 0,991 0,900 0,426 0,631 0,390 0,889 

 

Os deslocamentos são obtidos a partir de análises espectrais para a combinação de componentes modais. 

É importante ressaltar que as comparações apresentadas dos deslocamentos obtidos no topo do edifício (Figura 
4 nas direções X e Y) e das forças horizontais totais (Figura 5 nas direções X e Y) são baseadas no menor 
valor comum a todas as normas para a aceleração horizontal máxima do solo tendo como referência o 
zoneamento sísmico de cada país. 

 

 
Figura 4 - Deslocamento do topo do edifício na direção longitudinal X e transversal Y 
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Figura 5 - Cisalhamento total da base na direção longitudinal X e transversal Y 

 
Observa-se que os diferentes espectros de resposta levam a diferentes resultados, podendo estas diferenças ser 
de 478% e 260% nos deslocamentos nos eixos X e Y, respectivamente, e de 427% e 216% nas forças na base 
nos eixos X e Y, respectivamente. Nota-se que os deslocamentos na direção Y são menores, entre 25% e 40% 
quando se compara os deslocamentos para uma mesma norma, do que os deslocamentos em X. Isto se deve 
ao pilar-parede, que é elemento sismo-resistente, e tem o seu eixo perpendicular ao eixo transversal ao eixo 
Y. Nota-se também que há uma relação entre espectro de resposta elástico e os deslocamentos e as forças na 
base. As curvas espectrais com valores maiores são as mesmas que apresentam maiores deslocamentos e forças 
na base.  

5. Conclusão 

Com relação aos textos das normas sísmicas, observa-se uma convergência em vários tópicos abordados neste 
artigo. Um ponto em comum é a procura por soluções estruturais sismo-resistentes simples, uniformes e 
simétricas. Percebe-se a necessidade de que o projeto estrutural deva fornecer ductilidade para a dissipação 
de energia no início da não linearidade física dos elementos estruturais.  

Com relação ao modelo estudado, os espectros de respostas são todos regidos pelos parâmetros estabelecidos 
em norma. O espectro de resposta elástica definida por norma é a envoltória de sismos reais ou artificiais 
escolhidas pelos grupos de estudo que trabalham para elaboração e manutenção das normas técnicas. Essas 
diferenças são perceptíveis nas análises dos resultados, onde se observam diferenças que podem a chegar a 
478% entre o menor e o maior deslocamento e de 427% entre a menor e a maior força de base.  

Com a finalidade de estimular novos trabalhos neste campo de estudo é sugerida uma análise estrutural não 
linear permitindo a formação de rótulas plásticas nos elementos estruturais com o objetivo de se comparar os 
resultados (deslocamentos e forças na base) e a identificação do possível mecanismo de colapso estrutural 
progressivo. 
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