
Resumo 
 
A avaliação do comportamento de sistemas estruturais implica uma análise dos 

riscos e incertezas a eles associados. Para avaliar com maior precisão os riscos 

associados à segurança estrutural têm vindo a ser aplicados nos últimos anos, 

cada vez com maior frequência, métodos probabilísticos de fiabilidade. As 

dificuldades encontradas na aplicação mais generalizada destes métodos estão 

sobretudo associadas à pouca eficiência em resolver problemas estruturais de 

elevada dimensão. 

As técnicas que utilizam processos de simulação, como o método de Monte Carlo, 

têm grandes custos computacionais para sistemas estruturais mais complexos 

mesmo quando a implementação computacional inclui técnicas de redução da 

variância. As técnicas de fiabilidade correntes, como os métodos FORM e SORM, 

são hoje geralmente aceites sendo as suas aplicações bastante simples quando 

existe uma formulação explícita do problema estrutural. No entanto, quando não 

há relações explícitas entre as variáveis, como por exemplo no método dos 

elementos finitos, a aplicação destas técnicas de fiabilidade para avaliar a 

incerteza da resposta estrutural torna-se mais exigente e pouco eficiente. 

Neste trabalho apresenta-se um método eficiente para avaliar a incerteza da 

resposta estrutural que conjuga técnicas de perturbação com os métodos de 

elementos finitos. Esta metodologia permite, com uma única análise estrutural, 

avaliar o valor médio e o desvio padrão da resposta estrutural, em termos de 

deslocamentos ou forças, definindo a priori as distribuições de probabilidade das 

variáveis aleatórias básicas do problema. 

Consequentemente é realizada uma análise muito mais rápida quando comparada 

com os métodos mais frequentemente utilizados baseados nas técnicas correntes 

de fiabilidade. As variáveis aleatórias básicas são definidas através dos seus 

valores médios, desvios padrão e coeficientes de correlação. Os resultados 

obtidos são exactos quando a função da resposta estrutural é linear e as 

distribuições das variáveis aleatórias básicas são normais ou aproximadamente 



normais. Os resultados permanecem apropriados se forem utilizadas 

aproximações adequadas. 

Descrevem-se os procedimentos necessários para implementar estas técnicas 

num programa de elementos finitos para vários tipos de distribuições de 

probabilidade. Este programa pode ser utilizado com métodos de fiabilidade de 

primeira ordem e com o método de simulação de Monte Carlo. Além disso, está 

preparado para variáveis aleatórias correlacionadas e/ou com distribuição não 

normal. Também se apresentam aplicações da metodologia desenvolvida assim 

como comparações com outros métodos. 

 

 

Abstract 
 

The assessment of behaviour of structural systems involves risk and uncertainty 

evaluation. 

To evaluate more accurately the risk associated to structural safety, probabilistic 

and reliability techniques have been applied increasingly in the last years. The 

generalized application of these techniques has been delayed by the inefficiency to 

solve complex or large problems. 

Techniques employing simulation procedures, such as crude Monte Carlo method, 

have high computational cost in large structural systems even if the computational 

efficiency is implemented with variance reduction techniques. Current reliability 

techniques, such as FORM and SORM, are widely acceptable and their application 

is rather simple when an explicit formulation of the structural problem exists. 

However, when there are not explicit relations between variables, such as the finite 

element method, the application of these reliability techniques to evaluate the 

uncertainty of structural response is more difficult and less efficient. 

In this work is presented an efficient method to evaluate structural uncertainty that 

couples perturbation techniques with the finite element method. This methodology 

allows, in only one structural analysis, to evaluate the mean value and the standard 

deviation of the structural response, in terms of displacements or forces, by 



defining previously the probability distribution of problem basic random variables. 

Consequently a much faster analysis is performed, when compared with the 

current methods based on reliability techniques. The structural random variables 

are described by their mean values, standard deviation and correlation coefficients. 

The results obtained are exact when structural response function is linear and 

normal or quasi-normal distributions of random variables are guaranteed. The 

results remain accurate if appropriate approximations are employed. 

The necessary procedures to implement these techniques in a finite element 

program for some probability distributions are described. This program can be 

used with first order reliability methods and Monte Carlo simulation method. 

Furthermore, it allows correlated random variables and/or non normal distributions. 

Applications of the developed methodology and their comparison with other 

methods are also presented. 
 


