
Resumo 

No âmbito desta tese procede-se ao desenvolvimento de modelos numéricos com o objectivo de 

efectuar o cálculo de esforços estáticos e dinâmicos, devidos a acções horizontais, instalados em 

estruturas de edifícios com comportamento linear quer do ponto de vista físico quer do ponto de vista 

geométrico. A análise dinâmica assenta no Método da Sobreposição Modal, sendo a acção sísmica 

caracterizada por espectros de resposta.  

Apresentam-se os aspectos gerais do modelo 3 graus de liberdade por piso, e expoêm-se os 

conceitos envolvidos no seu estudo dinâmico.  

É proposto um método simplificado que permite a quantificação dos esforços dinâmicos em estruturas 

com um certo grau de complexidade, com base em programas de cálculo de pórticos planos.  

Descrevem-se e validam-se dois programas de cálculo automático: o primeiro, cuja listagem e modo 

de utilização são apresentados, é desenvolvido na sequência da proposta anterior; o segundo recorre 

ao modelo 3 graus de liberdade por piso e admite a consideração de elementos com resistência à 

torção.  

Faz-se ainda a apologia da utilização da linguagem C no desenvolvimento de programas.  

Abstract 

This thesis presents numerical methods for the calculation of the static and dynamic horizontal forces 

which take place on bulding structures which react in a linear fassion, both geometrically and 

physically. The dynamic analysis is based on the Modal Superposition Method. The loading is 

performed via response spectra.  

Also presented are general aspects of the 3 degrees of freedom per floor model, both in static and 

dynamic studies.  

A simplified method is proposed, which permits the quantification of dynamic forces in structures with 

a certain degree of complexity, only by means of plain frames programs.  

Furthermore, this thesis describes and validates two programs: the first (based on the simplified 

method) is included in form of a listing and is described under a users point of view; the second utilizes 

the 3 degrees of freedom per floor model, admiting tortion resistant elements.  

The C programming language is defended as an efficient tool for the implementation of structural 

programs.  


