
Resumo 

Neste trabalho é analisada a influência da acção sísmica no dimensionamento e segurança das 

estruturas, sendo dada particular atenção à selecção das variáveis que melhor descrevem as acções 

sísmicas intensas e os correspondentes comportamentos estruturais.  

Na Introdução sintetiza-se a história da engenharia sísmica, identificando os problemas a resolver e 

enquadrando as opções que nortearam este trabalho.  

No segundo capítulo faz-se uma apresentação detalhada de uma metodologia probabilística de 

verificação da segurança, que tem em conta as incertezas características da engenharia sísmica e a 

não-linearidade do comportamento estrutural.  

No capítulo seguinte referem-se brevemente as noções fundamentais da Sismologia e descrevem-se 

pormenorizadamente os diversos modelos que idealizam os fenómenos sísmicos e que permitem a 

identificação de cenários sísmicos de uma forma consistente com o risco sísmico. Estes modelos são 

quantificados para o caso de Portugal Continental, obtendo-se mapas de risco sísmico para vários 

períodos de retorno e várias grandezas representativas da severidade das acções sísmicas.  

A técnica de geração numérica de acelerogramas representativos dos cenários sísmicos, não-

estacionários em amplitude e frequência, é apresentada no capítulo 5, sendo feita a sua aplicação 

para as cidades de Lisboa e Porto, e cenários de sismo próximo e sismo afastado.  

Os acelerogramas assim obtidos são utilizados na análise do comportamento de estruturas no 

capítulo 6. O objectivo desta análise é a calibração de métodos de dimensionamento, através da 

quantificação de valores de coeficientes de comportamento, de modo a obter-se um valor desejável 

da probabilidade de colapso. Considera-se em primeiro lugar a quantificação do coeficiente de 

comportamento global a partir do modelo unidimensional da resposta dinâmica das estruturas; 

finalmente, estuda-se o comportamento de edifícios assimétricos em planta, definindo e quantificando 

coeficientes de comportamento locais, de modo a que estas estruturas tenham a mesma 

probabilidade de colapso que as correspondentes estruturas simétricas.  

Abstract 

Earthquake resistant design and structural safety concerning seismic events are analysed, with 

special emphasis on the selection of the best parameters to describe strong ground motion and the 

resulting structural behaviour.  

The history of earthquake engineering is briefly told in the Introduction, in order to identify unsolved 

problems and to explain the options taken in this thesis.  



In chapter two is comprehensively presented a probabilistic methodology for safety verification, which 

takes into account the uncertainties in earthquake phenomena and nonlinearities in structural 

behaviour.  

The basic concepts of strong motion seismology are briefly introduced in the following chapter; the 

different models that idealise seismic events and enable the identification of hazard-consistent seismic 

scenarios are also dealt with, but in a more detailed manner. Those models are subsequently 

quantified for the case of mainland Portugal and hazard maps are obtained for different return periods.  

The generation of artificial non-stationary accelerograms is presented in chapter five. Samples of 

accelerograms are obtained for Lisbon and Oporto sites and for the short distance and long distance 

seismicity scenarios.  

Those accelerograms are used as the input for the study of earthquake behaviour of structures in 

chapter six. The purpose of this study is validating design methods through the quantification of 

behaviour coefficients corresponding to a target probability of collapse. The quantification of global 

behaviour coefficient is considered firstly, on the basis of a single-degree-of-freedom model of the 

dynamic behaviour of a structure. Finally, the earthquake performance of asymmetric-in-plan buildings 

is analysed, and local behaviour coefficients are defined and quantified, with the objective of making 

possible the design of asymmetric structures for the selfsame probability of collapse of symmetric 

structures.  


