
Resumo 

A aplicação de diversos modelos de dimensionamento sísmico a várias estruturas de edifícios de 

betão armado e a comparação do comportamento dessas estruturas quando solicitadas por acções 

sísmicas constitui um dos objectivos desta dissertação.  

O segundo objectivo constitui o desenvolvimento, e aplicação a diversos exemplos, dum novo modelo 

de dimensionamento sísmico de estruturas regulares de betão armado, cuja característica inovadora 

reside na consideração de análises não lineares dinâmicas no processo de dimensionamento dos 

diversos elementos estruturais.  

Relativamente ao primeiro objectivo enunciado, são apresentados alguns dos métodos de 

dimensionamento sísmico disponíveis, passando por métodos clássicos associados à aplicação do 

Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, e do Regulamento de 

Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, como o método Estático e o método de Rayleigh, pelo 

método base proposto pelo Eurocódigo 8, cuja aplicação deve estar associada ao Eurocódigo 2, até à 

formulação do Dimensionamento Baseado em Deslocamentos, "Displacement Based Design", que 

constitui uma metodologia recentemente desenvolvida que tem como fundamento base a definição 

prioritária da geometria deformada da estrutura de modo a que o dimensionamento sísmico seja uma 

função explícita dos deslocamentos que a estrutura poderá sofrer.  

A avaliação do comportamento das diversas estruturas dimensionadas pelos diversos métodos 

referidos foi realizada através de análises não lineares dinâmicas onde a acção sísmica foi simulada 

por acelerogramas artificiais derivados a partir dos espectros de resposta regulamentares. A 

modelação estrutural dos edifícios foi realizada através de elementos de barra planos, em que se 

considera o comportamento não linear concentrado em rótulas plásticas com comprimento fixo junto à 

extremidade dos elementos. O comportamento não linear dessas zonas é definido com base em 

curvas trilineares do tipo momento flector-curvatura para o carregamento monotónico, obtidas de 

acordo com as leis de comportamento material do aço e do betão admitidas, e no modelo histerético 

de Costa e Costa (1987) para a simulação do comportamento cíclico.  

Relativamente ao segundo objectivo mencionado, são apresentadas as diversas fases que o 

constituem. Refere-se que é, inicialmente, efectuado o pré-dimensionamento das dimensões das 

secções dos diversos elementos resistentes bem como das respectivas armaduras, em seguida são 

definidas as curvas que representam o comportamento não linear de cada secção resistente, 

posteriormente, é realizada a análise não linear dinâmica da estrutura, conduzida separadamente 

para as direcções X e Y, que definem o sistema de eixos em que se referencia a planta da estrutura, 

através duma associação plana de pórticos em comboio e, finalmente, efectua-se uma verificação do 

pré-dimensionamento onde são calculadas novas armaduras e/ou novas secções a partir da 

distribuição de esforços que resulta da análise não linear dinâmica. O processo de dimensionamento 

termina quando uma determinada tolerância, relativa às áreas de armadura, é verificada, caso 

contrário, é realizada uma nova análise da estrutura, repetindo-se o processo de verificação.  



O método proposto foi aplicado a duas estruturas de edifícios de betão armado, sendo obtidos 

resultados que permitiram avaliar as suas potencialidades, bem como evidenciar as maiores 

dificuldades da sua aplicação.  

Abstract 

This dissertation's first main objective was to apply several seismic design methodologies to a set of 

reinforced concrete building structures and compare their structural behaviour when acted by seismic 

events.  

The second main objective was to develop, and apply to a couple of example case structures, a new 

seismic design method for regular reinforced concrete building structures featuring, as an innovating 

characteristic, the non linear analysis of the structure within the actual proportioning and detailing 

process of the member sections.  

Regarding the first stated objective, several of the available seismic design methodologies are 

presented. They range from classic methods associated with the current Portuguese codes, like the 

Static method and Rayleigh's method, to the base method proposed by Eurocode 8, that must also be 

associated with Eurocode 2, and, also, to Displacement Based Design. The latter is a recently 

developed methodology that allows the design to be an explicit function of the structure's displaced 

shape when acted by a seismic event.  

The structural behaviour of the several design cases is assessed through a set of non linear dynamic 

analyses where the seismic events are simulated by a set of code response spectra compatible 

accelerograms. The building structure is modelled at the member level using 2D member-type non 

linear macro models with non linear behaviour located at the end zones' plastic hinge length. Non 

linear behaviour is simulated through a trilinear skeleton moment-curvature for monotonic loading, 

based on the material behaviour laws of steel and concrete, and the hysteresis rules of the Costa-

Costa model (1987) to simulate cyclic behaviour.  

Regarding the second stated objective, the basic steps of the proposed method are presented. The 

method begins with a pre-design stage where member sections and reinforcement ratios are set. Next, 

trilinear curves of each structural section are calculated in order to simulate non linear behaviour and 

the non linear dynamic analysis of the structure is then performed for the X and Y directions of the 

structure, as their frames are separately grouped in series. Finally, based on the local quantities 

calculated through the non linear dynamic analysis, new member detailing is generated. The design 

process stops when the new member detailing lies within an acceptable tolerance, referred to the 

detailing from a previous structural solution otherwise, the non linear analysis process is until an 

acceptable structural solution is found, in light of the selected tolerance.  

A set of two reinforced concrete building structures was designed according to the proposed method in 

order to assess its suitability and the difficulties of its application.  


