
Resumo 

Neste trabalho são desenvolvidos e apresentados modelos numéricos que permitem efectuar a 

análise dinâmica de estruturas de edifícios, com comportamento linear elástico e solicitadas por 

acelerações sísmicas traduzidas pelas suas diversas componentes.  

A acção sísmica é caracterizada por espectros de resposta de acelerações, recorrendo-se nesse 

caso ao Método de Sobreposição Modal para o cálculo da resposta dinâmica, ou então por 

acelerogramas reais ou artificiais, para o que se utilizam Métodos de integração Directa na resolução 

das equações de equilíbrio.  

Para o Método de Sobreposição Modal são apresentados dois processos de combinação das 

respostas modais máximas às diversas componentes da acção sísmica e discute-se qual deles 

apresenta vantagem em ser adoptado.  

A importância da componente sísmica vertical é discutida com base na análise dinâmica de um 

conjunto de pórticos planos de estruturas correntes, utilizando-se para tal um modelo com formulação 

de matriz de massa consistente que permite incluir aquela componente para além da horizontal. 

Neste modelo são também adoptados os métodos de Condensação Estática e Dinâmica no sentido 

de averiguar a sua aplicabilidade a este tipo de estruturas e propôr modelos simplificados de massa 

concentrada capazes de captar os efeitos preponderantes da acção sísmica horizontal e vertical.  

Desenvolve-se um modelo de estruturas tridimensionais baseado no modelo de 3 graus de liberdade 

por piso, no qual se procede também à compatibilização dos deslocamentos verticais nos nós 

pertencentes a diferentes sub-estruturas. As vantagens deste procedimento são evidenciadas 

mediante a análise de algumas estruturas e traduzem-se por uma melhor caracterização da rigidez 

global, bem como uma distribuição de esforços mais correcta com especial incidência nos pilares.  

Analisa-se o problema da flexão biaxial dos pilares de edifícios sujeitos a acelerações sísmicas 

horizontais em duas direcções, com base no cálculo dum conjunto de estruturas correntes sob a 

acção de vários acelerogramas reais, procurando obter-se indicações sobre a forma de combinar os 

momentos flectores que solicitam os pilares em duas direcções ortogonais.  

Abstract 

This study presents numerical methods for the linear elastic dynamic structural analysis of buildings 

considering several components of seismic acceleration.  

The seismic loading may be characterized by acceleration response spectra, in which case the Modal 

Superposition Method is used for response calculation, or alternatively by real or artificial earthquake 

accelerograms using Direct Integration Methods for the equilibrium equation solution.  



In the Modal Superposition context, the combination of maximum modal response corresponding to 

the various seismic components is carried out by two processes that are compared and discussed.  

In order to discuss vertical seismic action effects, a number of plane frames is studied using a dynamic 

analysis code with a consistent mass matrix model, which includes the vertical seismic component in 

addition to the horizontal one. Static and Dynamic Condensation capabilities have also been 

implemented into that code, in order to determine their usefulness on such structures and to propose 

simplified concentrated mass models which can reproduce the main horizontal and vertical seismic 

effects.  

A three-dimensional model is developed, based on the three degrees of freedom per floor model, 

which also includes vertical displacement compatibility between nodes belonging to different 

substructures. Several numerical examples are included, under static and dynamic conditions, to 

illustrate the model advantages such as a better global stiffness definition, as well as a more precise 

stress distribution, particularly in columns.  

Biaxial columns bending under bidirectional seismic acceleration is analysed by studying several 

current building structures subjected to real earthquake loading in order to determine out how to 

combine the two orthogonal bending moments in columns.  


