
Resumo 

Este trabalho tem como principal objectivo a quantificação de coeficientes de comportamento de 

edifícios com estruturas de betão armado usando um método global de análise sísmica de estruturas.  

Os edifícios considerados foram criteriosamente definidos com o intuito de evidenciar a influência de 

determinados parâmetros, tais como a frequência própria de vibração, a altura, a regularidade ou tipo 

de irregularidade da estrutura e o tipo de acção sísmica, no comportamento sísmico de edifícios com 

estruturas em pórtico de betão armado.  

As diferentes respostas sísmicas foram obtidas com recurso a um programa de cálculo automático de 

análise dinâmica em regime não linear de estruturas, tendo ao todo sido considerados 17 edifícios 

sujeitos a 8 acelerogramas com diferentes níveis de amplificação, sendo 4 representativos de um 

sismo próximo com curta duração e alta intensidade e os outros 4 de um sismo afastado com maior 

duração e menor intensidade. Nos edifícios estudados incluem-se edifícios de 4, 8 e 20 pisos com 

estruturas regulares ou irregulares de diferentes tipos e cujas frequências são representativas dos 3 

ramos do espectro de resposta regulamentar da acção sísmica. Os diferentes tipos de irregularidade 

das estruturas consideradas foram definidos a partir do critério de definição de edifício regular e 

irregular do EC8.  

A quantificação dos coeficientes de comportamento foi efectuada através de um método global 

baseado na teoria da segurança estrutural, a partir do conhecimento das funções de distribuição das 

acções e das resistências e das funções de vulnerabilidade de cada edifício.  

Ao longo do trabalho foram também realizados vários estudos paramétricos para calibrar alguns 

parâmetros com influência na análise sísmica de estruturas.  

Abstract 

This thesis uses a global seismic analysis method of reinforced concrete structures to quantify 

behaviour coefficients of buildings.  

The considered buildings were defined in order to emphasize the influence of some parameters, such 

as the frequency of vibration, the height, the regularity or the irregularity type of structure and the 

seismic action type to which a building is subjected, in the seismic behaviour of buildings with 

reinforced concrete frames.  

The several seismic responses were obtained with a computer code for nonlinear dynamic analysis of 

structures, having altogether been analised 17 buildings subjected to 8 acceleration time series with 

different amplification levels, representing 4 of them a near earthquake with high intensity and short 

duration and the other 4 a distant earthquake with low intensity and longer duration. On studied 



buildings there are some with 4, 8 and 20 stories, which present one type of regular and several types 

of irregular frames, being their frequencies are representative of 3 spectrum response of seismic 

action branches. The different types of irregularities of structures were defined based on the regular 

and irregular building criteria of EC8.  

The evaluation of behaviour coefficients was made through a global method, which is based on 

structural safety, after the action and resistance distribution functions and vulnerability functions of 

each building was known.  

During the work, parametric studies that aimed at the calibration of some parameters with influence on 

the seismic analysis of structures were also made.  


