
Resumo 

O objectivo principal deste trabalho é a avaliação analítica da influência das paredes de alvenaria na 

resposta sísmica de estruturas porticadas de betão armado, com a perspectiva de contribuir para o 

esclarecimento da importância da consideração da presença das paredes de alvenaria em projecto.  

É caracterizada a evolução da resposta estrutural de pórticos preenchidos com paredes, 

descrevendo-se os vários mecanismos de rotura. São apresentados os principais efeitos, favoráveis e 

desfavoráveis, provocados pelos sismos, devidos à existência das paredes de alvenaria.  

Descrevem-se os principais modelos analíticos utilizados na simulação do comportamento de pórticos 

de betão armado preenchidos com paredes, tecendo-se considerações acerca da sua aplicabilidade.  

A análise estrutural é efectuada modelando o edifício através da associação em comboio dos pórticos 

e das paredes de alvenaria. São apresentados os modelos de comportamento histerético, de acordo 

com a modelação estabelecida para os elementos estruturais. É feita a descrição do programa de 

cálculo usado na análise dinâmica, realçando-se a metodologia empregue na avaliação das parcelas 

energéticas envolvidas. A acção sísmica é caracterizada por quatro séries temporais de acelerações 

obtidas de acordo com os espectros de potência definidos no RSA. Descreve-se o programa de 

cálculo desenvolvido para a análise estática de dois modelos experimentais existentes na bibliografia, 

com o objectivo de calibrar as curvas histeréticas dos elementos estruturais.  

Realiza-se um estudo paramétrico envolvendo: intensidade da acção sísmica, rigidez, resistência 

lateral e parâmetro de degradação de resistência das paredes de alvenaria. Caracteriza-se a resposta 

sísmica relativa aos estudos paramétricos efectuados, relatando-se as principais conclusões e 

apontam-se possíveis acções futuras.  

Abstract 

The main purpose of the present thesis is the analytical evaluation of the influence of masonry panels 

on the seismic behaviour of reinforced concrete structures.  

The evolution of the structural response of infilled frames is presented and the failure mechanisms are 

described. The main effects, advantageous and adverse, due to earthquake actions are also 

presented.  

The most important analytical models used for studying the behaviour of masonry infilled frames are 

referred and some reflections concerned with their applicability are made.  

The structural analysis is developed for reinforced concrete frames and infill masonry panels in a 

planar association. The hysteretic behaviour models are presented according to the modelling 

established for the structural elements.  



The computer code used in non-linear dynamic analysis is described, emphasizing the formulation 

used in energetic evaluation. The earthquake ground motion is characterised by four acceleration time 

series according to the power spectra recommended in the Portuguese code (RSA). A computer 

program for non-linear static analysis is presented in order to calibrate the hysteretic models based on 

experimental results.  

A parametric study is performed. The main parameters are: earthquake action leveI, infill masonry 

stiffness, lateral strength and strength degradation parameter. The seismic response of alI examples is 

characterised, the main conclusions are presented and some suggestions are put foward concerning 

future work in this domain.  


