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1. RESUMO 

Devido à graves colapsos de estruturas devido à ações terroristas, erros antrópicos e 

acidentes, normas que fizessem referência ao colapso progressivo tiveram que ser 

desenvolvidas e algumas revisadas, o que demanda de uma maior importância para a 

pesquisa no comportamento estrutural de edifícios durante o fenômeno. 

O entendimento e estudo da resposta estrutural de um edíficio após aplicações de cargas 

excepcionais, como as explosivas, é possível com o auxílio de softwares de cálculo 

estrutural disponíveis no mercado. Porém, há uma quantidade muito limitada de trabalhos 

nacionais disponíveis no escopo do colapso progressivo. Este trabalho de graduação irá 

coletar informações de referências internacionais e apresentar um estudo detalhado com 

respeito ao fenômeno do colapso progressivo e suas causas em um edifício de concreto 

armado. 

Para a integridade do estudo aqui apresentado, modelos estruturais de um edíficio de 16 

andares foi feito no software CAD/TQS seguindo recomendações da norma NBR 6118: 

2014 e também da norma americana ACI 318M – 11. E ambos os modelos serão 

submetidos à uma simulação durante o fenômeno do colapso progressivo por meio da 

retirada de pilares, coletando assim envoltórias dos esforços internos solicitantes. 

2. INTRODUÇÃO 

A norma norte americana ASCE Standard 7-05 define o colapso progressivo  como “a 

propagação de uma falha local inicial de elemento à elemento estrutural, e eventualmente 

resultando no colapso de toda estrutura ou grande parte dela”. Sendo assim, o colapso 

progressivo pode tomar proporções locais ou globais, isso dependerá da capacidade da 

estrutura em ser redundante o suficiente para distribuir eficientemente os esforços, 

apresentar continuidade entre seus elementos (lajes, vigas e colunas) e a ductilidade 

necessária para que os esforços sejam bem absorvidos sem levar à ruptura de elementos 

estruturais. 

Para se evitar o colapso progressivo, é necessário um estudo cauteloso durante a fase 

de projeto, onde, com auxílio de softwares de cálculo estrutural, é possível verificar 

situações críticas por meio de métodos diretos e indiretos de cálculo. Tais métodos 



seguem recomendações construtivas sugeridas por divisões do governo norte americano 

(GSA; DOD) para prevenir o fenômeno do colapso progressivo.  

3. OBJETIVOS 

Revisão da literatura existente sobre o fenômeno da onda de choque incidente em uma 

estrutura, da análise dinâmica do impulso e do colapso progressivo (causas e 

consequências). Apresentação de casos históricos e como cada estrutura se comportou 

diante de ações excepcionais. Realização do estudo de um edifício (análise estrutural), 

analisando antes, e depois do colapso progressivo. Realização do estudo do fenômeno 

do colapso progresso na estrutura. Verificação da norma brasileira. Verificação das 

normas internacionais. Proposição de recomendações construtivas para a norma 

brasileira. 

4. METODOLOGIA 

Todo o progresso baseado no objetivo proposto é traçado em cima de uma vasta 

pesquisa de referências de caráter internacional e nacional. Utiliza-se como ferramenta 

de modelagem e cálculo estrutural, o programa CAD/TQS (versão 19). 

São criados dois modelos diferentes (um seguindo os carregamentos propostos pela 

norma brasileira e outro a norma americana de Nova Iorque). Cada modelo será 

analisado avaliando o Estado Limite Último. Cada modelo também é avaliado durante o 

fenômeno do colapso progressivo, onde pilares de andares susceptíveis à explosões 

serão retirados do modelo, verificando assim a integridade da estrutura pelos esforços 

internos solicitantes e estabilidade global. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Historicamente, ações excepcionais como explosões e colisões devido à atividades 

terroristas ou acidentes não são tão frequentes como outras ações aplicadas na 

estrutura. Porém quando ocorrem, causam resultados desastrosos e colocam milhares 

de vidas em risco. Devido à este motivo, o trabalho coletou informações dos mais graves 

acidentes devido ao colapso de estruturas ao longo da história. E para entender o 

fenômeno do colapso progressivo, a principal causa, os carregamentos explosivos, são 

explicados em detalhes de como ocorrem, quais as categorias dos explosivos, como as 



explosões se propagam no meio, como as explosões são mensuradas, como uma 

estrutura se comporta diante do impacto de uma onda de choque (diagrama de pressões 

e impulso) e os parâmetros relacionados ao fenômeno. É apresentado também um 

estudo detalhado no escopo de dinâmica das estruturas e explicando o comportamento 

estrutural diante de um impacto explosivo segundo o equacionamento da interação 

choque-estrutura e ressonância. 

O fenômeno do colapso progressivo é introduzido e apresentado também em detalhes, 

considerando importantes características estruturais como continuidade, redundância e 

ductilidade. Além de demonstrar diferentes métodos de análise e recomendações 

construtivas propostos por normas internacionais 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a avaliação futura de todos os modelos estruturais é esperado um aumento 

significante dos esforços internos solicitantes nas proximidades do pilar retirado pois 

vigas apoiadas serão tornadas em vigas de transição, é possível haver punção em lajes 

e superdimensionamento de pilares pelo software CAD/TQS que levará ao esmagamento 

do concreto e assim, sua ruptura. 

O Colapso Progressivo pode ser causado por diversas formas em uma estrutura, porém, 

a mais significante delas é as explosões que colocam todo o sistema estrutural sob o 

fenômeno da dinâmica impulsiva. Portanto o edificio precisa apresentar robustez 

adequada para resistir à estas ações excepcionais, obtida por meio de dutilidade, 

redundância e continuidade estrutural ideais. 
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