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1. RESUMO	

Este	 trabalho	 apresenta	 um	 estudo	 do	 comportamento	 de	 uma	 edificação	

rígida	submetidas	a	uma	explosão	do	gás	GLP,	associado	a	simulações	amparado	por	

meio	de	um	software	computacional	baseado	em	elementos	finitos,	o	SAP2000®.		

2. INTRODUÇÃO	

Os	processos	explosivos	acompanham	as	civilizações	desde	o	século	I	até	os	

dias	de	hoje,	entretanto,	eventos	recentes	tais	como	ataques	terroristas	e	acidentes,	

reforçam	o	 fato	que	um	estudo	abrangente	 sobre	o	 tema	explosão	é	necessário	e	

possui	grande	influência	na	sociedade	atual.		

Um	dos	principais	vilões	dos	acidentes	domésticos	é	o	GLP	(gás	liquefeito	de	

petróleo),	popularmente	conhecido	gás	de	cozinha.	Nos	dias	de	hoje	é	utilizado	por	

95%	da	população	brasileira	(SINDIGAS,	2018).		

As	 explosões	 produzem	 ondas	 de	 choque	 que	 podem	 expressar	 grande	

ameaça	 à	 segurança	 das	 edificações	 civis	 e	 de	 seus	 usuários.	 Seus	 parâmetros	

possuem	 alto	 grau	 de	 complexidade	 e	 não-linearidade,	 sendo	 respaldados	 por	

recursos	computacionais	para	execução	de	simulações.		

3. OBJETIVOS	

Este	trabalho	tem	por	objetivo	analisar	por	meio	do	software	SAP2000®	ações	

impulsivas	e	explosões,	desenvolver	simulações	para	estudo	da	propagação	da	onda	

de	choque	pelo	ar	e	a	interação	da	mesma	com	superfícies	rígidas	de	uma	estrutura	

visando	 a	 possibilidade	 de	 resguardar	 estruturas	 nos	 quesitos	 de	 resistência	 e	

segurança.	

	



4. METODOLOGIA	

A	 metodologia	 deste	 trabalho	 consiste	 em	 estudar	 um	 vasto	 campo	

bibliográfico	 em	 busca	 de	 informações	 sobre	 normas	 e	 parâmetros	 para	 a	

modelagem	computacional	de	vibração	estrutural	devido	ao	 impacto	de	uma	onda	

de	 choque.	 Em	 seguida	 definir	 a	 onda	 de	 choque	 característica,	 para	 então	

desenvolver	uma	modelagem	computacional	no	software	SAP2000®	proporcionando	

análises	a	partir	das	solicitações	das	ondas	de	choque	danos	na	estrutura.	

5. DESENVOLVIMENTO	

Uma	 explosão	 é	 um	 fenômeno	 resultante	 de	 uma	 liberação	 repentina	 de	

energia,	que	deve	acontecer	tão	rapidamente	que	a	mesma	acumula-se	em	grande	

quantidade	no	 local	da	explosão,	 (adaptado	de	Kinney	e	Graham,	1985).	Para	este	

trabalho	 o	 carregamento	 explosivo	 ocorre	 dentro	 uma	 estrutura	 fechada	 com	

conjunto	 limitado	de	aberturas	para	o	meio	externo,	 caracterizando	uma	explosão	

parcialmente	confinada.	

Um	aspecto	importante	de	qualquer	grande	explosão	no	ar	é	a	onda	de	choque	

que	ele	 forma.	Esta	onda	é	gerada	quando	a	atmosfera	que	circunda	a	explosão	é	

empurrada	 forçosamente	 radialmente.	 (Kinney	e	Graham,	1985).	Para	definição	da	

onda	 de	 choque	 característica	 deste	 trabalho	 utilizou-se	 o	 Método	 Simplificado,	

advindo	do	uso	de	ábacos	e	gráficos.	

Para	este	estudo	especifica-se	um	botijão	de	gás	doméstico,	dessa	 forma	é	

necessário	transformar	a	quantidade	de	massa	de	gás	para	quantidade	de	massa	de	

TNT,	 obtendo	 W.	 Em	 seguida	 posiciona-se	 o	 epicentro	 em	 um	 local	 demarcado	

dentro	 da	 estrutura,	 que	 vai	 definir	 o	 valor	 R.	 Decorrente	 disso	 encontra-se	 o	

parâmetro	 Z,	 conforme	 Equação	 1,	 que	 será	 a	 variável	 de	 análise	 dos	 ábacos	 do	

método.	

	 Z =
R

W!,!!!	 (1)	

	



6. RESULTADOS	PRELIMINARES	

Até	onde	se	desenvolveu	este	trabalho,	por	meio	de	vasta	apuração	histórica	

e	teórica,	constatou-se:	

a) a	 frequente	 ocorrência	 de	 acidentes	 que	 envolvem	 explosões	 de	 gases,	 e	

mais	especificamente	de	GLP;	

b) limitação	em	quantidade	de	estudos	relacionados	ao	campo	de	explosões;	

c) o	 estudo	 da	 interação	 da	 onda	 de	 choque	 com	 a	 estrutura	 trata-se	 de	 um	

fenômeno	 complexo	 que	 demanda	 método	 computacional	 para	 resolução	

precisa;	

d) obteve-se	 o	 método	 simplificado	 para	 resolução	 condizente	 aos	 objetivos	

esperados	por	este	trabalho,	que	conduz	aos	próximos	passos:	obtenção	da	

curva	 típica	 da	 uma	 onda	 de	 choque,	 que	 será	 inserido	 no	 software	 para	

avaliação	de	resultados.	
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