
ROBUSTEZ DAS ESTRUTURAS  I

EVOLUÇÃO DO CÁLCULO ESTRUTURAL

1) A 1ª aparição do Est. III no Brasil foi em 1937 na Norma da ABCP 
(van Langendonck (pioneiro) 

2) Entrada em uso na 1ª norma NB-1/40

3) Inovações introduzidas a partir de 1950: coeficiente global de 
segurança (1,65  e 2,00) – cálculo não linear – estabilidade global 
– durabilidade - incêndio 

4) Inovações em andamento: colapso progressivo – sismos – robustez –
cálculo incremental
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• COLAPSO PROGRESSIVO: REPERCUSSÃO 

INTERNACIONAL DO DESASTRE DO RONAN POINT (maio1968)

• EDIFÍCIO DE 22 PISOS, PAINÉIS PREFAB. CONCRETO LEVE -

EXPLOSÃO PAINEL DE ESQUINA 18º (botijão de gás)

QUEDA COM EFEITO DOMINÓ

RECUPERADO E DEMOLIDO (OPINIÃO PÚBLICA)

HOJE SÓ EXISTE UMA PRAÇA NO LOCAL

O CÁLCULO NÃO É PARA SALVAR A ESTRUTURA MAS

SIM VIDAS HUMANAS. CASO ANÁLOGO AO DO INCÊNDIO
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• RUPTURA DÚCTIL E FRÁGIL: AVISO PRÉVIO

• ADVERTÊNCIA ANTES DA RUÍNA: permite salvar a estrutura

• COLAPSO PROGRESSIVO E ROBUSTEZ SÃO ANÁLOGOS

• PODE HAVER HAVER FALTA DE ROBUSTEZ SEM COLAPSO

• PROGRESSIVO: exemplos em marquises e punção em lajes

• CASO FREQÜENTE: linhas de transmissão em colapso progressiv
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• SITUAÇÕES IMPREVISÍVEIS: impossível projetar para tais casos

• Mais barato deixar a estrutura cair e refaze-la; não é o aspecto que 

interessa e sim o salvamento de vidas humanas. Antes de cair a 

estrutura deve dar sinais, o que se chama “aviso prévio”, dando 

tempo de fuga; é o que acontece nos incêndios quando se fixa o 

prazo de 2 horas, possibilitando o resgate mediante: caminhos de 

evacuação, paredes corta-fogo, escadas externas...

• Trata-se de uma providência humana, não econômica !

• Isto pode acontecer também em abalos sísmicos, explosões, tufões, 

tornados, vento, gelo (avalanches), cargas excepcionais.

• Segunda linha de defesa no projeto contra: colapso progressivo 

(zipper stopper)



ROBUSTEA DAS ESTRUTURAS V

• EXEMPLOS DE CASOS REAIS

• EDIFÍCIO RONAN POINT em 

• Londres 22 pavs. (maio 1968)

• Este edifício ruiu parcialmente 

• em conseqüência da explosão

• de um botijão de gás no 18º a.

• Edifício em painéis prefab. de 

• concreto leve estrutural. Os 

• painéis externos de parede 

• foram empurrados para fora 

• com a pressão de 5 tf/m² da 

• explosão. A estrutura do 19º 

• ao 22º perdeu seu suporte e 

• caiu sobre o 18º. Com o peso

• adicional, os pavimentos infer.

• ruiram em colapso progressivo

• até o térreo.
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• EXEMPLOS DE CASOS REAIS

• Necessário estudar caso por caso. No Brasil existem muitos casos pouco divulgados. 
Citamos casos estrangeiros que são divulgados.

• 1) Desabamento de pequenas 

• sacadas em Maringá (PR-2008).

• Ed. Don Geronimo á R. Visc. de

• Nassau: 15 pisos, construído há

• 12 anos sem apresentar  falhas. 

• Uma sacada de 1 m em balanço

• nos 15 pisos e na cobertura,bem

• calculada, apenas com ferros (-):

• corrosão na armadura da cobert.

• protegida por impermeabilização

• mal feita. Desabou numa noite de

• chuva e ventos fortes caindo no

• 15º pav efeito dominó, s/ vítimas.
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• 2)COLAPSO PROGRESSIVO EM PUNÇÃO: outro caso brasileiro 

sem registros de localização. Ocorreu em obra de São Paulo na 

década de 70 em laje cogumelo durante construção: laje caiu na 

inferior, arrastando tudo nos 3 pavimentos já prontos.

• A ruptura na punção pode ocorrer: a) por flexão quando a armadura 

de punção for excessiva e a de flexão deficiente (há aviso prévio 

sem desabamento)

• b) Por punção: quando não existir armadura bem ancorada de 

punção. Há ruptura inclinada de punção, que não resiste ao peso do 

concreto não escorado e cai sobre o pavimento inferior. O projetista 

havia previsto armadura inferior chegando ao pilar,que o construtor 

suprimiu “por ser desnecessária” sem momentos positivos.Essa 

armadura não evitaria a ruína e sim o desabamento.



ROBUSTEZ DAS ESTRUTURAS VIII

• 3) COLAPSO DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO: Sudoeste de 

Quebec chegando até Vermont e Nova Iorque (100 km). Catástrofe 

devastadora em 1908, durante tempestade de vento e gelo, 

repetida em curto intervalo de tempo. Intensidade previsível, mas 

não com repetição. Torres a cada 500 m, com formação de cilindro 

de gelo sobre os cabos, com Φ15 cm (16 kgf/m). Cabos romperam 

e arrastaram 10.000 torres deixando 3.000.000 de pessoas sem 

energia durante 1 mês e 100 km de linha destruídos.                 

Discussões sem fim foram levantadas sobre o que fazer em novo 

projeto. A decisão foi: a cada 10 torres, uma seria projetada para 

evitar queda com carga excepcional. Ao ocorrer novamente aquela 

solicitação não previsível, a queda seria limitada a uma só torre de 

cada lado.
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• DISCUTIU-SE TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO 

DAS TORRES ENTRELIÇADAS, POR ESTRUTURAS 

TUBULARES DE AÇO, MENOS SENSÍVEIS Á FLAMBAGEM.

• O PROJETO DE ROBUSTEZ NÃO É SEMPRE O MESMO QUE O 

PROJETO CONTRA COLAPSO PROGRESSIVO: É A CONDIÇÃO 

DE QUE NÃO HAJA QUEDA DA PARTE ROMPIDA SOBRE A 

PARTE SÃ. ELA DEVE FICAR DEPENDURADA SEM DANOS.
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• CONCLUSÕES:

• Não se trata de calcular a estrutura para suportar cargas 

maiores. Isto seria inviável.

• O procedimento consiste em colocar armadura 

aparentemente inútil,sem finalidade para  as cargas 

efetivas, mas que mantém a estrutura rompida suspensa 

na parte não agredida. 

• Em outros casos, deve-se prever alguma estrutura 

resistente para limitar os danos, sem causar vítimas.

• Nas peças prémoldadas, deve ser dada atenção mais 

abrangente ás ligações, com previsão da mínima área.


