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Resumo 

 
A finalidade deste trabalho é definir diretrizes para o projeto de estruturas de concreto 
armado para resistir ao colapso progressivo. A análise da estrutura foi feita por uma 
análise estática linear pelo Método dos Caminhos Alternativos de Carga. A Relação 
Demanda-Capacidade (RDC) foi usada para avaliar se a estrutura pode resistir ao 
colapso progressivo quando um pilar do térreo é removido. Se esta relação for maior do 
que um valor limite, é preciso  alterar as dimensões da estrutura, colocar rótulas 
plásticas nos extremos dos vãos das vigas em que os pilares foram retirados  ou então 
otimizar as armaduras. Uma estrutura de 12 pavimentos foi analisada por um programa 
de computador com um modelo tridimensional. Neste exemplo, as relações RDC 
ficaram acima do limite e foi necessário fazer algumas modificações para evitar o 
colapso progressivo.   
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1. Introdução  

 
O colapso progressivo pode ocorrer quando uma ruptura local de um elemento da 
estrutura se propaga, provocando a ruína de toda a estrutura. Esta ruptura pode 
acontecer por falhas de execução, erros de projeto, incêndio, explosões e colisões de 
veículos em pilares.   

Conforme mostrado por LONGO(2014), a estrutura pode ser analisada por uma análise 
estática linear pelo Método dos Caminhos Alternativos de Carga, considerando a perda 
de um pilar do térreo. Neste método, os esforços são transferidos por caminhos 
alternativos de carga para evitar o colapso total da estrutura.  
 
As publicações do General Services Administration-GSA (2016) e do Department of 
Defense-DOD (2016) são muito úteis para analisar as estruturas para resistir ao colapso 
progressivo. É importante ressaltar que o GSA(2016) tornou mais rigoroso o controle de 
aceitação da estrutura em relação ao GSA(2013).  
 
O DOD (2016) classifica as estruturas de acordo com a natureza da ocupação e o tipo de 
risco. De acordo com esta classificação, algumas estruturas devem ser obrigatoriamente 
projetadas para resistir ao colapso progressivo. Na NBR-6118(2014) não há 
recomendações para o detalhamento das armaduras nas vigas e nem para avaliação do 
risco de colapso progressivo em estruturas de concreto armado. 



 

 

2. Combinação de Carregamentos  

De acordo com o GSA(2016), é preciso usar a seguinte combinação de carregamentos 
nas lajes adjacentes e acima do pilar retirado para o controle das ações: 

                                      ( )( ) 2,0 1, 2 0,5= +COMB1 GSA G L                                          (1) 

G - cargas permanentes     
L - cargas variáveis 

Nas lajes restantes, deve-se colocar a seguinte combinação de carregamentos:  

                                    ( ) 1, 2 0,5= +COMB2 GSA G L                                                  (2) 

O GSA(2016) também recomenda utilizar uma combinação de carregamentos no Estado 
Limite de Serviço (ELS) para a verificação das deformações. Esta combinação de 
carregamentos pode ser feita pela norma NBR-6118 (2014).   
 
3. Verificação da Segurança da Estrutura 
 
De acordo com o GSA(2016), a Relação Demanda-Capacidade RDC deve ser usada 
para a verificação da segurança da estrutura: 
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DQ  esforço (demanda)  no elemento (momento fletor, força axial e esforço cortante), 

obtido pela combinação de carregamentos COMB1(GSA) e COMB2(GSA) 

RQ   esforço resistente (capacidade) em serviço no elemento  

Anteriormente, o GSA(2003) permitia que o limite desta relação poderia chegar até 2,0 
para as estruturas com configuração típica e 1,5 para configuração atípica, conforme 
feito por LONGO(2014). BALDRIDGE (2003) também sugeriu valores parecidos para 
esta relação em certos casos. No entanto, o GSA(2016) tornou mais rigoroso o critério 
de verificação da segurança, recomendando o seguinte valor limite : 

   

      1,0=LIMRDC                                                           (4) 

 
Se esta relação RDC ultrapassar o limite em um elemento da estrutura, este elemento 
tem grande probabilidade de sofrer sérios danos e até mesmo levar a estrutura ao 
colapso progressivo. 
 
Os momentos fletores resistentes MR e os esforços cortantes resistentes VR  nas vigas 
podem ser definidos para armaduras previamente escolhidas. Os esforços normais 
resistentes NR nos pilares podem ser obtidos inicialmente em função de uma 
percentagem de armadura pré-estabelecida. 



 

 

4. Rótulas Plásticas  

Quando um pilar da estrutura se rompe, a viga que estava apoiada neste pilar se deforma 
e pode ocorrer uma plastificação pelo escoamento das armaduras formando uma rótula. 
Em consequência, ocorre uma redistribuição de esforços de modo que uma parcela do 
momento fletor negativo na viga é transferido para o momento positivo no vão. De 
acordo com o DOD(2016), as rótulas plásticas podem ser usadas no modelo numérico, 
tendo em vista que elas apresentam um comportamento linear até que o patamar de 
escoamento seja atingido, Assim sendo, pode-se introduzir rótulas nos extremos da viga 
quando o pilar é retirado, conforme mostrado no método proposto pelo GSA(2003).  
Nestes extremos das vigas são então introduzidas estas rótulas e os momentos fletores 
resistentes MR (fig.1).  

 
 

Figura 1 – Diagrama de momentos na viga com rótulas e momentos nos extremos 
 
5. Otimização das Armaduras  
 
Conforme LONGO (2016), é preciso otimizar as armaduras para reduzir os custos. 
Assim sendo, é necessário determinar as áreas das armaduras considerando os valores 
limites da relação RDC. Para as armaduras longitudinais nas vigas, esta otimização 
consiste em considerar o menor valor do momento resistente. De acordo com a equação 
(3) para momentos fletores: 
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Assim sendo, a área da armadura longitudinal otimizada ASOT é determinada para MRmin 
considerando as resistências do concreto e do aço em serviço. Do mesmo modo, a área 
da armadura transversal otimizada ASwOT  pode ser também calculada para o menor 
esforço cortante VR min :   
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Nos pilares, a área da armadura otimizada deve ser obtida para os esforços ND e MD 
desde que a percentagem de armadura não seja menor do que a percentagem máxima 
recomendada por normas.  



 

 

                                                                                                          
6. Condições para a Estrutura e para as Armaduras 

A estrutura deve ser regular e contínua para que haja caminhos alternativos para a 
transferência de esforços e facilitar a redistribuição de cargas. Segundo o GSA(2016), o 
Método dos Caminhos Alternativos de Carga deve ser utilizado para estruturas de até 10 
pavimentos. O detalhamento das armaduras das vigas deve garantir a continuidade e a 
ductilidade, além de ter capacidade de resistir à inversão dos esforços. Assim, as  
armaduras longitudinais inferiores devem ser contínuas para que as vigas possam 
resistir aos esforços de tração quando um pilar é retirado (fig.2). Estas vigas devem ter 
também uma armadura inferior de reforço nos apoios na região dos pilares mais críticos, 
como a barra N6 da figura 2.  Os estribos devem ser pouco espaçados para evitar uma 
ruptura pelo esforço cortante.  

 

Figura 2 – Armadura da viga com barras inferiores contínuas, LONGO(2016) 
 
7. Diretrizes para o Projeto 

Os esforços resistentes nas vigas e nos pilares são definidos em função de uma 
determinada armadura escolhida. A análise  da estrutura é feita por um modelo 
tridimensional sem um dos pilares do térreo. Os pilares mais críticos são os localizados 
no canto, na fachada maior e na fachada menor. A combinação de carregamentos 
COMB1(GSA) é colocada nas lajes adjacentes e acima do pilar retirado e a 
COMB2(GSA) nas outras lajes. Para avaliar a segurança da estrutura é preciso fazer a 
verificação da Relação Demanda-Capacidade (RDC).  

Se  RDC <RDCLIM  em todos os elementos, a estrutura estará segura e então as 
armaduras são otimizadas.  
 
Se  RDC >RDCLIM  em algum elemento, pode-se fazer o seguinte: 

• Introduzir rótulas nos extremos da viga e aplicar momentos resistentes ou 
• Aumentar as dimensões das seções transversais do elemento ou 
• Otimizar as armaduras do elemento 

 
Caso nenhuma destas soluções puder ser feita, o elemento pode romper e o colapso 
progressivo pode acontecer.  



 

 

O fluxograma esquemático do método está mostrado na figura 3, baseado no 
GSA(2003) e no GSA(2016), mas introduzindo a otimização das armaduras.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma esquemático do método 
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8. Exemplo Numérico 

A estrutura analisada tem 12 pavimentos com lajes e vigas, conforme planta  mostrada 
na figura 4. As lajes ficaram com 12cm de espessura, as vigas com dimensões 
20cmx40cm e os pilares com 40cmx60cm, sendo que o concreto utilizado foi o C40 e 
aço CA-50. Foram considerados como carregamento permanente, além do peso próprio, 
o peso das paredes igual a 1,0 kN/m2  e o peso do revestimento de 0,5kN/m2. Como 
carga variável, foi considerada uma carga acidental igual a 2,0kN/m2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4  – Planta de fôrmas do pavimento 
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Esta estrutura foi analisada por um modelo tridimensional pelo programa SAP 2000 
(2009), sendo que as vigas e os pilares foram modelados com elementos lineares e as 
lajes com elementos finitos de placa. Os seguintes casos foram considerados: 

• Caso 1 – estrutura sem o pilar P1 do pavimento térreo 
• Caso 2 – estrutura sem o pilar P11 do pavimento térreo 
• Caso 3 – estrutura sem o pilar P13 do pavimento térreo 

Foram consideradas as combinações de carregamentos de acordo com as equações (1)   
e  (2). Na figura 5 estão mostradas as posições dessas combinações de carregamentos 
para os casos analisados. As áreas assinaladas desta figuram representam a combinação 
de carregamentos COMB1(GSA) e a combinação COMB2(GSA) para as demais áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Posições dos carregamentos nas lajes para os casos 1, 2 e 3  

Na prática, todos os elementos da estrutura devem ser verificados, mas neste exemplo 
apenas as vigas adjacentes e acima do pilar removido foram analisadas, ou seja, as vigas 
V1,V3,V7 e V9, que foram as mais solicitadas. 

A figura 6 mostra os diagramas de momentos fletores do pórtico passando pela viga V3 
antes e depois da retirada do pilar P13. Nesta figura, pode-se notar que o momento 
fletor se inverte nas vigas, passando de negativo para positivo, no trecho em que o pilar 
P13 foi removido.  

Os maiores momentos fletores nas vigas aconteceram para o caso 3 sem o pilar interno 
P13. A figura 7 mostra o diagrama de momentos fletores passando pela V9 do primeiro 
pavimento para este caso.   
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Figura 6 – Diagramas de momentos fletores no pórtico passando por V3 antes e 
depois da retirada do pilar 

 

Figura 7 – Diagrama de momentos (kNm) pela V9 sem o pilar P13 

Considerando inicialmente uma armadura longitudinal estimada para as vigas igual a 
As=11,43cm2 (6ϕ16mm), sendo o  momento fletor resistente igual a MR=176kNm. Foi 
considerado também uma área de estribos igual a 7,0cm2/m (ϕ8mm cada 15cm), o que 
equivale a um esforço cortante resistente de VR=184kN.  
 
Na tabela 1 estão mostrados os momentos fletores MD nas vigas mais solicitadas do 
primeiro pavimento e as respectivas relações RDC. Como a relação RDC foi maior do 
que o valor limite RDCLIM=1,0 em vários casos, foram introduzidas rótulas nos 
extremos dos vãos das vigas em que o pilar foi retirado e foram aplicados momentos 
fletores resistentes MR nestas rótulas. Nesta mesma tabela, estão indicados os momentos 
fletores MD considerando os momentos resistentes MR aplicadas nas rótulas nos 
extremos do vão e as relações RDC para este caso. Mesmo assim, alguns valores das 
relações RDC ficaram um pouco acima do limite. Desta maneira, foi necessário 
otimizar as áreas das armaduras longitudinais ASOT, conforme mostrado na tabela 1.  



 

 

 
 

Tabela 1 –  Momentos fletores, Relações RDC e Armaduras Otimizadas nas Vigas  
Casos Vigas MD (kNm) RDC MD (kNm) RDC ASOT 

    com rótulas  (cm2) 
Caso 1 V1 +189 1,07 +181 1,03 11,8 
sem P1  -272 1,55 -176 1,00 11,4 
 V7 -228 1,30 -176 1,00 11,4 

  +98 0,56 +103 0,59 6,3 
Caso 2  V3 +192 1,09 +200 1,14 13,3 
sem P11  -342 1,94 -176 1,00 11,4 
 V7 -269 1,53 -176 1,00 11,4 
  +135 0,77 +133 0,76 8,3 
Caso 3 V3 -390 2,22 -176 1,00 11,4 
sem P13  +225 1,28 +224 1,27 15,2 
 V9 -309 1,75 -176 1,00 11,4 
  +131 0,74 +139 0,79 8,7 

Para os esforços cortantes, foi necessário também aumentar um pouco as armaduras 
transversais para o caso sem o pilar P13 (caso 3).   

Nos pilares, foi considerado inicialmente uma percentagem de armadura igual a 2%, 
sendo o  esforço normal resistente igual a NR= 7.846kN.  A tabela 2 mostra as relações 
RDC nos pilares considerando este esforço normal resistente, sendo que todas estas  
relações RDC ficaram abaixo do valor limite. Nesta tabela, estão também mostrados os 
momentos fletores MD e as armaduras otimizadas ASOT, calculadas em função dos 
esforços normais ND e dos momentos fletores MD.  

 
Tabela 2 –  Relações RDC e Armaduras Otimizadas nos Pilares 

Casos Pilar ND (kN) RDC MD (kNm) ASOT(cm2) 
Caso 1 P2 4.225 0,54 64 14,6 
sem P1 P6 3.925 0,50 51 13,5 

 P7 4.980 0,63 13 47,3 
Caso 2 P6 4.043 0,52 54 14,0 

sem P11 P7 5.263 0,67 15 55,2 
 P12 7.142 0,91 34 63,1 
 P16 4.031 0,51 53 13,9 
 P17 5.286 0,67 20 55,2 

Caso 3 P8 6.140 0,78 21 59,9 
sem P13 P12 6.789 0,87 54 63,1 

 P14 6.789 0,87 54 63,1 
 P18 6.162 0,79 23 63,0 

 



 

 

9. Conclusões 
 

As diretrizes para o projeto de estruturas de concreto armado para resistir ao colapso 
progressivo foram apresentadas neste trabalho. O Método dos Caminhos Alternativos de 
Cargas foi usado para analisar uma estrutura por um modelo tridimensional sem um dos 
pilares do pavimento térreo. A Relação Demanda-Capacidade RDC foi utilizada para a 
verificação da segurança da estrutura, conforme o GSA(2016). Um fluxograma foi 
elaborado para definir as diretrizes para o projeto. Quando a relação RDC for maior do 
que um valor limite, é necessário fazer modificações na estrutura ou otimizar as 
armaduras em alguns casos para evitar o colapso da estrutura.  
 
Uma estrutura com 12 pavimentos foi analisada por um modelo tridimensional. Foram 
removidos um pilar de canto, um pilar da fachada maior e um pilar interno do térreo. 
Foram analisadas as vigas adjacentes e acima do pilar removido. Os maiores esforços 
aconteceram nos vãos das vigas acima do pilar retirado. Os maiores momentos fletores 
e os maiores esforços cortantes aconteceram nestes vãos do primeiro pavimento. Os 
pilares mais solicitados foram os que estavam em volta do pilar removido. As relações 
RDC nas vigas ficaram maiores do que o valor limite nos vãos de algumas vigas 
estudadas. Foi então necessário colocar rótulas e aplicar momentos resistentes nos 
extremos dos vãos das vigas em que o pilar foi removido e otimizar as armaduras nestas 
vigas. Nos pilares, estas relações ficaram menores do que este valor limite. 
 
O novo valor limite da relação RDC proposto pelo GSA(2016) e pelo DOD (2016)  
tornou mais rigoroso o critério de avaliação. Desta maneira, é necessário projetar 
estruturas mais seguras com armaduras de reforço para resistir ao colapso progressivo.  
 
Muitos acidentes podem ser evitados se a possibilidade de um eventual colapso 
progressivo fosse considerada no projeto. A NBR-6118(2014) deveria introduzir 
recomendações para o detalhamento das armaduras nas vigas e para uma avaliação do 
risco para evitar o colapso progressivo de determinadas estruturas de concreto armado.   
 
10. Referências 
 
BALDRIDGE,HUMAY,F.K.,Preventing Progressive Collapse in Concrete Buildings, Concrete  
  International, p.1-7, nov. 2003.  
DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD), Design of Buildings to Resist Progressive Collapse,  
  Unified Facilities Criteria, 4-023-03, 2016. 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION (GSA), Alternate Path Analysis & Design  
  Guidelines for Progressive Collapse Resistance, 2016.  
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION (GSA), Progressive Collapse Analysis and Design  
  Guidelines for New Federation Office Buildings and Major Modernization Projects, 2003.  
LONGO, H.I. Estudo de Viabilidade das Armaduras nas Vigas para Evitar o Colapso 
   Progressivo, IX Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas (CBPE), RJ, 2016.  
LONGO, H.I. Análise da Estrutura para Avaliação do Colapso Progressivo, VII Congresso  
  Brasileiro de Pontes e Estruturas (CBPE), RJ, 2014.  
NBR-6118, Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento, ABNT, 2014.  
SAP 2000, advanced 14.1.0, Structural Analysis Program, Computers and Structures, Inc.. 
2009. 


