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Resumo 

A atividade terrorista nas sociedades pode ser exteriorizada de muitas formas, sendo a utilização 

de engenhos explosivos um dos meios de ataque mais empregue sobre populações e infraestruturas. 

A Engenharia Civil pretende preparar as estruturas para resistir aos efeitos das mais diversas ações, 

nos quais se incluem os efeitos de explosões provenientes de atividades terroristas. 

Quando uma estrutura metálica é submetida a uma explosão, as colunas são o componente mais 

vulnerável. O presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento das estruturas de aço sob a 

ação de explosões e nomeadamente conceber um sistema de dissipação de energia simples, eficiente 

e económico, com elevada capacidade de absorção da energia proveniente de uma explosão. Este 

sistema de dissipação pretende minimizar a quantidade de energia que a estrutura portante tem de 

suportar e nesse sentido minimizar os danos nessa estrutura. 

Os sistemas de dissipação investigados na ligação do sistema de revestimento à estrutura 

portante têm por base perfis de aço comerciais, permitindo uma dissipação de energia através da 

plastificação do material, tirando partido do acréscimo de resistência que o aço evidência quando 

submetido a elevadas taxas de deformação. O desenvolvimento destes sistemas e a avaliação do seu 

comportamento quando submetido a uma explosão foi elaborado utilizando a modelação numérica no 

software LS-DYNA, preconizando-se um conjunto de ensaios que permitam confirmar os resultados 

obtidos. 

O conceito de dissipação de energia foi registado em todos os dissipadores estudados, 

concluindo-se que o momento de inércia é o parâmetro principal na primeira fase da ação, sendo a taxa 

de deformação disponível importante na segunda fase da ação, em que se pretende dispor de uma 

capacidade de dissipação progressiva de energia por plastificação gradual do dissipador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ação de explosão, Dissipador de energia, Coluna metálica, Eficiência de 

dissipadores; Absorção de energia; Plastificação de elementos de aço.  
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Abstract 

The terrorist action in the society has many vectors, being the explosive devices one of the most 

used means of attack on the population and critical infrastructures. Civil engineering has the 

responsibility of providing a structure to withstand a wide range of effects, including the effects of 

explosions from terrorist activities. 

When a steel structure is subject to the effects of an explosion, the columns are the most 

vulnerable structural element. This study presents the behavior of steel structures under explosive 

actions and the design of a simple, efficient and economical energy dissipation device with high energy 

absorption capacity, which aims to minimize the amount of energy impacting on the main structure. 

The dissipation devices connect the coating system to the main structure and are based on 

commercial steel profiles. They allow energy dissipation through material plastification and profit from 

steel resistance increase for high strain rates. The development of these devices was supported by 

numerical modeling of their behavior during the blast load propagation using the LS-DYNA software. 

The concept of energy dissipation was observed throughout the study of the dissipation system. 

It was possible to conclude that the main parameter in the first phase of action is the device inertia, and 

the strain rate sensitivity is the main parameter in the second phase, allied to a continuous dissipation 

of energy by rotation at the plastic hinges. 
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𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑎  Carregamento devido à onda de choque 

𝐹𝑡,𝑅𝑑  Resistência à tração 

𝑓𝑢𝑘,𝑑𝑖𝑛  Tensão resistente dinâmica característica última do aço 

𝑓𝑢𝑘   Tensão resistente característica última do aço 

𝐹𝑣,𝐸𝑑  Esforço de corte 

𝐹𝑣,𝑅𝑑  Resistência ao corte 

𝑓𝑦𝑘,𝑑𝑖𝑛  Tensão resistente dinâmica característica de cedência do aço 

𝑓𝑦𝑘   Tensão resistente característica de cedência do aço 

𝐹𝑤,𝑅𝑑  Resistência do cordão de angulo 

𝐻𝐸𝑋𝑃
𝑑   Calor de explosão do explosivo em estudo 

𝐻𝑇𝑁𝑇
𝑑   Calor de explosão do TNT 

𝑖  Raio de giração 

𝑖𝑠   Impulso específico incidente 

𝑖𝑠
−  Impulso específico incidente negativo 

𝐼𝑥  Momento de Inércia sobre eixo x 

𝑘𝑒   Rigidez equivalente elasto-plástica 

𝑘𝑆𝐷𝑂𝐹   Mola de rigidez equivalente no SDOF 

𝐾𝐿  Comprimento efetivo da coluna 

𝐾𝐿  Fator de transformação do carregamento 

𝐾𝐿𝑀  Fator de transformação de massa devido ao carregamento 
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𝐾𝑀  Fator de transformação de massa 

𝑙  Comprimento deformado 

𝑙0  Comprimento indeformado 

𝐿  Comprimento 

𝑚𝑆𝐷𝑂𝐹  Massa equivalente no SDOF 

𝑀  Massa 

𝑀𝑐𝑒𝑑   Momento de cedência 

𝑀𝑝𝑙  Momento plástico 

𝑀𝑅𝑑,𝑑𝑖𝑛  Momento resistente dinâmico 

𝑁  Esforço axial 

𝑃  Esforço axial 

𝑃 − 𝐼  Pressão-Impulso 

𝑃𝑐𝑟  Esforço axial crítico de uma coluna 

𝑃𝑒  Carga de Euler 

𝑃𝑁𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  Esforço axial crítico da coluna sem perturbações 

𝑃𝑁𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙  Esforço axial resistente da coluna danificada 

𝑃𝑜  Pressão ambiente 

𝑃𝑠𝑜  Pressão incidente de pico 

𝑃𝑠𝑜
−  Pressão incidente mínima 

𝑃𝑢  Carga última 

𝑞𝑠  Pressão dinâmica de pico 

𝑅  Distância à estrutura alvo 

𝑡  Tempo 

𝑇  Período natural da estrutura 

𝑡0  Duração da fase positiva 

𝑡𝑎  Tempo de chegada 

𝑡𝑜
−  Duração da fase negativa 

𝑇𝑒  Trabalho exterior 

𝑇𝑒𝑑   Tração atuante 

𝑇𝑖  Trabalho interior 

V Esforço axial 

𝑦𝑒  Deslocamento elástico 

𝑦𝑚  Deslocamento último 

𝑊  Massa da carga explosiva 

𝑊𝑒𝑙  Módulo de flexão elástico 

𝑊𝐸𝑋𝑃  Massa do explosivo em estudo 

𝑊𝑝𝑙  Módulo de flexão plástico 

𝑊𝑇𝑁𝑇𝑒  Massa equivalente de TNT 

𝑍  Distância reduzida 
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𝛼  Ângulo de incidência 

𝛼𝑖,𝑐𝑟𝑖𝑡  Ângulo crítico 

𝛿  Deslocamento 

𝜀̇   Taxa de deformação 

𝜀̇𝑦  Extensão de cedência 

𝜀̇𝑦
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜  Extensão de cedência instantânea (devido ao DIF) 

𝜆𝑐  Esbelteza 

𝜂  Carregamento lateral/Parâmetro de eficiência 

𝜃  Rotação 

𝜎  Tensão 

𝜎𝑦  Tensão resistente característica de cedência do aço 

𝜎𝑦,𝑑𝑖𝑚  Tensão resistente dinâmica de dimensionamento da cedência do aço 

Ω  Omega 

  

  

®  Registado 
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Capítulo 1. Introdução 

1.1.Enquadramento e motivação 

A evolução da construção está associada a causas e efeitos decorrentes do ambiente em que 

estamos integrados. Desde o princípio dos tempos que o Homem tem a necessidade de procurar um 

abrigo seguro, desenvolvendo técnicas e procedimentos que garantam a proteção e integridade 

estrutural do mesmo. Os projetos de estruturas respeitam a necessidade de dimensionar para resistir 

às ações do vento, das variações de temperatura, dos sismos ou da gravidade. No entanto, nos tempos 

modernos a consideração de ações acidentais, como a ação de explosões, tem uma grande relevância 

(e.g. indústria química). 

Paralelamente à evolução da capacidade de proteção registou-se a evolução da capacidade de 

destruição. O fenómeno do terrorismo não é recente, embora se acreditasse que certos limites não 

seriam ultrapassados, nomeadamente os ataques que utilizam bombistas suicidas e produzem 

massacres em massa [1]. O primeiro uso das palavras “terrorista” e “terrorismo” surgiu com a Revolução 

Francesa, sendo em 1798 definido pela Académie Française como “système ou règle de terreur” [2].  

Já diversas regiões foram expostas à destruição proveniente da prática do terror, com os mais 

diversos motivos, participantes e grau de violência empregue. Segundo a Global Terrorism Database 

(GTD), desde janeiro de 1970, ocorreram na Europa Ocidental 16,307 ataques terroristas dos quais 

resultaram 12,829 mortes, sendo mais de 200 devidos a ataques com veículos armadilhados. Este meio 

de destruição juntamente com os outros engenhos explosivos improvisados (IEDs) são os principais 

vetores de ataque nos tempos mais recentes [3]. 

Sendo estes números significativos, a consideração da ação de uma explosão para o 

dimensionamento de estruturas ganha importância, principalmente no caso de infraestruturas de 

grande exposição mediática (e.g. aeroportos, hospitais, embaixadas, etc.) e com elevada ocupação 

humana, cuja ruína total ou parcial acarreta impactos sociais e económicos significativos.  

Em Portugal o custo associado à pesquisa do efeito das ações explosivas é elevado, estando 

praticamente restrito às Forças Armadas. Existe neste domínio o Centro de Competências para a 

Proteção de Infraestruturas (CCPI), que para além de militares, integra membros do Instituto Superior 

Técnico e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e tem como missão 

o estudo e desenvolvimento de soluções que permitam aumentar a resiliência das infraestruturas 

militares e civis. 

A dimensão dos danos causados num edifício depende do tipo de construção, do sistema 

estrutural, da natureza do explosivo e da localização do mesmo face ao edifício. De acordo com [4] a 

análise de eventos passados, indica que a maioria das mortes resultou do colapso da estrutura, pelo 

que o sistema estrutural se torna particularmente importante e deve ser considerado no 

dimensionamento de novas estruturas. O ataque ao World Trade Center (WTC) em 2001 (9/11) é o 
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exemplo mais recente do mesmo, com uma estimativa superior a 2,600 mortes resultantes do colapso 

progressivo [4]. 

A 19 de abril de 1995 ocorreu um dos maiores ataque terrorista na história dos EUA, um camião 

armadilhado com aproximadamente 2200 kg de ANFO (Ammonium Nitrate / Fuel Oil), explodiu a cerca 

de 5 metros da fachada norte do Edifício Federal Alfred P. Murrah (construção em betão armado), 

causando 168 vítimas mortais (dos quais 87% foram devidas à parte colapsada) e estragos na periferia 

do mesmo com prejuízo na ordem dos 50 milhões de dólares. A explosão destruiu os pilares do primeiro 

piso que suportavam uma viga de transição de 12m de vão. Consequentemente, o colapso da viga 

desencadeou um colapso progressivo da fachada frontal (Figura 1.1) e a rotura total do mesmo foi 

salvaguardada por paredes maciças resistentes nas fachadas a Este e Oeste [4], [5]. 

 

Figura 1.1: Edifício Murrah, após ataques, porção da fachada frontal colapsou progressivamente [4] 

Para além da ameaça terrorista, os Engenheiros e a sociedade devem de estar preparados para 

os perigos resultantes de explosões acidentais. Recentemente, a 12 de agosto de 2015, ocorreram 

duas explosões em armazéns existentes no porto de Tianjin, norte da China, deixando um rasto de 

destruição nas áreas adjacentes, das quais resultaram dezenas de mortos e centenas de feridos. Sendo 

as causas desconhecidas, estima-se que teve origem na reação de água com os químicos existentes 

nos armazéns, originando explosões equivalentes a 3,000 kg (primeira explosão) e 21,000 kg (segunda 

explosão) de Trinitrotolueno TNT [6]. Na Figura 1.2 está representado o local aproximado das 

explosões, a azul, e um estacionamento de carros, a roxo. A Figura 1.3 ilustra, em maior detalhe, a 

zona de estacionamento e os efeitos prejudiciais de uma explosão.  

Como descrito nos eventos referenciados, a rotura de um elemento estrutural principal pode 

desencadear um colapso generalizado da infraestrutura. Quando uma estrutura está sujeita a uma ação 

de explosão os elementos diretamente expostos são os mais vulneráveis, ou seja, as fachadas dos 

edifícios (onde se encontram os elementos resistentes da estrutura). As soluções desenvolvidas devem 

ter como finalidade aumentar a resistência estrutural, e a integridade da mesma [7]. O estudo de 

sistemas de proteção de estruturas de betão armado tem presentemente grande desenvolvimento, com 

resultados satisfatórios e motivadores. Podem-se encontrar exemplos na literatura disponível [8]–[10].  
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Figura 1.2: Representação da zona 

de explosão e parque automóvel [6] 
Figura 1.3: Parque automóvel após a explosão [6] 

 

Apesar de não ter ocorrido nenhum fenómeno terrorista em Portugal desde o desmantelamento 

da rede terrorista FP25 nos anos 80 do século passado, a ameaça terrorista é média, de acordo com o 

relatório anual de segurança interna de 2017 [11]. Nesse sentido, face às incertezas e à necessidade 

de projetar estruturas para ciclos de vida muito longos, torna-se importante a investigação de 

metodologias que permitam incrementar a proteção de instalações civis e militares. 

A construção metálica tem demonstrado um elevado dinamismo desde a eclosão da crise em 

2008, sendo um setor em crescimento na economia portuguesa, com um volume de negócios em 2014 

superior a 3,500 milhões de euros. O aço responde aos critérios de sustentabilidade e um menor 

impacto na obra, permitindo estruturas de grandes vãos, versáteis e 100% recicláveis. Por outro lado, 

as estruturas metálicas são construídas com rapidez o que responde à dinâmica em que se vive, com 

prazos curtos de construção. Estas características tornam as estruturas de aço muito competitivas, não 

só nos mercados mais exigentes como a França e Reino Unido, mas também nos mercados 

emergentes de vários continentes, como Africa e América Latina [12]–[14]. 

A construção metálica tem atualmente uma enorme aplicação na Engenharia de Estruturas, em 

edifícios altos, pavilhões industriais e de logística, recintos desportivos, áreas comerciais e 

infraestruturas de transportes. Assim, esta dissertação pretende contribuir para ampliar os 

conhecimentos ao nível da resposta estrutural de estruturas de aço sob os efeitos das ações de 

explosões.  

1.2.Objetivos e metodologia 

A presente dissertação centra-se na avaliação do comportamento de estruturas metálicas para 

os efeitos das ações de explosões, e no estudo de soluções simples para a sua proteção. Com este 

trabalho, pretende-se contribuir para o desenvolvimento do conhecimento nesta área, nomeadamente 

nas formas mais eficientes de dissipação de energia através de elementos metálicos. 

O objetivo principal é assim o estudo de diferentes geometrias de dissipadores sujeitos a uma 

mesma ação explosiva, avaliando a sua contribuição para a proteção da estrutura portante principal. 

A metodologia consiste fundamentalmente na análise da influência das propriedades 

geométricas dos diferentes dissipadores, através dos quais se caracterizam os principais parâmetros 
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necessários para maximizar a dissipação de energia nas diferentes fases de ação que ocorrem durante 

uma explosão. 

1.3.Organização da dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada em 8 capítulos. 

No presente capítulo de introdução efetua-se o enquadramento do estudo, apresentam-se os 

objetivos e a metodologia adotada. 

No capítulo 2 apresentam-se os parâmetros para o caso de estudo, as características referentes 

à ação de uma explosão e os fundamentos dinâmicos resultantes desta ação. 

Analisa-se no capítulo 3 o estado da arte no âmbito dos efeitos de uma explosão num elemento 

estrutural e os fundamentos necessários à conceção de um dissipador de energia. 

No capítulo 4 apresenta-se a metodologia de modelação e efetua-se a calibração do modelo 

numérico através de ensaios experimentais publicados. Neste capítulo apresenta-se também a 

definição dos ensaios experimentais a realizar, o dimensionamento dos apoios das colunas em estudo, 

e define-se a instrumentação que se prevê utilizar. 

No capítulo 5 apresenta-se a avaliação do comportamento estrutural dos dois ensaios de 

referência da estrutura metálica tipo, com base em modelos numéricos e analíticos. 

No capítulo 6 investiga-se o comportamento de diversos dissipadores de energia que se 

concebeu, avaliando o seu comportamento e a sua eficiência na dissipação da energia de uma 

explosão. Procede-se a uma análise comparativa entre dissipadores para os dois ensaios em estudo. 

Por último, no capítulo 7, são apresentadas as considerações finais, apresentando-se as 

principais conclusões e alguns desafios para futuros trabalhos de investigação. 
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Capítulo 2. Caracterização da ação de uma explosão 

Uma análise simples aos eventos terroristas das últimas décadas evidencia que os ataques com 

recurso a explosivos tem sido a tática preferencial dos terroristas, sendo razoável perspetivar que 

continuará a ser pelas mais diversas razões: a) Ingredientes para fabrico de explosivos improvisados e 

sistemas de iniciação são facilmente adquiridos em supermercados; b) Instruções e técnicas para a 

produção dos mesmos estão disponíveis na internet; e c) Grande impacto mediático que em geral é 

dado a este tipo de ataque pela cobertura noticiosa. 

A análise e dimensionamento de estruturas submetidas à ação de uma explosão requer uma 

compreensão detalhada do fenómeno e da resposta dinâmica dos elementos estruturais. Durante o 

período de vida útil de uma estrutura, esta é sujeita a carregamentos em regime estático e dinâmico, 

de maior ou menor magnitude, sendo este último o existente aquando de uma explosão. 

A quantificação correta de uma explosão enquanto ação solicitante é da maior importância para 

o dimensionamento de estruturas. A definição dos principais parâmetros característicos das explosões 

e os métodos para a sua quantificação são apresentados no presente capítulo.  

2.1.Definição e classificação 

2.1.1.Definição 

Uma explosão é definida, simplificadamente, como uma grande e muito rápida libertação de 

energia [15]. Pode também, ser definida como uma transformação num ínfimo intervalo de tempo no 

qual se origina um conjunto complexo de interações com a envolvente, como libertação de gases 

aliados a uma grande quantidade de energia, geralmente sob a forma de calor, levando à formação de 

ondas de choque (elevadas pressões) [16],[17], [18]. 

A literatura existente propõe a classificação das explosões como físicas, nucleares ou químicas. 

Situações em que o mecanismo de libertação da energia advém da alteração súbita das propriedades 

físicas do material (e.g. reservatório pressurizado) entendem-se como explosões físicas. Explosões 

nucleares são originadas pelo rearranjo das partículas subatómicas, sendo libertada uma quantidade 

devastadora de energia, superior a outro qualquer tipo de explosão. A presente dissertação será 

delimitada ao estudo das explosões químicas [15], [17]. 

Para que uma substância química seja um explosivo, a sua reação deve apresentar evolução do 

calor, rapidez de reação e libertação de gases. Assim, as explosões químicas são resultado de reações 

físico-químicas nas quais a velocidade da reação é extremamente elevada, acompanhada de uma 

brusca elevação da pressão e temperatura, devido ao ínfimo intervalo de tempo em que se dissipa toda 

a energia gerada pela reação química.  
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2.1.2.Classificação 

As explosões são um fenómeno de abordagem complexa, pelo que devem agrupar-se os 

diferentes tipos de explosões em função da sua localização relativa à estrutura alvo, e do grau de 

confinamento da mesma. Na Tabela 2.1 estão apresentadas as classificações existentes para os 

diferentes tipos de explosão, de acordo com a UFC 3-340-02 [18]. 

Tabela 2.1: Tipos de explosão em função da sua localização/confinamento (adaptado de [18]). 

Tipos de explosão Confinamento/Localização 

Confinadas (ou interiores) 

1. Explosão totalmente ventilada  

2. Explosão parcialmente confinada 

3. Explosão totalmente confinada 

Não confinada (ou exteriores) 

4. Explosão aérea perfeita 

5. Explosão próxima do solo 

6. Explosão em contacto com o solo 

Acoplado à estrutura - 

 

As explosões confinadas ou interiores (Figura 2.1) ocorrem no interior da estrutura alvo sendo 

subdivididas em explosões totalmente ventiladas (1), parcialmente confinadas (2) ou totalmente 

confinadas (3). Quando uma explosão ocorre dentro de um edifício, as pressões associadas à onda de 

choque inicial sofrem uma amplificação devido ao fenómeno de reflexão existente. Adicionalmente, 

dependendo do grau de confinamento dado pelo edifício, o efeito das temperaturas elevadas e 

acumulação de gases resultantes da reação química, associada à explosão exercem um acréscimo de 

pressão e aumento do tempo durante o qual a estrutura está solicitada [5], [19]. 

 

Figura 2.1: Tipos de explosões interiores (adaptado de [5]) 

• 1. Explosões confinadas totalmente ventiladas: quando uma ou mais superfícies 

estão expostas à atmosfera, sendo a onda de choque inicial quase instantaneamente 

ventilada, formando uma frente de onda que se afasta do confinamento [5]. 

• 2. Explosões confinadas parcialmente confinadas (ou parcialmente ventiladas): 

têm origem em edifícios que não possuam uma superfície totalmente exposta à 

atmosfera, sendo a onda de choque inicial totalmente ventilada para a atmosfera após 

um determinado período de tempo [5]. 
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• 3. Explosões totalmente confinadas: originadas quando a onda de choque encontra 

barreiras em todas as direções [5]. 

As explosões não confinadas, ou exteriores (Figura 2.2), ocorrem a “céu aberto” originando uma 

onda de choque que se propaga desde a fonte de detonação até à estrutura alvo. Este tipo de explosão 

está subdividido em função da sua posição relativa, sendo descritas como explosões aéreas perfeitas 

(4), próximas do solo (5) e em contacto com o solo (6) [20]. 

 

Figura 2.2: Explosão aérea perfeita, próxima do solo e em contacto com o solo (adaptado de [20]) 
 

• 4. Explosão aérea perfeita: a onda de choque tem origem acima do solo, e não sofre 

qualquer tipo de amplificação até atingir a estrutura alvo [20]. 

• 5. Explosão próxima do solo: a altura a que ocorre a detonação é suficiente para que 

existam amplificações intermédias (quando em contacto com o solo) antes da onda 

inicial atingir a estrutura [5]. A onda refletida tem uma velocidade superior à onda inicial 

sobrepondo-se à mesma, propagando-se em conjunto num fenómeno denominado por 

onda de Mach (onda ressonante) com pressões superiores ao dobro da pressão da 

onda de choque original. O ponto triplo representa a interseção das três ondas 

anteriormente enunciadas [5], [20]. 

• 6. Explosão em contacto com o solo: a onda inicial é refletida e amplificada pelo solo 

originando uma onda refletida, sendo aceite a simplificação de uma pressão incidente 

planar aquando do impacto com a estrutura [5], [20]. 

Na maioria dos casos a atividade terrorista ocorre em áreas urbanas, colocando os engenhos 

explosivos no solo, ou relativamente perto deste, originando uma situação de difícil análise. Dado que 

a correta definição da ação é essencial para a realização dos estudos, a presente dissertação utiliza e 

caracteriza as explosões aéreas perfeitas. 
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2.2.Caracterização das ondas de choque 

As abordagens internacionalmente mais conhecidas para a caracterização das ondas de choque 

são as propostas de Kingery e Bulmash, em 1984, as quais são utilizadas na elaboração dos ábacos 

da norma americana UFC 3-340-02 [20], e as expressões de Kinney e Graham [17] 

Quando o material explosivo (sólido ou líquido) é detonado, dá-se uma rápida e violenta reação 

química, convertendo-se num gás altamente denso, quente e pressurizado. Inicialmente, existe a 

expansão dos produtos da explosão a altas velocidades numa tentativa de atingir o equilíbrio com o ar 

circundante, causando uma onda de choque (shock wave). Esta onda caracteriza-se pela propagação 

radial de ar extremamente comprimido, a uma velocidade sónica [4], [21]. 

Numa explosão aérea perfeita, o fenómeno ao qual está sujeito um elemento (e.g. um edifício) é 

caracterizado pela variação de pressão idealizada ilustrada na Figura 2.3. O tempo necessário (medido 

após a detonação) para que a onda de choque atinja o elemento em estudo é designado por 𝑡𝑎. (tempo 

de chegada). Inicialmente o elemento tem uma pressão envolvente correspondente à pressão 

atmosférica (𝑃𝑜), sofrendo um aumento instantâneo de pressão, designada pressão incidente de pico 

(𝑃𝑠𝑜), relativo à chegada da onda de choque. Segue-se uma redução de pressão praticamente 

exponencial até se atingir novamente a pressão atmosférica no instante 𝑡𝑎 + 𝑡0, em que 𝑡0 é o tempo 

de ordem infinitesimal que corresponde à duração da fase com pressões positivas. A área abaixo da 

curva de pressões corresponde ao impulso provocado pela detonação na estrutura, 𝑖𝑠, sendo esta a 

grandeza mais relevante no mecanismo de destruição no caso de explosões exteriores. Para diferentes 

elementos afetados pela onda de choque, quanto maior a distância ao centro da explosão menores são 

os valores da sobrepressão de pico e da velocidade de propagação da onda de choque [7], [17], [22]. 

Após a fase positiva do diagrama pressão-tempo segue-se uma fase negativa, mais longa que a 

anterior, com duração 𝑡0
−, à qual estão associadas pressões inferiores à pressão atmosférica, sendo a 

mínima designada por 𝑃𝑠𝑜
− . A área sob a curva de pressões caracteriza o impulso existente devido à 

sucção, 𝑖𝑠
−. Esta é a razão pela qual por vezes se observam fragmentos de vidros e quedas de muros 

na direção da explosão. Usualmente a fase negativa não é considerada para o dimensionamento de 

estruturas pois os principais danos estruturais sucedem durante a fase positiva [23].  

O decréscimo de pressão ao longo do tempo é representado através da equação modificada de 

Friedlander (2.1): 

 𝑃𝑠(𝑡) = 𝑃𝑠𝑜 × (1 −
𝑡

𝑡0
) 𝑒

−𝑏
𝑡

𝑡0, (2.1) 

onde, 𝑃𝑠𝑜 [kPa] representa a pressão incidente de pico, 𝑡𝑜 [ms] a duração da fase positiva, 𝑡 [ms] o 

período de tempo entre o instante de chegada (𝑡𝑎) e aquele em que se pretende efetuar a análise, 𝑏 é 

o coeficiente de decaimento da curva [24]. 
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Figura 2.3: Perfil idealizado de pressões (adaptado de [5]) 

 

Na publicação do Jornal Internacional da Proteção de Infraestruturas [24] têm-se uma extensa 

análise dos valores possíveis para o coeficiente de decaimento da curva. Em alternativa e de forma 

conservativa, pode-se adotar um decréscimo linear de pressões, através do tempo da fase positiva (𝑡0) 

e da pressão incidente de pico (𝑃𝑠𝑜), equação (2.2). Por ser conservativa, esta simplificação é 

geralmente empregue no dimensionamento de estruturas. 

 𝑃𝑠(𝑡) = 𝑃𝑠𝑜 × (1 −
𝑡

𝑡0
) (2.2) 

Na Figura 2.4 ilustram-se os efeitos de uma onda de choque, sendo o primeiro tempo 

representativo da pressão atmosférica. Com a chegada da onda de choque (tempo 2), ocorre na 

estrutura a ação resultante da pressão incidente de pico. No terceiro tempo dá-se a inversão de 

pressões do diagrama pressão-tempo, ou seja, a passagem de pressões positivas para pressões 

negativas. No tempo 4 surgem os efeitos relativos à sucção e, o tempo 5 representa, novamente, a 

pressão atmosférica após passagem total da onda de choque pela estrutura. 

 

Figura 2.4: Representação dos efeitos da onda de choque (adaptado de [17]) 

2.2.1.Método do TNT equivalente 

Atualmente existe um vasto conhecimento das características associadas a explosões devidas 

ao uso de TNT, sendo por isso habitualmente utilizado como explosivo de referência para a 

caracterização das ondas de choque aquando de uma explosão. Esta necessidade surge da alargada 

variedade de explosivos existentes, tendo cada um deles propriedades distintas na energia libertada e 

nas características da onda de choque associadas à sua detonação, ou seja, a mesma quantidade de 

explosivo pode originar explosões de maior ou menor magnitude. Assim, o uso da equivalência em TNT 
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permite obter a mesma energia de explosão, impulso e onda de choque que o explosivo em estudo [5], 

[16], [20]. 

A potência de um explosivo pode ser avaliada pelo calor de explosão, que é função da sua 

energia interna, da pressão desenvolvida e do volume de gases produzido. A massa de TNT 

equivalente pode ser determinada a partir da expressão (2.3): 

 𝑊𝑇𝑁𝑇𝑒 =
𝐻𝐸𝑋𝑃
𝑑

𝐻𝑇𝑁𝑇
𝑑 ×𝑊𝐸𝑋𝑃 (2.3) 

onde, 𝑊𝑇𝑁𝑇𝑒 representa a massa equivalente de TNT, 𝑊𝐸𝑋𝑃 a massa de explosivo em estudo, 𝐻𝐸𝑋𝑃
𝑑  o 

calor de explosão do explosivo em estudo e 𝐻𝑇𝑁𝑇
𝑑  o calor de explosão do TNT. Na Tabela 2.2 estão 

apresentados alguns explosivos com a respetiva equivalência em massa de TNT. 

Tabela 2.2: Equivalência em TNT dos explosivos mais comuns (adaptado de [18]) 

Explosivo Equivalência em TNT 

PETN 1.3 

Explosivos improvisados 0.4-1.0 

RDX 1.2 

Composição B (60%RDX, 40%TNT) 1.1 

2.2.2.Distância reduzida 

A propagação da onda de choque é geralmente descrita em função de um parâmetro escalar, 

designado de distância reduzida, 𝑍. A utilização desta grandeza escalar indica que, para a mesma 

distância reduzida e detonação no mesmo meio, duas cargas do mesmo tipo de explosivo com a 

mesma geometria, mas de tamanhos diferentes originam ondas de choque iguais. Esta relação, 

formulada por Hopkinson e Cranz, 1915 e 1926 respetivamente, é definida pela equação (2.4): 

 
𝑍 =

𝑅

√𝑊
3  , 

(2.4) 

onde 𝑍 é a distância reduzida [𝑚 𝑘𝑔
1

3⁄ ] (escalada), 𝑅 corresponde à distância entre a superfície-alvo e 

o epicentro da carga explosiva [m] e 𝑊 representa a massa da carga explosiva [kg] [16], [25]. 

A massa em explosivo é geralmente estimada para se ter em atenção um possível cenário de 

um ataque terrorista, que pode envolver o uso de diferentes meios, desde camiões bomba a explosivos 

improvisados. Caso o objetivo seja danificar uma estrutura, um veículo armadilhado será o principal 

vetor de ataque a ter em atenção para a determinação da distância reduzida. A Tabela 2.3 contempla 

uma estimativa da quantidade de explosivo que pode ser transportada nos mais diversos meios de 

transporte. 
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Tabela 2.3: Quantidade de explosivo estimada em função do meio de transporte [23], [26] 

Meio de Transporte Massa TNT [Kg] 

Pasta 10 

Carro familiar 200 

Jipe 300 

Carrinha comercial 1000 

Camião 5000 

2.2.3.Pressão incidente de pico 

São vários os autores que apresentaram formulações para a pressão incidente de pico. No 

presente trabalho será usada a formulação de Kinney e Graham [17] que permite a definição da pressão 

incidente de pico [𝑀𝑃𝑎] expressa na equação (2.5). 

 𝑃𝑠𝑜[𝑀𝑃𝑎] =  
808 × [1 + (

𝑍
4,5

)
2

] × 𝑃0

[1 + (
𝑍

0,048
)
2

]

1
2

× [1 + (
𝑍

0,32
)
2

]

1
2

× [1 + (
𝑍

1,35
)
2

]

1
2

 (2.5) 

2.2.4.Duração da fase positiva 

O dano infligido numa estrutura depende em grande medida da duração de aplicação do 

carregamento, devido à explosão. Este carregamento está correlacionado com o tempo da fase positiva 

[𝑚𝑠]. A equação (2.6) apresentada por Kinney e Graham [17], permite o cálculo da duração da fase 

positiva (𝑡0): 

 𝑡0[𝑚𝑠] =  
980 × [1 + (

𝑍
0,54

)
10

] × √𝑊
3

[1 + (
𝑍

0,02
)
3

] × [1 + (
𝑍

0,74
)
6

] × [1 + (
𝑍
6,9

)
2

]

1
2

 (2.6) 

2.2.5.Impulso específico incidente 

O conhecimento do diagrama pressões-tempo (Figura 2.3), permite que se consiga obter o 

impulso específico provocado pela onda de choque através da integração da equação (2.1). Este 

parâmetro corresponde à área abaixo (𝑖𝑠) e acima (𝑖𝑠
−) da cuva pressão-tempo (em relação à pressão 

atmosférica, 𝑃𝑜). As equações (2.7) e (2.8) traduzem os impulsos específicos positivo e negativo 

respetivamente. 

 𝑖𝑠 = ∫ 𝑃𝑠(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑡𝑎+𝑡0

𝑡𝑎

𝑃𝑠𝑜 × 𝑡𝑜
𝑏

× [1 − (
1 − 𝑒−𝑏

𝑏
)] (2.7) 

 𝑖𝑠
− = ∫ 𝑃𝑠(𝑡)𝑑𝑡 = −

𝑡𝑎+𝑡0+𝑡0
−

𝑡𝑎+𝑡0

𝑃𝑠𝑜 × 𝑡𝑜
𝑏2

× 𝑒−𝑏 (2.8) 
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Kinney e Graham [17] desenvolveram a expressão empírica (2.9) que permite o cálculo do 

impulso específico na fase positiva tendo apenas a distância reduzida como variável: 

 𝑖𝑠[𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑠] =

0,0067 × √1 + (
𝑍

0,23
)
4

𝑍2 × √1 + (
𝑍

1,55
)
33

 (2.9) 

2.2.6.Pressão dinâmica de pico 

Após a passagem da onda de choque, segue-se o efeito de sopro que consiste na geração de 

pressões de natureza dinâmica, resultantes da aceleração do fluxo resultante do ar circundante com 

os produtos da explosão. Este efeito sobrepõe-se à sobrepressão originada pela onda de choque, 

sendo função da pressão incidente de pico resultante da explosão. As pressões resultantes geram 

sucções (semelhantes a ação do vento) nos elementos não diretamente carregados pela onda de 

choque, gerando forças laterais, designadas por cargas de arrastamento (drag loads) nos elementos 

intersetados [7], [16]. A norma UFC 3-340-02 [20] contempla um gráfico que relaciona a pressão 

dinâmica de pico com a pressão incidente de pico. Esse gráfico encontra-se na Figura 2.5, juntamente 

com os resultados para as equações de Newmark’s [7] (desenvolvida para baixas pressões e condições 

atmosféricas ao nível do mar) e de Rankine-Hugoniot [27], equações (2.10) e (2.11) respetivamente. 

 𝑞𝑠 = 0,022 × (𝑃𝑠𝑜)
2 (2.10) 

 𝑞𝑠 =
5

2

𝑃𝑠𝑜
2

(7𝑃𝑜 + 𝑃𝑠𝑜)
 (2.11) 

 

Figura 2.5: Pressão dinâmica de pico [7], [20], [27] 
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2.3.Reflexão da onda de choque 

A interação entre uma estrutura e uma onda de choque origina pressões diferentes das pressões 

idealizadas apresentadas no diagrama pressões-tempo (Figura 2.3). Quando a onda de choque 

interseta uma superfície sólida, esta fica sujeita a fenómenos de reflexão e amplificação, sendo a 

pressão refletida de pico, 𝑃𝑟, sempre superior à pressão incidente de pico (𝑃𝑠𝑜). Podem ocorrer três 

tipos de reflexão dependendo do ângulo de incidência da onda, designadamente a reflexão normal, 

oblíqua ou a ressonante [5], [23].  

Dos três tipos de reflexão existentes, a reflexão normal é o caso mais severo, em termos de 

carregamento sob a estrutura. Esta ocorre quando a superfície que sofre o impacto da onda de choque 

se localiza perpendicularmente à onda (Figura 2.6). Neste caso, a frente de onda é fortemente detida 

pela superfície indeformável (hipótese conservativa) originando um súbito acréscimo de pressão, 

superior à pressão incidente de pico (Figura 2.7). Observe-se também, que a duração da fase positiva 

e negativa não se alteram [5], [17]. 

 

Figura 2.6: Representação da reflexão normal da onda de choque [11] 

 

Figura 2.7: Perfil idealizado das curvas de pressão incidente e refletida (adaptado de [5]) 

A pressão refletida (𝑃𝑟) pode ser determinada por diversos métodos, sendo o mais conhecido 

proposto por Rankine e Hugoniot (2.12). Admitindo que o ar se comporta como um gás perfeito e 

considerando o efeito de sopro (pressões dinâmicas) originadas pelo fluxo de gás à passagem da onda 

de choque [27] tem-se.  

 𝑃𝑟 [𝑀𝑃𝑎] = 2 ∙ 𝑃𝑠𝑜 × (
7 ∙ 𝑃𝑜 + 4 ∙ 𝑃𝑠𝑜
7 ∙ 𝑃𝑜 + 𝑃𝑠𝑜

) (2.12) 
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Na Tabela 2.4 estão apresentados alguns valores da pressão incidente de pico para diferentes 

combinações 𝑊 − 𝑅 (massa em explosivo e distância do explosivo à superfície-alvo): 

Tabela 2.4: Pressão refletida de pico 𝑃𝑟  [𝑀𝑃𝑎] para diferentes combinações 𝑊 − 𝑅 (adaptado de [15]) 

𝑾[𝒌𝒈] 

𝑹[𝒎] 

100 500 1000 2000 

TNT 

1 165,8 354,5 464,5 602,9 

2,5 34,2 89,4 130,8 188,4 

5 6,65 24,8 39,5 60,19 

10 0,85 4,25 8,15 14,7 

15 0,27 1,25 2,53 5,01 

20 0,14 0,54 1,06 2,13 

 

Para o dimensionamento de estruturas, a pressão refletida de pico pode ser idealizada como um 

impulso devido a uma carga triangular equivalente, de valor máximo 𝑃𝑟 e tempo de duração 𝑡0, sendo 

o cálculo do impulso relativo (𝑖𝑟) dado pela equação (2.13): 

 𝑖𝑟 =
1

2
× 𝑃𝑟 ∙ 𝑡0 (2.13) 

Na bibliografia apresentada [27] sugere-se o uso da equação (2.14) para obtenção do impulso 

refletido ao invés da equação (2.13) pois sobrestima em demasia o valor do mesmo: 

 
𝑖𝑟
𝑖𝑠
≈

𝑃𝑟
𝑃𝑠𝑜

 (2.14) 

A Figura 2.8 ilustra o fenómeno existente entre as pressões incidente e refletida. O valor da 

pressão refletida pela superfície atinge o seu valor máximo no ponto de contacto normal à onda, a uma 

distância 𝐷𝑁 do ponto da detonação, diminuindo de intensidade com o aumento do ângulo de 

incidência 𝛼. Trivialmente, o valor mínimo da pressão devida à onda refletida é igual ao valor da pressão 

incidente de pico.  

 

Figura 2.8: Tipo de pressões numa estrutura tipo (adaptado de [23]) 
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No entanto, a expressão (2.15) mais usual e abrangente, tem em conta a utilização do coeficiente 

de reflexão 𝐶𝑟 (adimensional), permitindo assim o estudo da reflexão oblíqua (Figura 2.9) [5], [23]. 

 𝑃𝑟 = 𝑃𝑠𝑜 × 𝐶𝑟 (2.15) 

 

Figura 2.9: Reflexão oblíqua (adaptado de [5]) 

A norma americana UFC 3-340-02 propõe uma relação (Figura 2.10) entre o ângulo de 

incidência e o coeficiente de reflexão para pressões incidentes de pico distintas.  

Para ângulos de incidência da onda de choque entre os 0º e os 40º existe a possibilidade de a 

pressão incidente e refletida se intercetarem no plano refletor (denominado ângulo crítico, 𝛼𝑖,𝑐𝑟𝑖𝑡), 

dando-se um incremento significativo de pressão conhecido como onda de Mach, também conhecida 

como onda ressonante. A formação desta onda, ilustrada na Figura 2.11, baseia-se na premissa de 

que a onda refletida não pode ultrapassar a onda incidente, levando a que as duas frentes se juntem, 

produzindo então a onda de Mach. A altura desta onda planar aumenta com a propagação. 

 

Figura 2.10: Coeficiente de reflexão em função do ângulo de incidência para diferentes pressões 

(adaptado de [20]) 

 



16 

 

Figura 2.11: Origem e desenvolvimento da onda de Mach (adaptado de [5]) 

O ponto onde as ondas incidente, refletida e ressonante se intersetam é designado de ponto 

triplo (Figura 2.12). Este ponto de interseção encontra-se a uma altura relevante uma vez que, abaixo 

da mesma, a onda de propagação é planar, possibilitando o cálculo simplificado das pressões exercidas 

numa estrutura. 

 

Figura 2.12: Ponto triplo numa superfície plana (adaptado de [16]) 

2.4.Resposta estrutural 

Com a chegada de uma onda aérea à superfície de um edifício gera-se um conjunto de 

interações complexas em função das pressões existentes (incidente, refletida e dinâmica); da 

dimensão, orientação e forma dos elementos que sofrem a onda de choque; e da proximidade e 

localização de outros obstáculos (responsáveis por fenómenos de reflexão). Existem dois casos típicos 

de interação, com respostas diferenciadas. Um dos casos corresponde à detonação de cargas de 

elevada magnitude e distâncias relativamente afastadas face da estrutura em estudo (situação típica 

de acidentes industriais). O outro caso, que será o alvo de estudo na presente dissertação, corresponde 

à detonação de cargas de menor magnitude a curtas distâncias, o que corresponde à maioria dos casos 

relativos a ataques terroristas, tais como carros bomba e outros IEDs [17]. 

Considerando uma estrutura retangular exposta a uma explosão, esta irá estar sujeita a pressões 

em todas as superfícies. Face ao tamanho finito de um edifício base, este irá estar sujeito a um sistema 

complexo de pressões ao longo do tempo o qual está resumido na Figura 2.13. 
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Figura 2.13: Comportamento da onda de choque quando passa uma estrutura (adaptado de [26]) 

 

Na presente dissertação o estudo das explosões próximas permite a consideração de uma 

superfície carregada sem fenómenos de difração ou existência de rarefações da onda nos contornos 

do edifício, ou seja, considera-se que a solicitação será igual à pressão refletida. As pressões 

consideram-se aplicadas localmente aos elementos estruturais mais próximos, existindo um 

carregamento sequencial. Assim, a resposta global será resultante de uma ação cumulativa de efeitos 

locais. A resposta global será então fundamentalmente representada pelo colapso de elementos 

críticos e não tanto pela ação imposta à estrutura como um todo [16], [17]. 

A face frontal de uma estrutura será a mais condicionante pois sofre carregamento devido às 

pressões de pico, refletida e dinâmica de pico, na Figura 2.14 estão esquematizados os perfis de 

pressão para a face frontal do edifício.  

O carregamento total atuante numa área ou elemento da estrutura consiste em dois 

carregamentos independentes, representativos das pressões representadas na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Perfis de pressões na face frontal de uma estrutura (adaptado de [5]) 

 

A força total de carregamento devido a uma explosão é dada pela equação (2.16) [5]: 

 𝐹(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑎(𝑡) + 𝐹𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎(𝑡) (2.16) 

onde, 𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑎 (2.17) é a componente devida à onda de choque, enquanto que 𝐹𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎 (2.18) é o 

carregamento resultante do fluxo de ar após a onda de choque (pressão dinâmica).  
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 𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑎 = 𝑃𝑟 ∙ 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑗 (2.17) 

 𝐹𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑞𝑠 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑗 (2.18) 

onde, 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑗 é a área da estrutura considerada em projeto com plano normal à onda de choque e 𝐶𝐷 é 

o coeficiente de arrastamento. O valor do coeficiente de arrastamento para a face frontal de um edifício 

é de valor unitário. 

2.4.1.Regimes de resposta 

O comportamento de uma estrutura (ou elemento estrutural) devido a um carregamento de 

explosão está intrinsecamente relacionado com a razão entre a duração da fase positiva da onda de 

choque (𝑡𝑜) e o período natural da estrutura (𝑇) (2.19). Na Tabela 2.5 apresentam-se os tipos de regimes 

de resposta existentes em função do período da estrutura [5]. 

 
𝑡𝑜
𝑇

 (2.19) 

Tabela 2.5: Tipos de resposta (adaptado de [5]) 

Tipo de Estrutura Regime de Carregamento 𝒕𝒐 𝑻⁄  

Flexível Impulsivo 𝑡𝑜 𝑇⁄ ≤ 0,4 

Rígida Dinâmico 0,4 < 𝑡𝑜 𝑇⁄ < 2 

Muito rígida Quase-estático 𝑡𝑜 𝑇⁄ ≥ 2 

 

O regime de resposta impulsivo caracteriza-se por um tempo de carregamento, devido à 

explosão, inferior ao período natural da estrutura, ou seja, a onda de choque ultrapassa a estrutura sem 

esta ter capacidade de resposta imediata. Devido à inércia da estrutura a maioria das deformações 

ocorre após ultrapassagem da onda de choque [5], [23].  

No regime dinâmico, o caso mais complicado de estudo, corresponde a uma duração do 

carregamento semelhante ao período natural de vibração da estrutura, o que possibilita uma resposta 

estrutural em sintonia com carregamento, possibilitando a correta análise com software de cálculo 

automático. Face a simultaneidade existente, ocorre uma amplificação da resposta estrutural [5], [23].  

Por fim, o regime quase-estático corresponde a durações de carregamento muito superiores às 

do período natural da estrutura, permitindo considerá-lo como quase estático sobre a mesma, 

considerando-se uma magnitude constante à medida que a estrutura se deforma [5], [23]. 

A Figura 2.15 ilustra esquematicamente a curva iso-resposta denominada gráfico pressão 

impulso (P-I), a análise do diagrama permite a perceção de que à medida que a duração da excitação 

aumenta, a resposta torna-se sensível ao valor máximo de pressão e não do impulso [23]: 
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Figura 2.15: Gráfico Pressão-Impulso (P-I) (adaptado de [23]) 

 

No caso de uma abordagem analítica é importante ter em atenção que o período natural das 

estruturas é genericamente superior a 𝑡𝑜, parâmetro com ordem de grandeza nos milissegundos (𝑚𝑠). 

Consequentemente, estas não experimentam deformações durante a ação da onda de choque, sendo 

o carregamento condicionado pelo valor do impulso. Assim, a resposta global é calculada sem 

considerar a interação entre o carregamento devido à pressão e a deformada da estrutura [23]. 

2.4.2.Propriedades dinâmicas do aço 

A capacidade de uma estrutura para resistir a uma explosão depende fundamentalmente dos 

seus materiais estruturais. Nesta dissertação os materiais em uso são unicamente o aço. Este exibe, 

tipicamente, resistência superior quando sujeito a elevadas taxas de deformação (Figura 2.16).  

 

Figura 2.16: Curva típica tensão-extensão de um aço estrutural (adaptado de [5]) 

 

Quanto maior a taxa de deformação (𝜀̇ ) imposta pelo carregamento, consequentemente menor 

tempo para atingir a cedência, maior será o incremento na capacidade resistente do elemento 

estrutural. Para ter em conta este efeito, emprega-se um fator de incremento dinâmico (DIF) 
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(Tabela 2.6). Este incremento deve-se ao efeito da inércia do elemento, em reação às alterações do 

movimento, nomeadamente, imposição da velocidade de carregamento [5], [15]. 

Tabela 2.6: DIF’s para aço estrutural (adaptado de [5]) 

Tempo para alcançar 

tensão de cedência 
DIF na cedência DIF para tensão última 

>1s 1.0 1.0 

100 ms 1.1 1.05 

10 ms 1.6 1.05 

1 ms 1.9 1.05 

 

Carregamentos devido a explosões produzem tipicamente elevadas taxas de deformação num 

intervalo entre os 102 − 104 𝑠−1.Este aspeto altera a resposta dinâmica da estrutura alvo assim como 

os mecanismos de colapso dos diferentes elementos estruturais. Na Figura 2.17 está representada a 

escala de taxas de deformação esperadas em função da ação solicitante, podendo-se constatar uma 

velocidade de deformação da ordem dos 10−6 𝑠−1 num regime quase estático face a um valor na ordem 

dos 104 𝑠−1 aquando da explosão [15]. 

 

Figura 2.17: Taxas de deformação associadas aos diferentes tipos de ação (adaptado de [15]) 

Para se ter em conta este fenómeno a tensão de cedência de dimensionamento (𝜎𝑦,𝑑𝑖𝑚) para 

uma ação dinâmica, que cause flexão no elemento estrutural é dada por (2.20): 

 𝜎𝑦,𝑑𝑖𝑚 = 𝑆𝐼𝐹 ∙ (𝐷𝐼𝐹) ∙ 𝜎𝑦 (2.20) 

onde, 𝑆𝐼𝐹 é um fator corretivo pelo fato da tensão de cedência de um elemento estrutural ser 

usualmente superior ao mínimo especificado. Para aços S275 e S355, 𝑆𝐼𝐹 = 1.10 [5]. 

Para determinação do fator de incremento dinâmico pode ser usado o modelo de taxas de 

deformação de Cowper-Symonds (2.21): 

 
𝐷𝐼𝐹 = 1 + (

𝜀̇ 

𝐷
)

1
𝑞
 

 

(2.21) 

Onde, 𝜀̇  é a taxa de deformação, 𝐷 e 𝑞 são constantes para o material em estudo. Para o caso de 

estudo, tem-se 𝐷 =  40,00002 𝑠 −1 e 𝑞 = 5 [28]. 
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Capítulo 3. Análise estrutural do comportamento de 

elementos metálicos sujeitos a uma explosão 

A literatura existente sobre o blast loading é vasta, tendo o seu auge ocorrido no século XX. 

Desde então os mais diversos autores estudaram a ação explosão caracterizando-a e definindo 

metodologias para a sua análise. De igual modo começaram a surgir as preocupações com a robustez 

estrutural dos edifícios, designadamente nos aspetos que se referem ao colapso progressivo de 

estruturas em resultado da falha estrutural de um ou vários elementos de suporte. Mais recentemente, 

a preocupação com a proteção de infraestruturas civis contra possíveis ataques terroristas fez com que 

se começassem a verificar variados estudos que pretendem desenvolver soluções de mitigação das 

ações resultantes de explosões. Neste terceiro capítulo faz-se uma exposição e enquadramento da 

ação em causa, assim como uma apresentação da evolução dos sistemas de dissipação de energia 

estudados. 

3.1.Estrutura portante 

3.1.1.Análise do elemento estrutural – coluna 

Elsanadedy et al. [29] realizaram um estudo, em 2014, alusivo ao potencial colapso progressivo 

de um edifício em estrutura metálica face à ação de uma explosão. Numa primeira fase os autores 

estudaram a resposta local de uma coluna metálica isolada. 

Considerando que num edifício as colunas estão dimensionadas para suportar essencialmente 

esforço axial (sendo os esforços horizontais principalmente absorvidos pelos pisos (considerados como 

rígidos) e pelas paredes resistentes), a degradação no esforço axial suportado pela coluna foi o método 

utilizado para avaliar os danos na coluna. Este parâmetro conhecido como índice de dano (𝐷), 

introduzido em 2008 por Shi et al. [30] é dado pela equação (3.1): 

 𝐷 = 1 −
𝑃𝑁𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑁𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 
(3.1) 

onde 𝑃𝑁𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 é o esforço axial resistente da coluna de aço danificada, enquanto que 𝑃𝑁𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

é o esforço axial crítico da coluna sem qualquer perturbação. De acordo com Shi et al. [30] os graus de 

dano podem ser agrupados em: D=(0.0-0.2) dano baixo; D=(0.2-0.5) dano médio; D=(0.5-0.8) dano 

elevado; e finalmente D=(0.8-1.0) colapso. No mesmo estudo, Shi et al. [30] mostraram que o parâmetro 

do índice de dano está diretamente relacionado com as propriedades globais e com o funcionamento 

de uma estrutura, sendo facilmente obtido através de simulações numéricas validadas com modelos 

experimentais. 

A primeira parte do estudo de Elsanadedy et al. [29] consistiu na análise local de uma coluna de 

aço suportada por uma campanha experimental. A coluna de teste foi sujeita a uma carga de 500 kg 

de TNT e a distâncias entre os 8,5 e os 10 metros, sendo simulados os resultados no software LS-
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DYNA (Figura 3.1). Na Tabela 3.1 encontram-se os valores do esforço axial resistente antes e após a 

explosão e o índice de dano associado. 

Em 2014, Figuli e Papan [31] procuraram analisar os resultados obtidos experimentalmente, com 

o uso de um sistema equivalente de um grau de liberdade (SDOF), tendo mais tarde comparando os 

mesmos resultados com modelos numéricos [32]. A parte experimental consistiu no teste de 4 colunas 

metálicas de secção HEB100 e 12 seções IPE120, sendo todos os espécimes de classe S235 com 

comprimento fixo de 1770 mm. Todos os elementos eram fixos numa das extremidades e deslizantes 

na outra, tendo registado as acelerações e extensões sofridas pelos perfis [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Secção estudada e modelada por 

Elsanadedy et al.[29] 

 

Tabela 3.1: Índice de dano para a secção em estudo (adaptado de [29]) 

Distância(m) 𝑷𝑵𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
 (kN) 𝑷𝑵𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

 (kN) Índice de Dano (𝑫) 

8.5 6840 1320 0.81 

9 6840 1368 0.80 

9.5 6840 1573 0.77 

10 6840 1792 0.74 

 

Sabe-se que uma explosão representa, para um sistema estrutural, um tipo de impulso, não 

periódico, sendo a sua análise dinâmica bastante complicada. Um sistema de um grau de liberdade 

consiste em traduzir o evento complexo numa massa concentrada, 𝑚𝑆𝐷𝑂𝐹, e numa mola cuja rigidez 

represente o comportamento da estrutura real para a ocorrência de uma explosão, 𝑘𝑆𝐷𝑂𝐹. O SDOF 

(Figura 3.2) considerado [32], não contemplava amortecimento, pois o máximo efeito dinâmico 

expectável devido à ação de uma explosão ocorre, geralmente, no primeiro ciclo de vibração. Nessa 

medida, não considerando o amortecimento, obtêm-se uma resposta conservativa e espera-se que 

toda a dissipação de energia seja efetuada de forma plástica pela secção. 

Os resultados mostraram que a assimilação de uma estrutura complexa a um SDOF dá uma boa 

aproximação dos deslocamentos máximos sofridos (muito embora não seja possível determinar os 

deslocamentos no tempo), sendo esta aproximação mais consistente quando se usa um decaimento 

exponencial. Para as acelerações as aproximações foram mais incoerentes, tendo os autores indicado 

que as condições de apoio não foram devidamente estudadas antes de realizar os ensaios, admitindo 
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erro nas acelerações medidas. O modelo numérico construído no software comercial ABAQUS 

ofereceu respostas quase exatas, sendo a modelação 3D o melhor indicativo da fase experimental. 

 

Figura 3.2: Esquema de um sistema equivalente de um grau de liberdade [32] 

3.1.2.Estabilidade de vigas-colunas 

Nassr et al. [33] estudaram a estabilidade de vigas-colunas metálicas sob ação de um 

carregamento devido a uma explosão. Segundo estes, o esforço axial atuante em combinação com um 

carregamento lateral, como por exemplo devido a uma ação de explosão, tem como resultado o 

aparecimento de momentos de segunda ordem que diminuem a resistência total do elemento à flexão. 

Esta interação entre os dois carregamentos é conhecida como o efeito 𝑃 − 𝛿, sendo utilizado para um 

carregamento estático o fator de amplificação do momento (MMF) que tem em conta este efeito. 

Basicamente, o momento máximo devido a um carregamento lateral é multiplicado por este fator 

avaliando-se a capacidade da coluna sob o efeito combinado do esforço axial com o momento já 

amplificado [33]. 

Nassr et al. [33] compararam os resultados experimentais de ensaios à escala real com os 

resultados de dois modelos dinâmicos [34], [35]. O primeiro, um modelo SDOF, desenvolvido pelos 

autores, tem em consideração o efeito da taxa de deformação e do momento de segunda ordem devido 

ao carregamento axial, enquanto que o segundo, é um modelo 3D desenvolvido em LS-DYNA o que 

permite uma análise total da resposta dinâmica. Na Figura 3.3 é representado o modelo SDOF para 

uma viga coluna, em que 𝑀 é a massa da coluna, 𝐹(𝑡) o carregamento total lateral aplicado sobre a 

coluna. O termo 𝜂(𝑡) (equação (3.2)) representa o carregamento lateral equivalente devido ao momento 

de 2ª ordem causado pela excentricidade existente, em que 𝑃 é o esforço axial aplicado, e 𝐿 é o 

comprimento da coluna: 

Os fatores de massa e de carregamento são representados, respetivamente, por 𝐾𝑀 e 𝐾𝐿. Para 

o efeito criaram três grupos de estudo, o grupo I e III são sujeitos a um momento sob o seu eixo mais 

forte (𝑥 − 𝑥), sendo no grupo I colunas com secção W150 x 24 e no grupo III secção W200 x 71. O 

grupo II tem secção W150 x 24 e está sujeito a um momento segundo o seu eixo de menor inércia (𝑦 −

𝑦). Todas as colunas têm 2413 mm, sendo cada grupo dividido em dois espécimes, o primeiro sem 

esforço axial introduzido (coluna) e, o segundo com esforço axial introduzido antes da aplicação do 

momento (viga-coluna).  

 

 𝜂(𝑡) =
8𝑃

𝐿
𝑦(𝑡) (3.2) 
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Figura 3.3: Sistema equivalente de um grau de 

liberdade para uma viga coluna [33] 

Através de uma campanha de ensaios, os autores agruparam os resultados gerando curvas de 

estabilidade para colunas metálicas. A Figura 3.4 mostra a variação da razão 𝑃𝑐𝑟 𝑃𝑒⁄  com a esbelteza 

𝜆𝑐 para diferentes níveis de impulso específico atuantes na coluna, em que 𝑃𝑐𝑟 é o esforço axial máximo 

de dimensionamento e 𝑃𝑒 é a carga de Euler. O parâmetro de esbelteza 𝜆𝑐 (equação (3.3), (3.4)) é 

calculado em função do comprimento efetivo da coluna 𝐾𝐿, o raio de giração da secção 𝑟, o módulo de 

elasticidade 𝐸, e pela força de cedência 𝐹𝑦: 

 𝜆𝑐 = √
𝐹𝑦

𝐹𝑒
 onde 𝐹𝑒 =

𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟
)
2 (3.3), (3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Curvas adimensionais para o 

esforço axial crítico de colunas metálicas 

sob ação de explosões [33] 

Para uma dada coluna observa-se que o seu esforço axial crítico diminui com o aumento do 

impulso específico. Note-se também que o rácio 𝑃𝑐𝑟 𝑃𝑒⁄  é afetado pelo aumento da esbelteza, para um 

mesmo impulso específico. Este rácio aproxima-se da unidade para colunas com altas esbeltezas e 

com baixos carregamentos laterais devido à explosão. A Figura 3.4 mostra também que, para um 

esforço axial representativo de uma pequena fração da carga de Euler, obtém-se uma resposta devido 

à explosão capaz de produzir o colapso devido à instabilidade associada [33]. 

3.1.3.Configuração dos edifícios 

Em 2017, Khan et al. [36] estudaram três configurações de edifícios em estrutura metálica 

(Figura 3.5): uma estrutura semicircular de área igual em todos os pisos, uma quadrangular em planta 

com forma retangular em altura e finalmente uma estrutura em planta quadrangular com decréscimo 
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piramidal em altura. Os seus objetivos consistiram no estudo da fragilidade associada a uma estrutura 

de aço sujeita a uma ação de explosão, e verificar o efeito que as diferentes configurações da estrutura 

têm na resistência global face ao carregamento dinâmico associado.  

   

Figura 3.5: Configuração semicircular (1), quadrangular regular (2) e quadrangular piramidal (3) 

respetivamente (adaptado de [36]) 

A Figura 3.6 ilustra os três posicionamentos de carga considerados. Na Posição - 1 é possível 

estudar o comportamento da flexão em torno do eixo principal da secção, enquanto que a Posição – 2 

permite o estudo na direção de menor inércia. A última posição, Posição – 3, possibilita o estudo dos 

efeitos relacionados a uma explosão no canto de uma estrutura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Cenários de explosão em função da 

orientação das colunas (adaptado de [36]) 

Atendendo às três configurações de edifícios em estudo, foi observado que a Posição – 2 de 

carga foi a mais crítica para todas as configurações. Foi verificado também que na Posição – 3 os 

edifícios com configuração quadrangular em planta são os que resistem a uma maior força associada 

a uma explosão [36]. 

A localização da detonação mostrou que, para uma mesma distância reduzida, a face com o 

menor eixo de inércia é a mais vulnerável [36]. Existem diversos estudos relativos ao posicionamento 

da carga na bibliografia, identificando-se entre outros, os de McConnell et al. [37], e Lawver et.al [38]. 

Para um dado cenário de carregamento, Khan et al. [36] mostraram que a estrutura piramidal 

tem o menor risco de colapso comparando com o edifício regular ou mesmo o semicircular. A área 

exposta ao carregamento foi também estudada, sendo uma importante característica para a dissipação 

da pressão associada à onda de choque. A estrutura piramidal é a que tem menor área exposta à onda 

de choque, o que a torna uma configuração eficiente. Além disso, a área de projeção da estrutura 

semicircular é mais favorável que a da estrutura regular, pois o ângulo de incidência da onda reduz-se 

rapidamente ao longo da estrutura o que a tona mais eficiente, sendo necessário, para uma mesma 

distância, uma maior carga explosiva para atingir o colapso numa estrutura semicircular em relação 

com a regular. 
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3.2.Dispositivos de absorção de energia 

O estudo da energia absorvida aquando de um impacto é bastante interessante para perceber o 

comportamento estrutural numa ação dinâmica. Essa absorção de energia durante um evento dinâmico 

(i.e. explosão) tem sido essencialmente conseguida através do desenho de estruturas baseadas no 

emprego de metais dúcteis, usando a capacidade que estes têm para absorver energia através de 

deformações plásticas irreversíveis. Existe uma extensa bibliografia disponível sobre elementos que 

podem suportar elevadas deformações, estando uma revisão compilada, de centenas de artigos, 

resumidos e comentados nos trabalhos de Johnson e Reid [39] e de Norman Jones [40], [41].  

Em 1984, Calladine e English [42] identificaram dois tipos genéricos de estruturas metálicas 

dissipadoras de energia através de deformações plásticas. Os dois tipos distinguem-se pela forma da 

sua curva de carregamento-deformação: o Tipo I é exemplo de um comportamento bilinear, enquanto 

que o Tipo II é exemplo de uma curva com um pico inicial e decaimento exponencial, como ilustrado 

na Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Tipos de estruturas genéricas e a 

respetiva curva carregamento-deslocamento 

Calladine e English mostraram que as deformações em estruturas do tipo II são muito mais 

sensíveis para alterações na velocidade de impacto do que as Tipo I. O estudo foi desenvolvido através 

do impacto de um martelo com diferentes massas e alturas, num total de sete massas diferentes. Os 

autores mostraram que para uma mesma energia cinética, quanto maior for a aceleração, menor será 

a deformação final, sendo este fenómeno muito mais significativo para os espécimes Tipo II [42]. Na 

Figura 3.8 está ilustrado o comportamento dos diferentes tipos genéricos de estruturas, antes e após 

o impacto. 

Os resultados obtidos pelos autores foram analisados pelos próprios, através de uma análise de 

sensibilidade em função da velocidade do impacto, levando à criação de um modelo teórico em função 

da inércia e outro em função da taxa de deformação, para se estimar, em separado, o deslocamento 

máximo observado [42]. 
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Figura 3.8: Espécimes tipo 

antes e após o impacto 

Esse modelo, mais tarde melhorado por Zhang e Yu [43], pois Calladine e English [42] não 

conseguiram obter resultados analíticos idênticos aos testes experimentais, compreende um 

mecanismo de 4 rótulas plásticas, ilustrado na Figura 3.9. Zhang e Yu conseguiram mostrar que quanto 

maior a velocidade de impacto, maior a energia dissipada no instante inicial [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Mecanismo de 4 rótulas plásticas 

para espécimes tipo II [43] 

Posteriormente, Tam e Calladine [44] exploraram ainda mais o problema, de forma analítica e 

experimental, levando a conclusões importantes para os futuros estudos. Segundo os autores, as 

estruturas Tipo I absorvem energia linearmente com o deslocamento, pois a rotação nas rótulas 

plásticas é aproximadamente proporcional à deformação. No entanto, nas estruturas Tipo II é absorvida 

uma grande quantidade de energia para uma pequena deformação face à geometria existente.  

Isto significa que, em condições dinâmicas para uma elevada velocidade inicial imposta sobre 

uma estrutura Tipo II, ocorrerá rotação nas rótulas plásticas, o que implica não só elevadas taxas de 

deformação, mas também acelerações transversais elevadas. Conclui-se assim, que a deformação de 

estruturas Tipo II tem duas fases: a primeira fase envolve plastificações devidas à compressão dos 

espécimes e a segunda fase envolve a rotação nas rótulas plásticas. Na primeira fase, o efeito 

dominante é a inércia do espécime, enquanto que o comportamento na segunda fase é sensível às 

taxas de deformação resultantes [44]. 

O fenómeno da fase inicial das estruturas Tipo II, aquando do impacto da massa, está detalhado 

através de um modelo elasto-plástico nas publicações de Karagiozova e Jones [45], [46].  
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O único modelo apresentado para a linha de investigação foi realizado por Su et al. [47], [48], 

onde se considerou a energia existente nas diferentes fases do impacto, assumindo uma relação 

constitutiva elasto-plástica perfeita para o material, que traduz o comportamento de estruturas Tipo II. 

Este comportamento foi aplicado ao modelo de quatro rótulas plásticas apresentado na Figura 3.9. 

Tendo em consideração o complexo histórico de deformações envolvidas na carga (compressão), 

descarga (descompressão) e tração, os autores concluíram que o momento de inércia é o efeito 

dominante nas estruturas Tipo II, observando a sensibilidade às taxas de deformação e elasticidade do 

material (anteriormente desprezado, sendo considerados rigidamente plásticos). Mostraram também 

que, além de ser o ponto dominante na primeira fase, o momento de inércia é igualmente importante 

durante toda a resposta. Concluindo, a existência de uma alta taxa de deformação aliada a um 

momento de inércia elevado produz um pico de resistência no espécime, traduzindo-se em 

deslocamentos menores. 

A extrapolação dos mecanismos observados em ensaios de impacto para casos onde a ação é 

uma explosão, é bastante recorrente. Quando se fala em dissipadores de energia, os casos mais 

comuns são realizados através do uso de camadas de sacrifício que se aplicam sobre a estrutura a 

proteger. Estes dissipadores têm como base o uso de aço, visto ser um material suscetível a altas taxas 

de deformação sem ocorrência de rotura frágil, geralmente empregues sob fachadas de edifícios. O 

aço é também utilizado para a criação de paredes resistentes à ação explosão. Sugere-se a leitura dos 

artigos em bibliografia acerca dos mecanismos de proteção já existentes [8], [49]–[52]. 

O termo de eficiência no colapso ficou reconhecido na publicação de Thornton et.al [53], sendo 

atualmente dado como o conjunto de parâmetros a observar num espécime para que este seja 

considerado como dissipador. O objetivo fundamental é a dissipação de energia. Para tal, é necessário 

a ocorrência de rótulas plásticas previsíveis, sendo indicado a predefinição das mesmas. A dissipação 

de energia deve ser contínua permitindo ao espécime a resposta ao impacto em toda a sua extensão.  

No entanto, Guruprasad e Mukherjee [54] acrescentam às estruturas Tipo II, anteriormente 

enunciadas, a dependência que existe entre essas estruturas Tipo II e a estrutura portante. Para uma 

estrutura de suporte rígida, a energia absorvida pelo espécime pode ser insuficiente pois o impulso 

transmitido continua elevado. No entanto, se a estrutura de suporte for flexível, uma porção significativa 

de energia é transmitida na primeira fase da ação, podendo perder a capacidade de suporte nesta fase. 

O intuito de um dissipador é a diminuição do impulso transferido, sendo necessário um elevado tempo 

de deformação no espécime para que a absorção de energia seja eficaz. A extensão do tempo de 

deformação traduz-se numa maior dissipação de energia (na forma de deformações plásticas) [54]. 
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Capítulo 4. Caso de estudo 

4.1.Software de análise LS-DYNA® 

O LS-DYNA é um software de análise de estruturas baseado no método dos elementos finitos 

capaz de simular problemas reais complexos, abundantemente utilizado na indústria automóvel, 

aeroespacial, militar, bioengenharia entre outras áreas. Permite a análise física e geometricamente 

não-linear de estruturas, usando um algoritmo de integração explícito para resolver as equações de 

movimento, particularidade interessante em problemas dinâmicos com elevadas taxas de deformação, 

como o caso de uma explosão [55]. 

Uma análise explícita de elementos finitos resolve a equação de movimento de forma 

incremental, atualizando a matriz de rigidez ao fim de cada incremento de carga e deslocamento, 

baseando-se na modificação da geometria e definição do material. O incremento temporal é 

automaticamente determinado pelo LS-DYNA, segundo o algoritmo proposto por Newmark, 

desenvolvido com base na velocidade do som num determinado material [55]. 

4.2.Calibração do modelo 

Apresenta-se nesta seção a descrição e calibração do modelo em LS-DYNA, posteriormente 

utilizado para simular o problema em investigação nesta dissertação, que se prende com o 

comportamento de colunas de aço após uma explosão. A validação é necessária para assegurar a 

correta implementação do processo de simulação em casos futuros, podendo assim realizar diversos 

estudos paramétricos. 

A validação do modelo é realizada através dos estudos experimentais e numéricos de 

Nassr et al. [33]–[35], [56] em secções metálicas W. Os resultados experimentais utilizados foram 

obtidos do programa de ensaios conduzido por Nassr et al. em 2011 [34].  

A campanha experimental foi dividida em cinco grupos para um total de treze perfis com um vão 

de 2413 mm, de secção W150x24 e W200x71, com diferentes distâncias e massas de explosivo. A 

Tabela 4.1 apresenta a matriz de ensaios, incluindo a designação da secção e respetiva massa de 

explosivo, distância da massa de explosivo ao perfil, distância reduzida do ensaio e eixo de flexão da 

secção face à direção da massa de explosivo. A distância ao perfil variou entre 7,0 a 10,3 metros e a 

massa de explosivo variou entre os 50 e os 250 kg. Doze das treze vigas foram testadas nos grupos 1 

a 4 enquanto que o grupo 5, de secção W200x71, teve apenas um exemplar [34].  

Com base no esquema da experiência (Figura 4.1), considerou-se o apoio superior da coluna 

como fixo, e na extremidade contrária apenas se restringiu o movimento lateral (apoio móvel). As 

colunas foram pré-tensionadas até se atingir o equilíbrio estático sendo posteriormente realizada a 

detonação do explosivo. Nos ensaios utilizou-se uma compressão de 25% do esforço compressão de 

dimensionamento [35]. 
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Tabela 4.1: Matriz de ensaios do estudo de Nassr et al. [33] 

Grupo Secção 
Massa 

explosivo (Kg) 

Distância ao 

perfil (m) 

Distância reduzida 

(𝒎/𝒌𝒈
𝟏

𝟑) 
Eixo de flexão 

1 W150x24 50 10.30 2.80 𝑥 − 𝑥 

2 W150x24 100 10.30 2.22 𝑦 − 𝑦 

3 W150x24 150 9.00 1.69 𝑥 − 𝑥 

4 W150x24 250 7.00 1.11 𝑥 − 𝑥 

5 W200x71 250 9.50 1.51 𝑥 − 𝑥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Esquema da experiência em 

estudo (adaptado de [34]) 

4.2.1.Descrição do modelo 

Modelou-se o grupo 3 definido na Tabela 4.1. A secção em estudo é apresentada na Figura 4.2. 

A coluna de aço foi modelada através de elementos tipo shell, sendo a geometria da secção definida 

pela linha média, e a espessura dos elementos definida no respetivo card. Na Figura 4.3 está ilustrada 

a secção efetivamente modelada. 

A Figura 4.4 ilustra um modelo tridimensional da secção W150x24 (Figura 4.3), com um 

comprimento de 2413 mm. A coluna foi modelada com três malhas de elementos finitos quadrados, 

partindo de uma malha original inicial de 2936 elementos (#1), sendo utilizado o comando remesh-split 

do software LS-DYNA para dividir todos os elementos já criados em quatro partes iguais, obtendo-se 

dessa forma a malha refinada (#2 com 11744 elementos). Posteriormente, com o objetivo de alcançar 

uma média de estudo aceitável, obteve-se pelo mesmo método, uma malha mais refinada (#3) com um 

total de 46976 elementos.  
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Figura 4.2: Secção W150x24 (medidas em mm) [34] Figura 4.3: Secção modelada na validação 

 

 Figura 4.4: Malhas modeladas 

O elemento shell utilizado é de cálculo rápido com integração completa (ELFORM 16) utilizando-

se a inserção do card ELEMENT_SHELL. Foram definidos dois elementos, com espessura de 10,3 mm 

para os banzos e com 7 mm para a alma. Este tipo de elemento embora menos económico que os 

outros disponíveis no LS-DYNA, não necessita do controlo dos modos de deformação 

nulos (hourglass). 

A coluna foi modelada com apoio fixo na extremidade superior, tendo todas as translações e 

rotações impedidas (𝛿𝑥 = 𝛿𝑦 = 𝛿𝑧 = 0, 𝜃𝑦 = 𝜃𝑧 = 0) à exceção da rotação em torno de 𝑥, e apoio móvel 

na oposta, sendo livres a translação segundo 𝑧 e rotação segundo 𝑥 (𝛿𝑥 = 𝛿𝑦 = 0, 𝜃𝑦 = 𝜃𝑧 = 0). 

Incluiu-se uma placa rígida em cada extremidade da coluna de aço, inserindo-se as condições 

de fronteira anteriormente mencionadas na face superior e inferior de cada placa, respetivamente 

(pontos a amarelo na malha #1 da Figura 4.4).  
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O material aço foi modelado usando o card MAT_003-PLASTIC_KINEMATIC, com 

comportamento elasto-plástico tal como ilustrado na Figura 4.5, com endurecimento isotrópico. Os 

parâmetros 𝑙𝑜 e 𝑙 são, respetivamente, o comprimento indeformado e deformado do espécime testado 

à tensão uniaxial. 𝐸𝑡 é o declive da curva da tensão bilinear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Comportamento elasto-plástico do 

MAT_PLASTIC_KINEMATIC (adaptado de [55]) 

O efeito das elevadas taxas de deformação é considerado através dos modelos de Cowper 

Symonds (2.4.2), utilizados para escalar a tensão de cedência pelos fatores dependentes da taxa de 

deformação explicados na equação (2.21). 

O card do material modelado necessita da inserção de várias propriedades, incluindo a 

densidade do material (RO), módulo de elasticidade (E), coeficiente de Poisson (PR), tensão de 

cedência (SIGY), extensão de rotura (FS), e os parâmetros de Cowper-Symonds (SRC para o 

parâmetro 𝐷 e SRP para 𝑞). A Tabela 4.2 contempla os valores inseridos no card que resultam da 

compilação dos resultados experimentais de Nassr et al. [35]. 

Tabela 4.2: Propriedades do material Aço (MAT_003-PLASTIC_KINEMATIC) 

Parâmetro RO (𝒌𝒈/𝒎𝟑) E (𝑮𝑷𝒂) PR SIGY (𝑴𝑷𝒂) SRC (𝒔−𝟏) SRP FS 

Valor 7850 210 0.3 470 40.00002 5 0.2 

 

O material das placas de topo foi modelado usando o card MAT_020-RIGID, com propriedades 

idênticas do aço. É de referir que, devido ao tipo de material escolhido para as placas de topo, estas 

apresentam um comportamento rígido. 

O esforço axial (270 kN [33]) e a pressão proveniente da explosão (leitura em sensores de 

pressão nos ensaios de Nassr et al. [33], [35]) foram definidos através do card DEFINE_CURVE e 

consequentemente aplicados nos nós da placa rígida e na superfície do banzo, respetivamente. Para 

as pressões associadas à explosão foram utilizados os parâmetros obtidos pelos sensores de pressão 

do estudo mencionado (Tabela 4.3), tendo-se obtido uma pressão refletida, 𝑃𝑟, de 1560 𝑘𝑃𝑎 com um 

decaimento exponencial, b, de 1,7 (ver equação (2.1)) para uma duração da fase positiva, 𝑡0,de 6,2 ms. 
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Tabela 4.3: Característica do carregamento modelado 

Malha 
Esforço axial (270 𝒌𝑵) 

Explosão 
Nº de nós da placa 

#1 63 𝑃𝑟 = 1560 𝑘𝑃𝑎 

𝑡0 = 6.2 𝑚𝑠 

𝑏 = 1.7 

#2 221 

#3 825 

 

Assumiu-se que a pressão proveniente da explosão teve início imediatamente após a 

estabilização do esforço axial, tal como na Figura 4.6, tendo-se definido esse instante nos 10,0 𝑚𝑠. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Procedimento adotado 

para o carregamento axial e para o 

blast 

4.2.2.Apresentação de resultados 

A Figura 4.7 ilustra a evolução do deslocamento a meio vão do perfil com as três malhas 

modeladas, podendo este ser comparado com o gráfico elaborado por Nassr et al. [33] que apresenta 

essa mesma curva determinada a partir de ensaios experimentais (Figura 4.8). Estes ensaios foram 

obtidos com um sistema de um grau de liberdade e para uma modelação numérica em LS-DYNA com 

6416 elementos sólidos totalmente integrados com rotações nos nós (de alto custo computacional). 

Conforme Nassr et al. [33], [35] o deslocamento a meio vão da secção foi de 30,9 mm e o erro 

do estudo numérico foi de 1,0%. Na Tabela 4.4 apresentam-se os deslocamentos obtidos para as 

diferentes malhas. O modelo #1 registou um deslocamento a meio vão de 30,44 mm, equivalente a um 

erro de 1,50%. Sendo este erro reduzido, considera-se que a metodologia apresentada é aceitável para 

a modelação da realidade, logo aplicável a novas simulações. Atendendo aos resultados da Tabela 4.4 

conclui-se que a malha inicial tem o menor erro associado ao nível de deslocamentos, razão pela qual 

se adotou esta malha na realização do estudo de diferentes formulações do elemento shell. 

Tabela 4.4: Deslocamentos a meio vão e erro associado para as diferentes malhas 

Malha #1 - Grosseira #2 - Refinada #3 – Mais refinada 

Deslocamento a meio vão (mm) 30.435 30.430 30.396 

Erro (%) 1.50 1.52 1.63 
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Figura 4.7: Deslocamento a meio vão para as 

diferentes malhas modeladas. 

Figura 4.8: Deslocamento a meio vão obtido 

por Nassr et al. [33] 

Estudou-se de seguida a recomendação do software LS-DYNA para elevadas taxas de 

deformação (ELFORM 2), assim como a formulação avançada do ELFORM16 utilizado, sendo este 

elemento (ELFORM -16) considerado mais preciso que o seu original [57].  

O ELFORM 2 é dado pela formulação matemática de Belytschko-Tsay. Não sendo totalmente 

integrado, houve necessidade de equacionar o controlo do hourglass, sendo para isso criado o card 

HOURGLASS e o seu controlo no cálculo numérico através do card CONTROL_HOURGLASS [55]. 

Mesmo com este acréscimo de controlo, verificou-se uma redução significativa do esforço 

computacional em comparação com o ELFORM 16 e ELFORM -16. Considerando o elevado número 

de simulações necessário para o estudo, este aumento de eficiência é muito relevante. 

Os deslocamentos e os esforços registados na secção de meio vão e na secção da base para 

estes três elementos estão expostos na Tabela 4.5. Apenas se apresentam o ELFORM 2 e o 

ELFORM 16, visto que o ELFORM -16 originou resultados muito semelhantes ao seu homólogo, tendo 

sido registado um desvio de apenas 0,16%. 

Tabela 4.5: Deslocamentos e esforços obtidos para diferentes formulações de elementos shell 

ELFORM 

Grandeza 

2 - Belytschko-Tsay 16 – Rápido, integração completa 

Instante (𝒎𝒔) Máx Instante (𝒎𝒔) Máx 

Deslocamento meio vão (𝒎𝒎) 4.9 30.48 4.9 30.45 

𝑴𝒙,𝟏/𝟐𝒗ã𝒐 [𝒌𝑵 ∙ 𝒎] 4.1 93.919 4.1 93.855 

𝑵𝟏/𝟐𝒗ã𝒐 [𝒌𝑵] 2.6 -537.5 2.6 -538.9 

𝑽𝟏/𝟐𝒗ã𝒐 [𝒌𝑵] 4.6 11.67 4.7 11.52 

𝑴𝒙,𝒃𝒂𝒔𝒆 [𝒌𝑵 ∙ 𝒎] 3.5 2.380 3.5 2.935 

𝑵𝒃𝒂𝒔𝒆 [𝒌𝑵] 1.4 -670 1.4 -673 

𝑽𝒃𝒂𝒔𝒆 [𝒌𝑵] 4.9 148 4.9 149 
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Observa-se que o erro associado entre elementos é mínimo e que o ELFORM 2 apresenta um 

deslocamento de meio vão mais próximo do real do que o ELFORM 16. Uma vez que o esforço 

computacional do ELFORM 2 é inferior ao do ELFORM 16, será utilizado nas modelações seguintes. 

Assim, serão utilizadas malhas relativamente pouco refinadas, com elementos shell de formulação 

Belytschko-Tsay (ELFORM 2) e com o material MAT_003-PLASTIC_KINEMATIC. 

4.2.3.Interpretação dos resultados 

Esta secção destina-se à análise e comparação dos resultados numéricos obtidos para o 

ELFORM 2 com métodos de cálculo analíticos que comprovem o comportamento observado. 

Como referido na secção 2.4.2, torna-se necessário definir o fator de incremento dinâmico para 

se escalar a tensão de cedência do perfil metálico. Este fator é obtido através da equação (2.21), sendo 

a taxa de deformação máxima de pico, para o ensaio em estudo, de 𝜀̇  =1,50 𝑠−1 [35]. Assim, o DIF (4.1) 

máximo é de: 

 𝐷𝐼𝐹 = 1 + (
𝜀̇ 

𝐷
)

1
𝑞
= 1 + (

1,50

40,00002
)

1
5

= 1,518 (4.1) 

O que resulta tensão de cedência dinâmica (𝑓𝑦
𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜) de (4.2): 

 𝑓𝑦
𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 = 470 × 1,5186 = 713,7 𝑀𝑃𝑎 (4.2) 

A Figura 4.9 ilustra as deformações e tensões genéricas existentes perante o estudo do 

momento plástico de uma viga coluna. As propriedades da secção modelada (Figura 4.3) estão 

esquematizadas na Tabela 4.6. Na Figura 4.10 estão ilustrados os esforços na secção de meio vão 

com o ELFORM 2. 

Analiticamente e, sabendo que a tensão existente para um elemento sujeito a esforço axial e 

momento fletor é dado pela equação (4.3): 

 𝜎 [𝑀𝑃𝑎] =
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑥

𝑊𝑒𝑙,𝑥

 (4.3) 

Para o pior caso (𝑡 = 14,49 𝑚𝑠), têm-se: 

𝜎 =
260.8

3078
+

88.41 × 106

167,137 × 103
= 529 𝑀𝑃𝑎 

Para o material aço modelado temos uma extensão de cedência (4.4): 

 𝜀̇𝑦 =
𝑓𝑦

𝐸
=
470 × 103

210 × 106
= 2,238 % (4.4) 

Na Figura 4.11 ilustram-se as extensões plásticas efetivas, sendo o vermelho representativo de 

extensões acima da cedência.  
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Figura 4.9: Capacidade de uma viga coluna - momento plástico (adaptado de [33]) 

Tabela 4.6: Propriedades da secção modelada 

Área = 3079 [mm2]  

Ix = 13,43 × 106 [mm4] 

Wel,x = 167,137 × 103 [mm3] 

Wpl,x = 191,406 × 103 [mm3] 

fy
dinâmico = 713,7 [MPa] 

Mced,x = 119,3 [kN ∙ m] 

Mpl,x = 136,6 [kN ∙ m] 

 

 

Figura 4.10: Esforços na secção de meio vão 
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Figura 4.11: Deformações plásticas efetivas do perfil  

 

Sendo a extensão de cedência, 𝜀̇𝑦 = 2,238%, para tensão de cedência 𝑓𝑦 = 470𝑀𝑃𝑎, seria 

expectável que, para uma tensão a meio vão, 𝜎 = 529 𝑀𝑃𝑎, existissem deformações plásticas. Tal 

efeito não ocorre face às elevadas taxas de deformação, pois, considerando o incremento dinâmico do 

aço, a extensão de cedência instantânea é de 𝜀̇𝑦
𝑖𝑛𝑠𝑡â𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 = 3,38%, o que valida os resultados obtidos, 

representados na Figura 4.11, não existindo qualquer tipo de deformação plástica. 

4.3.Definição dos ensaios experimentais 

Nesta secção apresenta-se a definição dos procedimentos dos ensaios experimentais, a realizar 

após a dissertação. Este aspeto é de extrema importância para se testar o comportamento dos 

dissipadores propostos e aferir os resultados dos modelos numéricos realizados. 

O pórtico de ensaios desenvolvido pelo CCPI (Figura 4.12) visa permitir o ensaio de elementos 

estruturais e não estruturais sujeitos a detonações à escala real, no âmbito da investigação de soluções 

que permitam incrementar os níveis de proteção de uma infraestrutura. Permite o ensaio de painéis de 

parede, pilares e vigas. 

Esta estrutura de ensaio é constituída por 4 paredes de reação fixadas sobre uma laje de betão 

armado com o desenvolvimento de 8 m de comprimento por 4 m de largura, o que corresponde a uma 

área de implantação de 32 m2. Esta laje de fundação é construída através de 4 maciços de betão 

armada pré-fabricados de 4,0 m x 2,0 m x 0,5 m. A cota de topo da laje é de 0,1 m, estando os restantes 

0,4 m enterrados. 
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Figura 4.12: Esquema do 

pórtico ensaios CCPI 

As 4 paredes de reação são espaçadas de 2,0 m entre si, garantindo um vão livre de 1,65 m. 

São construídas através de 4 maciços em betão armado de 1,8 m x 0,35 m x 3,5 m. São fixadas à laje 

de fundação através de 3 ligações pré-esforçadas em cada uma delas (ANEXO A), e contraventadas 

entre elas, através cantoneiras metálicas em forma de cruzeta. 

As paredes de reação estão perfuradas transversalmente em 5 níveis com um espaçamento de 

0,5 m em altura e 0,65 m em profundidade (0,25 m a cada extremidade). O total de 3 furos por nível 

traduz-se em 15 perfurações com 50 mm de diâmetro. Por outro lado, estas paredes estão perfuradas 

em 4 níveis ao longo de toda a sua profundidade com um espaçamento de 1 m entre furos (0,25 m à 

base e topo). Este padrão de furações, juntamente com um sistema de elementos metálicos 

concebidos, permite o ensaio de elementos de diferentes dimensões (ANEXO A). 

Os ensaios associados à presente dissertação requerem um suporte metálico, tipo consola, com 

ligação ao pórtico de ensaios, realizando o apoio de topo do perfil IPE200. A pormenorização deste 

elemento auxiliar encontra-se no ANEXO A – Pormenor A e B. 

4.3.1.Dimensionamento do sistema de apoio da base 

Esta secção destina-se ao dimensionamento dos apoios do perfil IPE200 de forma consistente 

com as condições de fronteira simuladas. O dimensionamento é efetuado para os esforços obtidos no 

ensaio Ref.E1 (o ensaio mais condicionante e apresentado à posteriori). O apoio de base deve 

funcionar como um encastramento. 

Os esforços na secção de base do perfil foram obtidos diretamente do software LS-DYNA. Como 

primeira iteração decidiu-se utilizar uma chapa de base com o dobro da área de implantação do IPE200, 

ou seja, como o IPE200 tem uma área de implantação de 200 mm x 100 mm, a chapa inicial 

considerada foi de 400 mm x 200 mm. Foram também considerados apenas 4 chumbadouros, 

alinhados com as extremidades dos banzos do IPE200 de forma a obter uma solução bissimétrica. Na 

Figura 4.13 ilustra-se o esquema, em planta, da primeira iteração para a geometria da solução em 

estudo. Os esforços atuantes são 𝑁 = 52𝑘𝑁, 𝑉𝑥 = 140 𝑘𝑁 e, 𝑀𝑦 = 2,9 𝑘𝑁 ∙ 𝑚.  
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Figura 4.13: Esquema em 

planta da primeira iteração 

4.3.2.Chumbadouros 

Analisando o esquema ilustrado na Figura 4.14 consegue-se determinar a tração. Considerando 

que a tração é resistida apenas pelas ancoragens 1 e 3, a compressão dada no banzo do IPE 200 

oposto a estas e, desprezando a excentricidade existente sem consideração de coeficientes de 

segurança por ser uma ação acidental, obtemos, para um braço 𝑧 = 0,24575 m uma tração (𝑇𝐸𝑑) de: 

𝑇𝐸𝑑 =
52

2
+

2,9

2 × 0,24575
= 31,9 𝑘𝑁 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑢𝑠𝑜⁄  

 

Ao corte funcionam os 4 parafusos, logo temos um corte (𝐹𝑣,𝐸𝑑) de: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≥
140

4
= 35 𝑘𝑁 

Considerando parafusos 𝑀20 𝐶𝑙 5.6 temos uma resistência à tração (𝐹𝑡,𝑅𝑑) e uma resistência ao 

corte (𝐹𝑣,𝑅𝑑) de: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 88,2 𝑘𝑁 𝑒 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 58,8 𝑘𝑁 

  

 

 

 

 

Figura 4.14: Vista lateral da base 

da coluna 
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Importa agora verificar a interação tração corte (𝑁, 𝑉) dada pela equação (4.5): 

 
𝐹𝑣,𝐸𝑑
𝐹𝑣,𝑅𝑑

+
𝑇𝐸𝑑

1,4 𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1,0 (4.5) 

35

1,4 × 58,8
+
31,9

88,2
= 0,79 ≤ 1,0 

Assim, conclui-se que os parafusos 𝑀20 𝐶𝑙 5.6 verificam a segurança associada. 

4.3.3.Soldadura 

Considerando como boas práticas o uso de uma espessura do cordão de soldadura (𝑎) idêntica 

a 0,7 da espessura a soldar, vem para a alma (𝑎𝑎𝑙𝑚𝑎): 

𝑎𝑎𝑙𝑚𝑎 = 0,7 × 5,6 = 3,9 → 𝑎𝑎𝑙𝑚𝑎 = 4 mm 

Sendo a resistência de cordões de ângulo (𝐹𝑤,𝑅𝑑) dado pela equação (4.6): 

 𝐹𝑤,𝑅𝑑 =
𝑓𝑢 √3⁄

𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2
∙ 𝑎 ∙ 𝑙𝑤 (4.6) 

Para um aço S275 com 𝑓𝑢 = 410 𝑀𝑃𝑎 e 𝛽𝑤 = 0,85, com 𝛾𝑀2 = 1,25 e 𝑎 = 𝑎𝑎𝑙𝑚𝑎 = 4mm e 𝑙𝑤 =

2 × 180mm vem: 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 =
410 √3⁄

0,85 ∙ 1,25
∙ 4 ∙ 0,3630 = 320,8 𝑘𝑁 

Foi considerado apenas o comprimento da alma para resistir ao fluxo de corte, com um cordão 

de angulo 𝑎 = 4𝑚𝑚, o que se mostrou bastante satisfatório, pelo que será o adotado em todo o 

contorno do perfil IPE200. 

4.3.4.Espessura da chapa 

Para a espessura da chapa (aço S275) foi considerado o modelo de cálculo indicado na 

Figura 4.15.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Modelo de cálculo da chapa de 

base 

Numa primeira iteração foi considerada uma espessura de 20 mm, sendo a verificação efetuada 

através de um cálculo elástico do momento junto do banzo do IPE200. Queremos, portanto, obter um 

momento resistente (𝑀𝑅𝑑) superior ao momento atuante (𝑀𝐸𝑑) devido à tração na ancoragem, ou seja, 

𝑀𝑅𝑑 ≥ 𝑀𝐸𝑑. 
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O momento atuante é dado: 

𝑀𝐸𝑑 = 2 ∙ 𝑇𝐸𝑑 × 50 × 10−3 = 2 × 31,9 × 50 × 10−3 = 3,19𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

O momento resistente, com uma largura de chapa, 𝑏𝑝, de 200 mm é de: 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑊𝑦
𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑓𝑦 =

𝑡2 × 𝑏𝑝

6
∙ 𝑓𝑦 =

(20 × 10−3)2 × 200 × 10−3

6
× 275 × 103 = 3,67 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

Trivialmente, 𝑀𝑅𝑑 = 3,67 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 ≥ 𝑀𝐸𝑑 = 3,19 𝑘𝑁 ∙ 𝑚., logo a segurança local da chapa com uma 

espessura de 20 mm é verificada. 

4.3.5.Rotura do cone de betão 

Após obtenção de uma solução analítica para a geometria da base foi utilizado o software 

PROFIS ANCHOR da Hilti que permite estudar o arrancamento do cone de betão em função da 

geometria considerada, esforços, e buchas selecionadas.  

O tipo de ancoragem escolhido é a ampola química Hilti HVU2 com Varão roscado HAS com 

170 mm de embebimento, M20, Galvanizado a quente. Sendo os furos efetuados de acordo com as 

instruções em uso, com os furos preenchidos com o Hilti Dynamic set ou qualquer outra solução 

equivalente. Estas especificações podem ser consultadas na documentação online da empresa1. 

Na Figura 4.16 ilustra-se o modelo introduzido no software, tendo-se obtido resultados positivos, 

visto que se verificou a segurança à tração, corte, combinação corte/tração e sem existência de 

arrancamento do cone de betão. No ANEXO A – Pormenor D estão os desenhos relativos à base de 

coluna dimensionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16: Modelo realizado no 

PROFIS ANCHOR 

 

                                                      
1 https://www.hilti.pt/#nav/categories/CLS_ANCHOR_SYSTEMS 
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4.3.6.Apoio de topo 

Os esforços registados no apoio de topo do perfil IPE200, para as condições de fronteira 

consideradas, estão ilustrados na Figura 4.17. No ANEXO A – Pormenor C, observa-se a existência 

de um rigidificador trapezoidal com o objetivo de impedir a rotação do mecanismo de fixação do IPE200 

à parede de reação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: Esforços atuantes no apoio de todo do perfil IPE200 

Foram considerados 2 parafusos em 3 níveis com afastamento de 65mm. Dessa forma, 

funcionam os 6 parafusos ao corte, pelo que se obtém uma resistência (𝐹𝑣,𝐸𝑑) de: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≥
53

6
= 8,83 𝑘𝑁 

Considerando que as chapas não descolam face à presença do rigidificador, o ponto de charneira 

para o momento atuante encontra-se na base do apoio concebido. Assim, a força de tração (𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) do 

parafuso mais afastado é dada por: 

𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑡,𝐸𝑑

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝑝𝑢𝑥𝑒

 

Para o puxe contribuem os 6 parafusos, tal que: 

𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝑝𝑢𝑥𝑒

=
101,8

6
= 16,97 𝑘𝑁 

A tração devido ao momento vem: 

𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑀
2
× 𝑑𝑗

∑𝑑𝑗
2  

O parâmetro 𝑑𝑗 corresponde à distância do parafuso 𝑗 ao ponto de charneira. 

∑𝑑𝑗
2 = 2 × 0.0652 + 2 × 0.1302 + 2 × 0.1952 = 0,1183𝑚2 
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𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

47,1
2

× 0,195

0,1183
= 38,82 𝑘𝑁 

𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 19,97 + 38,82 = 55,79 𝑘𝑁 

Considerando parafusos 𝑀16 𝐶𝑙 8.8 temos uma resistência à tração (𝐹𝑡,𝑅𝑑) e uma resistência ao 

corte (𝐹𝑣,𝑅𝑑) de: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 90,4 𝑘𝑁 𝑒 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 60,3 𝑘𝑁 

Importa verificar a interação tração corte (𝑁, 𝑉) dada pela equação (4.7): 

 
𝐹𝑣,𝐸𝑑
𝐹𝑣,𝑅𝑑

+
𝐹𝑡,𝐸𝑑

1,4 × 𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1,0 (4.7) 

8,83

60,3
+

55,79

1,4 × 90,4
= 0,59 ≤ 1,0 

Conclui-se que os parafusos 𝑀16 𝐶𝑙 8.8 verificam a segurança associada. 

Para a amarração superior representada no corte B-B do ANEXO A – Pormenor C, temos uma 

força de compressão máxima de 300 𝑘𝑁. Para um conjunto de 3 parafusos, é então necessária a 

consideração de parafusos 𝑀24 𝐶𝑙 8.8 com 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 135,6 𝑘𝑁 para resistir ao corte produzido. 

4.4.Definição dos procedimentos do ensaio experimental 

O ensaio experimental será realizado à escala real e instrumentado de forma a obter informação 

relativa aos deslocamentos e acelerações sofridas pelo perfil, permitindo depois a calibração do modelo 

numérico. 

O ensaio é composto por 3 perfis IPE200 espaçados de 2,0 m, contraventados por perfis de 

fachada e revestidos com chapa perfilada. A explosão será realizada em linha com o perfil central a 

uma distância de 1,8 m da chapa de revestimento, centrado em altura com o perfil (ensaio E1). 

Face às possibilidades económicas existentes, sabe-se que será possível realizar um ensaio 

para calibrar o modelo de referência (Ref.E1) e dois para observar o comportamento de um dissipador. 

No entanto, a situação ideal seria com 3 ensaios para calibrar o modelo de referência e outros 3 ensaios 

por cada dissipador em estudo. 

A instrumentação do ensaio será efetuada através de: 

• Câmaras de alta velocidade – FASTCAM SA4 (4000 fps, resolução 1024x1024); 

• Sensores de pressão (incidente e refletida) – 137B24B Pencil Probe; 

• Sensor laser para medição de deslocamentos; 

• Acelerómetros – 350D02 ICP Accelerometer; 

• Sensores de deformação - 740M04 ICP Strain Sensor. 

No ANEXO A encontra-se o esquema da instrumentação do ensaio.   
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Capítulo 5. Avaliação do comportamento do caso de estudo 

O presente capítulo apresenta o estudo dos efeitos de uma explosão numa estrutura porticada 

constituída por montantes de secção IPE200 com espaçamento de dois metros e altura de três metros. 

O revestimento da estrutura é executado com perfis de fachada sobre os quais estão aplicadas chapas 

perfiladas. Nos ensaios experimentais à escala real também não serão aplicadas cargas verticais que 

normalmente são relativamente baixas nos pórticos industriais.  

5.1.Modelação dos ensaios de referência 

A modelação da estrutura descrita é realizada explorando as condições de simetria do software 

LS-DYNA, para reduzir o tempo de análise. A estrutura de aço é modelada através de um montante 

único encastrado na base e com apoio fixo no topo, desprezando cargas verticais aplicadas. Na face 

deste encontram-se os perfis de fachada e finalmente a chapa perfilada suportada nos mesmos. 

5.1.1.Geometria 

A metodologia de modelação adotada foi a anteriormente calibrada no Subcapítulo 

4.2. Calibração do modelo, efetuada através do uso de elementos shell, o que obriga à representação 

dos elementos do modelo através da sua linha média. A geometria dos elementos foi realizada no 

software Autodesk AutoCAD sendo depois importada para o software LS-DYNA.  

A secção do IPE200 (Figura 5.1) tem uma altura total de 200mm, 100mm de largura, e 8,5 e 

5,6 mm de espessura para os banzos e a alma, respetivamente. Na Figura 5.2 encontra-se a geometria 

modelada, com 100mm de largura e 191,5mm de altura. Os perfis de fachada são perfis da ARVAL, 

com designação BANDEJA 1.500.90 BS, espessura de 1,00 mm e geometria ilustrada na Figura 5.3. 

Na Figura 5.4 representa-se o detalhe necessário na modelação para evitar problemas de 

sobreposição dos elementos, estando os perfis de fachada representados à linha média, a vermelho, e 

a sua espessura, a azul tracejado (depois definida no elemento shell). A chapa perfilada utilizada tem 

espessura de 0,6 mm com esquema do perfil, em corte, ilustrado na Figura 5.5.  

Na modelação consideram-se os perfis de fachada apoiados entre si, em altura, com 

comprimento de 2,0 m e afastamento de 0,5 mm (simétricos em relação à alma do perfil), apoiados nos 

banzos dos perfis IPE. A chapa perfilada apoia sobre os perfis de fachada. Na Figura 5.6 ilustra-se a 

geometria total do sistema modelado, note-se que temos uma área de influência de 3,0 m de altura por 

2,0 m de comprimento. Os apoios foram simulados como placas rígidas na base e no topo como se 

descreve no próximo subcapítulo. 

5.1.2.Propriedades dos materiais 

As propriedades dos materiais foram definidas tendo em consideração os catálogos dos 

fornecedores dos perfis de fachada e chapa perfilada, e do tipo de aço que será utilizado para a 

realização dos ensaios experimentais já referidos. 
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Figura 5.1: Secção IPE200 Figura 5.2: Geometria IPE200 modelada 

 

 

 

Figura 5.3: Perfil de fachada 

ARVAL 
Figura 5.4: Pormenor da elaboração da geometria 

 

 

 

Figura 5.5: Chapa perfilada utilizada Figura 5.6: Geometria do modelo 

O material aço foi modelado tal como referido no Subcapítulo 4.2 Calibração do modelo e as 

propriedades dos diferentes materiais utilizados estão resumidas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Propriedades dos materiais modelados 

Parâmetro RO (𝒌𝒈/𝒎𝟑) E (𝑮𝑷𝒂) PR SIGY (𝑴𝑷𝒂) SRC (𝒔−𝟏) SRP FS 

IPE200 

7850 210 0.3 

275 

40.00002 5 0.2 Perfil fachada 320 

Chapa perfilada 275 
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O material das placas de topo foi modelado usando o card MAT_020-RIGID, com as 

propriedades idênticas às do aço, tal como referido no capítulo dedicado á calibração do modelo, 

apresentando assim um comportamento rígido. 

A fixação entre elementos foi modelada através de pontos de solda, sendo que o material 

modelado através do card MAT_100-SPOTWELD tem comportamento bilinear elasto-plástico com 

endurecimento isotrópico. Os atributos deste material estão presentes na biblioteca online da 

Dynamore2, tendo-se utilizado o modelo genérico fornecido. Vários estudos sobre este material estão 

a ser desenvolvidos com a finalidade de calibrar a sua formulação matemática no software [58], [59]. 

5.1.3.Propriedades das secções 

O modelo contém dois tipos de elementos: elementos tipo shell ou tipo beam. Para o perfil em 

estudo e seus revestimentos utilizaram-se elementos shell, definindo a espessura do elemento. Para a 

soldadura utilizou-se o elemento beam, especificando-se o seu diâmetro. 

A formulação matemática utilizada nos elementos shell é a de Belytschko-Tsay (ELFORM 2) com 

quatro pontos de integração (correspondente à quadratura de Gauss 2x2), uma vez que foi a mais 

precisa durante a calibração do modelo, além de ser a mais rápida. Para os banzos, alma, perfis de 

fachada e chapa perfilada as espessuras são de 8,5 mm, 5,6 mm, 1,0 mm e 0,6 mm, respetivamente. 

Por sua vez, o material MAT_100-SPOTWELD, obriga ao uso do ELFORM 9 (formulação 

matemática própria para vigas que representem pontos de solda) quando se escolhe o elemento tipo 

beam. A escolha do elemento tipo beam deveu-se à simplicidade existente na sua modelação, sendo 

apenas necessário definir quais os elementos a ligar e o ponto de junção [55]. O card da secção beam 

permite definir uma secção tubular, sendo utilizado um ponto de solda de 3,0 mm em todas as 

circunstâncias, evitando problemas de aquecimento (na parte experimental) nos elementos de menores 

espessuras.  

5.1.4.Contactos 

A precisão na definição da geometria na modelação é de extrema importância, mas é ainda 

necessário considerar o contacto entre os elementos. O software LS-DYNA tem cerca de uma centena 

de diferentes tipos de contacto. 

Das várias opções disponíveis3 utilizou-se o tipo de contacto genérico para o spotweld e o 

automático para as shell, aconselhável para modelos suscetíveis a elevadas deformações onde se 

torna difícil, ou mesmo impossível, saber onde e quando ocorre o contacto.  

O card modelado é o *CONTACT_AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE, 

próprio para elementos shell. Este tipo de contacto não é orientado, pelo que se podem detetar 

penetrações de ambos os lados dos elementos shell. Na definição dos algoritmos destes contactos, foi 

                                                      
2   https://www.dynaexamples.com/introduction/intro-by-k.-weimar/spotweld 
3 Tipos de contacto resumidos online: https://www.dynasupport.com/tutorial/contact-modeling-in-ls-

dyna/contact-types 
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necessário definir uma shell “escrava” e “mestre”, sendo no final verificado se existem penetrações da 

“escrava” na “mestre”. A definição errada destes elementos pode levar a problemas na resposta da 

estrutura. Embora o custo computacional seja superior, a definição da “shell mestre/escrava” pode ser 

evitada com a escolha prévia do contacto, uma vez que serão verificados ambos os casos, permitindo 

um remesh automático durante o cálculo com a finalidade de não existirem penetrações [55]. 

Para a soldadura utiliza-se o card *CONTACT_SPOTWELD, indicado para elementos beam que 

representem spotwelds. Com este método não são aceites escorregamentos dos nós nas shell, 

existindo uma restrição de movimentos nos pontos de contacto. Os spotwelds são sempre “escravos” 

dos segmentos, acompanhando as rotações e translações destes [59]. 

5.1.5.Ação de uma explosão 

Em [60] apresenta-se uma investigação em que se comparam três métodos de modelação da 

ação explosão no software em utilização. Esta modelação pode ser realizada através do uso das 

equações empíricas, pelo método ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) ou através da junção dos dois 

métodos. Nesta dissertação foi utilizado o método correspondente às equações empíricas através das 

equações de ConWep [20], [22], que estão na base dos ábacos na UFC 3-340-02 [18] (com resultados 

semelhantes às de Kinney e Graham [17] apresentadas no Capítulo 2 Caracterização da ação de uma 

explosão).  

A definição das ações no LS-DYNA é realizada através dos cards existentes na keyword *LOAD. 

Para o caso de uma explosão modelada através das equações empíricas é necessária a consideração 

de uma superfície recetora, através do card *LOAD_BLAST_SEGMENT_SET. A chapa perfilada é a 

superfície recetora da ação explosão em primeira instância. 

Com o BLAST_SEGMENT_SET definido procedeu-se à modelação da carga explosiva através 

do card BLAST_ENHANCED. Para a total definição deste card foi necessário introduzir a massa de 

explosivo equivalente em TNT (M), e as coordenadas (XBO, YBO, ZBO) do ponto central da carga, as 

unidades de cálculo (UNIT) e o tipo de explosão através do comando BLAST. Neste estudo não se 

considerou a fase negativa de pressões, pois ConWep não as prevê.  

Foi utilizada uma massa de 3,0 Kg de TNT, a 1,8 m de distância da superfície recetora com uma 

altura de 1,5 m em relação ao solo (meia altura do perfil IPE200 modelado). Uma vez que o solo não 

foi modelado e iria provocar reflexões, considerou-se a explosão aérea perfeita através de BLAST=2 e 

as unidades utilizadas, UNIT=6, correspondem a uma carga em quilograma (Kg), distância em 

milímetros (mm), tempo em milissegundos (ms) e pressões em Giga Pascal (GPa). 

Mantendo a massa de explosivo e a distância à superfície que recebe a explosão, foram 

consideradas duas explosões com igual distância reduzida e distância ao solo, sendo uma alinhada 

com o eixo do perfil (E1) e outra alinhada entre perfis (E2). A Figura 5.7 ilustra ambos os casos. 
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Figura 5.7: Esquema dos ensaios 

modelados, distâncias em mm 

 

5.2.Sistema de apoios 

A coluna metálica em estudo encontra-se encastrada na base e apoiada no topo através da 

adoção de uma placa rígida. A simetria do conjunto é elaborada considerando um encastramento 

deslizante nas extremidades das chapas perfiladas e perfis de fachada, 

A placa rígida, através dos nós exteriores da base, tem todas as translações e rotações 

impedidas (𝛿𝑥 = 𝛿𝑦 = 𝛿𝑧 = 0, 𝜃𝑥 = 𝜃𝑦 = 𝜃𝑧 = 0). A placa rígida de topo, ligada diretamente ao banzo do 

perfil IPE, tem também todas as translações e rotações restringidas. Na Figura 5.8 e na Figura 5.9 

ilustram-se a placa de base e de topo respetivamente. 

 

 

Figura 5.8: Placa de base Figura 5.9: Placa de topo 
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A condição de simetria é conseguida 

restringindo a translação em 𝑥 (𝛿𝑥 = 0) e as rotações 

em torno de 𝑦 e 𝑧 (𝜃𝑦 = 𝜃𝑧 = 0) em todos os nós nas 

extremidades dos perfis de fachada e chapa perfilada 

como ilustrado na Figura 5.10. 

 

 

 

 

Figura 5.10: Nós restringidos para obtenção da 

simetria 

5.3.Análise dos resultados de referência 

Os ensaios descritos no Subcapítulo 5.1 Modelação dos ensaios de referência, ilustrados na 

Figura 5.7, serão os ensaios de referência para os estudos seguintes efetuados nesta dissertação, 

sendo designados de Ref.E1 (ensaio de referência do caso E1) e Ref.E2 (ensaio de referência do 

caso E2). Estes ensaios representam aproximadamente o comportamento de uma explosão de um 

carro bomba com cerca de 100 Kg de explosivo a 6,0 metros de uma estrutura metálica. 

Interessa referir que, para a análise dos resultados, considerou-se o deslocamento na alma do 

perfil como parâmetro comparativo. Considerou-se a alma e não o banzo do perfil uma vez que este 

apresenta deformações locais que traduzem uma incorreta resposta global do perfil. Assim, todos os 

gráficos apresentados são relativos ao deslocamento da alma, enquanto que as escalas de cores são 

realizadas em função do máximo deslocamento medido no banzo, para que o leitor tenha a perceção 

dos efeitos locais existentes ao nível dos banzos. O outro parâmetro de comparação é a existência, ou 

não, de deformações plásticas, sendo calibradas numa escala de cores em que o vermelho represente 

as deformações plásticas. A extensão de cedência (𝜀̇𝑦) é resultante da relação entre a tensão de 

cedência (𝑓𝑦) do aço em estudo e do seu módulo de elasticidade (𝐸), sendo para o perfil em estudo 

(5.1): 

 𝜀̇𝑦 =
𝑓𝑦

𝐸
=
275 × 103

210 × 106
= 1,31% (5.1) 

5.3.1.Ensaio E1 

O ensaio Ref.E1 caracteriza-se por uma explosão a 1,5 m da base da coluna (meia altura do 

perfil), de 3,0 Kg de TNT a 1,8 m de distância da chapa perfilada, o que representa uma distância 

reduzida 𝑍 =  1,248 [𝑚/𝑘𝑔
1

3]. Na Tabela 5.2 estão resumidos os valores para a pressão incidente de 

pico (𝑃𝑠𝑜), pressão refletida (𝑃𝑟) e duração da fase positiva (𝑡𝑜) resultantes da análise software de análise 
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LS-DYNA (onda atinge a chapa perfilada), assim como os que se obtêm analiticamente pelas 

expressões de Kinney e Graham (Capítulo 2). 

Tabela 5.2: Parâmetros da ação explosão 

Método 𝑷𝒔𝒐 [𝒌𝑷𝒂] 𝑷𝒓 [𝒌𝑷𝒂] 𝒕𝒐[𝒎𝒔] 

LS-DYNA 581 2245 2,47 

Capítulo 2 618 2962 2,04 

 

Na Figura 5.11 ilustra-se o deslocamento da alma do perfil para a secção mais solicitada e a 

curva temporal da ação explosão (BLAST) medida na face recetora (chapa perfilada). A representação 

qualitativa da duração da curva da ação explosão (BLAST) é importante para se perceber o intervalo 

de tempo entre o fim da ação e a resposta do perfil. 

 
Figura 5.11: Curva de deslocamentos do ensaio Ref.E1 

 

No ANEXO B está representada a curva de deslocamento (Figura 5.11) do ensaio Ref.E1 a uma 

escala mais refinada e com todos os elementos relevantes à sua definição. 

O impacto da onda de choque na chapa perfilada, proveniente da detonação da carga explosiva 

considerada, ocorre aos 1,17 ms, com uma duração de 2,47 ms. Com este impacto, o perfil começa a 

deformar de forma aproximadamente linear até atingir uma deformação de 89 mm (alma) próxima dos 

18 ms, observando-se uma plastificação concentrada a meio vão do perfil em quase toda a largura da 

alma. Os banzos, por sua vez, atingem plastificações em mais de que um ponto, em ambas as faces, 

atingindo uma deformação máxima de 103 mm. Na Figura 5.12 representam-se os efeitos 

anteriormente descritos, com escala para os deslocamentos e deformações ilustrada na Figura 5.13 e 

na Figura 5.14 respetivamente. 

Após este pico o perfil recupera elasticamente até atingir os 65 mm de deformação aos 29,3 ms, 

instante em que ocorre o segundo ponto de inflexão do comportamento do perfil voltando a aumentar 

os deslocamentos, mas sem atingir o pico inicial. Conclui-se que a deformação residual do perfil será 
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no mínimo 65 mm. A partir deste momento o perfil tem um comportamento sinusoidal até atingir a sua 

configuração deformada com uma deformação residual de 74 mm. Os deslocamentos e as 

deformações observadas no segundo ponto de inflexão são ilustradas na Figura 5.15. 

     

 
 

Figura 5.12: Deslocamentos e 

deformações ensaio Ref.E1 

Figura 5.13: Escala de 

deslocamentos: ensaios E1 

Figura 5.14: Escala de 

deformações: ensaios E1 e E2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15:Deslocamentos e deformações ensaio Ref.E1, 

segundo ponto de inflexão 

5.3.2.Ensaio E2 

Observando a Figura 5.7, as diferenças existentes entre o ensaio Ref.E1 e Ref.E2 são de fácil 

perceção, sendo este último também realizado com 3,0 Kg de TNT, a meia altura do perfil, mas com 

uma excentricidade de 1,0 metros em relação à alma do perfil IPE200. Os parâmetros da explosão 

medidos são os apresentados na Tabela 5.2.  

A Figura 5.16 ilustra o comportamento da alma do perfil para o ensaio Ref.E2. Para este caso, 

a onda de choque é absorvida por dois perfis, sendo estes atingidos lateralmente caso não existisse o 

revestimento. Posto isto, é esperado que os deslocamentos sejam inferiores, algo fácil de verificar na 

Figura 5.16. No ANEXO C está apresentado o comportamento do ensaio Ref.E2. 
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O desenvolvimento da curva de deslocamentos é idêntico à situação obtida para o ensaio E1. 

Existe um primeiro desenvolvimento aproximadamente linear até se atingir o primeiro ponto de inflexão 

com 44 mm aos 17 ms, onde se observa um deslocamento local no banzo do perfil, assim como, um 

acentuar de deformações na secção de meio vão do perfil. É visível, na Figura 5.17, que o banzo 

posterior não sofre tantas deformações locais como quando alinhado com o perfil. 

Após isto, há uma recuperação do perfil até que se atinge uma primeira deformação plástica de 

21 mm (𝑡 =26,9ms), caracterizando o segundo ponto de inflexão. Na Figura 5.18 observa-se que o 

acréscimo de deformações entre os pontos de inflexão é pouco significativo. A escala de 

deslocamentos para os ensaios E2 está ilustrada na Figura 5.19. 

Tendo por base a Figura 5.11 considera-se que o tempo necessário para obter uma correta 

avaliação do comportamento do perfil é de 60 ms, sendo essa a escala temporal apresentada na 

Figura 5.16. Para o ensaio Ref.E2 o perfil apresenta uma deformação residual de 28 mm. 

 
Figura 5.16: Curva de deslocamentos do ensaio Ref.E2 

 

  

 

Figura 5.17: Deslocamentos e 

deformação no primeiro ponto de 

inflexão, ensaio Ref.E2 

Figura 5.18: Deslocamentos e 

deformação no segundo ponto 

de inflexão, ensaio Ref.E2 

Figura 5.19: Escala 

deslocamentos ensaios E2 
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5.4.Abordagem analítica 

Tendo por base os resultados anteriores, com particular interesse nos parâmetros presentes na 

Tabela 5.2, desenvolve-se, nesta secção, um estudo analítico referente ao ensaio E1, com o intuito de 

perceber a fiabilidade de resultados conseguidos sem a necessidade de elementos finitos. Embora não 

estejam definidas as equações de ConWep (base da UFC [20]) nesta dissertação, serão esses os 

valores utilizados para comparação de resultados com o método numérico de forma a obter o menor 

erro possível. A discrepância existente entre ambas as formulações é notória na Tabela 5.2. 

O método energético, baseia-se no princípio da conservação de energia, em que o trabalho 

realizado por uma força exterior (𝑇𝑒) é igual ao trabalho interno (𝑇𝑖) induzido pela deformação do 

sistema.  

Para o caso em estudo e, segundo a UFC 3-340.02 [20] o trabalho realizado por um 

carregamento impulsivo pode ser calculado através da equação (5.2): 

 𝑇𝑒 =
𝑖𝑟
2 ∙ 𝐴𝑖𝑛𝑓

2 ∙ 𝑚
 (5.2) 

Em que 𝑖𝑟 é o impulso gerado pela pressão refletida, 𝐴𝑖𝑛𝑓 a área de influência e, 𝑚 é a massa do perfil 

resistente. 

A resposta esperada no sistema aqui desenvolvido é de regime elasto-plástico, sendo o trabalho 

interno resultado da integração da curva carga-deslocamento representada na Figura 5.20, dado pela 

equação (5.3): 

 

Figura 5.20: Relação carga-deslocamento em regime elasto-plástico [9] 

 𝑇𝑖 = 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 −
1

2
𝑦𝑒) (5.3) 

Em que 𝑝𝑢 é a carga última da coluna, 𝑦𝑚 o deslocamento último e 𝑦𝑒 o deslocamento elástico. 

Consequentemente, através do equilíbrio entre o trabalho exterior e interior consegue-se obter, 

analiticamente, uma aproximação do deslocamento esperado para o elemento estrutural através da 

equação (5.4): 

 𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 →
𝑖𝑟
2 ∙ 𝐴𝑖𝑛𝑓

2 ∙ 𝑚
= 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 −

1

2
𝑦𝑒) (5.4) 
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Através da integração da curva da ação explosão (Figura 5.21), com uma pressão refletida de 

2,245 𝑀𝑃𝑎 e um tempo de fase positiva de 2,4 𝑚𝑠, obtemos um impulso refletido máximo de 

0,630 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑠, também representado na Figura 5.21. 

 

Figura 5.21: Pressão refletida do ensaio referência e impulso refletido correspondente 

 

Sendo um estudo analítico, não se tem perceção de quais as taxas de deformação atingidas para 

a ação explosão considerada, sendo necessário considerar os parâmetros de incremento dinâmico e 

incremento estático tabelados na UFC 3-340-02 [20], anteriormente referenciados no Capítulo 2. Na 

Tabela 5.3 estão apresentados os principais parâmetros da secção IPE20. 

Tabela 5.3: Parâmetros IPE200 necessários ao cálculo analítico 

𝑊𝑝𝑙,𝑦 [𝑚𝑚
3] = 220 × 103 

𝑓𝑦 [𝑀𝑃𝑎] = 270 

𝐷𝐼𝐹 = 1,19 

𝑆𝐼𝐹 = 1,10 

𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 [𝑀𝑃𝑎] = 353,43 

𝑀𝑅𝑑,𝑑𝑖𝑛 [𝑘𝑁 ⋅ 𝑚] = 77,75 

𝐸 [𝐺𝑃𝑎] = 210 

𝐼[𝑚𝑚3] = 19,4 × 106 

𝐿[𝑚] = 3 

𝑀[𝑘𝑔 ∕ 𝑚] = 22,4 

 

Sabendo o momento resistente dinâmico da coluna e com base nos trabalho de Cormie et.al [61] 

e Kim et.al [62], para uma coluna metálica encastrada-apoiada, em regime elasto-plástico, a carga 

última 𝑝𝑢 é dada por: 
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𝑝𝑢 =
12 ⋅ 𝑀𝑅𝑑,𝑑𝑖𝑛

𝐿
=
12 × 77,75

3
= 311,0 𝑘𝑁 

A rigidez equivalente para um sistema elasto-plástico (𝑘𝑒) é dada por: 

𝑘𝑒 =
384 ⋅ 𝐸𝐼

5 ⋅ 𝐿3
=
384

5
×
210 × 106 × 19,4 × 10−6

33
= 11,59 × 103 [𝑘𝑁 ∕ 𝑚] 

O deslocamento elástico (𝑦𝑒) é função da carga última e rigidez do sistema: 

𝑦𝑒 =
𝑝𝑢
𝑘𝑒

=
311,0 

11,59 × 103
= 26,84 𝑚𝑚 

Por simplificação, será considerada uma distribuição uniforme do carregamento sob a coluna 

metálica, o que corresponde a um fator de transformação da massa devido ao carregamento (𝐾𝐿𝑀) de: 

𝐾𝐿𝑀 = 0,78 

A massa total do perfil para o regime elasto-plástico é de: 

𝑚 = 𝑀 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝐾𝐿𝑀 = 22,4 × 3 × 0,78 = 52,42 𝑘𝑔 = 0.05242 𝑡𝑜𝑛 

Tendo todos os parâmetros já estabelecidos e, sabendo que a área de influência da coluna é de 

6 𝑚2, vem um deslocamento máximo (𝑦𝑚) teórico de: 

𝑦𝑚 =

𝑖𝑟
2 ⋅ 𝐴𝑖𝑛𝑓
2 ∙ 𝑚
𝑝𝑢

+
1

2
𝑦𝑒 =

0,632 × 6
2 × 0.05242

311
+
1

2
× 0,02684 = 86,46 𝑚𝑚 

Comparando este deslocamento máximo teórico com o método numérico, obtém-se um erro de: 

88,91 − 86,46

88,91
× 100 = 2,76 % 

Face ao pequeno erro introduzido, pode-se afirmar que para uma primeira análise de um sistema 

ou, dimensionamento prévio de uma coluna, este método analítico dá-nos uma boa aproximação da 

realidade. Nota-se que o modelo numérico ainda necessita de calibração após ensaios experimentais. 

 

.
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Capítulo 6. Conceção de dissipadores de energia 

Considerando que as deformações obtidas no perfil estudado são muito severas, procura-se 

seguidamente mitigar esses efeitos através da colocação de dissipadores de energia. Para esse efeito, 

adotou-se a ação anteriormente usada, para a qual são conhecidos os efeitos em dois casos extremos: 

a ocorrência da ação em linha com o perfil e entre perfis. Genericamente, os dissipadores de energia 

devem apresentar as seguintes caraterísticas e comportamento quando solicitados: 

• Deformação plástica distribuída por toda a área e não apenas localmente; 

• Previsão dos pontos de deformação plástica aliado a uma boa resposta em todo o 

espectro da ação de cargas explosivas; 

• Obter deformação contínua até ao final da ação da carga explosiva; 

• Durante o carregamento os dissipadores devem ser capazes de dissipar energia 

através da sua plastificação, contribuindo para um comportamento linear no perfil 

estruturante; 

• Facilidade de aplicação em obra. 

Recordando a referência indicada no subcapítulo 3.2, segundo Tam e Calladine [44] existem 

duas fases de resposta para os tipos de dissipadores que serão apresentados. A primeira fase envolve 

apenas plastificação devido à compressão do dissipador e a segunda fase envolve a rotação nas rótulas 

plásticas. Os mesmos indicam que, para a primeira fase, o fator dominante é o momento de inércia 

enquanto que, para a segunda fase, é essencial as taxas de deformação existentes. 

6.1.Desenvolvimento dos dissipadores 

O processo de desenvolvimento dos dissipadores teve como principal premissa o uso de uma 

solução simples, sendo o ponto de partida a utilização de perfis comerciais. Da variedade existente, foi 

necessário estabelecer um padrão inicial que favorecesse futuros desenvolvimentos e, principalmente, 

que tivessem aplicabilidade prática em obra. 

O estudo teve início em duas secções distintas. Foi considerada uma secção circular (CHS) 

atendendo aos estudos realizados por Pereira [8], que demonstraram a elevada eficiência deste tipo 

de secções na dissipação de energia de sistemas sob ação de uma explosão. A outra secção 

considerada foi a quadrangular (SHS), havendo artigos (e.g. [63]) onde se podem consultar os efeitos 

de explosões neste tipo de secções. 

Numa fase inicial, foi importante definir os critérios de análise de resultados para que existisse 

um parâmetro consistente sobre o qual se desenvolveu o estudo. Para o dissipador metálico é 

espectável a dissipação de energia através da criação de rótulas plásticas, ou seja, quanto mais 

deformações plásticas existirem nos dissipadores, maior é a energia dissipada e, consequentemente, 

menor é a energia transmitida à coluna a proteger. 
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O perfil IPE200 tem um banzo com 100 mm e, por simplicidade, o dissipador quadrangular 

escolhido foi o SHS 100x100x4,0 mm, com designação S1. Não existindo um perfil circular de 4,0 mm 

de espessura, adotou-se um CHS 60,3x5,0 mm com designação C1. 

Os resultados obtidos para o dissipador C1 não serão aqui representados devido a um mau 

desempenho que prejudicou o comportamento do perfil IPE200. Ocorreram fenómenos de grande 

instabilidade, existindo torção no dissipador, o que levou à quebra das soldaduras e arrancamento do 

dissipador. O dissipador S1 contribuiu para uma diminuição significativa dos deslocamentos da coluna 

em estudo, tendo-se observado uma diminuição próxima de um terço face aos resultados obtidos sem 

uso de qualquer dissipador, embora provocando muita torção na alma do perfil IPE200.  

Com estes dois resultados, iniciou-se um estudo de diferentes geometrias tendo por base os dois 

perfis anteriores. O diagrama ilustrado na Figura 6.1 representa, de cima para baixo, a sequência 

temporal no estudo da geometria dos dissipadores. 

 

Figura 6.1: Linha temporal da conceção dos dissipadores 

 

Os diferentes dissipadores foram numa fase inicial divididos em 4 grupos: 1) Perfis comerciais; 

2) Perfis instáveis; 3) Perfis com espessura de 4mm; e 4) Perfis realizados em chapa quinada. 

O grupo 1 é constituído pelo CHS 60,3x5,0 mm e SHS 100x100x4,0 mm designados 

respetivamente por C1 e S1. O grupo 2 é constituído pelo perfil C1 e C2 (variante do C1 com introdução 

de um corte). Definiu-se que o terceiro grupo, que contém elementos derivados de perfis comerciais, 
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será utilizado para comparação de resultados, mantendo-se constante uma espessura de 4mm. 

Finalmente, o quarto grupo consiste em dissipadores realizados através do processo de quinagem em 

chapas metálicas. 

Importa apresentar as fases de desenvolvimento representadas alfabeticamente na Figura 6.1: 

• A: Realização de um corte de 6 mm na face orientada para a ação explosão. O corte 

surgiu como uma tentativa de redução da instabilidade verificada no dissipador C1. 

Esperava-se que após inserir a abertura da secção o problema de instabilidade seria 

melhorado, face ao puxe horizontal esperado na ligação com os perfis de fachada, o 

que não se verificou. Por outro lado, nos dissipadores de secção quadrangular espera-

se o aumento da flexibilidade no sistema, uma vez que, com a aplicação do S1, o 

conjunto perfil mais dissipador comporta-se como monolítico. O corte (S2) introduz 

fragilidade no sistema, eliminando o comportamento monolítico do mesmo, esperando-

se que o dissipador se comporte com duas almas independentes e um banzo em 

ligação ao IPE200. Teoricamente, isto conduz à formação de duas rótulas plásticas 

bem definidas na ligação banzo dissipador – banzo perfil, o que se traduz numa rotação 

das almas nestes pontos. Este comportamento será ainda mais importante para a 

configuração E2 dado que permite isolar o comportamento do dissipador do 

comportamento do perfil, o que não acontece num conjunto monolítico. 

• B: Criação de “abas” laterais (exteriores ao banzo do IPE200) mantendo a quantidade 

de material através de uma redução da profundidade da solução. Esta solução (R1) 

surgiu simultaneamente à S2. 

• D: Redução da secção para metade, mantendo o esquema de estudo S2, reduzindo 

desta forma o custo da solução. O custo de uma solução é fulcral para que seja 

considerada como válida, pelo que se realizou o mesmo estudo aplicado a uma secção 

de 100x100x4,0mm (S2) numa de 50x50x4,0 mm (S3). 

• D.1 e D.2: Estudo de soluções retangulares com abertura de geometria correspondente 

à junção das soluções S2 e S3, obtendo-se retângulos de 50x100x4,0 mm (S4) e 

100x50x4,0 mm (S5), respetivamente. 

• E: Estudo da influência da espessura da chapa. Não existindo espessuras de 2,0 mm 

nos perfis comerciais em estudo, decidiu-se realizar o estudo da influência da 

espessura na chapa quinada R1, reduzindo-se de 4,0 para 2,0 mm (R2). Com esta 

diminuição de espessura, pretende-se observar se a existência de mecanismos de 

deformação permite o uso de uma espessura inferior, o que levaria à redução do custo. 

• F e F.1: Previsão dos pontos de deformação das rótulas plásticas. Através da 

quinagem de uma chapa com geometria igual à apresentada, é possível prever os 

pontos em que irão ocorrer as rótulas plásticas face à quinagem. Após as fases 

anteriores, o dissipador O2 torna-se um sistema inovador face aos anteriores, pois 

contém abas de fixação aos banzos, passiveis de se ajustarem em função da 

espessura do banzo do perfil estruturante. Com a criação das abas de fixação e através 
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de parafusos auto roscantes, é possível proceder à sua instalação pelo ‘lado protegido’ 

do banzo (em relação à origem considerada nos ensaios), criando dois pontos 

adicionais de dissipação de energia nas extremidades do banzo, sendo o parafuso o 

último ponto de rotação desta solução. 

A Tabela 6.1 contempla a designação utilizada em cada dissipador e ensaio a utilizar na análise 

dos resultados. Estas designações são efetuadas em função do tipo de secção e ensaio (E1 e E2).  

Tabela 6.1: Designação dos dissipadores e ensaios 

Dissipador Geometria4 Ensaio E1 Ensaio E2 

S1 100x100x4,0 S1.E1 S1.E2 

S2 100x100x4,0 S2.E1 S2.E2 

S3 50x50x4,0 S3.E1 S3.E2 

S4 50x100x4,0 S4.E1 S4.E2 

S5 100x50x4,0 S5.E1 S5.E2 

R1 170x35x4,0 R1.E1 R1.E2 

R2 170x35x2,0 R2.E1 R2.E2 

O2 Omega O2.E1 O2.E2 

 

A metodologia de inserção dos dissipadores no sistema é realizada de forma a que os 

parâmetros da ação explosão, presentes no subcapítulo 5.3 Análise dos resultados de referência, sejam 

constantes nos ensaios E1 e E2. 

Os resultados de todos os ensaios referidos na Tabela 6.1 estão presentes em anexo (desde o 

ANEXO D ao ANEXO T). As escalas de cores para os deslocamentos e deformações plásticas são as 

mesmas anteriormente ilustradas na Figura 5.13 e Figura 5.19 para os deslocamentos E1 e E2, 

respetivamente, e as deformações na Figura 5.14. 

6.1.1.Ensaios com perfil comercial 

Os perfis comerciais ensaiados como dissipadores de energia são o C1 e o S1. Como 

anteriormente referenciado, o C1 apresenta um comportamento instável não sendo válida qualquer 

comparação com os ensaios de referência, ou mesmo entre perfis comerciais. 

Na Figura 6.2 estão ilustradas as curvas de deslocamentos dos ensaios Ref.E1 e S1.E1 

(ANEXO D), onde se percebe a capacidade de absorção de energia do dissipador em estudo através 

de uma redução aproximada de um terço dos deslocamentos anteriormente observados no ensaio de 

referência. 

                                                      
4 A geometria detalhada de cada dissipador encontra-se ilustrada em anexo, em conjunto com 

as curvas de deslocamento associadas aos diferentes dissipadores.  
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Figura 6.2: Curva de deslocamentos do ensaio S1.E1 em comparação com Ref.E1 

 

O uso do dissipador faz com que o primeiro ponto de inflexão ocorra mais cedo face à absorção 

existente no dissipador, obtendo um máximo deslocamento elástico de 36 mm em contrapartida com 

os 89 mm registados no ensaio de referência. Após este ponto de inflexão, o perfil apresenta um 

comportamento sinusoidal com um deslocamento residual aproximado de 22 mm, em comparação com 

os 75 mm no ensaio de referência. 

Similarmente, para o ensaio E2 (ANEXO E), o dissipador S1 contribui para uma melhor reposta 

do conjunto (Figura 6.3), diminuindo os deslocamentos obtidos em quase metade. A redução é inferior 

devido ao monolitismo da solução e espera-se que, com a introdução do corte, esta redução seja mais 

acentuada. Ainda assim, permite uma redução dos 44 mm, em regime elástico no Ref.E2, para 26 mm 

com uso do dissipador, e um deslocamento residual de 28 mm para 12 mm, respetivamente. 

Compreende-se, então, a importância de um dissipador na resposta estrutural, principalmente 

na primeira fase da ação, onde ocorrem grandes deformações no dissipador devido aos efeitos de 

compressão e para os quais a inercia do dissipador é fundamental. 

As Figura 6.4 e Figura 6.5 apresentam uma sequência de imagens (ensaio de referência à 

esquerda, ensaio com dissipador ao centro e a imagem à direita representa as deformações no 

dissipador) com o intuito de se efetuar uma comparação entre as deformações existentes nos ensaios 

de referência e nos ensaios com dissipado S1 para o ensaio E1 e E2, respetivamente. A importância 

do dissipador na dissipação de energia é notória, permitindo que este plastifique sem que o perfil sofra 

deformações. 
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Figura 6.3: Curva de deslocamentos do ensaio S1.E2 em comparação com Ref.E2 

 

  

Figura 6.4: Deformação do ensaio Ref.E1 e 

S1.E1 

Figura 6.5: Deformação do ensaio Ref.E2 e 

S1.E2 

6.1.2.Ensaios S2, S3, S4 e S5 

Nesta secção pretende-se compreender a influência que a introdução da abertura e as variações 

de geometria têm no comportamento do conjunto. Nos dissipadores agora apresentados, espera-se 

que os efeitos na segunda fase da ação, correspondente à rotação nos pontos de plastificação, sejam 

atenuados pela existência de uma maior flexibilidade no sistema. 

Na Figura 6.6 ilustra-se a curva de deslocamentos dos ensaios S2.E1 a S5.E1 (representação 

completa entre os ANEXO F e ANEXO I respetivamente) em conjunto com as curvas já antes 

apresentadas. 
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Figura 6.6: Curva de deslocamentos dos ensaios Ref.E1, S1.E1, S2.E1, S3.E1, S4.E1 e S5.E1 
 

É relevante observar que todos os dissipadores com corte, ou seja, mais flexíveis, dissiparam 

mais energia, permitindo uma redução do deslocamento na alma do perfil, em comparação com o 

ensaio S1. Além disso, note-se que o primeiro ponto de inflexão ocorre anteriormente ao ensaio com 

dissipador fechado, pelo que existe uma melhoria na resposta do conjunto, permitindo uma elevada 

dissipação de energia com pouca transferência de energia ao perfil. 

As geometrias representadas estão compreendidas entre uma secção de 100x100 mm (S2) e 

uma secção de 50x50 mm (S3), sendo o dissipador S2 a referência para os restantes. O dissipador S2 

é o que apresenta maior deformação residual no final da análise. 

No ANEXO J está ilustrada uma ampliação da curva de deslocamentos representada na 

Figura 6.6, apenas com o comportamento dos perfis em estudo. No mesmo, observa-se a evolução da 

deformação nos diferentes dissipadores, sendo de referir: 

• S3 mais rígido que o S2, logo para a mesma força plastifica primeiro. Note-se que, face 

ao menor momento de inércia, o primeiro impacto é mais significativo no S3. Na 

segunda fase da ação, observa-se a plastificação total do banzo do S3 e a ocorrência 

de rotações acentuadas nas rótulas. Interessa por isso perceber se a redução de 

banzo, redução da alma, ou a simultaneidade das duas reduções melhoram a resposta 

do conjunto. 

• S4 mantém as almas com 100 mm, mas reduz para metade o banzo do S2. Esta 

solução tem 60% do momento de inércia do S2, embora apresente um melhor 

comportamento na primeira fase da ação. Note-se que existe plastificação instantânea 

nos cantos do dissipador em contacto com o banzo do perfil IPE200. Importa referir 

que a zona de ligação entre o dissipador S4 e S2 ao banzo do IPE200 tem maior rigidez 

para o S4. Face ao puxe das almas, para um banzo curto com rótulas plásticas ativas 
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em cada extremo e com rotações impostas nesses extremos, notou-se uma 

continuidade da plastificação do banzo chegando à solicitação total, levando à 

contribuição aproximadamente nula por parte das almas. 

• S5 mantém o banzo de 100 mm, mas sofre redução na altura das almas para 50mm. 

Neste dissipador observou-se uma maior deformação nas almas e uma deformação 

plástica inferior no banzo, embora com rótulas plásticas bem definidas desde o primeiro 

instante. 

Deste estudo, conclui-se que a melhor configuração é constituída por um banzo curto e alturas 

de alma elevadas, o que permite uma boa resposta inicial aos efeitos da compressão e produz rótulas 

plásticas bem definidas, permitindo que exista uma continuidade na deformação no banzo do 

dissipador. 

Com a configuração do dissipador S4, conseguiu-se uma diminuição do deslocamento residual 

de 75 mm para aproximadamente 5 mm (ou seja, uma redução de 93,3%). Na Figura 6.7 ilustra-se o 

estado inicial (no primeiro ponto de inflexão) e a deformação final que o dissipador S4 apresenta. 

 
 

Figura 6.7: Estado inicial, à esquerda (primeiro ponto inflexão), e estado final, à direita, do 

dissipador S4 

 

Para o ensaio E2 (ANEXO K a ANEXO N), com as curvas de deslocamento representadas na 

Figura 6.8, é possível observar que o dissipador S4 continua a ser o mais vantajoso, tendo permitido 

deslocamento residual quase nulo na alma do perfil. O S2 foi o segundo mais vantajoso, e o pior caso 

foi o S3. Conclui-se que, para uma carga entre os dois perfis, é preferível que exista uma maior 

quantidade de material disponível. Isto porque face ao efeito de ‘vela’ (Figura 6.9) apresentado pelo 

revestimento, os dissipadores são solicitados essencialmente por puxe, sendo importante uma maior 

altura nas almas para efetuar a rotação sob as rótulas plásticas. 
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Figura 6.8: Curva de deslocamentos para o ensaio E2 nos dissipadores derivados do S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9: Efeito 'vela' acentuado no ensaioS2.E2 

6.1.3.Ensaio R1 e R2 

O ensaio R1 caracteriza-se por uma modificação do S1/S2, procurando aumentar a flexibilidade 

do sistema acrescentando umas ‘abas’ ao dissipador em relação ao banzo do IPE200. Na Figura 6.10 

ilustra-se o aumento do banzo do dissipador em relação ao banzo do perfil. Com o dissipador R1 

mantém-se a massa do dissipador S2, criando uma configuração passível de se realizar através de um 

processo de quinagem com mais duas rótulas previsíveis nos pontos de contato do dissipador com as 

extremidades do banzo do IPE200. 

O dissipador R2 pretende perceber de que forma a espessura da chapa contribui para o 

comportamento total do conjunto (perfil IPE200 mais dissipador), tendo-se efetuado uma redução na 

espessura, passando a 2,0 mm. Para esta nova configuração, observou-se um pior comportamento, 

que era espectável, uma vez que a massa do sistema é relevante para a ação explosão. 
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Na Figura 6.11 e Figura 6.12 estão representadas as curvas de deslocamento para os ensaios 

E1 e E2 dos dissipadores S2, R1 e R2, respetivamente, sendo que o comportamento destes últimos, o 

pior de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10: Dissipador R1, conceção das 'abas' 

 

Figura 6.11: Curva de deslocamentos para os ensaios S2.E1, R1.E1 e R2.E1 
 

 

Figura 6.12: Curva de deslocamentos para os ensaios S2.E2, R1.E2 e R2.E2 
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O dissipador R2 apresentou um comportamento oposto daquele que se idealiza para este tipo 

de elemento. Aquando do primeiro impacto, plastificou na totalidade face à falta de momento de inércia 

que apresenta, não tendo reservas suficientes que permitam uma resposta contínua. 

Ambos os casos (R1 e R2) têm um comportamento semelhante, mas inferior ao dissipador de 

referência, o que leva a considerar as ‘abas’ como uma má solução para o problema. Nos ANEXO O e 

ANEXO P estão representados os resultados, ao longo do tempo, para o dissipador R1.E1 e R2.E1, 

respetivamente. Os resultados dos mesmos dissipadores para o ensaio E2, estão apresentados no 

ANEXO Q e ANEXO R, respetivamente. 

6.1.4.Inovação: Dissipador O2 

O dissipador O1 não será discutido nesta dissertação, estando apenas ilustrado na Figura 6.1 

por ser a geometria base inicial que deu origem ao dissipador O2. 

A criação de um dissipador com formato de um Omega (Ω) teve origem numa hipótese 

considerada pela junção das características requeridas a um dissipador metálico com os factos 

observados na Figura 6.6, onde estão representadas as curvas relativas aos ensaios S2 a S5. A 

secção Omega tem como objetivo permitir uma boa resistência ao impacto inicial, sendo necessária 

um momento de inércia considerável, e adicionando rótulas plásticas previsíveis para uma boa resposta 

na segunda fase da ação, esperando obter uma resposta contínua ao longo do tempo. 

Para as soluções da Figura 6.6 e com base na geometria de cada dissipador, consegue-se 

facilmente obter os valores presentes na Tabela 6.2, onde se encontra resumidamente o momento de 

inércia (𝐼) e raios de giração (𝑖) de cada um dos dissipadores. 

Tabela 6.2: Parâmetros geométricos das secções dos dissipadores S2, S3, S4 e S5 

Dissipador 𝑰𝒙[𝒎𝒎𝟒] 𝒊𝒙[𝒎𝒎] 𝒊𝒚[𝒎𝒎] 𝒊𝒙 𝒊𝒚⁄  

S2 2307,2 × 103 39,063 39,535 0,99 

S3 248,4 × 103 18,679 19,163 0,97 

S4 1384,7 × 103 35,288 20,637 1,71 

S5 460,6 × 103 20,353 36,000 0,57 

 

Com base nos valores apresentados e comportamento ilustrado na Tabela 6.2 e Figura 6.6, 

respetivamente, acredita-se que os dissipadores metálicos necessitam de uma razão 𝑖𝑥 𝑖𝑦⁄  superior a 

1,5 para apresentarem uma resposta que cumpra todos os requisitos descritos no início deste capítulo. 

Através de um perfil em Omega, consegue-se acumular massa em altura mantendo as 

dimensões reduzidas (definiu-se uma altura de 50 mm), logo uma razão entre raios de giração dentro 

do estimado. No entanto, este tipo de secções em estudo tem um baixo momento de inércia em 𝑥 − 𝑥, 

prejudicando a resposta na primeira fase da ação. Espera-se que a quinagem, atenue esta 

desvantagem, uma vez que existe um maior número de rótulas plásticas bem definidas. 
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A inovação presente neste dissipador é a criação de encaixes laterias que podem ser utilizados 

em todo o espectro de banzos, alterando a espessura do encaixe. Assim, através desse encaixe obriga-

se a uma resposta conjunta, na primeira fase da ação, do banzo do IPE200 com o Omega. Na segunda 

fase da ação, tem-se a garantia de uma resposta contínua adicionando mais rótulas plásticas através 

do encaixe. O dissipador O2 é modelado com a ligação a dar-se na parte interior do IPE200, algo 

conseguido em obra através de parafusos auto-roscantes. No ANEXO S está representada a geometria 

do dissipador O2 e, na Figura 6.13 está ilustrado o mecanismo esperado para este dissipador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13: Mecanismo esperado no dissipador O2 

A sequência presente na Figura 6.13 representa: 

• RP – Rótula plástica prevista; 

• 1 – Rotação do banzo superior face ao impacto inicial; 

• 2.a e 2.b – Como a alma está inclinada, tende a movimentar-se na direção apresentada 

após impacto inicial, fazendo com que exista uma rotação (2.b). Espera-se que exista 

dissipação de energia na RP antes da ocorrência da rotação 2.b; 

• 3.a e 3.b – Estas rotações esperam-se quase em simultâneo, com grande 

concentração de tensões entre a rotação 3.a e 3.b, sendo o parafuso auto roscante 

considerado o último ponto de rotação de todo o corpo. As três RP inferiores (estando 

a considerar o parafuso como uma) têm o objetivo de permitir a deformação contínua 

do dissipador. 

Na Tabela 6.3 estão apresentadas as propriedades geométricas do dissipador O2. 

Tabela 6.3: Propriedades geométricas do dissipador O2 

 𝑰𝒙[𝒎𝒎𝟒] 𝒊𝒙[𝒎𝒎] 𝒊𝒚[𝒎𝒎] 𝒊𝒙 𝒊𝒚⁄  

O2 394,7 × 103 23,29 12,35 1,64 

 

Nas Figura 6.14 e Figura 6.15 estão representadas as curvas de deslocamentos dos 

dissipadores S2 (referência), S4 (o melhor dos anteriores) e O2, para os ensaios E1 e E2, 

respetivamente. Analisando o segundo ponto de inflexão das curvas representadas na Figura 6.14, 

constata-se que o dissipador O2 permite uma recuperação quase a 100% do perfil, embora tenha 

oscilações maiores. O comportamento final do mesmo é em tudo semelhante à do S4. Na Figura 6.16 
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está ilustrado o comportamento do dissipador nos três pontos de inflexão, estando a resposta total 

apresentada no ANEXO S.  

Para o ensaio E2 (Figura 6.15) é possível observar a resposta idêntica entre o O2 e o S4. No 

entanto, o deslocamento residual do O2 é superior ao do S4 e, inferior ao do S2. O facto de existir o 

parafuso auto-roscante como último ponto de rotação, ao invés de um banzo plastificado (S4), faz com 

que a segunda fase não seja tão contínua como o desejado, plastificando localmente na extremidade 

do Omega (3.a e 3.b), levando a que o perfil tenha de contribuir mais para a resposta do conjunto. O 

comportamento observado no ensaio O2.E2 encontra-se representado no ANEXO T. 

 
Figura 6.14: Curvas de deslocamentos dos ensaios S2.E1, S4.E1 e O2.E1 

 
Figura 6.15: Curvas de deslocamentos dos ensaios S2.E12, S4.E2 e O2.E2 

 

Figura 6.16: Comportamento do dissipador O2.E1, ponto de inflexão 1,2 e 3 respetivamente 
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6.2.Influência dos parâmetros dinâmicos do aço 

Esta secção serve para avaliar o comportamento de um ensaio sem os parâmetros dinâmicos 

de Cowper-Symonds presentes na definição do material. Sem estes parâmetros, o modelo responde 

estaticamente aos efeitos da ação explosão [28] e por isso espera-se que o perfil tenha mais 

plastificações visíveis, principalmente a nível local, mas sem grande acréscimo de deslocamento final. 
 

Devido ao custo computacional exigido para os modelos em estudo, decidiu-se efetuar o estudo 

descrito para o ensaio S3.S1 por ser o menos moroso dos apresentados. Na Figura 6.17 ilustram-se 

as curvas de deslocamentos do ensaio S3.E1 com e sem os parâmetros dinâmicos, denominado de 

S3.E1_sem_CS. 

 

Figura 6.17: Curvas de deslocamentos dos ensaios S3.E1 e S3.E1_sem_CS 
 

Facilmente se observa, no S3.E1_sem_CS, que a segunda fase da ação explosiva tem um maior 

impacto no perfil, pois o dissipador não funciona como desejado, sendo o perfil a resistir a essa fase 

da ação. No final a diferença registada é pouco relevante. 

Na Figura 6.18, ilustram-se as diferenças registadas ao nível das plastificações, onde facilmente 

se percebe que, sem os parâmetros dinâmicos, temos uma maior concentração de deformações sem 

atingir plastificação na alma. Ao nível do dissipador no ensaio S3.E1_sem_CS, notou-se que não existiu 

continuidade na deformação, uma vez que não estavam a ser consideradas as taxas de deformação, 

o que levou a que alcançasse a extensão de rotura de alguns elementos e grandes plastificações nas 

almas do dissipador. O comportamento total deste ensaio está representado no ANEXO U. 

Este estudo comparativo tem grande importância para a futura campanha experimental, pois 

desta forma os limites encontram-se identificados. Por um lado, no S3.E1 considera-se um 

comportamento perfeito do aço, com introdução de parâmetros obtidos em condições perfeitas, por 

outro, considera-se o comportamento do aço como sendo estático. Espera-se que, aquando do ensaio 

à escala real, o resultado experimental esteja entre os dois resultados numéricos apresentados. 
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         (a)          (b) 

Figura 6.18: Deformações no final do ensaio S3.E1 (a) e S3.E1_sem_CS (b) 

6.3.Estudo do espectro da ação explosão 

Como apresentado no início deste capítulo, para um dissipador metálico poder ser considerado 

como eficiente este tem de ser capaz de responder de forma idêntica para todo o espectro da ação 

explosão. Esta secção destina-se ao estudo do comportamento dos dissipadores S2, S3, S4 e S5 para 

explosões representativas de distâncias reduzidas até ao valor unitário. Quanto menor a distância 

reduzida, maior é a ação explosiva associada. O modelo O2 tem um custo computacional de 

aproximadamente 15 dias, não sendo estudado nesta secção. 

O estudo de distâncias reduzidas inferiores à unidade não são recomendadas pelos fenómenos 

de turbulência verificados na onda de choque. Desta forma, foram realizados um total de 16 modelos, 

dos quais 4 já foram apresentados (ensaios E1 antes mencionados). O parâmetro utilizado como 

variável foi a distância do centro da explosão à chapa exterior, mantendo a carga explosiva de 3kg. 

Para os ensaios anteriores tinha-se uma distância de 1,8 m a que corresponde um 𝑍 = 1,248 [𝑚/𝑘𝑔
1

3]. 

Na Tabela 6.4 estão resumidos os ensaios efetuados e suas denominações, e na Tabela 6.5 são 

apresentadas as distâncias reduzidas associadas a cada ensaio. 

Tabela 6.4: Designação dos ensaios para estudo do espectro da ação explosiva 

Dissipador 𝑹 = 𝟏, 𝟖𝒎 𝑹 = 𝟏, 𝟕𝒎 𝑹 = 𝟏, 𝟔𝒎 𝑹 = 𝟏, 𝟓𝒎 

S2 S2.E1_1.8 S2.E1_1.7 S2.E1_1.6 S2.E1_1.5 

S3 S3.E1_1.8 S3.E1_1.7 S3.E1_1.6 S3.E1_1.5 

S4 S4.E1_1.8 S4.E1_1.7 S4.E1_1.6 S4.E1_1.5 

S5 S5.E1_1.8 S5.E1_1.7 S5.E1_1.6 S5.E1_1.5 
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Tabela 6.5: Distância reduzida correspondente a cada distância 

Distância 𝑹 = 𝟏, 𝟖𝒎 𝑹 = 𝟏, 𝟕𝒎 𝑹 = 𝟏, 𝟔𝒎 𝑹 = 𝟏, 𝟓𝒎 

𝑍[𝑚/𝑘𝑔
1

3]. 1,248 1,179 1,109 1,040 

 

Com esta diminuição da distância reduzida não se atingiu a rotura de nenhum dos dissipadores 

em estudo, um resultado muito satisfatório atendendo às cargas em questão. No ANEXO V estão 

representados os comportamentos dos diferentes dissipadores para o aumento de carga. Na 

Figura 6.19 encontram-se resumidos os deslocamentos elásticos máximos em função do aumento de 

carga em cada um dos casos, e na Figura 6.20 os deslocamentos residuais respetivos.  

Os resultados das Figura 6.19 e Figura 6.20 mostram a grande capacidade de dissipação de 

energia conseguida para um espectro de ações de explosão elevado, sendo o dissipador S4 o melhor 

dissipador em todo o espectro. 

 

 
Figura 6.19: Deslocamentos máximos no estudo do espectro da ação explosão em função de Z 

 
Figura 6.20: Deslocamentos residuais no estudo do espectro da ação explosão em função de Z 
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6.4.Eficiência dos dissipadores 

O software de cálculo utilizado permite o registo das energias existentes (cinética, interna, etc) 

nas diferentes parts do sistema através do card *DATABASE_MATSUM. A energia interna de um 

elemento está diretamente relacionada com a sua plastificação, logo, quando menor energia interna, 

menores plastificações e, consequentemente, menores deslocamentos residuais. 

A energia interna do elemento dissipador não é o parâmetro mais correto a avaliar pois existem 

plastificações locais que não contribuem para a dissipação de energia do conjunto. Assim, a eficiência 

de cada dissipador foi avaliada em função da energia interna dos banzos e almas do perfil IPE200, com 

e sem dissipador incluído. Na Figura 6.21 ilustra-se a energia interna da alma do IPE200. Observa-se 

facilmente o melhoramento conseguido através da introdução dos dissipadores de energia. 

 

Figura 6.21: Energia interna da alma do perfil IPE200 (alma e banzos) 

A eficiência de cada dissipador (𝜂) é dada pela equação (6.1), sendo 𝐸𝑖,𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟 a energia interna 

do IPE200 com dissipador e 𝐸𝑖,𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 a energia interna do IPE200 no ensaio de referência: 

 𝜂[%] = 1 −
𝐸𝑖,𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑖,𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 (6.1) 

Por fim, na Tabela 6.6 encontram-se listadas as eficiências, na alma, banzos e perfil IPE200, 

dos diferentes dissipadores. Trivialmente se conclui que o dissipador S4 é o mais eficiente. 

Tabela 6.6: Eficiência dos dissipadores em estudo 

Energia interna S2 S3 S4 S5 O2 

Alma 66% 70% 82% 73% 79% 

Banzos 68% 73% 85% 75% 80% 

IPE200 (almas + banzos) 68% 73% 84% 75% 80% 
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Capítulo 7. Considerações Finais 

7.1.Síntese e principais conclusões 

A Engenharia deve ter como objetivo procurar soluções para os problemas que surgem no dia a 

dia. Tendo em consideração a utilização crescente das estruturas metálicas, e a possibilidade real de 

ocorrência de ataques terroristas com uso de carros armadilhados, afigurou-se importante a avaliação 

do comportamento destas estruturas quando sujeitas aos efeitos desta ação. Assim, realizou-se o 

estudo do fenómeno de uma explosão, e dos seus efeitos numa estrutura metálica, e procurou-se 

investigar soluções simples de proteção da estrutura portante. 

O estudo realizado consistiu na análise numérica, através do software LS-DYNA, de uma coluna 

de aço pertencente a uma estrutura metálica, realizado após apresentação das características mais 

importantes decorrentes de uma detonação e apresentação de alguns estudos sobre a matéria. 

Os resultados dos modelos numéricos desenvolvidos serão aferidos por ensaios experimentais 

à escala real. Através das publicações de Nassr et al. [33]–[35], [56] foi desenvolvido um modelo de 

calibração dos modelos utilizados. 

A conceção dos dissipadores teve como ponto de partida o conceito base do CCPI, procurando-

se soluções simples para problemas complexos. Assim, estes dissipadores foram constituídos por 

perfis comerciais, com cortes que permitem melhorar o seu funcionamento e, foram estudadas também 

soluções com chapas quinadas. 

A avaliação do comportamento de um sistema de proteção requer sempre a consideração de 

três fatores: o dissipador; o elemento estrutural e a ação. 

Na presente dissertação, mantiveram-se constantes dois dos fatores: o elemento estrutural e a 

ação, sendo o dissipador o elemento variável que se pretendeu estudar. Assim, todo o estudo e 

conclusões apresentadas, devem ser em primeiro lugar entendidas como aplicadas para a ação 

considerada e, para um IPE200. Contudo, o estudo realizado permitiu identificar os aspetos mais 

importantes para a produção de um dissipador metálico: 

• Como nos estudos iniciados por Calladine e English [42], observou-se que o momento 

inércia do dissipador, na direção da ação, é o parâmetro mais importante na primeira 

fase da ação de explosão; 

• O comportamento global depende do conjunto da estrutura e da ação e não só do 

dissipador; 

• As elevadas taxas de deformação associadas às explosões devem ser dissipadas 

através de elementos altamente dúcteis (e.g. metálicos) que evidenciam uma sobre 

resistência para uma ação excecionalmente rápida como é uma explosão, devendo 

registar-se ao longo do tempo a ocorrência de plastificações, mas sem a rotura do 

dissipador prematuramente; 
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• Para dissipadores com altura elevada aplicados sobre o banzo de um IPE200, quando 

menor a largura do dissipador, melhor o seu desempenho inicial, uma vez que se 

encontra apoiado numa zona mais rígida do banzo do IPE, existindo um melhor 

comportamento do conjunto; 

• Contudo, os dissipadores com altura reduzida apresentaram um melhor desempenho 

quando conjugados com larguras de maiores dimensões; 

• É fundamental conseguir prever o mecanismo de colapso, através da criação de pontos 

preferenciais para a criação de rótulas plásticas; 

• A energia dissipada nas rótulas plásticas é o fator mais importante, sobrepondo-se ao 

interesse em ter as almas do dissipador totalmente plastificadas; 

• Maiores rotações nas rotulas plásticas do dissipador conduzem a uma maior dissipação 

de energia; 

• Quanto maior o tempo em que se consegue que o perfil de aço dissipe energia, 

menores são as deformações finais residuais no elemento estrutural que se pretende 

proteger, por isso se deve ter uma progressiva dissipação de energia ao longo da 

explosão. 

Na Tabela 7.1 estão apresentados diferentes aspetos relevantes para a escolha de um 

dissipador, sendo efetuado a atribuição de uma cotação entre 1 a 3 (1-mau, 2-aceitavél, 3-bom) aos 

vários critérios identificados como relevantes. Esta classificação tem como objetivo apoiar a escolha do 

melhor dissipador para o ensaio experimental, sendo também aquele que se verificou ter melhor 

comportamento nos estudos numéricos apresentados nesta dissertação. Uma vez que alguns dos 

tópicos em estudo não são de fácil leitura/ avaliação para o dissipador O2, este não será incluído na 

tabela comparativa. 

Tabela 7.1: Tabela comparativa da eficiência dos dissipadores 

Parâmetro S2 S3 S4 S5 

Mínima energia transferida ao perfil 1 2 3 2 

Evolução contínua da deformação 2 1 3 2 

Homogeneização das deformações no perfil 2 2 3 2 

Facilidade de aplicação em obra5 3 2 2 3 

Custo do material 1 3 2 2 

Aproveitamento da massa 1 3 2 2 

Eficiência do dissipador 1 2 3 2 

Total 11 15 18 15 

 

 

                                                      
5 Para este parâmetro comparativo, a avaliação supõe: 1 – dissipador teórico sem possibilidade de adotar 

em obra; 2 – Possibilidade de adoção em obra, mas apenas por soldadura; 3 – Possibilidade de adoção em obra 
através de soldadura e/ou parafusos. 
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Dos dissipadores em estudo, torna-se evidente que o que apresenta melhor comportamento é o 

S4. Além de ser o melhor em termos comparativos, apresenta uma melhor eficiência do sistema global. 

As suas características permitiram obter uma resposta contínua no tempo para um espectro da ação 

elevado. 

7.2.Desafios e desenvolvimentos futuros 

Os objetivos da presente dissertação foram atingidos à exceção do ensaio experimental, que se 

prevê seja possível realizar posteriormente. Ao longo do trabalho de investigação foram identificados 

diversos tópicos que merecem ser desenvolvidos em trabalhos futuros: 

• Confrontação dos resultados dos modelos numéricos com os obtidos nos ensaios 

experimentais; 

• Elaboração de um estudo exaustivo da influência da altura da alma e dos banzos dos 

diferentes dissipadores (sugestão de estudo com larguras entre 50 e 100 mm para 

alturas fixas, no intervalo de 50 a 100 mm, permitindo assim obter a relação 

altura/largura ideal);  

• Repetição do estudo para os dissipadores S2, S3, S4 e S5 com uma espessura 

superior da chapa; 

• Estudo de diferentes configurações de dissipadores, mantendo uma relação entre raios 

de giração entre 1,5 e 2,0; 

• Estudo do aumento da altura do dissipador em Omega, fazendo variar os ângulos de 

quinagem; 

• Teste dos mesmos dissipadores com diversos perfis IPE’s, HEA e HEB para avaliar a 

sua eficiência. 
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 ANEXO V – Curvas de deslocamentos para cargas superiores 
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