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Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite 
building frames under exceptional events

WEBINAR - FAILNOMORE

PROGRAMA:

ü 9h00 – 9h30: Abertura; apresentação do projeto de investigação FAILNOMORE, Aldina Santiago, UC

ü 9h30 – 10h10: Dimensionamento de estruturas à robustez– Aldina Santiago, UC

ü 10h10 – 10h20: Questões

ü 10h20 – 10h40: Coffee break

ü 10h40 – 11h20: Dimensionamento para ações acidentais identificadas, Francisca Santos, Helder Craveiro, UC

ü 11h20 – 12h10: Design for unidentified threats, Jean François Demonceau, Ulg (Palestrante Convidado)

ü 12h10 – 12h30: Questões e encerramento
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PROGRAMA:

ü 9h30 – 10h00: Abertura; apresentação do projeto de investigação FAILNOMORE, Aldina Santiago, UC

ü 10h00 – 10h30: Dimensionamento de estruturas à robustez– Aldina Santiago, UC

ü 10h30 – 10h40: Questões

ü 10h40 – 10h50: Coffee break

ü 10h50 – 11h30: Dimensionamento para ações acidentais identificadas, Francisca Santos, Helder Craveiro, UC

ü 11h30 – 12h00: Design for unidentified threats, Jean François Demonceau, Ulg (Palestrante Convidado)

ü 12h00 – 12h15: Questões e encerramento
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Ronan Point (1968)

1. INTRODUÇÃO - Exemplos
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Edifício Alfred P. Murrah (1995)

1. INTRODUÇÃO - Exemplos
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1. INTRODUÇÃO - Exemplos
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Atentado ao edifício do Pentágono na 
Virgínia, USA (2021)



ROBUSTEZ ESTRUTURAL:

Capacidade de uma estrutura suportar eventos como incêndio, explosões, impacto ou as

consequências do erro humano, sem que esta seja danificada de forma desproporcional

em relação à causa original.

COLAPSO PROGRESSIVO/DESPROPORCIONADO:

Situação onde a rotura local de uma componente estrutural principal leva ao colapso dos

membros adjacentes e consequentemente, a um dano total que é desproporcionado face

à causa original.

1. INTRODUÇÃO - Definições
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Tensile Membrane Action and Robustness of Structural Steel Joints Under Natural Fire, 

Refª: EC FP5 HPRI – CV5535, 2002-2003

1. INTRODUÇÃO-Trabalhos na UC
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Ligações metálicas sujeitas a acções excepcionais: comportamento ao fogo e ao sismo, Refª: 
POCI/ECM/55783/2004

1. INTRODUÇÃO-Trabalhos na UC
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FREEDAM, Free from damage steel connections, Ref.: RFSR-CT-2015-00022, 2015-18.
FREEDAMPLUS, Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connections, Ref.: EC-RFSR-899321,
2020-22.
DEAMERS, Design REsearch, implementation And Monitoring of Emerging technologies for a new generation of
Resilient Steel Buildings.

1. INTRODUÇÃO-Trabalhos na UC

Fig
.2
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2. CONTEXTO NORMATIVO

A mitigação do colapso progressivo é abordada em vários 
códigos e orientações Europeus e Internacionais

Recomendações gerais para cumprir os requisitos para atingir a 
robustez

Maioria é baseada em métodos prescritivos
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EN 1990, 2.1 (4)P estabelece o princípio básico relacionado com a robustez estrutural: 

Uma estrutura deverá ser dimensionada e executada de tal forma que não seja danificada por eventos como: 
explosões, impacto, e as consequências dos erros humanos, de forma desproporcional face à causa original

EN 1990, 2.1 (5)P afirma que o Potencial dano estrutural deve ser evitado ou limitado através de uma ou 
mais das seguintes ações: 

evitar, eliminar ou reduzir riscos aplicados à estrutura; 

selecionar uma forma estrutural com baixa sensibilidade ao risco; 

selecionar uma forma estrutural e dimensioná-la de modo que consiga  acomodar o colapso de 
elementos ou zonas limitadas da estrutura; 

evitar sistemas que colapsam sem aviso; 

Considerar amarração de membros.

2. CONTEXTO NORMATIVO
EUROCÓDIGOS ACTUAIS
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EN 1991-1-7 – Anexo A

Situação de 
dimensionamento acidental

Estratégias baseadas em acções acidentais 
identificadas (ex: explosões e impacto)

Estratégias baseadas na limitação da 
extensão da falha localizada

Dimensionar 
a estrutura 

para ter 
robustez 
mínima 

suficiente

Prevenir ou 
reduzir a ação 
(ex: medidas de 

protecção)

Dimensionar 
a estrutura 

para suportar 
a acção

Aumento da 
redundância 
(ex: trajetórias 

de 
carregamento 
alternativas)

Elemento-chave 
dimensionado 
para suportar a 
acção acidental 

fictícia Ad

Regras 
prescritivas 

(ex: integridade 
e ductilidade)

2. CONTEXTO NORMATIVO
EUROCÓDIGOS ACTUAIS
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Revisões atuais dos Eurocódigos

Grupo de trabalho CEN/TC 250/WG 6 “Robustez”

EN 1990 - Secção 4.4 e Anexo Informativo E abordam estratégias baseadas na limitação 

da extensão do dano

O dimensionamento explícito da estruturas para ações identificadas é abordada no 

âmbito da EN 1991

Introdução da “Segmentação”

Desenvolvimentos entre EN 1993 e EN 1998 que podem ser de relevância direta e indireta 

para o alcance da robustez

2. CONTEXTO NORMATIVO
EUROCÓDIGOS FUTUROS
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EN 1990 – Annex E
Dimens. para acções acidentais (EN 1991)
Dimensionamento explícito da estrutura

(ex: contra explosão, impacto)

Dimens. para aumento da robustez (EN 1990)
Estratégias baseadas na limitação da extensão 

do dano

Dimensionar
estrutura para resistir

à acção (*)

Prevenir ou reduzir 
a ação

ex: medidas de 
proteção, controle de 

eventos

Caminhos de 
carga alternativos

fornecendo 
capacidade de 
deformação e 

ductilidade 
adequada ou 

aplicando regras 
prescritivas de 

cálculo

Membros-
chave
isto é, 

dimensionar 
membros 

selecionados 
para resistir a 

ação(ões) 
fictícia(s)

Segmentação
isto é, separação 

em partes

(*) O dimensionamento estrutural face a acções acidentais identificadas pode incorporar membros especificamente dimensionados, que falham
parcial ou totalmente, desde que que a sua falha não leva colapso estrutural adicional, conforme acordado com as autoridades.

2. CONTEXTO NORMATIVO
EUROCÓDIGOS FUTUROS
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Outros códigos e orientações Internacionais
Os Critérios das Instalações Unificadas (UFC): Dimensionamento de Edifícios para
Resistir ao Colapso Progressivo (UFC 4-023-03, desenvolvido pelo Departamento da
Defesa dos EUA) - 2016
A Administração dos Serviços Gerais General dos EUA: Análise de caminhos alternativas
e orientações de cálculo - 2016
ASCE 7-16 - 2017
O Código Internacional de Construção (IBC) - 2018
Regulamentos de Edifícios do Reino Unido 2010 Documento A Aprovado - 2013
Código Chinês para Dimensionamento anti-colapso de estruturas de edifícios (CECS
392) – 2014
Outros

2. CONTEXTO NORMATIVO
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Requisitos gerais que podem ser difíceis de interpretar

Não existem conjuntos de regras consistentes disponíveis

Requisitos de ductilidade

Necessidade de incorporação dos resultados mais recentes da 

investigação

Necessidade de métodos práticos simplificados e ferramentas 

AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DE ROBUSTEZ NO EUROCÓDIGO

2. CONTEXTO NORMATIVO
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3. Projeto FAILNOMORE

Projeto financiado pelo Fundo de Investigação do Carvão e do Aço (RFCS)
da Comissão Europeia

O principal objetivo é produzir um conjunto de orientações de cálculo e de
fácil utilização para mitigar o risco de colapso progressivo das estruturas
metálicas e mistas sujeitas a eventos excecionais

As orientações de dimensionamento propostas são baseadas em:

Projetos de investigação recentes e
Literatura disponível
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Parceiros:

Universidade de Liège (ULg) – Bélgica

Universidade de Coimbra – Portugal

Imperial College London - UK

Universidade de Estugarda – Alemanha

Universidade de Trento – Itália

Universidade de Timisoara – Roménia

Universidade Técnica Checa de Praga –Rep. Checa

Rzeszow University of Technology - Polónia

Technical University of Delft – Países Baixos

Universidade Politécnica da Catalunha – Espanha

INSA de Rennes – França

ECCS – Europa

Feldmann + Weynand GmbH – Alemanha

ArcelorMittal Belval & Dufferdange S.A.- Luxemburgo

3. Projeto FAILNOMORE
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As orientações de dimensionamento propostas são reportadas 

no Manual de Dimensionamento

O Manual de Dimensionamento está gratuitamente disponível 

(através do website ECCS - https://www.steelconstruct.com/eu-

projects/failnomore/) em 10 línguas diferentes (Inglês, 

Português, Alemão, Italiano, Romeno, Checo, Polaco, Holandês, 

Espanhol e Francês)

3. Projeto FAILNOMORE
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Manual de Dimensionamento FAILNOMORE – Tabela de conteúdos

Parte 1 – Dimensionamento para robustez 
1. Contexto normativo
2. Dimensionamento para robustez
3. Classes de consequência
4. Ameaças identificadas
5. Ameaças não identificadas
6. Avaliação do risco
7. Conclusões

Parte 2 – Exemplos resolvidos
• Uma estrutura metálica dimensionada 

numa zona não sísmica
• Uma estrutura metálica dimensionada 

numa zona sísmica
• Uma estrutura mista dimensionada 

numa zona não sísmica
• Uma estrutura mista dimensionada 

numa zona sísmica
Parte 3 – Anexos
Parte 4 - Referências

3. Projeto FAILNOMORE
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As apresentações do workshop FAILNOMORE irão 

apresentar as diferentes estratégias de cálculo e 

métodos propostos no Manual de Dimensionamento

3. Projeto FAILNOMORE
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steelconstruct.com/eu-projects/failnomore

Obrigada! 

Aldina Santiago
aldina@dec.uc.pt

28 maio 2022

https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore
mailto:aldina@email.com
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Filosofia Geral de cálculo para a Robustez
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1. Introdução

Limitações:
Não existem indicações claras para a seleção
de estratégias de dimensionamento a ser
aplicadas

Não existe regras disponíveis para aplicação
de cada uma delas

Situação de dimensionamento 
acidental

Estratégias baseadas em acções acidentais 
identificadas (ex: explosões e impacto)

Estratégias baseadas na limitação da 
extensão de falha local

Dimensionar 
a estrutura 

para ter 
robustez 
mínima 

suficiente

Prevenir ou 
reduzir a 

acção
(ex:

medidas 
de 

protecção)

Dimension
ara 

estrutura 
para 

suportar a 
acção

Aumento da 
redundância 

(ex:
caminhos de 

carga 
alternativos)

Elementos-
chave 

dimensionados 
para suportar a 
carga acidental 

fictícia Ad

Regras 
prescritivas

(ex:
Integridade 

e 
ductilidade)

Estratégias de dimensionamento propostas na EN 1991-1-7

è O Manual de Dimensionamento FAILNOMORE visa preencher estas lacunas ao propor, no seu Capítulo 2,
uma filosofia geral de cálculo comummente acordado a nível Europeu
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2. Filosofia geral de cálculo

Este fluxograma está subdividido em três passos

principais:

A. Definição da classe de consequência da estrutura 
estudada

B. Estratégias de dimensionamento para acções 
acidentais identificadas

C. Estratégias de dimensionamento para acções 
acidentais não identificadas

5

Dimensionamento à robustez através dum 

procedimento passo-a-passo apresentado num 

fluxograma geral
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3. Filosofia geral de cálculo

Este fluxograma está subdividido em três 

passos principais:

A. Definição da classe de consequência 

da estrutura estudada

B. Estratégias de dimensionamento para 

acções acidentais identificadas

C. Estratégias de dimensionamento para 

acções acidentais não identificadas
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3. Classes de consequência
Estruturas de edifícios são classificadas em “classes de consequências” que reflectem as

consequências da falha estrutural em termos de:

Perda de vida humana

Lesões pessoais

Perda económica

Perda social

Perda ambiental

Esta classificação é uma simplificação de um sistema complexo baseado no risco relacionada com

um tipo de edifício, altura, ocupação, natureza dos materiais, …
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3. Classes de consequência
No Anexo A da EN 1991-1-7 e na EN 1990, são identificadas três classes de consequência:
Classe 

consequência 
(CC)

Categorização do tipo e ocupação do 
edifício

1 Habitações de ocupação individual ≤ 4 pisos – Edifícios agrícolas 
onde pessoas normalmente não entram (ex: armazéns), estufas –
Edifícios que pessoas raramente frequentam, desde que se encontre 
a 1.5 vezes da sua altura de distância de outros

2a (Grupo de risco
inferior)

Habitações de ocupação individual de 5 pisos - Hotéis, habitações, 
escritórios ≤ 4 pisos – Industriais ≤ 3 pisos – Locais de retalho ≤ 3 
pisos e < que 1000 m2 de área por piso – Edifícios escolares de piso 
único – Edifícios ≤ 2 pisos com recepção de público com área ≤ 2000 
m2 em cada piso

2b (Grupo de risco
superior)

Hotéis, habitações, escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos – Edifícios 
escolares > 1 piso mas ≤ 15 pisos – Locais de retalho > 3 pisos mas ≤ 
15 pisos - Hospitais ≤3 pisos – Escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos –
Edifícios com recepção de público com áreas > 2000 m2 mas ≤ 5000 
m2 t em cada piso – Estacionamentos de automóveis ≤ 6 pisos

3 Edifícios definidos acima como Classe 2a e 2b que excedem os 
limites de área e de pisos – Edifícios nos quais é admitida uma 
recepção de público em números significativos (ex: Halls de 
concerto, bancadas, …etc.) – Estádios com acomodação de mais de 
5000 espectadores – Edifícios com substâncias/processos 
perigosos

CC1: Consequência baixa para perda de vida
humana, e pequena ou desprezável para
aspectos económicos, sociais ou ambientais

CC2: Consequência média para perda de vida
humana e considerável para aspectos
económicos, sociais ou ambientais

CC3: Consequência alta para perda de vida
humana, ou significante para aspectos
económicos, sociais ou ambientais
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3. Classes de consequência

Classe 
consequência 
(CC)

Categorização do tipo e ocupação do edifício

1 Habitações de ocupação individual ≤ 4 pisos – Edifícios agrícolas onde 
pessoas normalmente não entram (ex: armazéns), estufas – Edifícios 
que pessoas raramente frequentam, desde que se encontre a 1.5 vezes 
da sua altura de distância de outros

2a (Grupo de 
risco inferior)

Habitações de ocupação individual de 5 pisos - Hotéis, habitações, 
escritórios ≤ 4 pisos – Industriais ≤ 3 pisos – Locais de retalho ≤ 3 pisos e 
< que 1000 m2 de área por piso – Edifícios escolares de piso único –
Edifícios ≤ 2 pisos com receção de público com área ≤ 2000 m2 em 
cada piso

2b (Grupo de 
risco superior)

Hotéis, habitações, escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos – Edifícios 
escolares > 1 piso mas ≤ 15 pisos – Locais de retalho > 3 pisos mas ≤ 15 
pisos - Hospitais ≤3 pisos – Escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos –
Edifícios com recepção de público com áreas > 2000 m2 mas ≤ 5000 
m2 t em cada piso – Estacionamentos de automóveis ≤ 6 pisos

3 Edifícios definidos acima como Classe 2a e 2b que excedem os limites 
de área e de pisos – Edifícios nos quais é admitida uma recepção de 
público em números significativos (ex: Halls de concerto, bancadas, 
…etc.) – Estádios com acomodação de mais de 5000 espetadores –
Edifícios com substâncias/processos perigosos

10

No Anexo A da EN 1991-1-7 e na EN 1990, são identificadas três classes de consequência:



3. Classes de consequência

Classe 
consequência 
(CC)

Categorização do tipo e ocupação do edifício

1 Habitações de ocupação individual ≤ 4 pisos – Edifícios agrícolas onde 
pessoas normalmente não entram (ex: armazéns), estufas – Edifícios que 
pessoas raramente frequentam, desde que se encontre a 1.5 vezes da sua 
altura de distância de outros

2a (Grupo de 
risco inferior)

Habitações de ocupação individual de 5 pisos - Hotéis, habitações, 
escritórios ≤ 4 pisos – Industriais ≤ 3 pisos – Locais de retalho ≤ 3 pisos e < 
que 1000 m2 de área por piso – Edifícios escolares de piso único –
Edifícios ≤ 2 pisos com receção de público com área ≤ 2000 m2 em cada 
piso

2b (Grupo de 
risco superior)

Hotéis, habitações, escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos – Edifícios 
escolares > 1 piso mas ≤ 15 pisos – Locais de retalho > 3 pisos mas ≤ 15 
pisos - Hospitais ≤3 pisos – Escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos – Edifícios 
com recepção de público com áreas > 2000 m2 mas ≤ 5000 m2 t em cada 
piso – Estacionamentos de automóveis ≤ 6 pisos

3 Edifícios definidos acima como Classe 2a e 2b que excedem os limites de 
área e de pisos – Edifícios nos quais é admitida uma recepção de público 
em números significativos (ex: Halls de concerto, bancadas, …etc.) –
Estádios com acomodação de mais de 5000 espetadores – Edifícios com 
substâncias/processos perigosos
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3. Classes de consequência
No Anexo A da EN 1991-1-7 e na EN 1990, são identificadas três classes consequências:

Classe 
consequência 
(CC)

Categorização do tipo e ocupação do edifício

1 Habitações de ocupação individual ≤ 4 pisos – Edifícios agrícolas onde 
pessoas normalmente não entram (ex: armazéns), estufas – Edifícios que 
pessoas raramente frequentam, desde que se encontre a 1.5 vezes da sua 
altura de distância de outros

2a (Grupo de 
risco inferior)

Habitações de ocupação individual de 5 pisos - Hotéis, habitações, 
escritórios ≤ 4 pisos – Industriais ≤ 3 pisos – Locais de retalho ≤ 3 pisos e < 
que 1000 m2 de área por piso – Edifícios escolares de piso único –
Edifícios ≤ 2 pisos com receção de público com área ≤ 2000 m2 em cada 
piso

2b (Grupo de 
risco superior)

Hotéis, habitações, escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos – Edifícios 
escolares > 1 piso mas ≤ 15 pisos – Locais de retalho > 3 pisos mas ≤ 15 
pisos - Hospitais ≤3 pisos – Escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos – Edifícios 
com receção de público com áreas > 2000 m2 mas ≤ 5000 m2 t em cada 
piso – Estacionamentos de automóveis ≤ 6 pisos

3 Edifícios definidos acima como Classe 2a e 2b que excedem os limites de 
área e de pisos – Edifícios nos quais é admitida uma recepção de público 
em números significativos (ex: Halls de concerto, bancadas, …etc.) –
Estádios com acomodação de mais de 5000 espetadores – Edifícios com 
substâncias/processos perigosos
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3. Classes de consequência

Classe 
consequência 
(CC)

Categorização do tipo e ocupação do edifício

1 Habitações de ocupação individual ≤ 4 pisos – Edifícios agrícolas onde 
pessoas normalmente não entram (ex: armazens), estufas – Edifícios que 
pessoas raramente frequentam, desde que se encontre a 1.5 vezes da 
sua altura de distância de outros

2a (Grupo de 
risco inferior)

Habitações de ocupação individual de 5 pisos - Hotéis, habitações, 
escritórios ≤ 4 pisos – Industriais ≤ 3 pisos – Locais de retalho ≤ 3 pisos e 
< que 1000 m2 de área por piso – Edifícios escolares de piso único –
Edifícios ≤ 2 pisos com recepção de público com área ≤ 2000 m2 em 
cada piso

2b (Grupo de 
risco superior)

Hotéis, habitações, escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos – Edifícios 
escolares > 1 piso mas ≤ 15 pisos – Locais de retalho > 3 pisos mas ≤ 15 
pisos - Hospitais ≤3 pisos – Escritórios > 4 pisos mas ≤ 15 pisos – Edifícios 
com receção de público com áreas > 2000 m2 mas ≤ 5000 m2 t em cada 
piso – Estacionamentos de automóveis ≤ 6 pisos

3 Edifícios definidos acima como Classe 2a e 2b que excedem os limites 
de área e de pisos – Edifícios nos quais é admitida uma recepção de 
público em números significativos (ex: Halls de concerto, bancadas, 
…etc.) – Estádios com acomodação de mais de 5000 espetadores –
Edifícios com substâncias/processos perigosos
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3. Classes de consequência

Classe de consequência 1 (CC1):

O dimensionamento para robustez não implica quaisquer considerações
específicas desde que o dimensionamento seja realizado em total cumprimento
com as regras dadas na série dos Eurocódigos

Classes de consequência 2 e 3 (CC2a, CC2b e CC3):

O dimensionamento para robustez implica abordagens específicas que podem
variar desde regras prescritivas simples até análises de risco avançadas e métodos
analíticos ou numéricos complexos
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3. Classes de consequência

A escolha da abordagem relaciona-se com as ameaças e dos cenários relevantes:

Dimensionamento explícito para uma acção acidental identificada e/ou

Estratégia de dimensionamento que limite a extensão do dano inicial para eventos

acidentais não identificadas.

Adicionalmente, para CC3, pode ser requerido uma avaliação sistemática do risco.
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Filosofia geral de cálculo

Este fluxograma está subdividido em três 

passos principais:

A. Definição da classe de consequência 

da estrutura estudada

B. Estratégias de dimensionamento para 

acções acidentais identificadas

C. Estratégias de dimensionamento para 

acções acidentais não identificadas

17



4. Cálculo para as acões identificadas

Verificar a possibilidade de usar medidas preventivas 
e/ou de protecção para reduzir ou mitigar as ações 
acidentais

Se a ação for totalmente evitada, termina o 
processo de dimensionamento para a ação 
a estudar.

Se a ação for apenas reduzida, é requerida 
uma avaliação dos possíveis danos através 
de cálculo explícito.

18



4. Cálculo para ações identificadas
Cálculo explícito para a acção acidental consideradas

Se não existir dano, termina o processo de
dimensionamento.

Se existir dano que não é aceitável è é
requerido um redimensionamento da
estrutura.

Se existir um dano aceitável, a sua extensão
deve ser evitada utilizando estratégias de
dimensionamento apropriadas como as
propostas para as cargas acidentais não
identificadas.
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Filosofia geral de cálculo

Este fluxograma está subdividido em três

passos principais:

A. Definição da classe de consequência

da estrutura estudada

B. Estratégias de dimensionamento para

acções acidentais identificadas

C. Estratégias de dimensionamento para

acções acidentais não identificadas
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5. Cálculo para ações não identificadas

O dimensionamento para acções acidentais não identificadas é baseado em estratégias
focadas na limitação da extensão de um dano localizado, qualquer que seja a causa inicial:

Método do caminho de carga alternativo (ALP) e métodos prescritivos

Método do elemento-chave

Método da segmentação

O nível de sofisticação dos métodos propostos variam desde métodos prescritivos até
análises não-lineares completas sofisticadas.

A selecção do método a aplicar está fortemente ligado à classe de consequência.

22



5. Cálculo para ações não identificadas

Para CC2a, a EN 1991-1-7 sugere a 

utilização do método prescritivo de 

amarração, através da criação dum sistema 

de amarração horizontal eficiente.

23



5. Cálculo para acções não identificadas

Para CC2b, a EN 1991-1-7 sugere que a

estrutura deve ter um sistema de

amarração horizontal e vertical eficiente

ou

Considerar a remoção de elementos de

suporte è Método APL

24



5. Cálculo para ações não identificadas

Para CC3, é recomendada a

utilização do método APL através de

abordagens refinadas como análises

dinâmicas

25



5. Cálculo para ações não identificadas
Nas situações em que a perda de um

elemento de suporte conduz ao colapso

desproporcional, o elemento removido deve

ser designado como um “elemento-chave”

O dimensionamento deve ser direccionado a 

métodos de aumento local de capacidade 

resistente do elemento-chave considerando 

uma carga acidental fictícia

26



5. Cálculo para ações não identificadas

Uma alternativa ao uso destes métodos

é a utilização da segmentação

A segmentação é uma estratégia de

dimensionamento para prevenir ou

limitar dano inicial ao isolar a parte

afectada de uma estrutura do resto da

estrutura.

27



5. Cálculo para ações não identificadas

Os diferentes métodos por detrás destas estratégias de dimensionamento são

apresentadas no Capítulo 5 do Manual de Dimensionamento FAILNOMORE

Cada uma das estratégias será detalhada nas próximas apresentações

28
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6. Importância das juntas estruturais
As juntas estruturais são elementos estruturais importantes que influenciam a resposta 

global de um edifício metálico ou misto.

Uma junta pode ser classificada em termos de rigidez, resistência e ductilidade:

Resistência
Nominalmente articulada

Resistência parcial
Resistência total

Rigidez
Nominalmente articulada

Semi-rígida
Totalmente rígida

Ductilidade
Frágil

Dúctil para verificação 
plástica

Dúctil para análise plástica

Abordado na EN 1993-1-8 Não abordado explicitamente 
na EN 1993-1-8
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6. Importância das juntas estruturais
O método das componentes é o método analítico recomendado na EN 1993-1-8 e na EN 1994-1-1 para 

a caracterização de juntas metálicas e mistas em termos de rigidez, resistência e ductilidade

O cálculo das propriedades destas juntas é possível, qualquer que seja o carregamento aplicado, mas:

os códigos apenas fornecem regras de aplicação precisas para juntas sujeitas a momentos 
flectores. 

Mas.... sob eventos acidentais/excepcionais, podem-se desenvolver interacções entre momentos 
flectores e forças axiais ao nível das juntas.

No Anexo A.1 do Manual de Dimensionamento FAILNOMORE, são apresentados métodos que 
permitem uma previsão do comportamento da junta quando sujeita a interacção M-N.
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6. Importância das juntas estruturais
A utilização de juntas de resistência total permite desprezar os efeito das juntas na distribuição das forças
internas e na resistência do sistema estrutural, mas usualmente não é a opção mais económica!

No entanto, se for realizada uma análise plástica, deve-se evitar o risco de rótula plástica na junta devido à
sobreresistência do material no membro (se a ductilidade da junta não puder ser assegurada).

è introdução de uma nova classificação de resistência: juntas SOBRERESISTENTES

Resistência
Nominalmente articulada

Resistência parcial
Resistência total
Sobreresistência com 𝑓!" = 1,1×𝛾!"×𝑓#

Se uma junta não é “sobreresistente”, o comportamento da junta 

deverá ser contabilizado no dimensionamento para a robustez!

Sendo que 1,1 reproduz o endurecimento em tensã𝑜 𝑒 𝛾!" 𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
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6. Importância das juntas estruturais
Sob eventos excepcionais, é geralmente necessário tirar partido do desenvolvimento de grandes

deformações e da resistência última do material, com o objectivo de encontrar um novo estado de

equilíbrio na forma deformada após o evento.

A ductilidade e as grandes deformações são propriedades importantes das juntas estruturais

O dimensionamento preliminar de todas as juntas estruturais apresenta a ductilidade como um pré-

requisito (excepto para juntas sobreresistentes)

Ductilidade
Frágil

Dúctil para verificação plástica
Dúctil para análise plástica

No Manual de Dimensionamento FAILNOMORE
são apresentados requisitos mínimos de ductilidade, que 

devem ser sempre respeitados pelas juntas 
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6.1 Requisitos mínimos de ductilidade para juntas

O objectivo é evitar a activação de componentes frágeis da junta
Para juntas articuladas, são apresentados os requisitos para soldaduras e para o diâmetro dos
parafusos:

Soldaduras: é recomendado o uso de soldaduras de penetração/resistência total

Parafusos em tracção, é recomendado respeitar o critério fornecido na EN 1993-1-8 que
relaciona o diâmetro “d” do parafuso com a espessura “t” da componente em flexão.

Adicionalmente, de modo a permitir uma rotação suficiente, o Manual de Dimensionamento
FAILNOMORE, também apresenta requisitos de pormenorização.

≤ 0,36𝑑 ⁄𝑓$% 𝑓#
Este critério garante a activação de um modo de rotura dúctil ao 
nível da componente em flexão
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6.1 Requisitos mínimos de ductilidade para juntas
Para juntas de resistência parcial:

é recomendado também o uso de soldaduras de penetração/resistência total

se é ativada na rotura uma componente em flexão é ativada, é também recomendado o critério
de dimensionamento fornecido na EN 1993-1-8 que relaciona o diâmetro “d” do parafuso com a
espessura “t” da componente em flexão

Devem ser evitados os modos de rotura “alma da coluna em compressão transversal” e “banzo e
alma da viga em compressão”, já que estes envolvem fenómenos de instabilidade local.

Recomendações específicas para juntas mistas de resistência parcial 
relativamente:

Às propriedades das armaduras a ser usadas ao redor das juntas

Ao posicionamento do primeiro conector de corte a ser mantido a uma 
certa distância da coluna 

Ductile tension band
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6.1 Requisitos mínimos de ductilidade para juntas

Para juntas de resistência total:

Aplicam-se as mesmas recomendações das juntas de resistência parcial, uma vez que
os membros ligados podem apresentar uma sobreresistência que pode levar à activação
de juntas na rotura.

Para juntas sobreresistentes:

Não existem requisitos específicos.
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7. Conclusões
Nesta apresentação, foi apresentada a filosofia geral de dimensionamento para

robustez conforme o proposto no Manual de Dimensionamento FAILNOMORE

Foi dada atenção às juntas como elementos cruciais no dimensionamento à robustez. Em
particular, foram identificados os requisitos mínimos de ductilidade a ser respeitados.

Nas apresentações seguintes, serão detalhados e aplicados a exemplos os diferentes
métodos que podem ser aplicados no enquadramento da filosofia geral de
dimensionamento adoptada.
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1. INTRODUÇÃO

Ameaças identificadas3

O Capítulo 4 do Manual de Dimensionamento FAILNOMORE, apresenta
estratégias de mitigação e abordagens de dimensionamento para
quatro tipos de ações acidentais:

Impacto

Explosões internas e externas

Incêndio como ação excecional

Sismo como ação excecional

São propostas abordagens diferentes com diferentes níveis de
sofisticação

Neste workshop, apenas as ações de impacto e incêndio como ação
excecional serão apresentadas
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Ação acidental que ocorre num muito curto espaço de tempo (usualmente fracção de
segundo)

2. IMPACTO

Ameaças identificadas6

Ação com baixa probabilidade de ocorrência mas com elevadas consequências

Em edifícios, é mais comum o impacto de um
automóvel:

Edifícios próximos de estradas

Edifícios de estacionamento automóvel ou 
edifícios próximos de estacionamentos

Edifícios onde carros e camiões são permitidos



2.1. REDUZIR/PREVENIR A ACÇÃO

As medidas de prevenção baseiam-se na redução da velocidade do objecto de impacto
(ex: veículo) e/ou na redução da sua acessibilidade ao edifício

As medidas mais comuns são:

Planeamento apropriado das ruas de acesso

Uso de barreiras (permanentes ou automáticas)

Barreiras permanentes

Barreiras automáticas

Ameaças identificadas

2. IMPACTO

7



2.2. ESTRATÉGIAS DE DIMENSIONAMENTO

Ameaças identificadas

2. IMPACTO

“Impacto é um fenómenos de interação entre um objecto em movimento e uma
estrutura, no qual a energia cinética do objecto é subitamente transformada em energia
de deformação “ EN 1991-1-7

Força de impacto vs. tempo (EN 1991-1-7:2006)

Impacto sem amortecimento – A estrutura é considerada
rígida, e o objecto de impacto dissipa toda a energia
introduzida pela colisão (hipótese conservativa)

Impacto amortecido – A estrutura deforma ao dissipar a
energia introduzida pela colisão

Tipos de análises

Abordagem estática equivalente

Abordagem dinâmica simplificada

Abordagem dinâmica completa

8



a – a altura da área da força de aplicação recomendada – varia de 0,25 m (carros) a 0,50 m (camiões)
h – a localização da força de colisão resultante F, isto é, a altura acima do nível da faixa de rodagem

- varia de 0,50 m (carros) a 1,50 m (camiões)
x – é o centro da via

Ameaças identificadas

Neste procedimento, a acção é representada por uma força estática equivalente

Pode ser utilizada apenas quando se considera impacto sem amortecimento e para
estruturas pertencentes às classes CC1 e CC2

Permite a verificação do equilíbrio estático, resistência e deformações da estrutura

F

Força de colisão no suporte de subestruturas próximas vias de trânsito para pontes e estruturas de suporte para edifícios  
(EN 1991-1-7:2006)

9

2. IMPACTO
2.2.1 ABORDAGEM ESTÁTICA EQUIVALENTE



2.2.2  ABORDAGEM DINÂMICA SIMPLIFICADA (anexo C EN 1991-1-7)

Impacto sem amortecimento

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ∙ 𝒎

Força máxima na superfície exterior da estrutura (impulso rectangular):

vr – velocidade de colisão

k, m – rigidez e massa do objecto de impacto

Factor de carga dinâmico (DLF) pode ser utilizado para amplificar a
força devido a efeitos dinâmicos:

Função step (rise time = 0 seg)  DLF= 2.0

Rise time >0 : DLF necessita de ser quantificado (DLF = 1.0 
até 1.8)

Ameaças identificadas10

2. IMPACTO



2.2.2  ABORDAGEM DINÂMICA SIMPLIFICADA (anexo C EN 1991-1-7)

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ∙ 𝒎

Impacto amortecido

A. A estrutura resiste através de deformações elásticas

Formulas do impacto não amortecido, mas com k
sendo a rigidez da estrutura

B. A estrutura resiste através de deformações plásticas

A estrutura deve ser dúctil o suficiente para absorver a
totalidade da energia cinética do objecto de impacto:

𝑬 = ൗ𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐

ൗ𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐 ≤ 𝑭𝒐𝒚𝟎

F0 – Resistência plástica da estrutura

y0 – Capacidade de deformação

Se a resposta for plástica-rígida

Ameaças identificadas11
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Carga de impacto modelada explicitamente:

Abordagem mais realística

O modelo numérico deve incluir:

Podem ser utilizadas dois tipos de abordagem 

Carga de impacto modelada 
explicitamente 

Ameaças identificadas12

2. IMPACTO
2.2.3  ABORDAGEM DINÂMICA COMPLETA

Modelação do corpo de impacto (massa, rigidez);

Carga de impacto (velocidade, direção, duração);

Interações entre a estrutura - objeto



Carga de impacto modelada explicitamente:

Abordagem mais realística

O modelo numérico deve incluir:

Podem ser utilizadas dois tipos de abordagem 

Ameaças identificadas13

2. IMPACTO
2.2.3  ABORDAGEM DINÂMICA COMPLETA

Efeitos das taxas de deformação dos materiais

Em geral: 

• A tensão de cedência aumenta substancialmente  DIF =fdy/fy;

• A tensão ultima aumenta, mas menos que a de cedência  DIFu= fdu/fy;

• O módulo de elasticidade mantém-se;

• Pode haver redução da elongação na fratura, εu



Carga de impacto modelada explicitamente:

Abordagem mais realística

O modelo numérico deve incluir:

Podem ser utilizadas dois tipos de abordagem 

Ameaças identificadas14

2. IMPACTO
2.2.3  ABORDAGEM DINÂMICA COMPLETA

Efeito das ligações

O comportamento das ligações pode ser simplificadamente tido em

consideração atraves de modelos de mola, que podem incluir:

• Comportamento das componentes da ligação

• Sensibilidade às taxas de deformação, a elevadas temperaturas…..

• Interação M-N



Carga de impacto modelada explicitamente:

Abordagem mais realística

O modelo numérico deve incluir:

Podem ser utilizadas dois tipos de abordagem 

Ameaças identificadas15

2. IMPACTO
2.2.3  ABORDAGEM DINÂMICA COMPLETA

Efeito das ligações

Junta dissipativa 

FREEDAM  

Junta rígida

Dogbone

Santos, A. F., Santiago, A., Latour, M. and Rizzano, G. “Robustness analysis of steel frames subjected to vehicle 
collisions“, Structures, vol. 25, pp.930-942, June 2020; https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.03.043

https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.03.043


Análises de caminhos de carga alternativos

Podem ser aplicadas duas abordagens 

Ameaças identificadas16

2. IMPACTO

u

A coluna é considerada removida devido ao impacto

Mais prática que a abordagem anterior, permitindo ainda uma boa estimativa da robustez da

estrutura

Este tipo de análise pode ser estática ou dinâmica, modificando o tempo de remoção da coluna, tr

Demonceau, J.-F., Ludivine, C., Hoang, V.L., Jaspart, J.-P., 2017. How can a steel structure survive to impact 
loading? Open Civ. Eng. J. 11, 434–452. https://doi.org/10.2174/1874149501711010434 



2.3. CONCLUSÕES

Ameaças identificadas17

Nesta apresentação, foram apresentadas as abordagens de dimensionamento

para robustez para o caso de ameaças de impacto

Para algumas acções, o nível desta ameaça pode ser reduzido ou até mesmo

eliminado commedidas de prevenção ou de

Para o dimensionamento explícito desta ameaça, podem ser utilizados desde

métodos estáticos equivalentes atémodelos numéricosmais complexos

O nível de sofisticação dos métodos está fortemente ligada à classe de

consequências da estrutura em consideração
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4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL

Ameaças identificadas2

Engenharia de Segurança contra Incêndio - todas as estruturas devem ser
dimensionadas para cumprir um determinado requisito mínimo de resistência ao
fogo, que é usualmente baseado no conceito de tempo mínimo requerido de fogo.
Os critérios básicos a satisfazer são a Capacidade de Suporte de Carga (R), a
Estanquidade (E) e o Isolamento Térmico (I).

Este conceito limita, a um nível aceitável, a probabilidade de perdas de vidas
humanas, de dano alargado de estruturas, garantindo condições de segurança
mínima para a intervenção dos Bombeiros – Interligação com a legislação em
vigor.

As partes 1-2 do EC 3 e EC4 apresentam as regras de dimensionamento ao fogo
para estruturas metálicas e mistas

Um evento de incêndio excepcional é um evento para além dos casos considerados
pelos códigos



Um exemplo de um evento de incêndio excepcional é um incêndio
localizado em redor de uma coluna quando, em situação normal de
incêndio, não deve ocorrer

Cenário
D - Diâmetro 
da base do 

fogo

RHR - Taxa de 
libertação de calor por 

unidade de área

𝒒𝒇,𝒌 - Densidade 
de carga de 

incêndio
𝒕𝜶 [s]

A 2 m 250 kW/m2

(edifício de escritórios)
511 MJ/m2

(edifício de escritórios)
300 seg 

(edifício de escritórios)

B 1 m 500 kW/m2

(edifício de escritórios)

511 MJ/m2

(edifício de escritórios)
300 seg

(edifício de escritórios)

C 2 m 250 kW/m2

(área comercial)
730 MJ/m2

(área comercial)

150 seg
(área comercial)

D 1 m 500 kW/m2 730 MJ/m2

(área comercial)
150 seg

(área comercial)

Quando a estrutura é dimensionada contra incêndio seguindo regras dos Eurocódigos, é improvável
que o incêndio leve ao colapso de elementos de suporte e cause perda de estabilidade

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL

Ameaças identificadas3

𝑡𝛼 - tempo necessário para atingir taxa de libertação de calor de 1 MW   



Análise de incêndio localizado pode ser tida em consideração utilizando
o Anexo C da EN 1991-1-2

Na fase inicial o incêndio é tradicionalmente localizado, permanecendo como tal caso não ocorra
Flashover (Combustão generalizada).
Dependendo da dimensão do compartimento e do incêndio podem ocorrer 2 cenários:

Chama não atinge o teto – Modelo Heskestad.
Chama atinge o teto – Modelo de Hasemi.

Necessário conhecer a taxa de libertação de calor do material combustível (Anexo E da EN 1991-1-
2). A fase de crescimento do incêndio é definida através da expressão:

O incêndio pode ser controlado pela ventilação (1) ou carga de incêndio (2):

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL

Ameaças identificadas4

𝑄 = 106
𝑡

𝑡𝛼

2

[𝑊]

𝑸 – taxa de libertação de calor [W];
𝒕 – tempo in [s];
𝒕𝜶 - tempo necessário para a atingir taxa de libertação de 
calor de 1 MW (Quadro E.5 da EN 1991-1-2).

Q

t
t1 t2 t3

A1

A2
A3

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑓𝑖 . 𝑅𝐻𝑅𝑓

𝐴1 + 𝐴2 = 0.7𝑞𝑓,𝑑 . 𝐴𝑓𝑖

𝐴3 = 0.3𝑞𝑓,𝑑 . 𝐴𝑓𝑖

1 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0.10𝑚𝐻𝑢𝐴𝑣 ℎ𝑒𝑞 ≤ 𝐴𝑓𝑖 . 𝑅𝐻𝑅𝑓 [𝑊] 2 𝑄 𝑡 = 106
𝑡

𝑡𝛼

2
≤ 𝐴𝑓𝑖 . 𝑅𝐻𝑅𝑓 [𝑊]



Análise de incêndio localizado pode ser tida em consideração utilizando
o Anexo C da EN 1991-1-2

Chama não atinge o teto – Modelo Heskestad

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL
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Quando Lf ≥ H → fogo atinge o tecto

H – altura do compartimento
Q – taxa de libertação de calor
D – diâmetro do fogo

Temperatura da chama (quando Lf < H)

Qc parte convectiva da taxa de libertação de calor (=0.8Q)
Z altura da chama ao longo do eixo;
Z0 origem virtual do fogo

Comprimento da chama

𝐿𝑓 = −1,02𝐷 + 0.0148𝑄 Τ2 5 [𝑚]

𝜃(𝑧) = 20 + 0.25𝑄𝑐
Τ2 3 𝑧 − 𝑧0

− Τ5 3 ≤ 900 [º𝐶]

𝑧0 = −1.02𝐷 + 0.00524𝑄 Τ2 5 [𝑚]Origem virtual 𝑍0 do eixo da chama

A origem virtual depende do diâmetro do fogo e da taxa de liberação de calor. Esta equação empírica foi derivada de dados
experimentais. O valor de 𝑧_0 pode ser negativo e localizado abaixo da fonte de combustível, indicando que a área da fonte de
combustível é grande em comparação com a energia liberada sobre essa área. Para fontes de fogo onde o combustível libera alta
energia em uma pequena área, 𝑧_0 pode ser positivo e localizado acima da fonte de combustível.



Análise de incêndio localizado pode ser tida em consideração utilizando
o Anexo C da EN 1991-1-2

Chama atinge o teto – Modelo de Hasemi; 𝐿𝑓 ≥ 𝐻 o fluxo de calor ሶℎ [ Τ𝑊 𝑚2] recebido pela unidade de
área da superfície exposta ao fogo ao nível do teto é:

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL
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𝑦 =
𝑟+𝐻+𝑧′

𝐿ℎ+𝐻+𝑧
′ - se y superior a 1 o ponto onde é calculado o fluxo térmico está fora da chama 𝑟 > 𝐿ℎ.

𝑟 – distância horizontal [m] entre o eixo vertical do incêndio e o ponto no tecto em que é calculado
o fluxo térmico.
𝐻 – distância [m] entre a origem do incêndio e o teto.
𝐿ℎ - Comprimento horizontal de chama

𝑧′ - posição vertical da fonte de calor virtual.

ሶℎ = 100000 se 𝑦 ≤ 0.3

ሶℎ = 136300 − 121000𝑦 se 0.3 ≤ 𝑦 ≤ 1.0

ሶℎ = 15000 × 𝑦−3.7 se 𝑦 ≥ 1.0

𝐿ℎ = 2.9𝐻 𝑄𝐻
∗ 0.33 − 𝐻 [𝑚]

𝑄𝐻
∗ = Τ𝑄 1.11 × 106 × 𝐻2.5 [𝑚]

𝑧′ = 2.4𝐷(𝑄𝐷
∗
2

5 − 𝑄𝐷
∗
2

3) para 𝑄𝐷
∗ < 1.0 𝑧′ = 2.4𝐷(1 − 𝑄𝐷

∗
2

5) para 𝑄𝐷
∗ ≥ 1.0

𝑄𝐷
∗ = Τ𝑄 (1.11 × 106 × 𝐷2.5) [_]

Em que a taxa de libertação de calor adimensional:



Análise de incêndio localizado pode ser tida em consideração utilizando
o Anexo C da EN 1991-1-2

Fluxo de calor efetivo ሶℎ𝑛𝑒𝑡 recebido pela unidade de área da superfície exposta ao fogo ao nível do
teto é dado por:

ሶℎ - fluxo de calor por unidade de área da superfície exposta ao fogo ao nível do teto
𝛼𝑐 - Coeficiente de transferência de calor por convecção – 35 Τ𝑊 𝑚2𝐾

𝜃𝑚 - temperatura de superfície do elemento
𝜀𝑚 - emissividade do material do elemento (0.7 para o aço)
𝜀𝑓 - emissividade da chama (1.0)

𝜎 – constante de Stefan Boltzmann (= 5.67 ∙ 10−8 Τ𝑊 𝑚2𝐾4)

Validade:
Diâmetro do fogo igual ou inferior a 10 m.
A taxa de libertação de calor do fogo é inferior a 𝑄 ≤ 50 𝑀𝑊

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL
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ሶℎ𝑛𝑒𝑡 = ሶℎ − 𝛼𝑐 ∙ 𝜃𝑚 − 20 − 𝛷𝜀𝑚𝜀𝑓𝜎 𝜃𝑚 + 273 4 − 293 4

Considera o fluxo de calor que entra no 
perfil metálico e os fluxos de calor por 

convecção e por radiação que saem do 
perfil para o meio ambiente à temperatura 

de 20 ºC.



Alternativamente, podem ser utilizados modelos de incêndio
avançados:

Modelos de zona – O Anexo D do Eurocódigo 1 Parte 1-2 fornece equações de conservação
da massa e energia. Exemplos de software que pode ser utilizado são o CFAST do NIST ou o
OZONE desenvolvido pela Universidade de Liége.

Modelo de 1 zona

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL
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Modelo de 2 zonas

Eg - Energia interna do gás [J];

m – massa [kg];

Pint – Pressão interna [N/m2];

Q – Taxa de libertação de calor [W];

Tg – Temperatura do gás [K];

V – Volume do compartimento [m3];

ρg – massa volúmica do gás.



Alternativamente, podem ser utilizados modelos de incêndio
avançados:

Modelos CFD (Modelos dinâmicos computacionais de fluidos) –Anexo D do Eurocódigo 1
Parte 1-2. Um exemplo de software que pode ser utilizado para análise CFD é o FDS do NIST.

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL
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Estudar a evolução do incêndio para as mais variadas geometrias (sem
elementos curvos);

Evolução de temperatura e de propagação de fumos;

Investigar condições para evacuação de edifícios;

Reconstrução de cenários de incêndio;

Modelação e desenvolvimento de sistemas de controlo de fumo e de
ativação de sistemas de alarme.

Ferramenta de modelação de incêndio com base em dinâmica
computacional de fluídos (CFD), através da resolução numérica duma
forma das equações de Navier-Stokes para escoamentos de baixa
velocidade termicamente controlados.



Análise Baseada no Desempenho (PBD)
Avaliação de 3 componentes básicas, nomeadamente a modelação de cenários de
incêndio, análise térmica e análise estrutural

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL
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Modelação 
do incêndio

Análise 
térmica

Análise 
estrutural

CFD/Dinâmica dos Fluídos – Métodos avançados
– fornece relações completas temperatura-tempo
para toda a área em análise. Distribuição de
temperatura dependente do tempo e do espaço.
Input muito detalhado para resolver equações
fundamentais do escoamento de fluídos.

Fenómenos de transferência de calor – Convecção, Radiação e Condução.
Fornece resultados rigorosos para qualquer tipo de cenário de incêndio.
Input: fluxos de calor ou curvas de incêndio, condições de fronteira,
geometria e propriedades térmicas do material. Solução: 2D ou 3D
dependente do espaço e tempo – Usando o Método dos Elementos Finitos.

Método dos Elementos Finitos – Distribuição detalhada
de temperaturas. Relação tensão-extensão completa
em função da temperatura, dilatação térmica,
carregamento, condições de fronteira. Soluções:
extensões, tensões, deslocamentos, deformações,
rotações durante o incêndio.



Análise Baseada no Desempenho (PBD)
Avaliação de 3 componentes básicas, nomeadamente a modelação de cenários de
incêndio, análise térmica e análise estrutural

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL

Ameaças identificadas11



EVENTOS EXCEPCIONAIS SEQUENCIAIS

Outra situação onde o fogo é considerado como carga excepcional é para
casos onde o fogo aparece após o primeiro evento excepcional, como:

Nestas situações, a 
estruturas já está danificada 
pelo primeiro evento, então, 
os padrões de 
dimensionamento ao fogo já 
não são válidos

Kobe, 1995 – Fogo após sismo World Trade Center, 2001
Fogo após impacto/explosão

Fogo após sismo
Fogo após impacto/explosão

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL
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https://www.abc.net.au/news/2015-10-27/deadliest-earthquakes-in-the-asia-pacific-
region/6788452?nw=0&r=HtmlFragment

https://www.abc.net.au/news/2022-01-01/cabinet-papers-2001-twin-towers-
terrorist-attack-politics/100710316



INCÊNDIOS FLORESTAIS NA INTERFACE URBANA-FLORESTAL
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https://www.abc.net.au/news/2015-10-27/deadliest-earthquakes-in-the-asia-pacific-
region/6788452?nw=0&r=HtmlFragment



REDUZIR/PREVENIR A ACÇÃO

Devem ser consideradas medidas para prevenir e/ou reduzir a acção 
do fogo e/ou para evitar a propagação do fogo

Aspectos regulamentares abordados na legislação nacional:
Condições exteriores de segurança e acessibilidade – vias de comunicação envolventes e 
limitações à propagação do incêndio pelo exterior;
Abastecimento e prontidão dos meios de socorro.
Condições gerais de comportamento ao fogo, isolamento e proteção.
Condições gerais de evacuação.
Condições gerais das instalações técnicas.
Condições gerais dos equipamentos e sistemas de segurança.
Condições gerais de autoproteção.
Condições específicas das Utilizações-Tipo.

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL

Ameaças identificadas14



REDUZIR/PREVENIR A ACÇÃO

4. INCÊNDIO COMO EVENTO EXCEPCIONAL
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Regulamento n.º 305/2011 / Lei n.º 123/2019 / Portaria n.º 135/2020

Medidas de Proteção 
Ativa

Medidas de Proteção 
Passiva

Garantir a estabilidade e integridade dos edifícios em caso de incêndio –
sistemas estruturais;
Limitar a propagação e o desenvolvimento do incêndio –
compartimentação estrutural e não estruturalP
ro

te
çã

o
 

P
as

si
va

Ensaios de Reação ao Fogo Ensaios de Resistência ao Fogo

Avaliar caraterísticas dos materiais de proteção
passiva em termos da sua contribuição para a
ignição e desenvolvimento de incêndios e
libertação de gases.

Avaliar caraterísticas de sistemas de proteção passiva de
resistir ao colapso e impedir as chamas, os gases quentes e
calor atravessem esses sistemas de proteção.



Medidas de proteção ativa – requer ação de deteção e alerta, contenção ou 
extinção do incêndio. Soluções intrinsecamente associadas à legislação 
prescritiva em vigor.

Sistemas de deteção (fumo, termovelocimétrico) e alarme.
Vias de evacuação com sinalização adequada.
Sistemas de controlo de fumo natural e/ou mecânico.
Soluções de extinção automática ou manual, nomeadamente redes de Sprinklers, redes de 
carretéis, extintores, etc.

REDUZIR/PREVENIR A ACÇÃO
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Unidentified threats

1. INTRODUCTION

This presentation is organised as follows:
1. Introduction
2. Selection of the design strategy
3. Identification of local damages
4. Alternative load path methods (ALPM)

4.1 ALPM-General
4.2 ALPM- Prescriptive methods
4.3 ALPM-Analytical methods
4.4 ALPM-Simplified numerical approach
4.5 ALPM-Full numerical approach
4.6 ALPM-Dynamic response from static response

5. Key element method
6. Segmentation method

5.1 Weak segment borders
5.2 Strong segment borders

7. Conclusions
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Unidentified threats refer to accidental actions not specifically
“identified” by the client or other stakeholders

By definition, unidentified threats cannot be characterised and are so
unspecifiable

Unidentified threats can also be associated to a combination of
exceptional events, i.e. to unidentified scenario

Accordingly, the adopted design strategies aim at limiting the extent
of a localised damage, whatever is the initiating cause

The selection of the design strategy to be adopted is dependent on
the consequences class (CC) to which the considered structure
belongs to

1. Introduction

Unidentified threats3



1. INTRODUCTION-OVERVIEW

Unidentified threats4

Procedure for 
unidentified

threats
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For CC1 structures:
No specific request

For CC2 structures – lower risk group
(CC2a):

Prescriptive approach to secure effective
horizontal ties

For CC2 structures – upper risk group
(CC2b):

Prescriptive approach to secure effective
horizontal and vertical ties or …
Alternative load path method (ALPM) or …
Key element method or …
Segmentation

2. DESIGN STRATEGIES
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For CC3 structures:
The design approaches proposed for
CC2, upper risk group (CC2b), remains
valid but…
It may require a risk analysis and the use
of refined methods, i.e. full dynamic
analyses, non-linear models…

 The level of sophistication of the design
approach to be applied is increasing with
the consequences class

2. DESIGN STRATEGIES

Unidentified threats7
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According to EN1991-1-7, the local damage to be considered for
building structures included in CC2b is the notional removal of
each supporting column, or of each beam supporting a column

This could represent a significant amount of work!

Possibilities to reduce the number of column loss scenarios to be
considered exist, in particular for regular buildings

3. LOCAL DAMAGES

Unidentified threats9



3. IDENTIFICATION OF LOCAL DAMAGES

For locations in terms of 
storey:

First storey above ground;

Storey directly below roof;

Storey at mid-height; 

Storey above the location of a 
column splice or a change in 
column size

(DoD 2016)

Unidentified threats10



3. IDENTIFICATION OF LOCAL DAMAGES

In EN1991-1-7, it is not stated if the column removal has to be
assumed as instantaneous or as « quasi-static »

The consideration of a quasi-static column loss allows:

The use of simple analysis tools as no dynamic effects need to be accounted for

To have a good indication on the ability of a structure to activate alternative load
paths under dynamic effects

The consideration of an instantaneous column loss offers an upper
bound on the response of building structures

In this presentation, methods to predict the response of frame assuming
a quasi-static column loss will be first presented. Then, methods to
account for the dynamic response of frames will be addressed.

Unidentified threats11
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4.1 ALPM-GENERAL

Design approaches aim at providing the structure with alternative
load paths that allow the redistribution of loads in the case of the
local failure of a supporting member

EN 1991-1-7  the ALP design strategy is based on the limitation of
the extent of localised failure by enhancing redundancy and
considering the notional removal of columns

Objective: to find a new state of equilibrium in the deformed shape

This goal can be achieved by providing the structure with adequate
resources of ductility, deformation capacity and redundancy,
and/or applying prescriptive design rules, such as tying

Unidentified threats13



When applying the alternative load path method, according to
EN 1991-1-7, it should be demonstrated that the local damage is
not spreading to an extent which is disproportionate

Limit of admissible local damage: 
15% of the floor or …
200 m²

whichever is smaller, in each two adjacent storeys

4.1 ALPM-GENERAL
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(A) Local damage

(B) Notional column removed



When applying the alternative load path method, according to
EN 1991-1-7, it should be demonstrated that the local damage is
not spreading to an extent which is disproportionate

Limit of admissible local damage: 
15% of the floor or …
200 m²

whichever is smaller, in each two adjacent storeys

4.1 ALPM-GENERAL
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(A) Local damage

(B) Notional column removed

What does it mean?



Assumed scenario: loss of a column

A building structure losing a column 
can be divided in two main parts:

the directly affected part (DAP), which 
represents the part of the building directly 
affected by the column loss, i.e., the 
beams, the columns, and the beam-to-
column joints, which are just above the 
failing column and …

the indirectly affected part (IAP), which 
includes the rest of the structure

In red: directly affected part
In blue: indirectly affected part

Column 
assumed to 
be lost

4.1 ALPM-GENERAL

Unidentified threats16



The response of a frame further to a column loss can be subdivided 
in different successive phases, which develop or not according to 
the cases

dA

Nlo

Nlo,design

Nlo,design

1

4.1 ALPM-GENERAL

Phase 1 Building under accidental load combination 


Column to be lost subjected to an axial load Nlo,design

Unidentified threats17



Robustness may possibly be ensured by the slabs alone, if present 
(slabs connected or not to the steel beams)

Nlo,design

dA

Nlo

1

4.1 ALPM-GENERAL

Comment: if robustness is not sufficient, then other structural contributions will have to
be activated, requiring significant displacements that the slab could not
afford. In this case, « Phase 3 » in the slab will have to be ignored

2

Phase 2 Beginning of the column loss


First, an elastic response is observed
Then, plastic plate mechanisms form in the slabs

3 Phase 3 Significant displacements appear


Catenary actions within the slabs develop until 
brittle failure occurs due to the lack of ductility 
of the rebars (e.g.)

Unidentified threats18



If robustness is not ensured by the slabs alone, yielding of the slabs 
and of the DAP beams may be activated

dA

Nlo

Nlo,design

1

4.1 ALPM-GENERAL

2

Phase 2: Beginning of the column loss


- Plastic plate mechanisms in the slabs

- Plastic beam mechanisms in the DAP beams (steel or 
composite if the slabs are connected to the steel beams)  

Unidentified threats19



If robustness is not ensured by the slabs alone, yielding of the slabs 
and of the DAP beams may be activated + arching effects in beams

dA

Nlo

Nlo,design

1 2

4.1 ALPM-GENERAL

Phase 2: Beginning of the column loss


- Plastic plate mechanisms in the slabs

- Plastic beam mechanisms in the DAP beams (steel or
composite if the slabs are connected to the steel
beams)

In addition, in some specific cases (later defined), arching
effects may develop in the DAP beams further to the
development of plastic mechanisms

Unidentified threats20



If robustness is not yet sufficient, catenary actions in the beams 
may be activated

dA

Nlo

Nlo,design

1

2

4.1 ALPM-GENERAL

Comment: Finally, two contributions to the robustness are to be considered : beam mechanisms and catenary actions in 
the DAP beams 

Phase 2: Beginning of the column loss


- Plastic plate mechanisms in the slabs

- Plastic beam mechanisms in the DAP beams (steel or 
composite if the slabs are connected to the steel beams)  

- Beam arching effect

A decrease of the resistance is contemplated as a result of a “snap-
through” in the beams; it is followed by a drop due to the brittle failure of
the rebars in the slabs, if present

3

Phase 3 Significant displacements appear


Catenary actions develop in the steel or composite DAP 
beams

Unidentified threats21



Visualisation of the global structural response

dA

Nlo

4.1 ALPM-GENERAL

Nlo,design

1

Phase 1: Building under accidental 
load combination 

 Column to be lost subjected to an axial 
load Nlo,design

2

Phase 2: Beginning of the column loss

 First, an elastic response is observed
 Then, a first plastic hinge forms
 Finally, a complete plastic mechanism

forms in the DAP

3

Phase 3: Significant displacements 
appear

 Development of 2nd order effects
 Axial forces in the beams  appear                              

(membrane/catenary forces)

Unidentified threats22



Other possible relevant failure
modes need to be checked:

Buckling of the IAP columns
adjacent to the lost column

Global plastic mechanism in the
IAP under the action of membrane
forces transferred from the DAP to
the IAP

Buckling in compression of the
upper beams of the DAP as a
consequence of the development
of arch effects

4.1 ALPM-GENERAL

F

Column instabilityPlastic mechanism

Beam instability, as a result of a global 
structural arching effect

Unidentified threats23



Different design methods, characterised by different complexity
levels, can be adopted to implement the alternative load path
approach

The following are considered:

4.2 ALPM-Prescriptive methods

4.3 ALPM-Analytical methods

4.4 ALPM-Simplified numerical approach

4.5 ALPM-Full numerical approach

4.6 ALPM-Prediction of the dynamic response from the static one

4.1 ALPM-GENERAL

Unidentified threats24
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4.2 ALPM-PRESCRIPTIVE METHODS

The goal of such methods is to provide a minimum level of robustness
and resistance to progressive collapse for the structure

They are defined as indirect design approaches

The Tying force method is a prescriptive design method which:  
provides a minimum level of continuity and strength between structural members
uses horizontal and vertical tie elements
selects the required tie elements on the basis of level of risk and of the consequence classes
is suggested for low/medium risk structures

This approach is considered by the EN 1991-1-7 and prescribes:
Horizontal tying to be used for CC2a buildings
Both horizontal and vertical tying to be used for CC2b buildings
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Horizontal ties should be located at each floor and roof level
Around the plan perimeter and….
Internal ties at two right angle to tie the column and wall elements and…
Steel beams, reinforcing rebars and fabric reinforcement in r.c. slabs, profiled steel sheeting in 
composite floors can be used

Members and connections have to be designed to resist a minimum level of 
tying forces

𝑇𝑖 = 0.8 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

𝑇𝑝 = 0.4 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

Internal ties 

Perimeter ties 

gk permanent surface action applied on the considered floor
qk variable surface action applied on the considered floor
s average spacing of adjacent ties (s = (s1 + s2)/2)
L span of the tie
ψ relevant combination factor of action effects for accidental design

situations (EN 1990)

REQUIREMENTS FOR FRAMED STRUCTURES (EN 1991-1-7)
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To allow for the possible activation of tying members, a minimum 
level of ductility is required

In EN1991-1-7, no clear indications are provided

The FAILNOMORE design manual is filling this gap:
If over-strength joints are used at the beam extremities, the use of Class 1 cross-section
under hogging and sagging bending is recommended
If full-strength joints are used, ductility is required from the joint and the beam

If partial-strength or simple joints are used, ductility/deformation capacity is required at
the level of the joints

When ductility/deformation capacity is required at the level of
the joints, it is recommended to apply the criteria to ensure a
minimum deformation capacity already discussed in the “Design
for Robustness” presentation
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The minimum tensile design forces computed using the
prescriptive method are defined to ensure a minimum level of
continuity/redundancy in the floor

These forces do not at all reflect the actual level of tensile forces,
which could occur in the case of complete loss of column (as
highlighted through the worked examples)

Finally, a solid link between the tying capacity and the actual
resistance to progressive collapse cannot be established

Efficiency of this method remains questionable
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A more refined method has been recently developed by B. Izzuddin
from Imperial College London and proposed to normative committees

This method allows for the prediction of tensile loads closer to the ones
which would occur in the case of column loss scenario

It can be adapted to any structural systems through an appropriate
calibration of some coefficients

𝑇 ≥ η. 𝜌.
𝑖𝑓
ത𝛼

. 𝑃

T tensile load to be supported by the
considered tying member

h amplification coefficient to account for
possible dynamic effects

r reduction factor to account for
different effects such as strain
hardening or interaction between
tensile load and bending

if tying force intensity factor depending
of the system under consideration

ത𝛼 =
𝛼

0.2
coefficient to account for the

chord rotation capacity a (in rad) for

different structural typologies

P equivalent load to account for the
loads applied to the considered floor
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Composite floors are an efficient structural solution to activate
alternative load paths in case of a column loss scenario

These allow for the activation of membrane forces within the
connected slab while requiring much less deformation capacity at
the level of the beam extremities

The use of steel beam grids with the upper flange of the beams
connected to the slab in the two main directions is recommended

For the slab, it is proposed to follow the recommendations from
EN1992-1-1, where minimum requirements are given to provide the
slab with a tying system

Specific construction details for slabs made of precast concrete
elements are also provided in the Design Manual
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Vertical tying should be provided for CC2b structures

In framed buildings, the columns should be capable of
resisting an accidental design tensile force equal to the
largest design vertical permanent and variable load reaction
applied to the column from any one storey (not applied with
normal loading)

In practice, the structural elements to be checked are the
column splices

Column splices should be designed to carry the largest total
beam end reactions applied at a single floor

End reactions should be calculated for the normal design
case and not for the accidental load case

Check of the column splices subjected to tensile load is not
explicitely covered in the Eurocodes  information provided
in the design manual

Column splice

R1

R2
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4.3 ALPM-ANALYTICAL METHODS

The Robustness assessment methods proposed in the Design Manual
are:

Simplified method for structures with simple joints

Simplified method for structures with partial-strength joints

Simplified methods for structures with over-strength joints

Advanced method

The simplified ones are briefly described herein after

The advanced one is detailed in the Design Manual (Annex A.8)

All relevant application rules are provided in the Design Manual
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SIMPLIFIED METHOD FOR STRUCTURES WITH 
SIMPLE JOINTS

Slabs considered at each floor (working as
diaphragms)

Two possibilities may be contemplated:

Either the robustness is ensured by the
slabs (yield mechanisms + catenary
actions in the slab)

Or the robustness is ensured by the DAP
(catenary actions in the beams)

IAP check: columns adjacent to the lost one

4.3 ALPM-ANALYTICAL METHODS
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SIMPLIFIED METHOD FOR STRUCTURES WITH PARTIAL-STRENGTH JOINTS

Slabs considered at each floor (working as diaphragms)

Two possibilities may be contemplated:

Either the robustness is ensured by the slabs

(yield mechanisms in the slab+catenary actions in the beams)

Or the robustness is ensured by the slab + DAP beams
(yield mechanisms in the slab and in the beams + arch effects)

Or the robustness is ensured by the DAP beams
(yield mechanisms in the beams + catenary actions in the beams)

IAP check: columns adjacent to the lost one

4.3 ALPM-ANALYTICAL METHODS

Need for 
advanced models
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SIMPLIFIED METHOD FOR STRUCTURES WITH OVER-STRENGTH JOINTS

Slabs considered at each floor (working as diaphragms)

Two possibilities may be contemplated:

Either the robustness is ensured by the slabs

(yield mechanisms in the slab+catenary actions in the beams)

Or the robustness is ensured by the slab and by the DAP
(yield mechanisms in the slab and in the beams) + arch

Or the robustness is ensured by the DAP
(yield mechanisms in the beams + catenary actions in the
beams)

IAP check: columns adjacent to the lost one

4.3 ALPM-ANALYTICAL METHODS



Need for 
advanced models
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4.4 ALPM- SIMPLIFIED NUMERICAL APPROACH

Numerical approach for a column loss scenario requires
To account for material non-linearities
To account for geometrical non-linearities
To account for possible dynamic effects
…

 Requires the use of sophisticated tools and time-consuming analyses

Possibility to adopt simplified numerial approach addressed in the
design manual

Adopting simplified material behaviour laws
Defining substructure models
Realising simplified dynamic assessment  no need for detailed and sophisticated dynamic
analysis

 Practice-oriented approach 
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Possible substructure idealisations
Modelling of the Directly Affected Bays
Floor(s) above lost column
Single floor above lost column

Individual steel/composite beam above lost
column
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Nonlinear static response
Takes into account: hardening, tensile catenary and compressive arching actions
Detailed and simplified models can be used at the desired level of structural idealisation
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Nonlinear static response
The effect of the sudden removal of a column can be regarded similar to the sudden
application of the gravity load (Po) for a given structure
The maximum dynamic response to be estimated accurately from the nonlinear
static response under amplified gravity loading (λdPo)
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4.5 ALPM-FULL NUMERICAL APPROACH

Design solutions based on the use of advanced numerical programs (FEM,
AEM, DEM) able to manage the building response in accidental loading
conditions

The effectiveness strongly depends on the ability of the designer to
identify and manage the key factors affecting the structural response

Attention has to be paid to phenomena associated with large
displacements, energy dissipation (plastic hinges and yield lines) and
failures associated with the constitutive relationship adopted for the
materials

The FE approach is the most commonly adopted for the daily practice
design

Complexity of FE models mainly depends on the ‘dimension’ of the
problem investigated and on the level of approximation and refinement
adopted
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In the FE modelling phase attention should be paid to:

Material models
Non-linear material models are the most appropriate to investigate large displacements
scenarios induced by progressive collapse
More complex materials’ cumulative damage models would allow to catch local collapses
as well as the potential detachment of the components
Depending on the investigated problem, the temperature dependence and the strain rate
sensitivity of the material properties should be considered

Finite element types (line, surface, volume or special elements such as mass, spring …)

order and type of the chosen finite elements are related to the structural behaviour, to the
chosen method of analysis and to the material representation

Joints models
connections may be modelled either in a ‘sophisticated’ way (i.e. using solid or shell
elements) or through a simplified approach (i.e. using beam elements, constraints, springs)
simplified models, such as the component method can be adopted with the requirement
that stiffness, strength and deformation capacity are caught with accuracy
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4.6 ALPM-PREDICTION OF THE DYNAMIC 
RESPONSE FROM THE STATIC ONE

The maximum dynamic response can be determined from the non-linear
response through a simplified approach

Starting point: the sudden column loss resembles the sudden application of the
gravity load on the DAP

After column loss, the structure accelerates from the rest where the gravity load exceeds
the static structural resistance and where the difference between the work done by the load
and the strain energy stored is transformed into kinetic energy
As the deformations increase, the static resistance exceeds the applied loading and the
strain energy stored becomes more than the work done by the gravity load, which
consequently leads to a continuous reduction in kinetic energy until the structure is brought
back to rest at a maximum dynamic displacement
Considering the response being dominated by a single deformation mode, the maximum
dynamic response is reached when the kinetic energy is reduced back to zero. i.e. when the
work done by the gravity loads becomes identical to the energy absorbed by the structure
This gives rise to the concept of a “pseudo-static” response
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The maximun dynamic displacement
associated with the sudden application of a
gravity load lP0 can be determined from the
energy balance between the work done by the
load and the internal energy stored.

For a single degree of freedom mode the
equivalence between the external work (Wn)
and the internal energy (Un) can be obtained
by integrating the hatched areas of the
figure.

𝑊𝑛 = 𝛼λ𝑛𝑃𝑜𝑢𝑑,𝑛

𝑃𝑛 = λ𝑛𝑃𝑜 =
1

𝑢𝑑,𝑛
න
0

𝑢𝑑,𝑛

𝑃d𝑢𝑠

area under the nonlinear static (𝑃, 𝑢𝑠) curve up to 𝑢𝑑,𝑛

The «pseudo-static» response can be obtained
by plotting the applied gravity load (Pn)
against the maximum dynamic displacement
(ud,n) for different levels of loading (ln).
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𝑈𝑛 = න
0

𝑢𝑑,𝑛

𝛼𝑃d𝑢𝑠 𝑊𝑛 = 𝑈𝑛
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5. KEY ELEMENT METHOD

Unidentified threats

This design strategy is an alternative to ALP

It is based on the design of structural Key Element, i.e. structural
component (or part of a structure) the failure of which would
induce a disproportionate collapse

The design of key elements is carried out for a specific level of
load

Key elements, connections and attached components have to be
designed to develop their full resistance without failure

No capacity redistribution is allowed

This approach is the only rational one in retrofitting of existing
buildings
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STEPS OF THE DESIGN

Identification of the key elements
Design of the key elements to resist to a specificed accidental
design action

accidental load combination of EN 1990
EN1991-1-7 recommends 34 kN/m2 applied in any direction

Accidental action applied to the key elements and to any attached
component

Codified accidental load (34 kN/m2)

Horizontal direction:
Side on the transfer girder

Vertical direction 
Downwards on the top of the floor slab 
Upwards on the underside of the girder and the floor slab

Key element   Transfer girder

EXAMPLE

Unidentified threats

5. KEY ELEMENT METHOD
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6. SEGMENTATION METHOD

Unidentified threats

The spreading of failure is prevented/limited by isolating the
failing part of a structure from the remaining structure by
segment/compartment borders

This approach would ensure that each part (compartment or
segment) is able to collapse independently without affecting the
safety of the other parts

Segmentation strategies can be based on either weak segment
borders or strong segment borders

This method is desirable when the initial damage size is
assumed to be of a large value
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WEAK SEGMENT BORDERS
This method would allow the failure of a specific segment to take place without the progression of failure
to adjacent segments

This method can be achieved by eliminating continuity between adjacent segments or reducing the
stiffness to accommodate large deformations and displacements at the segment borders limiting the
amount of force transmitted to the surrounding structure

In the case where alternative load paths are impractical, or too expensive, segmentation by selectively
eliminating continuity would be advantageous

6. SEGMENTATION METHOD
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STRONG SEGMENT BORDERS
Segmentation based on strong segment borders is designed to
prevent an incipient collapse providing high local resistance that is
able to accommodate relatively large forces

In this mode, segmentation can offer an alternate load path, such that
resistance to local damage is achieved at relatively small
deformations, or it can stop the collapse of part of the structure

This form of segmentation can be considered for vertical structures,
such as the case of multi-storey buildings with outrigger or belt trusses
at regular intervals, where such trusses can act along with vertical
tying to allow for the redistribution of the loads following local damage
arresting falling debris and adding stability to the surrounding structure

6. SEGMENTATION METHOD
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7. CONCLUSIONS

Unidentified threats

In this presentation, the philosophy of the design for robustness
in case of unidentified threats has been presented

Unidentified threats refer to accidental actions not specifically
considered by standards or indicated by the client or other
stakeholders or to any other actions/scenarios resulting from
unspecifiable causes

Due to uncertainties regarding the nature, the magnitude and
the application point (region) of an unidentifiable accidental
action, the required structural performance is usually
impossible to estimate

Currently, the design strategies deemed to achieve an adequate
level of structural robustness mainly seek to limit the extent of a
localised damage, whatever is the initiating cause
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