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RESUMO 
 

 

Atualmente, especialmente no Brasil, tem crescido a preocupação com o desempenho de 

estruturas sujeitas à ação de incêndios, devido aos riscos inerentes dessa situação. Por exemplo, 

somente em Pernambuco, no triênio 2011-2013, o Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência 

média de 1600 incêndios/ano em edificações (residenciais, comerciais ou industriais). 

Catástrofes associadas a incêndios como esses podem resultar em elevados prejuízos 

financeiros, perda de patrimônio histórico/cultural, danos ao meio ambiente, além das 

irreparáveis perdas de vidas humanas, como as registradas na boate Kiss em Santa Maria – RS 

em 2013. Este trabalho visou analisar o desempenho ao fogo de pilares em aço, devido à grande 

relevância desse elemento para o projeto estrutural e, consequentemente, para segurança da 

edificação. Diversos fatores influenciam o comportamento de pilares em situação de incêndio, 

por exemplo: o esforço solicitante do serviço ao qual o pilar está submetido, a forma e 

dimensões da seção transversal, o índice de esbeltez do pilar e o comportamento das 

propriedades mecânicas e características dos materiais sob temperaturas elevadas. Devido à 

complexidade da influência dos parâmetros envolvidos na análise de estruturas em situação de 

incêndio, a resistência ao fogo dos elementos estruturais, como pilares, é determinada 

experimentalmente. No entanto, em geral, esses ensaios são caros e difíceis de serem realizados. 

Isso, por muitas vezes, inviabiliza o estudo de um número maior de amostras, não permitindo 

um melhor entendimento do problema. Nesse sentido, os modelos numéricos são de extrema 

importância para o estudo de estruturas em situação de incêndio, uma vez que tem sido possível 

reproduzi-los em razão dos avanços das técnicas de solução e modelagem numérica. Sendo 

assim, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver modelos numéricos tridimensionais em 

elementos finitos para simular o comportamento de pilares em aço em situação de incêndio, 

permitindo a utilização desses modelos em análises paramétricas futuras para a determinação 

da resistência ao fogo de pilares. Testaram-se dois programas largamente utilizados na análise 

numérica de estruturas: o ANSYS e o ABAQUS. Validaram-se por comparação os resultados 

numéricos com experimentos publicados na literatura internacional e nacional. Consideraram-

se relevantes para a determinação da resistência ao fogo os seguintes parâmetros: nível de carga, 

rigidez da estrutura circundante, formas e dimensões da seção transversal. Os resultados 

apontaram que os modelos e estratégicas numéricas utilizadas mostraram-se adequados para 

fins de análises térmicas e termoestruturais, sendo capazes de prever o comportamento térmico 

e mecânico dos pilares tubulares de aço em situação de incêndio, com boa correlação com os 

resultados experimentais. As colunas apresentaram tempos críticos inferiores aos divulgados 

na literatura. O aumento da rigidez axial não influenciou de maneira significativa nos tempos 

críticos das análises. As forças de restrições relativas foram maiores para os menores níveis de 

cargas. 

 

Palavras-chave: Pilares. Aço. Análise térmica. Análise estrutural. Fogo. Modelos numéricos. 

 

  



ABSTRACT 
 

 

Currently, especially in Brazil, the performance of structures subjected to fire action has been 

a great concert, due to the risks inherent in this situation. For example, only in Pernambuco, in 

the triennium 2011-2013, the Fire Department reported the increase of 1600 fires per year in 

buildings (residential, commercial or industrial). Disasters associated with fire as these can 

result in significant financial loss; historical, cultural, environmental damage, in addition to 

irreparable losses of human life as occurred in the Kiss nightclub in Santa Maria - RS (2013). 

This work aims to analyze the performance of steel columns on fire due to the great importance 

of this element for the structural design and the consequent safety of the building. Several 

factors influence the behavior of columns in fire situation, quotes, for example, the load level 

at which the post is submitted, the form and dimensions of the cross section, the slenderness 

ratio of the column and the behavior of the mechanical properties and characteristics of 

materials under elevated temperatures. Because of the complexity of the parameters involved 

in the analysis of structures in case of fire, the fire resistance of structural elements like pillars 

is determined experimentally. However, in general, these tests are expensive and difficult to 

perform. This often negatively affects the study of a large number of samples, not allowing a 

better understanding of the problem. In this sense the numerical models are extremely important 

for the study of structures in fire, as it has been possible to play them because of advances in 

solving techniques and numerical modeling. Thus, the objective of this research is to develop 

three-dimensional numerical models in finite elements to simulate the behavior of steel columns 

in fire situation, allowing the use of models in future parametric analysis to determine the fire 

resistance of columns. Two programs widely used in numerical analysis of structures were 

tested: ANSYS and ABAQUS. The numerical results were validated by comparison with 

experiments published in the international and national literature. Relevant parameters to the 

determination of the fire resistance were considered: load level, stiffness of the surrounding 

structure, shape and dimensions of the transverse section were considered. 

 

Keywords: Columns. Steel. Thermal analyses. Structural analyses. Fire. Numerical models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 A utilização de estruturas em aço na construção civil tem possibilitado soluções 

arrojadas, eficientes e de alta qualidade, devido à sua grande resistência mecânica e por ser uma 

estrutura leve. No entanto, muitas são as vantagens na utilização de sistemas construtivos em 

aço, de acordo com o CEAM/UFMG (2016), podem ser citadas: 

 

1. Elevada resistência – material estrutural que possui maior índice de resistência 

(relação entre resistência e peso específico). Assim, os seus componentes possuem 

menores dimensões que aqueles fabricados com outros materiais. A estrutura de aço 

é, portanto, a mais adequada nas obras onde se necessita vencer grandes vãos ou 

grandes alturas, como nos edifícios altos. Além disso, devido ao menor peso próprio 

da estrutura, o seu uso é vantajoso quando as condições do solo são pouco favoráveis 

para a fundação, pois a maior resistência do aço permite a realização de um projeto 

mais leve, garantindo uma grande redução nos custos com fundações. 

2. Elevada ductilidade – são materiais que possuem elevada ductilidade (a deformação 

antes do rompimento se situa entre 15% e 25%), o que faz com que sejam resistentes 

a choques bruscos e, em pontos de alta concentração de tensões, que estas se 

redistribuam pelo corpo. 

3. Aproximação entre teoria e realidade – como o aço é um material homogêneo e 

praticamente isotrópico, suas características são bem definidas. Assim, consegue-se 

uma aproximação muito boa entre seu comportamento estrutural definido 

teoricamente e o que efetivamente ocorre na prática. 

4. Facilidade de reforço e ampliação – uma obra executada com estrutura de aço, caso 

necessário, pode ser facilmente reforçada ou ampliada.  

5. Possibilidade de reaproveitamento – a estrutura metálica, principalmente quando as 

ligações forem parafusadas e não existirem lajes de concreto, pode ser desmontada e 

reaproveitada. 

6. Rapidez de execução – por ser composta de peças pré-fabricadas, a montagem pode 

ser executada com grande rapidez, o que permite menor prazo de execução da obra. 
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 Mas apesar das inúmeras vantagens desse material, quando da sua escolha para a 

construção, surge um parâmetro que deve ser levado em consideração, que é o caso do incêndio. 

Isso se dá devido ao aço possuir elevada condutividade térmica, o que conduz ao rápido 

aquecimento da estrutura, provocando alterações nas suas propriedades mecânicas, tais como 

redução da resistência ao escoamento e de seu módulo de elasticidade, consequentemente 

reduzindo a capacidade dos elementos estruturais de resistir ao fogo por muito tempo.  

 Atualmente tem crescido muito a preocupação com o desempenho de estruturas em aço 

sujeitas à ação de incêndios, e essa preocupação deve-se a dados estatísticos reais. Segundo 

pesquisa realizada pela IAFRS/CTIF (2012), em 32 países, dentre eles, Índia, Japão, Estados 

Unidos, China e Rússia, esse tipo de incêndio representa em torno de 1/3 de todas as ocorrências 

registradas, como demonstra a Figura 1.1.  

 

 
Figura 1.1 – Ocorrência de incêndios pelo mundo no ano de 2010. Fonte: IAFRS/CTIF (2012). 

 

 No Brasil, o único trabalho encontrado disponível na literatura foi a pesquisa realizada 

por Corrêa (2015), no estado de Pernambuco, no período de 2011 a 2013, que registrou pouco 

mais de 15 mil incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiros, sendo visível, por meio da Figura 

1.2, a predominância de incêndios em edificações com números percentuais bem próximos aos 

verificados pela pesquisa realizada em âmbito internacional e representada na Figura 1.1. 
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Figura 1.2 – Atendimentos de incêndios realizados pelo CBMPE (2011-2013). Fonte: Corrêa (2015). 

 

 Um caso de incêndio em edificações que merece destaque no Brasil é o ocorrido na 

madrugada no dia 27 de janeiro de 2013, na boate Kiss, localizada na cidade de Santa Maria – 

RS. A tragédia foi considerada a segunda maior no Brasil em número de vítimas em um 

incêndio, com mais de 200 pessoas mortas, sendo superado apenas pela tragédia do Gran Circus 

Norte-Americano, ocorrida em 1961, em Niterói, que vitimou mais de 500 pessoas. 

 Diante de tragédias como a da boate Kiss, a sociedade civil mostrou-se preocupada com 

a situação, sendo lançada, no dia 14 de outubro de 2015, a Frente Parlamentar Mista de 

Segurança Contra Incêndio, por iniciativa de um parlamentar e com apoio de diversas entidades 

da sociedade civil e de organizações governamentais, sendo considerada um grande passo dado 

em direção ao aumento da segurança contra incêndio no Brasil, pois tem como principal 

objetivo ampliar o debate sobre a problemática de incêndios em todo o território nacional e 

elaborar políticas públicas que ampliem a prevenção e o combate a incêndios, prevenindo a 

ocorrência de novas tragédias. 

 Em fevereiro de 2013, após anos de revisão e debates, foi publicada a Norma de 

Desempenho para Edificações Habitacionais (NBR 15575:2013), pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), e está em vigor desde 19 de julho do mesmo ano. O texto institui 

nível de desempenho mínimo ao longo de uma vida útil para os elementos principais de toda e 

qualquer edificação habitacional. O que há de mais inovador nessa parte do texto é o conceito 

de desempenho, pois, até então, era utilizado apenas o conceito de prescrição, em que as normas 

estabeleciam uma maneira de se fazer as coisas, o que acabava restringindo a inovação.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
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 Para a Norma de Desempenho, não importa de que forma o prédio será construído, desde 

que o desempenho mínimo seja atendido, isso favorece o uso de novos sistemas e materiais, 

contanto que eles garantam o desempenho exigido.  

No quesito segurança contra incêndio, essa norma apresenta os seguintes requisitos:  

 

1. Proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio; 

2. Dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao 

patrimônio; 

3. Proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; 

4. Dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. 

 

 Os objetivos principais dessa norma de garantir a resistência ao fogo dos elementos 

estruturais são: 

 

1. Possibilitar a saída dos ocupantes da edificação em condições seguras; 

2. Garantir condições razoáveis para o emprego de socorro público, permitindo-se o 

acesso operacional de viaturas, equipamentos e seus recursos humanos, com tempo 

hábil para exercer as atividades de salvamento (pessoas retidas) e combate a incêndio 

(rescaldo e extinção); 

3. Evitar ou minimizar danos à própria edificação, às outras adjacentes, à infraestrutura 

pública e ao meio ambiente. 

 

 No quesito segurança estrutural, a NBR 15575:2013 recomenda que as estruturas 

atendam às especificações da ABNT NBR 14432:2001 e às normas específicas para o tipo de 

estrutura, que, no caso de estruturas de aço, será a ABNT NBR 14323:2013. 

 Dessa forma, conhecer bem o comportamento de estruturas de aço em situação de 

incêndio é de suma importância, sendo o desenvolvimento deste trabalho oriundo dessa 

necessidade, tendo como finalidade colaborar com o conhecimento prático e teórico sobre o 

tema. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Este trabalho tem por objetivo analisar numericamente o comportamento de pilares 

tubulares em aço submetidos a temperaturas elevadas, por meio do desenvolvimento de 
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modelos numéricos que foram aferidos com resultados experimentais, considerando diversos 

parâmetros, tais como: o nível de carga ao qual o pilar está submetido, as formas e dimensões 

da seção transversal, o índice de esbeltez do pilar, as restrições ao alongamento térmico, as 

restrições às rotações, o refinamento na malha dos elementos finitos e o comportamento das 

propriedades mecânicas e características dos materiais sob temperaturas elevadas. 

Nesse aspecto, podem-se elencar algumas metas deste trabalho: 

 

 Desenvolvolvimento de modelos numéricos tridimensionais em elementos finitos 

para simular o comportamento de pilares em aço em situação de incêndio, 

desenvolvidos via ABAQUS e ANSYS; 

 Validação desses modelos por meio da comparação com os resultados experimentais 

obtidos na revisão de literatura; 

 Análise numérica paramétrica do comportamento ao fogo de pilares em aço, 

utilizando os modelos validados;  

 Sugestões de melhorias para a simulação numérica desse tipo de pilar e para o projeto 

estrutural em situação de incêndio. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Para alcançar os objetivos, este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O capítulo 

1 busca mostrar o que é este trabalho, apontar seu objeto de estudo e os seus objetivos gerais, 

além de apresentar como está estruturado. 

 O capítulo 2 apresenta uma revisão dos estudos já realizados sobre o efeito da ação 

térmica em estruturas de aço, alguns conceitos de incêndio e seus principais modelos, formas 

de aquecimento e transferência de calor, bem como a influência dos efeitos térmicos nas 

propriedades mecânicas e físicas do aço, abordando, também, algumas normas e procedimentos 

para o dimensionamento de estruturas de aço em temperatura ambiente, assim como submetidas 

a altas temperaturas. 

 O capítulo 3 apresenta a estratégia numérica utilizada na elaboração dos modelos. 

Citam-se os elementos finitos utilizados e todas as hipóteses consideradas. O capítulo 4 

apresenta os resultados e suas análises. O capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas no trabalho 

e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 INCÊNDIO 

 

 O incêndio é uma combustão caracterizada pelo aparecimento e propagação da chama, 

liberação de calor, emissão de gases, produção de fumaça e formação de diversos produtos a partir 

do carbono. O incêndio só poderá ter lugar se existir, no mesmo espaço, combustível e comburente, 

em que o oxigênio é o comburente e o combustível é todo o material susceptível a queimar.  

 O incêndio provoca uma ação térmica variável em todo o ambiente de atuação. Segundo 

Silva (2004), ação térmica é a ação na estrutura descrita por meio dos fluxos de calor radiativo 

e convectivo, sendo o primeiro provocado pelas chamas e pela superfície aquecida dos 

elementos estruturais e de compartimentação, e o segundo pela diferença de densidade entre os 

gases quentes do ambiente em chamas: os gases quentes são menos densos e tendem a ocupar 

a atmosfera superior, enquanto os gases frios, de densidade menor, tendem a se movimentar 

para a atmosfera inferior do ambiente. 

 A ação térmica provoca o aumento da temperatura nos elementos estruturais, causando 

redução da resistência, redução do módulo de elasticidade e o aparecimento de esforços 

adicionais nas estruturas em que há restrições às deformações térmicas. 

 Para a determinação da ação térmica nas estruturas, formularam-se modelos 

matemáticos de incêndio para descrever a variação da temperatura do compartimento em função 

do tempo do incêndio. A relação temperatura vs tempo é representada pelas “curvas 

temperatura vs tempo” ou “curvas de incêndio”, as quais podem ser padronizadas (curva-

padrão) ou parametrizadas pelas características do cenário do incêndio (curvas naturais).  

 Dessa forma, do ponto de vista da Engenharia Civil, o incêndio em edificações é 

caracterizado por uma curva temperatura vs tempo, que depende de vários fatores (carga de 

incêndio, forma de compartimento em chamas, condições de ventilação, tipo de material e 

espessura dos elementos de vedação, sistema de proteção contra incêndios, dentre outros).  

 Existem diversos métodos para determinar as curvas temperatura vs tempo de um 

incêndio, sendo os mais utilizados apresentados a seguir. 

 

2.1.1 Modelo de incêndio natural 

 

 O modelo de incêndio natural considera que a temperatura dos gases respeita as curvas 

temperatura vs tempo construídas a partir de ensaios de incêndios que simulam a situação real 

de um compartimento em chamas. 
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 Os resultados desses ensaios demonstram que as curvas temperatura vs tempo de um 

incêndio natural, de acordo com a Figura 2.1, dependem da carga de incêndio, do grau de 

ventilação no compartimento em chamas e das características térmicas do material da 

compartimentação.  

 
Figura 2.1 – Modelo de incêndio natural. Fonte: Velarde (2008). 

 

 Segundo Silva (1997), a característica principal dessas curvas, que a distingue da curva-

padrão, é a de possuir um ramo ascendente (fase de aquecimento) e um ramo descendente (fase 

de resfriamento), admitindo-se, portanto, racionalmente, que os gases que envolvem o fogo não 

têm sua temperatura sempre crescente com o tempo.  

 

2.1.2 Modelo de incêndio padrão 

 

 Tendo em vista que a curva natural temperatura vs tempo do incêndio é difícil de ser 

determinada, e que é diferente para cada situação de incêndio, convencionou-se adotar uma 

curva padronizada como modelo para a análise experimental das estruturas. Esse modelo é 

conhecido como modelo do incêndio-padrão. 

 Segundo Silva (1997), denomina-se incêndio-padrão o modelo de incêndio para o qual 

se admite que a temperatura dos gases do ambiente em chamas respeite as curvas padronizadas 

para ensaio. A característica principal dessa família de curvas é a de possuir apenas um ramo 

ascendente, admitindo, portanto, que a temperatura dos gases é sempre crescente com o tempo 

e, além disso, independente das características do ambiente e da quantidade de material 

combustível.  

 As curvas do incêndio padrão, embora não representem a realidade física de um incêndio 

em um compartimento, têm mérito na sua utilização pelo fato de serem normalizadas, 



22 

padronizando as condições de aquecimento dos ensaios, consequentemente permitindo a 

comparação dos resultados obtidos em diferentes laboratórios pelo mundo.  

 As curvas padronizadas mais conhecidas são mostradas a seguir.  

 

2.1.2.1 Curva ISO 834 

 

 A ISO 834 (1999) é a mais conhecida dentre as curvas temperatura vs tempo 

padronizadas, sendo a curva recomendada pelas normas NBR 14323:2013, NBR 14432:2001 e 

NBR 5628:2001, e é expressa pela equação 2.1. 

 

𝜃𝑔 = 345𝑙𝑜𝑔10(8𝑡 + 1) + 20 (2.1) 

Em que: 

𝜃𝑔 : temperatura dos gases quentes no ambiente em chamas, no instante t (°C); 

𝑡 : tempo, em minutos. 

 

2.1.2.2 Curva ASTM E119 

 

 A American Specification of Testing and Materials (ASTM), por meio da ASTM E119 

(2000) – “Standard test methods for fire tests of building construction and materials” especifica 

uma curva padronizada temperatura vs tempo para materiais celulósicos, seguindo a relação de 

pontos da tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Curva tempo versus temperatura de incêndio da norma ASTM E119 

Tempo (min) Temperatura (°C) Tempo (min) Temperatura (°C) 

  0   20   95   985 

  5 538 100   991 

10 704 105   996 

15 760 110 1001 

20 795 115 1006 

25 821 120 1010 

30 843 130 1017 

35 862 150 1031 

40 878 180 1052 

45 892 210 1072 

50 905 240 1093 

55 916 270 1114 

60 927 300 1135 

65 937 330 1156 

70 946 360 1177 

75 955 390 1198 

80 963 420 1218 

85 971 450 1239 

90 978 480 1260 
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2.1.2.3 Curva conforme EUROCODE 1 parte 1-2 (EN1991-1-2:2005) 

 

 A norma da União Europeia apresenta três curvas temperatura tempo para os gases-quentes: 

 

1. Curva padronizada para incêndio em ambientes com material combustível formado 

predominantemente por materiais celulósicos, que tem o comportamento conforme 

o descrito pela curva ISO 834 (1999); 

2. Curva padronizada para incêndio em ambientes com material combustível formado 

por hidrocarbonetos, representada pela equação 2.2 e graficamente na figura 2.2. 

 

𝜃𝑔 = 1080 (1 − 0,33𝑒−0,17𝑡 − 0,68𝑒−2,50𝑡) + 20 (2.2) 

Em que:  

𝑡 : tempo, em minutos; 

𝜃𝑔 : temperatura, em °C. 

 

3. O EUROCODE 1 parte 1-2 (EN1991-1-2:2005) indica, como alternativa às demais 

curvas, o uso de curvas que simulam o comportamento de um incêndio natural em 

área compartimentada, que são conhecidas como curvas parametrizadas, que 

possuem uma equação para o ramo ascendente e outra para o descendente. 

 

 A seguir, a figura 2.2, representa a graficamente, as três supracitadas curvas de 

aquecimento dos gases padronizadas segundo o modelo incêndio-padrão. 

  

 
Figura 2.2 – Comparação entre as curvas de aquecimento dos gases padronizadas segundo o modelo incêndio-padrão 
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 A curva incêndio-padrão é empregada para facilitar os cálculos, levando-se em 

consideração que ela não representa a temperatura real máxima do elemento estrutural. Tal 

inconsistência pode ser solucionada de maneira fictícia, arbitrando-se um “tempo” em que 

ocorre a temperatura máxima, sendo esse tempo conhecido como tempo requerido de 

resistência ao fogo (TRRF), que é o tempo mínimo que um elemento estrutural deve resistir 

quando submetido ao incêndio padrão, obtido via normas e códigos. Em caso de projetos, a 

especificação do TRRF varia com o tipo e altura da edificação, que estão associados à carga de 

incêndio e às consequências da exposição a altas temperaturas. A tabela 2.2, retirada da 

NBR4432:2001, apresenta alguns exemplos desses tempos. 

 

Tabela 2.2 – Tempos requeridos de resistência ao fogo, TRRF, em minutos 

Ocupação/Uso 
Altura da edificação 

h ≤ 6 m 6 < h ≤ 12 m 12 < h ≤ 23 m 23 < h ≤ 30 m h > 30 m 

Residencial  30 30 60 90 120 

Hotel 30 60 60 90 120 

Supermercado 60 60 60 90 120 

Escritório 30 60 60 90 120 

Escola 30 30 60 90 120 

Shopping 60 60 60 90 120 

Hospital 30 60 60 90 120 

Fonte: adaptado da ABNT NBR 14432:2001. 

 

 O TRRF não representa o tempo de desocupação, o tempo de duração do incêndio ou o 

tempo de resposta do corpo de bombeiros, mas sim o tempo máximo que o elemento estrutural 

pode manter a sua função segundo os critérios de resistência ao fogo.  

 

2.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AÇO À 

TEMPERATURA AMBIENTE 

 

 Serão apresentadas aqui as diretrizes da NBR 8800:2013, as quais exigem que o aço 

possua resistência característica ao escoamento (𝑓𝑦 ≤ 450 Mpa) e a relação resistência 

característica à ruptura e ao escoamento 
𝑓𝑢

𝑓𝑦
≥ 1,18. 

Para o aço aqui utlizado, foram adotadas as seguintes propriedades mecânicas: 

 

 Módulo de elasticidade: E = 210 GPa; 

 Coeficiente de Poisson: 𝑣 = 0,3; 

 Coeficiente de alongamento térmico: 𝛽𝑎=1,2 x 10-5 °C-1; 

 Condutividade térmica: 𝜆𝑎 = 45 W/m.°C; 
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 Calor específico: 𝐶𝑎 = 600 J/kg.°C; 

 Peso específico: 𝜌𝑎 = 78,5 kN/m³. 

 

2.3 ALTERAÇÕES NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS DO AÇO SOB AÇÃO TÉRMICA 

 

 O aço sofre grandes alterações nas suas propriedades mecânicas e físicas, quando 

submetido a altas temperaturas. Será apresentado, a seguir, o comportamento das propriedades 

do aço com a variação da temperatura, segundo a NBR 14323:2013, sendo essas as propriedades 

admitidas neste trabalho para todas as análises. 

 

2.3.1 Resistência ao escoamento e módulo de elasticidade  

 

 Para as taxas de aquecimento entre 2°C/min e 50°C/min, a tabela 2.3 fornece fatores de 

redução, relativos aos valores a 20°C, para a resistência ao escoamento e o módulo de 

elasticidade dos aços, em temperatura elevada, 𝑘𝑦,𝜃, 𝑘𝐸,𝜃 e 𝑘𝑦𝑎,𝜃, em que: 

𝑘𝐸,𝜃 = fator de redução do módulo de elasticidade dos aços laminados do perfil em 

temperatura elevada relativo ao valor à temperatura ambiente; 

𝑘𝑦,𝜃 = fator de redução da resistência ao escoamento dos aços laminados do perfil em 

temperatura elevada relativo ao valor à temperatura ambiente; 

𝑘𝑦𝑎,𝜃 = fator de redução da resistência ao escoamento dos aços de seções sujeitas à 

flambagem local em temperatura elevada relativo ao valor à temperatura ambiente. 

 

Tabela 2.3 – Fatores de redução para o aço 

Temperatura 

do aço 

𝛉𝐚(°C) 

Fator de redução para a 

resistência ao escoamento dos 

aços laminados 𝐤𝐲,𝛉 

Fator de redução para o 

módulo de elasticidade dos 

aços laminados 𝐤𝐄,𝛉  

Fator de redução dos aços 

de seções sujeitas à 

flambagem local 𝐤𝐲𝐚,𝛉 

20 1,0000 1,0000 1,0000 

100 1,0000 1,0000 1,0000 

200 1,0000 0,9000 0,8900 

300 1,0000 0,8000 0,7800 

400 1,0000 0,7000 0,6500 

500 0,7800 0,6000 0,5300 

600 0,4700 0,3100 0,3000 

700 0,2300 0,1300 0,1300 

800 0,1100 0,0900 0,0700 

900 0,0600 0,0675 0,0500 

1000 0,0400 0,0450 0,0300 

1100 0,0200 0,0225 0,0200 

1200 0,0000 0,0000 0,0000 
Fonte: adaptado da NBR14323:2013 e EUROCODE 3 – Parte 1-2 (2005). 
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 A figura 2.3 ilustra a variação dos fatores de redução em resposta à variação da 

temperatura. 

  

 
Figura 2.3 – Variação dos fatores de redução para a resistência ao escoamento e o módulo de elasticidade dos 

aços com a temperatura. Fonte: Adaptado da NBR14323:2013 e EUROCODE 3 – Parte 1-2 (2005). 

 

 A resistência ao escoamento do aço em altas temperaturas é determinada pelo produto 

da resistência ao escoamento em temperatura ambiente com o fator de redução, correspondente 

à temperatura em que está submetido, de acordo com a equação 2.6. 

 

𝑘𝐸,𝜃 =
𝐸𝜃

𝐸
 => 𝐸𝜃 = 𝑘𝐸,𝜃. 𝐸  (2.6) 

Em que:  

𝐸𝜃 : Módulo de elasticidade dos aços laminados a uma temperatura 𝜃𝑎; 

𝐸 : Módulo de elasticidade do aço a 20°C; 

  

Da mesma forma, o módulo de elasticidade do aço em altas temperaturas é determinado 

pelo produto do módulo de elasticidade em temperatura ambiente com o fator de redução, 

correspondente à temperatura em que está submetido, de acordo com a equação 2.7. 

 

𝑘𝑦,𝜃 =
𝑓𝑦,𝜃

𝑓𝑦
 => 𝑓𝑦,𝜃 = 𝑘𝑦,𝜃. 𝑓𝑦  (2.7) 

Em que:  

𝑓𝑦,𝜃 : Tensão de escoamento dos aços laminados a uma temperatura 𝜃𝑎; 

𝑓𝑦 : Tensão de escoamento do aço a 20°C. 
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2.3.2 Massa específica  

 

 O valor da massa específica do aço (𝜌𝑎) pode ser considerado constante, ou seja, não 

depende da variação da temperatura. De acordo com a NBR14323:2013, pode ser admitido 

igual a 7.850kg/m³. 

 

2.3.3 Alongamento  

 

 De acordo com a NBR14323:2013, o alongamento do aço(
∆𝑙𝑎

𝑙𝑎
) pode ser calculado da 

seguinte forma: 

 

∆𝑙𝑎

𝑙𝑎
= 1,2𝑥10−5𝜃𝑎 + 0,4𝑥10−8𝜃𝑎

2 − 2,416𝑥10−4  (2.8) 

Para: 20℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 750℃ 

 

∆𝑙𝑎

𝑙𝑎
= 1,1𝑥10−2 (2.9) 

Para: 750℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 860℃ 

 

∆𝑙𝑎

𝑙𝑎
= 2𝑥10−5𝜃𝑎 − 6,2𝑥10−3 (2.10) 

Para: 860℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 1200℃ 

 

Em que: 

𝑙𝑎 : comprimento da peça de aço a 20℃; 

∆𝑙𝑎 : expansão térmica da peça de aço provocada pela variação de temperatura; 

𝜃𝑎  : temperatura do aço, em graus Celsius. 

 

 No caso em que a relação entre o alongamento do aço e a temperatura for considerada 

constante, então o alongamento pode ser determinado de acordo com a equação 2.11: 

 
∆𝑙𝑎

𝑙𝑎
= 14𝑥10−6(𝜃𝑎 − 20)  (2.11) 

 

A figura 2.4 mostra o alongamento do aço em função da temperatura. 
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Figura 2.4 – Alongamento do aço em função da temperatura. Fonte: Adaptado da NBR 14323:2013 

 

 O efeito de dilatação e retração dos elementos de aço é de grande importância na análise 

estrutural durante a sua exposição a altas temperaturas.  

 

2.3.4 Calor específico 

 

 De acordo com a NBR 14323:2013, o calor específico do aço (𝐶𝑎), em joule por 

quilograma por grau Celsius (J/Kg℃), é determinado da seguinte forma: 

 

𝐶𝑎 = 425 + 7,73𝑥10−1𝜃𝑎 + 1,69𝑥10−3𝜃𝑎
2 − 2,22𝑥10−6𝜃𝑎

3 (2.12) 

Para: 20℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 600℃ 

 

𝐶𝑎 = 666 +
13002

738−𝜃𝑎
  (2.13) 

Para: 600℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 735℃ 

 

𝐶𝑎 = 545 +
17820

𝜃𝑎−731
  (2.14) 

Para: 735℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 900℃ 

 

𝐶𝑎 = 650  (2.15) 

Para: 900℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 1200℃ 

 

Em que: 𝜃𝑎  : temperatura do aço, em graus Celsius. 
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 Para o valor do calor específico independente da temperatura do aço, a 

NBR14323:2013, considera o seguinte valor: 

 

𝐶𝑎 = 600 J/Kg℃  (2.16) 

 

A figura 2.5 mostra o calor específico do aço em função da temperatura. 

 

 

Figura 2.5 – Calor específico do aço em função da temperatura. Fonte: Adaptado da NBR 14323:2013 

 

2.3.5 Condutividade térmica 

 

 De acordo com a NBR14323:2013, a condutividade térmica do aço (𝝀𝒂) em função da 

temperatura, em watt por metro e por grau Celsius W/m℃), é representada pela figura 2.6 e 

determinada da seguinte forma: 

 

𝜆𝑎 = 54 − 3,33𝑥10−2𝜃𝑎  (2.17) 

Para: 20℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 800℃ 

 

𝜆𝑎 = 27,3  (2.18) 

Para: 800℃ ≤ 𝜃𝑎 ≤ 1200℃ 

 

Em que: 

𝜃𝑎  : temperatura do aço, em graus Celsius. 
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 Para o valor da condutividade térmica independente da temperatura do aço, a 

NBR14323:2013, pode ser adotado o seguinte valor: 

 

𝜆𝑎 = 45W/m℃  (2.19) 

 

 
Figura 2.6 – Condutividade térmica do aço em função da temperatura. Fonte: Adaptado da NBR 14323:2013. 

 

2.4 REVISÃO LITERÁRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM SITUAÇÃO DE 

INCÊNDIO 

 

 Devido às grandes perdas ocasionadas por falhas estruturais de edifícios em situação de 

incêndio, surgiram as primeiras pesquisas sobre o comportamento de estruturas submetidas a 

temperaturas elevadas, que datam final do século XIX. Desde então, muitos trabalhos foram 

desenvolvidos, experimentais, numéricos e analíticos, para a análise do comportamento de 

estruturas em situação de incêndio.  

 Dentre os estudos mais antigos, está o realizado por Culver (1972), que analisou a 

flambagem de pilares de aço em situação de incêndio. Nesse estudo, pilares de aço foram 

carregados axialmente e submetidos a gradientes de temperaturas longitudinais e analisados 

numericamente utilizando-se diferenças finitas. Posteriormente, esse modelo foi revisado e 

ampliado, tendo incluído os efeitos provenientes de tensões residuais para perfis laminados, 

soldados e tubulares, além de sugerir a consideração dos efeitos de tensões térmicas causadas 

pelo gradiente de temperatura na seção transversal (OSSENBRUGGEN et al., 1973). Já em 

1975, foi proposto o modelo que levaria em consideração os efeitos de fluência térmica no aço 

(CHENG; MAK, 1975). 
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 Valente e Neves (1999) fizeram análises numéricas desenvolvidas com base no método 

dos elementos finitos, por meio do código FINEFIRE, em que verificaram a influência das 

restrições elásticas axiais e rotacionais impostas pela estrutura em pilares metálicos quando 

solicitados axialmente e submetidos a temperaturas elevadas. De acordo com os autores: 

 

 A rigidez imposta pela estrutura restringe as deformações e distorções provocadas 

pela ação térmica no pilar; 

 O pilar deve resistir a uma força axial inicial de projeto, e mais à força adicional 

proveniente da restrição térmica; 

 Quando a soma das forças axiais e adicionais reduzir para o nível daquela 

inicialmente aplicada, será considerado que o pilar já não cumpre mais a sua função, 

ou seja, o tempo de resistência ao fogo do pilar é definido pelo momento em que a 

carga axial no pilar, depois de ter aumentado, diminui para o nível da carga inicial. 

 

Ainda de acordo com os resultados obtidos por Valente e Neves (1999), para 

carregamentos centrados, quanto maior a rigidez da restrição axial maior a força resistente 

máxima do pilar, mas sendo ultrapassada mais rápido e em níveis mais baixos de temperatura, 

enquanto que valores elevados de rigidez à rotação fazem com que a temperatura crítica 

(temperatura de colapso) seja maior em relação aos menores valores de rigidez rotacional. 

Wang (2000) apresentou resultados de análises experimentais voltadas ao 

comportamento global da estrutura de um edifício composto por oito pavimentos em estruturas 

mistas, construído em escala real, realizados no Building Research Establishment (BRE), em 

Cardington, na Inglaterra. Os testes tinham a finalidade de investigar o desempenho das 

estruturas sob condições de um incêndio real, bem como obter informações experimentais 

qualitativas para a validação dos vários modelos numéricos publicados por demais autores em 

trabalhos futuros. 

 A estrutura da análise, de acordo com Wang (2000), trata-se de uma estrutura mista, 

composta por lajes em concreto e pilares em aço, onde a intensidade do incêndio foi controlada 

limitando a quantidade de material combustível. Os resultados apresentados não foram 

suficientes para quantificar o comportamento térmico dos elementos no estado limite do 

incêndio, pois, no caso dos elementos em aço, tais elementos foram densamente protegidos para 

evitar a instabilidade global da estrutura e limitar os danos causados pelo incêndio. No caso das 

lajes, o concreto foi considerado como contribuinte no isolamento térmico. 
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 Durante o experimento houve um aumento do momento fletor no pilar devido à 

dilatação térmica da viga. Os efeitos provocados pelo momento fletor adicional nesse 

experimento não foram analisados no instante em que o pilar se aproximou do colapso. 

 Usmani et al. (2001) apresentam um estudo analítico do fenômeno que governa o 

comportamento de estruturas de aço e mistas em situação de incêndio, em que são analisados 

elementos estruturais com diversos índices de esbeltez, considerando suas extremidades com 

apoios fixos rígidos ou com restrição parcial da ordem da rigidez da barra. Simultaneamente, 

foram desenvolvidas análises numéricas via modelagem computacional do comportamento 

estrutural dos experimentos em escala real de Cardington (UK). O comportamento de estruturas 

mistas em situação de incêndio há muito tem sido entendido como dominadas pelos efeitos da 

perda de resistência dos materiais estruturais causadas pela elevação da temperatura e pelas 

grandes deformações devido ao carregamento da estrutura. 

 Segundo Usmani et al. (2001), são os esforços e as deformações termicamente induzidas 

que governam a resposta estrutural em situação de incêndio, e não a degradação do material, 

uma vez que o acréscimo do esforço axial pode levar a barra a atingir instabilidades em 

temperaturas de ordem de 150 °C ou 200 °C, que são inferiores às temperaturas em que o 

material começa a ter a sua resistência reduzida, que é em torno de 400 °C.  

 A capacidade portante e o carregamento são fatores determinantes na resposta estrutural, 

mas estudos realizados relatam que estruturas mistas de aço e concreto possuem enormes 

reservas de resistência quando consideradas no seu comportamento global. Essas reservas são 

manifestadas por meio de novas configurações da estrutura, cujas deformações excessivas 

causam uma redistribuição dos esforços na direção dos elementos circundantes, geralmente com 

temperaturas menores.  

 No caso de elementos isolados, estes sim deixam de resistir às ações de serviço após a 

degradação das propriedades de seus materiais a elevadas temperaturas, enquanto que, no caso 

da estrutura, a degradação do módulo de elasticidade do material com a elevação da temperatura 

pode causar grandes deslocamentos e conduzir a modos seguros de carregamento em virtude 

da redistribuição dos esforços para os demais elementos estruturais, sendo que, pouco antes do 

colapso estrutural, o carregamento e a degradação do material passam novamente a dominar o 

comportamento do elemento estrutural.  

 De acordo com Usmani et al. (2001), nenhum colapso total de edifícios de múltiplos 

pavimentos compostos por estruturas mistas de aço e concreto ocorreu somente pela ação do 

incêndio. Por isso que experimentos em estruturas em escala real são importantes para mostrar o 

quão distantes essas estruturas estão do colapso quando submetidas a uma situação de incêndio. 
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 Wang e Davies (2003) realizaram diversos experimentos de pilares conectados a um 

sistema de vigas simulando parte de um pórtico submetidos a uma variação de temperatura dos 

gases, que seguiam a curva padronizada pela norma ISO 834 (1999), por meio de um forno. 

 Os resultados extraídos nas análises experimentais desses autores foram: 

 

 O momento fletor no pilar do pórtico sofre grande mudança sob a ação térmica; 

 Quando submetido a uma elevada força axial de compressão, em relação ao momento 

fletor de primeira ordem, a configuração desse momento tem sentido revertido logo 

na fase inicial de exposição ao fogo; 

 Com a aplicação de uma força axial reduzida, o momento fletor no pilar também tem 

o sentido revertido, mas isso ocorre nos últimos estágios de exposição ao fogo, 

imediatamente antes do colapso; 

 Com relação ao colapso o comprimento efetivo, não foi sensível ao tipo de ligação 

com a viga; 

 O comportamento das extremidades do pilar conectadas às vigas, mesmo com a 

consideração da restrição rotacional, aproximou-se do apoio fixo; 

 A temperatura de colapso do pilar se mostrou significativamente dependente da força 

axial total aplicada. 

 

 Huang e Tan (2007) realizaram análises numéricas bidimensionais utilizando o código 

computacional em elementos finitos FEMFAN2D, os quais consideraram as não linearidades 

geométricas e físicas do material, sendo a temperatura considerada não uniforme. Os resultados 

dessas análises foram complementos dos experimentos realizados por Tan et al. (2007).  

 Foi realizada uma análise transiente com taxa incremental de 8 °C/min para diferentes 

índices de esbeltez e amplitudes de imperfeições globais iniciais. Os resultados obtidos 

mostram que, sob o aumento de temperatura, o pilar esteve sujeito a dois fatores combinados: 

expansão térmica e contração mecânica. Para baixos níveis de temperatura, a expansão térmica 

foi o fator dominante, tendo como consequência direta um aumento da força interna. 

 Por outro lado, no último estágio de aquecimento, a contração mecânica se tornou mais 

significante devido à degradação das propriedades dos materiais, em particular o módulo de 

elasticidade e a resistência ao escoamento, fato que conduziu a uma redução da força interna. 

O efeito do atrito nas extremidades foi comparável ao das restrições rotacionais, provocando 

um retardamento na flambagem do pilar. 
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 A utilização do método dos elementos finitos forneceu como resposta valores de flecha 

muito menor quando comparado àquele identificado nos ensaios experimentais. As diferenças 

foram atribuídas à dificuldade de se medir imperfeições iniciais e à excentricidade do 

carregamento. Embora sejam de pequenas dimensões, a não consideração desses deslocamentos 

resultou em diferenças notáveis nos valores numéricos, principalmente em pilares esbeltos. 

 Nos estudos apresentados por Kimura (2009), foram realizadas uma série de análises 

numéricas do comportamento de pilares de aço constituídos de perfis pesados (laminados a 

quente ou soldados) em situação de incêndio considerando a compartimentação do ambiente, 

utilizando-se o código computacional ANSYS v9.0 via análise transiente do gradiente térmico 

nos elementos estruturais, com o objetivo de representar o comportamento desses elementos 

sob diversas situações e configurações. 

 Os resultados obtidos mostram que, utilizando-se o ANSYS para determinação do 

gradiente de temperatura, tanto para modelos bidimensionais como tridimensionais, pode-se 

considerar a distribuição não uniforme da temperatura na seção transversal, assim como 

também ao longo do comprimento. Para tal validação, os resultados obtidos no trabalho foram 

comparados com resultados obtidos por meio do código computacional SuperTempCalc (STC), 

pertencente ao pacote TCD 5.0, este que é conhecido e consagrado para determinação do campo 

de temperatura, razão pela qual esse código é considerado adequado para fins de comparação. 

 Os resultados apresentados por Kimura (2009), no que diz respeito à análise numérica 

do comportamento dos pilares de aço constituídos de perfis pesados em situação de incêndio, 

mostrou que as características relacionadas às imperfeições geométricas iniciais têm certa 

influência na determinação do tempo de resistência ao fogo. Em condições assimétricas ou 

monossimétricas em que a ação térmica e imperfeição global respeitam o mesmo eixo de 

simetria, a imperfeição global na mesma direção e sentido em que ocorre o incêndio resulta 

num valor diferente de tempo de resistência ao fogo quando comparado a ambos atuando em 

sentidos opostos. 

 Dorr (2010) realizou análises de elementos estruturais isolados com temperatura 

homogênea e campos térmicos diferenciados, considerando as restrições axiais às deformações 

térmicas, construídos por meio de elementos finitos SOLID e SHELL, disponibilizados por 

meio da biblioteca interna ANSYS. Considerou-se uma análise paramétrica em que se variaram 

as restrições axiais totais e parciais da barra no referente aos deslocamentos axiais, 

contemplando desde a situação de extremidade livre até a restrição completa em resposta à 

consideração de apoio do tipo fixo, por exemplo. Os resultados numéricos foram comparados 

a resultados experimentais de outros autores e a resultados numéricos publicados anteriormente. 
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Dorr (2010) chegou às seguintes conclusões: 

 

1. Quanto às análises térmicas, foram realizadas algumas análises em campo 

tridimensional de temperatura, que, quando comparados a resultados existentes, 

mostraram-se satisfatórios, ou seja, o trabalho foi capaz de reproduzir a variação de 

forma coerente com a obtida experimentalmente; 

2. Quanto às análises termoestruturais, foram realizadas análises cujos resultados 

numéricos obtidos mostraram que, para fins de estratégica numérica, o elemento finito 

SHELL se mostrou mais adequado quando comparado ao elemento finito SOLID; 

3. Quanto à restrição axial, foi utilizado o elemento LINK10 para a inclusão da 

restrição, que se mostrou bastante satisfatório, obtendo-se resultados coerentes com 

o que se esperava enquanto comportamento estrutural. 

 

 Almeida (2012) realizou análises experimentais com perfis de aço formados a frio sob 

altas temperaturas, comparando os resultados com os seus obtidos mediante análises numéricas 

por meio de modelos discretizados em elementos finitos disponibilizados pela biblioteca do 

código ANSYS. 

 O autor analisou experimentalmente a força de compressão resistente em temperaturas 

elevadas de elementos de aço formados a frio, considerando a influência da restrição ao 

alongamento térmico e o tempo de falha em cada experimento, e concluiu que os resultados 

obtidos nos ensaios foram adequados para determinar a força de compressão resistente. Na 

comparação dos resultados das forças de restrição no pilar apresentadas nos ensaios com os 

elementos rotulados e engastados, verificou-se que o elemento engastado apresentou uma força 

resistente no pilar bem maior que o elemento rotulado, entretanto a temperatura de ruptura no 

ensaio foi muito semelhante em ambos os casos. 

 Na comparação entre os modelos numérico e experimental, Almeida (2012) concluiu 

que a força resistente do pilar foi obtida com pequena margem de erro no modelo numérico, 

quando utilizada a constante de rigidez k no modelo numérico igual a 0,13. 

 Oliveira (2013) realizou ensaios experimentais com aços de perfis com seção circular 

submetidas a altas temperaturas. Foram realizados 40 ensaios experimentais considerando a 

restrição à rotação e ao alongamento axial devido ao aquecimento térmico. Todas as colunas de 

teste foram feitas a partir de seções de tubos circulares, tipo de aço S355, com dois diâmetros 

externos diferentes, 168,3 mm e 219,1 mm, ambos com espessura de 6 mm, representados, 

respectivamente, na figura 2.7. 
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(a)     (b) 

Figura 2.7 – Perfis transversais considerados: (a) perfil circular com 168.3 mm de diâmetro; (b) perfil circular 

com 219.1 mm de diâmetro. Fonte: Oliveira (2013). 

 

 Todas as colunas tinham 3 m de altura, de acordo com a figura 2.8, mas apenas 2,5 m 

de altura foi diretamente exposto ao aquecimento do forno.  

 

 
Figura 2.8 – Perfil longitudinal considerado. Fonte: Oliveira (2013). 

 

 As figuras 2.9 e 2.10 mostram, respectivamente, uma vista geral e a configuração do 

esquema dos testes de resistência ao fogo, montado no Laboratório de Ensaios de Materiais e 

Estruturas da Universidade de Coimbra.  
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Figura 2.9 – Vista geral de configuração do teste. Fonte: Oliveira (2013). 

 

 
Figura 2.10 – Projeto de configuração do teste. Fonte: Oliveira (2013). 

 

 Considerando-se as figuras 2.9 e 2.10, observa-se que a estrutura utilizada nos 

experimentos era composta por: 

 

[1] Armação de aço formando um pórtico de restrição 3D, consistindo de 4 colunas, 2 

vigas superiores e 2 inferiores, dispostas ortogonalmente, que simularam a rigidez 

da estrutura em torno da coluna sujeita ao fogo. Diferentes posições para as colunas 
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deste quadro de restrição permitiram valores diferentes da rigidez da estrutura para 

a coluna em teste.  

[2] Parafusos M24 e hastes roscadas M27, que foram usados para as ligações da 

estrutura de restrição. 

[3] Macaco hidráulico com uma capacidade total de 3 MN, usados para aplicar carga 

durante todos os testes, ou seja, uma força de compressão constante foi aplicada à 

coluna de teste, a fim de simular a sua carga quando em uma estrutura de construção 

real. 

[4] Célula de carga, usada para controlar a carga aplicada, colocada entre a viga 

superior da estrutura 3D de restrição e a cabeça do êmbolo do macaco hidráulico.  

[5] Armação de reação em 2D, onde o macaco hidráulico foi fixado. 

[6] Estrutura de segurança que foi montada para evitar danos na montagem 

experimental em caso de colapso súbito da coluna. 

[7] Forno elétrico modular onde a ação térmica foi aplicada, que compreende dois 

módulos de 1,5 m x 1,5 m x 1,0 m e um módulo de 1,5 m x 1,5 m x 0,5 m, colocados 

um acima do outro, obtendo-se, assim, 2,5 m de altura de forno em torno da coluna. 

[8] Dispositivo especial construído para medir as forças de retenção gerados nas 

colunas testadas durante os ensaios de resistência ao fogo. É constituída de um 

cilindro oco e rígido de aço de alta resistência, rigidamente ligado às vigas 

superiores da estrutura 3D de restrição, nos quais um cilindro de aço maciço, ligado 

rigidamente na parte superior da coluna de teste, foi colocado. A superfície lateral 

do cilindro de massa era de Teflon (PTFE) alinhado, a fim de evitar o atrito com o 

cilindro oco externo. As forças de restrição foram medidas por uma célula de carga 

3 MN, colocado dentro do cilindro oco de aço, que foi comprimido pelo cilindro 

maciço de aço devido à coluna ter sido alongada termicamente durante o teste de 

resistência ao fogo. 

[9] Transdutores de deslocamento (LVDT), utilizados para medir os deslocamentos 

axiais variáveis das colunas, foram colocados 3 na parte superior e 4 na parte 

inferior das colunas de ensaio. 

[10] Transdutores de deslocamento (LVDT), providenciados para medir as rotações e as 

deflexões laterais das colunas, tendo sidos colocados em diferentes níveis. 

 

 Para determinar a rigidez axial (Kas) do quadro de restrição 3D, um teste específico à 

temperatura ambiente foi realizado e as medições desse parâmetro tomadas nas duas posições 
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de estrutura utilizado nos testes de fogo: o nível de retenção inferior (rigidez 1) e o nível de 

retenção superior (rigidez 2).  

 A rigidez de rotação (KRS) do quadro de restrição 3D foi numericamente calculada com 

o programa ABAQUS. Para cada nível de restrição, existem dois valores diferentes de rigidez 

rotacional: um na direção X1, referente à rotação em torno do eixo Y (ROTY), e outro na 

direção perpendicular X2, referente à rotação em torno do eixo Z (ROTZ). 

 O ensaio é iniciado mediante a aplicação da carga de manutenção para a coluna de teste. 

Antes do teste de resistência ao fogo, a fim de transferir a carga aplicada à coluna de teste, as 

porcas de rosca M27 foram afrouxadas. Quando a carga na coluna de ensaio atingiu a carga de 

manutenção, as porcas dos parafusos foram apertadas e a estrutura circundante começou a 

exercer imobilização axial sobre a coluna que estava sendo testada. Tendo feito isso, o teste de 

resistência ao fogo estava apto para começar. 

 Os valores das cargas aplicadas às colunas foram de 30% e 70% do valor de cálculo da 

carga de flambagem à temperatura ambiente (Nb, Rd), calculadas de acordo com EN1994-1-1 

(2005). Admitiram-se duas situações para as rigidezes da estrutura envolvente: a primeira 

correspondia a 13 kN/mm de rigidez axial e 4091 e 1992 kNm/rad de rigidez à rotação nas 

direções X1 (ROTY) e X2 (ROTZ); e na segunda situação foram considerados 128 kN/mm de 

rigidez axial e 5079 e 2536 kNm/rad das rigidezes à rotação nas direções X1 (ROTY) e X2 

(ROTZ). 

 O principal modo de falha das colunas foi flambagem global. No entanto, em vários 

casos, a instabilidade local também ocorreu. Após análises, Oliveira (2013) concluiu que as 

colunas apresentaram tempos críticos de falha inferiores aos divulgados pela literatura, e que a 

rigidez da estrutura no entorno não influenciou nos tempos críticos. 

 Costa (2013) realizou ensaios experimentais em seu trabalho de mestrado, onde utilizou 

10 amostras de perfis com seções tubulares tipo “caixão” de aço formado a frio, seções estas 

compostas por 2 perfis U enrijecidos unidos longitudinalmente por solda contínua, com 

dimensões de 100 mm x 100 mm x 17 mm x 3 mm, de acordo com a figura 2.11. Os perfis 

possuíam 2 m de comprimento e placas soldadas na base e topo com espessura de 19 mm e 

dimensões de 250 mm x 250 mm, como mostra a figura 2.12, o tipo de aço utilizado nos perfis 

foi o ASTM A36.  
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Figura 2.11 – Seção transversal considerada.  

Fonte: Rocha (2014). 

 

Figura 2.12 – Perfil longitudinal considerado.  

Fonte: Costa (2013). 

 

 No estudo experimental realizado de Costa (2013), avaliou-se o comportamento 

mecânico dos elementos estruturais acima descritos submetidos a altas temperaturas a partir da 

realização de ensaios isolados. 

 A ação térmica foi considerada devido à utilização de forno elétrico vertical com 

dimensões apropriadas, de acordo com a figura 2.13. 

 

 

 
(a)     (b) 

Figura 2.13 – Forno elétrico: (a) vista externa; (b) vista interna. Fonte: Costa (2013). 

 

O forno utilizado possui as seguintes características: 
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 Forno elétrico, bipartido – composto por dois módulos em formato de “U”; 

 Dimensões externas: (1500 mm x 1500 mm x 1500 mm) e dimensões internas: (1000 

mm x 1000 mm x 1000 mm); 

 Estruturado em aço A36 e chapas finas de 3 mm; 

 Quadro industrial composto por: tomada industrial de sobrepor 200 A IP67 3P+T 

380 V, quadro para fixação da tomada industrial de sobrepor de 200 A, plugue 200 

A IP67 3P+T 380 V, cabo flexível de 70 mm² com isolamento XLPE 90° 0,6/1 kV e 

disjuntor tripolar 200 A 10 KA; 

 Quadro de comando capaz de produzir curvas mediante de patamares programados 

por meio das variáveis temperatura e tempo; 

 Isolação térmica com manta cerâmica DURABLANKET 1400 com capacidade de 

isolamento de 1400 °C e densidade de 128 kg/m³ e placas refratárias; 

 As resistências elétricas confeccionadas com liga de Kanthal A-1, capacidade de 1400 

°C – Resistividade de 1,45 ohm.mm².m-1 e densidade = 7,10 g/cm³; 

 Foram utilizados 8 termopares em cada ensaio, sendo 6 no pilar (3 distribuídos ao 

longo do pilar e 3 distribuídos da seção transversal do meio, de acordo com a figura 

2.14), 1 distante a 10 cm do pilar para medir a temperatura dos gases e 1 para a 

temperatura do forno. 

 

 
Figura 2.14 – Distribuição dos termopares ao longo do comprimento e da seção transversal na metade do pilar misto. 

Fonte: Costa (2013). 



42 

 O aquecimento dos elementos foi realizado segundo as prescrições da curva-padrão da 

norma ISO 834 (1999), e a carga térmica foi aplicada no comprimento de 1 m da região central 

do pilar, referente ao comprimento útil do forno. 

 A aplicação de carga e restrição à dilatação térmica se deu por um sistema composto 

por um pórtico de reação e um cilindro hidráulico com capacidade de aplicação de carga de 250 

t, dupla-ação, pistão com curso de 300 mm e adaptado com rótula, um conjunto motor-bomba 

capaz de acionar o cilindro, controlando avanço e recuo, sendo o conjunto composto por 

válvulas reguladoras de vazão e pressão, além de manômetro glicerinado de 700 bar de 

capacidade. Para monitoração do carregamento durante o ensaio, bem como sua gravação, foi 

utilizada uma célula de carga com capacidade de 200 t. Para monitorar os deslocamentos no 

topo dos pilares, foram utilizados 2 transdutores de deslocamentos indutivos (LVTD’s). Para 

maiores detalhes, ver Costa (2013).  

 Os níveis de carregamentos impostos aos elementos foram de 40% e 80% de sua 

resistência última à compressão axial. A rigidez imposta pelo pórtico de restrição foi de 75 

kN/mm. A figura 2.15 apresenta o esquema da montagem experimental utilizada por Costa 

(2013). 

 

 
Figura 2.15 – Esquema do pilar a ser ensaiado no forno. Fonte: Costa (2013). 

 



43 

 As variáveis escolhidas nas análises foram: influência da restrição à dilatação térmica, 

considerando a dilatação térmica livre e restringida com rigidez do pórtico de reação de 75 

kN/mm, nível de carregamento e tempo de resistência ao fogo. O ensaio foi realizado em três 

etapas: (a) aferição e programação do forno elétrico conforme a ISO 834 (1999); (b) 

determinação da “rigidez” do pórtico espacial de reação utilizado para aplicação da carga; e (c) 

uma série de ensaios em pilares de aço utilizando todo o sistema laboratorial: ação mecânica e 

térmica. 

Foram utilizados 10 pilares, de acordo com a figura 2.16, sendo que 8 foram analisados 

e 2 utilizados para ajustes do forno, do pórtico e do programa experimental. Os pilares foram 

identificados de acordo com a tabela 2.4. 

 

 
Figura 2.16 – Elementos ensaiados. Fonte: Costa (2013). 

 

Tabela 2.4 – Detalhes dos perfis ensaiados em Costa (2013) 

PILARES ENSAIADOS 

Quantidade Carga Aplicada Tipo de Restrição Nomenclatura 

2 40% da carga última Dilatação Livre PI40 – L 

2 40% da carga última Dilatação Restringida PI40 – R 

2 80% da carga última Dilatação Livre PI80 – L 

2 80% da carga última Dilatação Restringida PI80 – R 

Fonte: Costa (2013). 

 

 Segundo as conclusões de Costa (2013), a curva do forno utilizado em seus ensaios 

representou de maneira satisfatória a curva-padrão da ISO 834 (1999) usando uma taxa de 
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aquecimento de 250 °C/min. O autor concluiu, também, que a restrição à dilatação diminuiu o 

tempo e a temperatura de resistência dos pilares e que as amostras com um menor nível de carga 

aplicada apresentaram um maior aumento de carga mecânica devido à ação térmica. 

 Rodrigues (2015) realizou pesquisa experimental com perfis de aço totalmente envolto 

com concreto em situação de incêndio. Considerou-se a influência de vários parâmetros no seu 

comportamento, tais como: o nível inicial de carga aplicada, a rigidez da estrutura envolvente 

(seja ela axial ou rotacional para alongamento térmico) e as dimensões da seção transversal, 

que resultaram em diferentes valores de esbeltez das colunas testadas.  

 Nos resultados da pesquisa, observou-se que a parte interna da seção transversal 

apresentou as mais baixas temperaturas, devido à baixa condutividade térmica do concreto. Já 

as temperaturas entre a superfície e o centro da seção transversal eram ligeiramente mais 

elevadas do que no centro da secção transversal. As temperaturas medidas nas partes interior e 

exterior da flange perfilada de aço apresentaram-se mais elevadas, porque eram mais próximas 

da superfície exposta e soldadas ao perfil de aço, que é um material de elevada condutividade 

térmica. Finalmente, a superfície exposta apresentou as temperaturas mais elevadas, atingindo 

800 °C a cerca de 200 minutos, enquanto que as superfícies internas citadas anteriormente, 

nesse mesmo tempo, tiveram uma defasagem de até mais de 200 °C. Isso mostra a influência 

da cobertura do concreto na redução da temperatura. 

 Rodrigues (2015) concluiu que o nível de carga teve uma grande influência sobre os 

momentos críticos, que a redução do nível de carga aumenta os tempos críticos, além de que a 

distância entre a face externa do concreto e o eixo das barras de reforço teve, também, uma 

grande influência sobre os momentos críticos, pois o aumento da cobertura de concreto em 

torno do perfil de aço e vergalhões aumenta os tempos críticos. Concluiu, também, que a rigidez 

da estrutura envolvente não parece influenciar os tempos críticos. 

 

2.5 NORMAS PARA O DIMENSIONAMENTO DE PILARES DE AÇO 

 

 Ao se projetar um elemento estrutural, é necessário que ele satisfaça a requisitos 

específicos de resistência, deslocamento e estabilidade. No caso dos pilares, que são elementos 

estruturais sujeitos a uma força de compressão, sua perda de estabilidade está associada ao 

deslocamento lateral do seu eixo. Aqui serão apresentadas formulações para pilares em 

temperatura ambiente e submetidos a altas temperaturas conforme as normas NBR 8800:2008, 

NBR 14762:2010, NBR 14323:2013 e EUROCODE 3 – Parte 1-2 (2005). 
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2.5.1 Dimensionamento de pilares de aço sob temperatura ambiente  

 

2.5.1.1 Segundo a NBR 8800:2008 

 

 A NBR 8800:2008 segue o método de dimensionamento em que a força resistente de 

cálculo dos pilares de aço axialmente comprimidos é dada pela equação 2.20. 

 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝑥𝐺𝐴𝑔𝑓𝑦

𝛾𝑎1
 (2.20) 

Em que: 

𝑥 : fator de redução associado à resistência a compressão; 

𝐺 : fator de redução associado à flambagem local; 

𝐴𝑔 : área bruta da seção transversal; 

𝑓𝑦 : tensão de escoamento; 

𝛾𝑎1 : coeficiente de ponderação da resistência ao escoamento. 

 

O fator de redução (𝑥) é calculado com base nas equações 2.21 e 2.22: 

 

𝑥 =  0,658𝜆0
2
 Para: 𝜆0 ≤ 1,5 (2.21) 

𝑥 =  
0,877

𝜆0
2  Para: 𝜆0 > 1,5 (2.22) 

Em que: 

𝜆0 : índice de esbeltez, dado pela equação 2.23: 

 

𝜆0 = √
𝐺𝐴𝑔𝑓𝑦

𝑁𝑒
  (2.23) 

Em que:  

𝑁𝑒 :  força de compressão de flambagem elástica que para cada eixo da seção transversal 

vale, respectivamente: 

 

𝑁𝑒𝑥 =
𝜋2𝐸𝐼𝑥

(𝐾𝑥𝐿𝑥)2
 (2.24) 

𝑁𝑒𝑦 =
𝜋2𝐸𝐼𝑦

(𝐾𝑦𝐿𝑦)2 (2.25) 

𝑁𝑒𝑧 =
1

𝑟0
2 [

𝜋2𝐸𝐶𝑤

(𝐾𝑧𝐿𝑧)2 + 𝐺𝐽] (2.26) 
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Em que: 

𝑁𝑒𝑥 : força de flambagem elástica em relação ao eixo central de inércia x; 

𝑁𝑒𝑦 : força de flambagem elástica em relação ao eixo central de inércia y; 

𝑁𝑒𝑧 : força de flambagem elástica em relação ao eixo central de inércia z; 

𝐸 : módulo de elasticidade; 

𝐼𝑥 : momento de inércia segundo o eixo x; 

𝐼𝑦 : momento de inércia segundo o eixo y; 

𝐾𝑥𝐿𝑥 : comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo x; 

𝐾𝑦𝐿𝑦 : comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo y; 

𝐾𝑧𝐿𝑧 : comprimento de flambagem por torção; 

𝑟0 : raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de cisalhamento, dado pela 

equação 2.27; 

𝐺 : módulo de elasticidade transversal do aço; 

𝐽 : constante de torção da seção transversal; 

𝐶𝑤 : constante de empenamento da seção transversal. 

 

𝑟0 =  √𝑟𝑥
2 + 𝑟𝑦

2 + 𝑥0
2 + 𝑦0

2  (2.27) 

Em que: 

𝑟𝑥 : raio de giração em relação ao eixo x; 

𝑟𝑦 : raio de giração em relação ao eixo y; 

𝑥0 : coordenada do centro de cisalhamento na direção do eixo central x; 

𝑦0 : coordenada do centro de cisalhamento na direção do eixo central y. 

 

 O valor de 𝐺 para barras submetidas à força axial de compressão e seções transversais 

tubulares circulares aqui estudadas é dado por: 

 

𝐺 =  1,00 2.28) 

Se 
𝐷

𝑒
≤ 0,11

𝐸

𝑓𝑦
 

 

𝐺 =  
0,038

𝐷

𝑒

𝐸

𝑓𝑦
+

2

3
  (2.29) 

Se 0,11
𝐸

𝑓𝑦
<

𝐷

𝑒
≤ 0,45

𝐸

𝑓𝑦
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Em que: 

D: diâmetro externo da seção tubular circular; 

𝑒 : espessura da parede. 

 

Não é prevista a utilização de seções tubulares circulares com 
𝐷

𝑒
 superior a 0,45

𝐸

𝑓𝑦
. 

 

2.5.1.2 Segundo a NBR 14762:2010 

 

 

 De acordo com a NBR 14762:2010, para perfis de aços formados a frio, a força 

resistente do perfil metálico na flambagem global deve ser calculado pela equação 2.30: 

 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝑥𝐴𝑒𝑓𝑓𝑦

y
  (2.30) 

Em que: 

𝑥 : fator de redução da força axial de compressão resistente, associado a flambagem 

global. É calculado conforme equações 2.31 e 2.32: 

 

𝑥 =  0,658𝜆0
2
 Para: 𝜆0 ≤ 1,5 (2.31) 

𝑥 =  
0,877

𝜆0
2  Para: 𝜆0 > 1,5 (2.32) 

𝜆0 : índice de esbeltez reduzido associado à flambagem global, dado pela equação 2.33: 

 

𝜆0 = √
𝐺𝐴𝑔𝑓𝑦

𝑁𝑒
 (2.33) 

Em que: 

𝐺 : fator de redução associado à flambagem local; 

𝐴𝑔 : área bruta da seção transversal; 

𝑓𝑦 : tensão de escoamento; 

y = 1,20. 

 

 No caso da flambagem local, a NBR 14762:2010 calcula a força resistente última 

mediante os seguintes métodos: 
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 a) Método da largura efetiva (MLE): a flambagem local é considerada por meio de 

propriedades geométricas efetivas (reduzidas) das seções transversais dos elementos, oriundas 

do cálculo das larguras efetivas dos elementos totalmente ou parcialmente comprimidos. A 

largura efetiva bef é calculada como descrito a seguir: 

Para os elementos indicados na tabela 5 da NBR 14762:2010: 

 

 - sem inversão no sinal da tensão (ψ ≥ 0): 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏   Para: 𝜆𝑝 ≤ 0,673   (2.34) 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏. (1 −  
0,22

𝜆𝑝
)/𝜆𝑝 Para: 𝜆𝑝 > 0,673   (2.35) 

 

- com inversão no sinal da tensão (ψ < 0): 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏𝑐   Para: 𝜆𝑝 ≤ 0,673 (2.36) 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏𝑐. (1 − 
0,22

𝜆𝑝
)/𝜆𝑝 Para: 𝜆𝑝 > 0,673 (2.37) 

Em que: 

b : largura do elemento; 

𝑏𝑐 : largura da região comprimida do elemento, calculada com base na seção efetiva; 

𝜆𝑝 : índice de esbeltez reduzido do elemento, definido mediante a equação 2.38: 

 

𝜆𝑝 = √(
𝜎

𝜎𝑐𝑟
)  = 

𝑏
𝑡⁄

√0,95(𝑘𝐸𝐼𝜎)
  (2.38) 

Em que: 

𝜎𝑐𝑟 : tensão convencional de flambagem elástica do elemento, dada pela equação 2.39 

(teoria de Timoshenko): 

 

𝜎𝑐𝑟 = 𝑘
𝜋2𝐸

12(1−𝑣2)(𝑏
𝑡⁄ )2

 (2.39) 

Em que: 

𝑡 : espessura do elemento; 

𝑘 : coeficiente de flambagem local do elemento, calculado de acordo com a tabela 6 da 

ABNT NBR 14762; 

𝑣 : coeficiente de Poisson do aço, adotado como 0,3; 
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Se o dimensionamento for feito pelo estado limite último de instabilidade da barra, pode 

ser calculado pela equação 2.40, se houver apenas flambagem global; ou pela equação 2.41, se 

houver flexão ou flambagem lateral com torção. 

 

𝜎 = 𝑥𝑓𝑦  (2.40) 

𝜎 = 𝑥𝐹𝐿𝑇𝑓𝑦  (2.41) 

Em que: 

𝑥𝐹𝐿𝑇  : fator de redução do momento fletor resistente, associado à flambagem lateral com 

torção: 

𝑥𝐹𝐿𝑇 = 1,0 Para: 𝜆0 ≤ 0,6 (2.42) 

𝑥𝐹𝐿𝑇 = 1,1(1 – 0,278𝜆0
2
) Para: 0,6 < 𝜆0 < 1,336  (2.43) 

𝑥𝐹𝐿𝑇 = 
1

𝜆0
2 Para: 𝜆0 ≥ 1,336 (2.44) 

Com: 

𝜆0 ≤ √(
𝑊𝑐𝑓𝑦

𝑀𝑒
)  (2.45) 

Em que: 

𝑊𝑐 : módulo de resistência elástico da seção bruta; 

𝑀𝑒 : momento fletor de flambagem lateral com torção. 

 

 b) Método da resistência direta (MRD): verifica a flambagem global e local com base 

nas propriedades geométricas da seção bruta e na análise geral de estabilidade elástica.  

Cálculo da carga crítica de flambagem local pelo MRD:  

 

𝑁𝑐𝑟,𝑅𝑙 = 𝑁𝑐,𝑅𝑒 Para: 𝜆𝑙 ≤ 0,776  (2.46) 

𝑁𝑐𝑟,𝑅𝑙 =  (1 −  
0,15

𝜆𝑙
0,8)

𝑁𝑐,𝑅𝑒

𝜆𝑙
0,8  Para: 𝜆𝑙 > 0,776  (2.47) 

Em que: 

𝜆𝑙 = √(
𝑁𝑐,𝑅𝑒

𝑅𝑒
)  (2.48) 

 

No caso da flambagem distorcional, a NBR 14762:2010 apresenta, também, três formas 

para a verificação da flambagem por distorção em perfis de aço formados a frio, assim como 

foi para a flambagem local. 
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c) Método da largura efetiva (MLE): a força resistente axial de compressão é dada 

pela equação 2.49: 

 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡𝐴𝑓𝑦

y
  (y = 1,20) (2.49) 

Em que: 

𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡 : fator de redução da força axial de compressão resistente, associado à flambagem 

distorcional, calculado pelas equações 2.50 e 2.51: 

 

𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡 = 1 Para: 𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 0,561  (2.50) 

𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡 = (1 −
0,25

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡
1,2)

1

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡
1,2 Para: 𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 > 0,561  (2.51) 

Em que: 

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 : índice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional, dado pelas 

equação 2.52: 

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 = √
𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡
  (2.52) 

Em que: 

𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 : força axial de flambagem distorcional elástica. 

 

 d) Método da resistência direta (MRD): o momento fletor resistente de cálculo é 

calculado por: 

 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑊𝑓𝑦 Para: 𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 0,673  (2.53) 

𝑀𝑅𝑑 = (1 −
0,25

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡
)

𝑊𝑓𝑦 

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡
 Para: 𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 > 0,673 (2.54) 

 

Em que: 

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 : índice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional; 

𝑊 : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra externa que atinge 

o escoamento; 

𝑀𝑅𝑑 : Momento fletor de flambagem distorcional elástica. 
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2.5.2 Dimensionamento de pilares de aço sob altas temperaturas  

 

2.5.2.1 Segundo a NBR 14323:2013  

 

 Método simplificado de cálculo, conforme a formulação apresentada na NBR 

14323:2013. 

 

2.5.2.1.1 Pilares comprimidos – Perfis não sujeitos à flambagem local 

 

 Para perfis não sujeitos à flambagem local, tem-se que a força normal resistente de 

cálculo destes pilares de aço em situação de incêndio, 𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑, é dada pela equação 2.55: 

 

𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑 = 𝑥𝑓𝑖𝑘𝑦,𝜃𝐴𝑔𝑓𝑦  (2.55) 

Em que: 

𝑥𝑓𝑖 : fator de redução associado à resistência à compressão em situação de incêndio; 

𝑘𝑦,𝜃 : fator de redução da resistência ao escoamento do aço a temperatura 𝜃𝑎, conforme 

equação 2.7; 

𝐴𝑔 : área bruta da seção transversal; 

𝑓𝑦 : tensão de escoamento do aço a temperatura ambiente. 

 

O valor de 𝑥𝑓𝑖 deve ser obtido pela equação 2.56: 

 

𝑥𝑓𝑖 =  
1

𝛽𝜃+√(𝛽𝜃
2−𝜆𝑜,,𝜃

2 )
   (2.56) 

Com:  

𝛽𝜃 = 0,5(1 + 𝛼𝜃 𝜆𝑜,𝜃 + 𝜆𝑜,𝜃
2 )   (2.57) 

Sendo:  

𝜆𝑜,𝜃 : índice de esbeltez reduzido em situação de incêndio, dado por: 

𝜆𝑜,𝜃 =  𝜆𝑜√
𝑘𝑦,𝜃

𝑘𝐸,𝜃
   (2.58) 

e 

𝛼𝜃 =  0,022√
𝐸

𝑓𝑦
   (2.59) 

Em que: 
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𝜆𝑜 : índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas à temperatura ambiente, 

determinado de acordo com a NBR 8800:2008; 

𝑘𝑦,𝜃 :  fator de redução da resistência ao escoamento do aço a temperatura 𝜃𝑎, conforme 

equação 2.7; 

𝑘𝐸,𝜃 : fator de redução do módulo de elasticidade do aço a temperatura 𝜃𝑎, conforme 

equação 2.6; 

𝑓𝑦 : tensão de escoamento do aço a temperatura ambiente; 

𝐸 : módulo de elasticidade do aço a temperatura ambiente. 

 

2.5.2.1.2 Pilares comprimidos – Perfis sujeitos à flambagem local 

 

 Para perfis comprimido sujeitos à flambagem local a força axial, resistente de cálculo, 

𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑, para uma determinada temperatura (θ) é dada pela equação 2.60: 

 

𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑 = 𝑥𝑓𝑖𝑘𝜎,𝜃𝐴𝑒𝑓𝑓𝑦  (2.60) 

Em que: 

𝑥𝑓𝑖 : fator de redução associado à resistência à compressão em situação de incêndio; 

𝑘𝜎,𝜃 : fator de redução da resistência ao escoamento do aço para seções sujeitas à 

flambagem local; 

𝐴𝑒𝑓 : área efetiva da seção transversal; 

𝑓𝑦 : tensão de escoamento do aço a temperatura ambiente. 

 

 Se o perfil estiver sujeito à flambagem distorcional, a equação 2.61 muda para: 

 

𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑 = 𝑥𝑓𝑖𝑘𝜎,𝜃𝐴𝑒𝑔𝑓𝑦  (2.61) 

 

Caso os elementos estejam sujeitos aos efeitos combinados de força axial de compressão 

e momento fletor, a verificação é feita pela expressão 2.62. 

 

𝑁𝑓𝑖,𝑆𝑑

𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑
+

𝑀𝑓𝑖,𝑥,𝑆𝑑

𝑀𝑓𝑖,𝑥,𝑅𝑑
 +

𝑀𝑓𝑖,𝑦,𝑆𝑑

𝑀𝑓𝑖,𝑦,𝑅𝑑
  ≤ 1  (2.62) 

Em que: 

𝑁𝑓𝑖,𝑆𝑑  : força axial solicitante de cálculo em situação de incêndio; 
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𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑: força axial resistente de cálculo em situação de incêndio; 

𝑀𝑓𝑖,𝑥,𝑆𝑑 e 𝑀𝑓𝑖,𝑦,𝑆𝑑: momentos fletores solicitantes de cálculo em situação de incêndio na 

seção considerada em relação aos eixos x e y, respectivamente; 

𝑀𝑓𝑖,𝑥,𝑅𝑑 e 𝑀𝑓𝑖,𝑦,𝑅𝑑: momentos fletores resistentes de cálculo em situação de incêndio na 

seção considerada em relação aos eixos x e y, respectivamente. 

 

2.5.2.2 EUROCODE 3: Projeto de estruturas de aço – Parte 1-2: Regras gerais: Projeto de 

estruturas de aço submetidas ao fogo 

 

 Segundo o EUROCODE 3 – Parte 1-2 (2005), a força de compressão resistente de 

cálculo, 𝑁𝑏,𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑, a uma determinada temperatura, é determinada pela equação 2.63. 

 

𝑁𝑏,𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑  = 𝑥𝑓𝑖𝐴𝑔𝑘𝑦,𝜃𝑓𝑦/𝛾𝑀,𝑓𝑖  (2.63) 

Em que: 

𝑥𝑓𝑖 : fator de redução associado à resistência à compressão em situação de incêndio, 

associado à instabilidade global, de acordo com a equação 2.64. 

 

𝑥𝑓𝑖 =  
1

𝜑𝜃+√(𝜑𝜃
2−�̅�𝜃

2 )
  (2.64) 

Em que: 

𝜑𝜃 =
1

2
(1 + 𝛼𝜆𝜃

̅̅ ̅ + 𝜆𝜃
2̅̅ ̅)   (2.65) 

𝛼 =  0,65√
235

𝑓𝑦
  (2.66) 

Em que: 

𝑘𝑦,𝜃 : fator de redução da resistência ao escoamento do aço a temperatura 𝜃𝑎; 

𝐴𝑔 : área bruta da seção transversal; 

𝛾𝑀,𝑓𝑖 : coeficiente de ponderação aplicado à resistência do aço em situação de incêndio, 

com valor igual a 1; 

𝜆𝜃 : índice de esbeltez reduzido para uma temperatura 𝜃𝑎, dados pelas equações 2.67 e 

2.68: 

𝜆𝜃
̅̅ ̅ = �̅�[𝑘𝑦,𝜃/𝑘𝐸,𝜃]

0,5
  (2.67) 

�̅� =
𝑙𝑓𝑖

𝑖
⁄

𝜋√
𝐸

𝑓𝑦

   (2.68) 
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Em que: 

�̅� : índice de esbeltez reduzido a temperatura ambiente; 

𝑙𝑓𝑖 : comprimento de flambagem do pilar em temperaturas elevadas; 

𝑖 : raio de giração mínimo; 

𝐸 : módulo de elasticidade do aço a temperatura ambiente; 

𝑓𝑦 : resistência ao escoamento do aço a temperatura ambiente; 

𝑘𝐸,𝜃 : fator de redução do módulo de elasticidade do aço a temperatura 𝜃𝑎. 
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3 MODELOS NUMÉRICOS 

 

 As análises a seguir referem-se àquelas realizadas neste trabalho, cujos resultados foram 

comparados com os resultados obtidos experimentalmente por Costa (2013) e numericamente 

por Rocha (2014), para os perfis retangulares tipo caixão composto por “U” enrijecidos, e com 

os resultados obtidos experimentalmente por Oliveira (2013), para os perfis circulares. 

 Todas as análises foram desenvolvidas em modelos numéricos tridimensionais por meio 

de elementos finitos disponibilizados pelas bibliotecas dos códigos ABAQUS e ANSYS. Em 

ambos os códigos, basicamente serão informadas: a geometria da cada elemento, o material que 

o compõe, as cargas aplicadas e as constantes de rigidezes que darão as restrições axiais e 

rotacionais dos perfis. 

 Os modelos numéricos elaborados no ABAQUS foram construídos de maneira 

semelhante aos modelos construídos por Oliveira (2013) e no ANSYS, de maneira análoga aos 

modelos construídos por Almeida (2012). 

Quanto à construção dos modelos numéricos para a realização das análises, no 

ABAQUS, foram divididos em duas etapas: a primeira consistiu na realização da análise 

transiente do gradiente térmico; na segunda foi realizada a análise termoestrutural considerando 

a variação da temperatura no pilar por meio do acoplamento das respostas da análise térmica e, 

também, a restrição axial.  

 

 
Figura 3.1 – Interface gráfica utilizada na modelagem via ABAQUS 
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No ANSYS a análise foi dividida em três etapas e a modelagem realizada via scripts. 

A primeira etapa consistiu na análise de autovalor, que permite determinar a imperfeição 

geométrica inicial global, e as demais etapas foram semelhantes às realizadas no ABAQUS.  A 

figura 3.2 mostra parte de um dos vários scripts desenvolvidos ao longo deste trabalho. O 

Apêndice A apresenta um exemplo completo de um script.  

 

 
Figura 3.2 – Parte de um script: cálculo das propriedades geométricas e atribuição dos elementos finitos do 

perfil, utilizado na modelagem via ANSYS 

 

3.1 GEOMETRIA 

 

As geometrias dos modelos analisados foram para dois tipos de perfis: os perfis 

circulares, apresentados por Oliveira (2013), e os retangulares, apresentados por Costa (2013).  

Em análises numéricas de pilares, normalmente, é adotada uma imperfeição geométrica 

inicial. Na literatura existem diferentes valores para a amplitude. Neste trabalho adotou-se o 

valor de L/1000, por ser o valor que vem sendo bastante utilizado pela maioria dos autores das 

referências bibliográficas. 

No ABAQUS, a imperfeição geométrica foi introduzida no modelo com base na 

metodologia utilizada por Oliveira (2013), em que a imperfeição é introduzida na construção 

geométrica do modelo, enquanto que no ANSYS a imperfeição é introduzida nos modelos pela 

análise de autovalor, citada anteriormente, sendo análoga à descrita e utilizada por Almeida (2012).  
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Para os perfis circulares, o modelo numérico é composto basicamente pelo tubo de aço, 

com diâmetros de 168,3 mm ou 219,1 mm, ambos com 3 m de comprimento e 6 mm de espessura; 

e as placas de aço, sendo uma na base e outra no topo da coluna. As figuras 3.3 e 3.4 representam 

os esquemas gerais das geometrias desses modelos via ABAQUS e ANSYS, sucessivamente. 

 

 
Figura 3.3 – Esquema geral da geometria dos modelos circulares via ABAQUS 

 

 
Figura 3.4 – Esquema geral da geometria dos modelos circulares via ANSYS 

 

 Para os perfis retangulares, o modelo numérico é composto por um pilar tubular tipo 

“caixão”, criado pela união de dois perfis do tipo U, enrijecido com 2 m de comprimento e com 

duas chapas metálicas quadradas de 19 mm de espessura, com 25 cm de lado nas extremidades, 
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onde foram aplicadas as condições de apoio e as cargas mecânicas na chapa superior. As 

análises numéricas para esse perfil, neste trabalho, foram realizadas utilizando apenas o 

ANSYS, isso porque Rocha (2014) já havia realizado análises com esses perfis por meio do 

ABAQUS. A figura 3.5 representa o esquema geral da geometria desse modelo. 

 

 
Figura 3.5 – Esquema geral da geometria do modelo tipo caixão composto por “U” enrijecidos via ANSYS 

  

3.2 ANÁLISE TÉRMICA 

 

 A análise térmica correspondeu a uma análise de transferência de calor do tipo transiente, 

em que as temperaturas resultantes dessas análises serviram como dados de entrada nas análises 

termoestruturais para avaliação das tensões induzidas pela temperatura. As superfícies das 

colunas foram submetidas à curva de elevação de temperatura ISO 834 (1999), ou seja, não foi 

utilizada a curva temperatura vs tempo da análise experimental para calibração dos modelos. 

Foram considerados dois mecanismos de transferência de calor: convecção e radiação.  

 No ABAQUS, a aplicação térmica sobre o perfil foi feita mediante interações com o 

auxílio das ferramentas “surface film condition”, para simular o fenômeno da convecção 

térmica, e a “surface radiation”, para simular o fenômeno da radiação térmica, ambas simulam 

os efeitos entre os gases aquecidos e a superfície do perfil.   

 No ANSYS, foi utilizado o elemento de superfície de contato SURF152, para introduzir 

os efeitos da radiação e da convecção entre uma superfície e um ponto.  

 As principais propriedades do aço consideradas na análise térmica em função da 

temperatura foram: condutividade térmica, calor específico e alongamento, que, neste caso, 
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foram adotadas idênticas às recomendadas pela ABNT NBR 14323:2013 e pelo EUROCODE 

3 – Parte 1-2 (2005) e já citadas anteriormente no capítulo 2. 

 Exceto a geometria, os dados de entrada referentes às propriedades térmicas e de 

transferência de calor são comuns para todos os exemplos. Esses parâmetros, com base na 

ABNT NBR 14323:2013 e no EUROCODE 3 – Parte 1-2 (2005), são: 

 

- Curva de incêndio padrão: ISO 834 (1999); 

- Massa específica do aço: 𝜌𝑎=7850 kg/m³; 

- Calor específico: segue o gráfico apresentado na figura 2.5; 

- Condutividade térmica: segue o gráfico apresentado na figura 2.6; 

- Coeficiente de transferência de calor por convecção: 𝛼𝑐= 25 W/m² °C; 

- Emissividade: 𝜀 = 0,7; 

- Constante de Stefan-Boltzmann: 𝜎 = 5,67 x 10-8 W/m². K4; 

- Temperatura do Zero Absoluto: T0 = -273 °C. 

 

3.3 ANÁLISE TERMOESTRUTURAL 

 

 Nas análises termoestruturais, foi avaliada a influência da temperatura em pilares de aço 

quando submetidos a cargas axiais, levando-se em conta ou não a restrição axial. A análise 

termoestrutural foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, toda a carga é aplicada sobre a 

placa de topo das colunas, a qual distribui a carga no tubo de aço. Na segunda etapa, o sistema 

de aquecimento e de restrição ao alongamento térmico são iniciados, que é a fase de 

aquecimento do pilar, onde também passará a atuar a restrição ao alongamento térmico. 

 Nas análises termoestruturais dos modelos, foram considerados os seguintes itens: 

 

 Para todos os perfis, foram adotadas as relações constitutivas propostas pela ABNT 

NBR 14323:2013 e EUROCODE 3 – Parte 1-2 (2005), que leva em conta a 

penalização da resistência ao escoamento e do módulo de elasticidade longitudinal 

em consequência ao aumento da temperatura; 

 Foram considerados diferentes níveis de refinamento da malha em elementos finitos, 

adotando-se elementos quadráticos sólidos (3D) com dimensões variando de 10 mm 

a 30 mm; 

 Foram considerados dois diferentes níveis de carregamento, sendo eles: 30% e 70% 

da força de colapso obtida previamente em temperatura ambiente para os modelos 
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com pilares circulares, enquanto que para os pilares com seções tipo caixão composto 

por “U” enrijecidos considerou-se 40% e 80% da força de colapso obtida 

previamente em temperatura ambiente; 

 Consideraram-se diferentes valores de restrições, para os pilares circulares os valores 

dos coeficientes de rigidez, que simulam a restrição do elemento, variaram de 0 

kN/mm a 13 x 106 kN/mm para a rigidez axial e de 0 kNm/rad a 1992 x 106 kNm/rad 

para a rigidez rotacional na direção 1, referente à rotação em torno do eixo Y 

(ROTY), e de 0 kNm/rad a 4091 x 106 kNm/rad na direção 2, referente à rotação em 

torno do eixo Z (ROTZ), enquanto que para os pilares retangulares com seções tipo 

caixão composto por “U” enrijecidos foram considerados os valores das rigidezes 

axiais de 0 kN/mm, ou seja, sem restrição alguma com dilatação livre e de 75 kN/mm. 

A tabela 3.1 apresenta mais detalhadamente essas considerações. 

 

Tabela 3.1 – Detalhes dos elementos na análise mecânica dos perfis 

Nomenclatura Seção 

Diâmetro 

da seção 

(mm) 

Carga 

Aplicada 

(kN) 

Nível de 

Carga 

(%) 

Restrição no 

topo, axial 

(kN/mm) 

Restrição no 

topo ROTY                       

(kNm/rad) 

Restrição no 

topo ROTZ                       

(kNm/rad) 

Condições de 

apoio 

P168-30-13-0 Circular 168.3 252 30 13 0 0 Engastado 

P168-30-13-1 Circular 168.3 252 30 13 4091 1992 Engastado 

P168-30-128-0 Circular 168.3 252 30 128 0 0 Engastado 

P168-30-128-1 Circular 168.3 252 30 128 5079 2536 Engastado 

P168-70-13-0 Circular 168.3 589 70 13 0 0 Engastado 

P168-70-13-1 Circular 168.3 589 70 13 4091 1992 Engastado 

P168-70-128-0 Circular 168.3 589 70 128 0 0 Engastado 

P168-70-128-1 Circular 168.3 589 70 128 5079 2536 Engastado 

P219-30-13-0 Circular 219.1 375 30 13 0 0 Engastado 

P219-30-13-1 Circular 219.1 375 30 13 4091 1992 Engastado 

P219-30-128-0 Circular 219.1 375 30 128 0 0 Engastado 

P219-30-128-1 Circular 219.1 375 30 128 5079 2536 Engastado 

P219-70-13-0 Circular 219.1 874 70 13 0 0 Engastado 

P219-70-13-1 Circular 219.1 874 70 13 4091 1992 Engastado 

P219-70-128-0 Circular 219.1 874 70 128 0 0 Engastado 

P219-70-128-1 Circular 219.1 874 70 128 5079 2536 Engastado 

PI40-L01 Retangular - 110 40 75 0 0 Simplesmente 

apoiado 

PI80-L01 Retangular - 220 80 75 0 0 Simplesmente 

apoiado 

PI40-R01 Retangular - 110 40 75 0 0 Simplesmente 

apoiado 

PI80-R01 Retangular - 220 80 75 0 0 Simplesmente 

apoiado 

 

3.4 MALHA  

 

Foram realizadas variações nas malhas, considerando diferentes níveis de refinamento 

em elementos finitos, a fim de melhor representar a geometria das peças e as incógnitas 

estudadas, sendo considerados refinamentos da malha, variando suas dimensões de 10 mm x 

10 mm, 20 mm x 20 mm e 30 mm x 30 mm. 
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Os elementos finitos utilizados na construção dos modelos numéricos, construídos no 

ABAQUS e no ANSYS para as análises térmicas, apresentam características comuns, tais como: 

temperatura nodal como único grau de liberdade, aplicáveis tanto na análise transiente como na 

análise estacionária e, por fim, todos os elementos para construção de modelos térmicos possuem 

elementos finitos estruturais compatíveis, para os casos em que se realizam análise 

termoestrutural. Ou seja, se o modelo construído com esse elemento térmico for posteriormente 

analisado quanto ao seu comportamento mecânico com base na resposta ao campo térmico do 

material, este pode ser facilmente substituído por um elemento estrutural equivalente.  

Como as análises numéricas foram feitas utilizando os programas ABAQUS e ANSYS, 

a seguir tem-se uma breve apresentação dos elementos finitos utilizados em cada um desses 

programas. 

 

3.4.1 ABAQUS 

 

 O elemento finito utilizado na análise térmica, via ABAQUS, foi o DC3D20, 

apresentado na figura 3.6, é um elemento finito sólido de geometria quadrática tridimensional 

que possui vinte nós, cada um com um grau de liberdade, no caso a temperatura (TEMP).  

 

 
Figura 3.6 – Elemento finito sólido utilizado DC3D20. Fonte: ABAQUS v6.12. 

 

Na análise termoestrutural, o elemento finito utilizado foi o DC3D20R, apresentado na 

figura 3.7, é um elemento finito sólido, quadrático, tridimensional e que possui 20 nós, cada um 

com 3 graus de liberdade.  
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Figura 3.7 – Elemento finito sólido utilizado DC3D20R. Fonte: ABAQUS v6.12. 

 

A restrição axial no ABAQUS foi introduzida por meio de conectores, que são 

ferramentas que permitem modelar relações mecânicas entre dois pontos. A interação dos 

conectores utilizados simulam o comportamento elástico de uma mola, onde foram definidas a 

geometria e os coeficientes de rigidezes axiais e rotacionais. A geometria do conector é modelada 

usando um recurso de fio de nível do ASSEMBLY, em que o ASSEMBLY é o módulo do 

ABAQUS em que são feitos os ajustes da geometria do modelo. A figura 3.8 representa as duas 

modelagens utilizadas neste trabalho, sendo a primeira considerando apenas um conector 

localizado no meio da placa e o segundo caso utilizando nove conectores distribuídos na placa. 

 

 
(a)     (b) 

Figura 3.8 – Conectores para introdução da restrição ao alongamento térmico via ABAQUS: (a) caso utilizando 

apenas 1 (um) conector no meio da placa; (b) caso utilizando 9 (nove) conectores distribuídos na placa  

O procedimento para modelagem de um conector no ABAQUS segue as seguintes etapas: 

 

1. Criar pontos de referência e sistemas de coordenadas desses pontos para ser usado na 

modelagem de conectores; 
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2. Criar recursos de fio de nível de montagem; 

3. Criar seções de ligação, onde serão definidos: os tipos de conexão, o comportamento 

do conector e os dados de seção. O ABAQUS fornece os seguintes tipos de conexões: 

básicas, montadas, complexas e MPC. No caso deste trabalho, o tipo de seção de 

ligação utilizada foi a conexão básica, que inclui graus de liberdade de translação em 

ambas as extremidades dos fios e graus de liberdade de rotação no primeiro ou em 

ambos os pontos das extremidades dos fios.  

4. Criar uma atribuição da seção de ligação, onde esta seção de ligação é associada com 

os fios selecionados e que especifica as orientações dos primeiros para os segundos 

pontos dos fios selecionados; 

5. No módulo de carga, prescrevem-se as cargas dos conectores e suas condições de 

fronteira, para simular atuações do conector e restrições do fluxo de material; 

6. No módulo STEP, criar solicitações de campo e de saída história para conectores; 

7. No módulo de visualização são exibidos os resultados de saída; controlam a exibição 

de atribuições da seção do conector, terminais de arame, tipos de conexão e orientações 

locais atuais; animam a evolução temporal dos terminais de fios e orientações locais. 

 

A figura 3.9 mostra o esquema geral dos elementos finitos do modelo construído. 

 

 
Figura 3.9 – Esquema geral do modelo dos elementos finitos dos perfis circulares via ABAQUS 

 



64 

3.4.2 ANSYS 

 

No ANSYS, os elementos utilizados para as análises térmicas foram: o SOLID70, o 

SOLID90 e o SURF152. 

 O SOLID70 é um elemento sólido linear que tem a capacidade de condução térmica 3D, 

possui 8 nós, cada um com um único grau de liberdade, a temperatura (TEMP). É elemento 

adequado para malhas regulares e retilíneas. O elemento é aplicável a uma análise térmica em 

estado estacionário ou transiente. Também pode compensar o fluxo de calor de transporte de 

massa a partir de um campo de velocidade constante (ANSYS analysis guide — SOLID70). A 

geometria, os locais de nó e o sistema de coordenadas para esse elemento são mostradas na 

figura 3.10. 

 
Figura 3.10 – Elemento finito SOLID70. Fonte: ANSYS v12.1 

 

 Já o elemento finito SOLID90, apresentado na figura 3.11, é um elemento finito sólido 

quadrático que possui 20 nós, com um grau de liberdade em cada nó, no caso, a temperatura 

(TEMP). Sua principal vantagem é de adaptar-se a geometrias volumétricas irregulares, sendo 

ideal para modelos com contornos curvos. 

 
Figura 3.11 – Elemento finito SOLID90. Fonte: ANSYS v12.1 
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 Para o carregamento térmico foi utilizado o elemento finito SURF152, que é um 

elemento utilizado para aplicar vários tipos de carregamentos e efeitos de superfície em análises 

térmicas tridimensionais. Esse elemento pode ser definido pela disposição de 4 a 10 nós, 

existindo 1 nó extra (Q ou M), que é disponibilizado para a consideração dos efeitos de radiação 

e convecção. O SURF152 possui um grau de liberdade por nó, a temperatura (TEMP). As 

propriedades dos materiais a serem atribuídas ao elemento incluem fator de emissividade, 

constante de Stefan-Boltzamann e o coeficiente de transferência de calor por convecção. A 

geometria, os locais dos nós e o sistema de coordenadas para esse elemento são mostradas na 

figura 3.12. 

 
Figura 3.12 – Elemento finito SURF152. Fonte: ANSYS v12.1. 

 

 Para as análises termoestruturais no ANSYS, foram utilizados os elementos SOLID45, 

SOLID95 e LINK10. 

 Assim como nas análises térmicas, nas análises termoestruturais também foram 

realizadas análises comuns aos elementos SOLID45 e SOLID95, com a mesma finalidade. 

 O elemento SOLID45 está representado na figura 3.13, é um elemento finito sólido 

linear que possui 8 nós, com 3 graus de liberdade em cada nó, translação nas direções nodais x, 

y e z. O elemento é capaz de representar comportamentos em campos de plasticidade, fluência, 

dilatação, grandes deslocamentos e grandes deformações. Usado para modelagem 3D de 

estruturas sólidas (ANSYS analysis guide – SOLID45). 
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Figura 3.13 – Elemento finito SOLID45. Fonte: ANSYS v12.1. 

 

 Já o elemento SOLID95, esquematizado na figura 3.14, é um elemento sólido quadrático 

que possui 20 nós com 3 graus de liberdade por nó, translação nas direções nodais x, y e z. 

Assim como o SOLID90, citado anteriormente, a principal vantagem é de melhor adaptar-se a 

geometrias volumétricas irregulares. 

 
Figura 3.14 – Elemento finito SOLID95. Fonte: ANSYS v12.1. 

 

 O LINK10 é um elemento uniaxial com dois nós que possibilita sua utilização atuando 

apenas com tração ou compressão, sendo a compressão aqui a utilizada. Foi modelado baseado 

na estratégia utilizada por Dorr (2010) e Almeida (2012), que utilizaram esse elemento de barra 

relacionando-o com as propriedades elásticas do aço dos elementos em análises, para simular a 

restrição ao alongamento térmico axial. Dentre as opções do elemento e do material atribuídos 

a ele, estão: a área da seção e o módulo de elasticidade. 
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A aplicação do elemento de restrição está esquematizada na figura 3.15. Também 

aparecem detalhes dos graus de liberdade restringidos na linha da alma, formando uma rótula 

cilíndrica em cada extremidade, e o deslocamento em X na restrição axial, além do nó mestre 

em que se aplica a força axial inicial. 

 
Figura 3.15 – Restrição axial com o elemento LINK10. Fonte: adaptado de Dorr (2010). 

 

 O valor da restrição axial segue proporcional à constante elástica do pilar em estudo, 

conforme descrito na equação 3.1, em que R é a constante elástica do elemento LINK10 (N/m), 

𝑘𝑟 é o coeficiente de proporção, 𝐸 é o módulo de elasticidade do aço (N/m²), 𝐴 é a área da seção 

transversal do pilar (m²) e 𝐿 é o comprimento do pilar (m).   

 

𝑅 = 𝑘𝑟 
𝐸𝐴

𝐿
  (3.1) 

 

 Para que o elemento da restrição possua a constante elástica desejada, atribui-se a ele a 

mesma área da seção do pilar e, a princípio, o mesmo comprimento. O módulo de elasticidade 

atribuído a ele fica sendo 𝑘𝑟𝐸. Porém, como o comprimento do elemento de restrição foi, 

posteriormente, limitado a 0,10 m, o módulo de elasticidade do material atribuído a ele foi 

ponderado de forma que tivesse rigidez equivalente se possuísse o mesmo comprimento do 

pilar. O novo módulo de elasticidade passa a ser representado de acordo com a equação 3.2. 

 

𝐴 = 𝐴∗  

𝐸𝐴

𝐿
𝑘𝑟 =

𝑅𝐴∗

𝐿∗
 

𝑅 = 𝑘𝑟𝐸 / 
𝐿

𝐿𝑠
 (3.2) 

Em que: 𝐿 é o comprimento do pilar e 𝐿𝑠 é o comprimento da restrição. 

As representações dos esquemas gerais dos modelos dos elementos finitos utilizando o 

ANSYS estão ilustrados na figura 3.16, sendo os perfis circulares e tipo caixão composto por 

“U” enrijecidos, sucessivamente. 
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(a)     (b) 

Figura 3.16 – Esquemas gerais da geometria dos modelos dos elementos finitos via ANSYS: 

(a) perfil circular; (b) perfil tipo caixão composto por “U” enrijecidos 

 

3.5 RESTRIÇÕES, CARGAS E CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

Na modelagem via ABAQUS as restrições, axiais e rotacionais, ao alongamento térmico 

foram impostas por meio de conectores, já descritos no item 3.4.1 e ilustrados na figura 3.8.  

Na modelagem via ANSYS, a restrição foi imposta pelo elemento de barra, LINK10, 

descrito no item 3.4.2 e ilustrado na figura 3.15, utilizado para simular apenas a rigidez axial 

da estrutura.  

A carga foi aplicada na placa de topo, a qual distribuiu a carga de maneira uniforme na 

coluna, esse tipo de modelagem foi utilizada para evitar concentração de tensões num ponto 

específico.  

Com relação às condições de contorno, no caso dos perfis circulares, seguiram as 

seguintes etapas: a placa inferior foi engastada e, após aplicação da carga na placa superior, ela 

foi submetida à ação das restrições ao alongamento térmico. Nos perfis retangulares o processo 

foi semelhante ao dos perfis circulares, exceto que para os perfis retangulares a placa inferior 

foi simplesmente apoiada.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

4.1 TESTE DE MALHA 

 

Como já foi dito, neste trabalho utilizou-se de elementos finitos quadráticos, para 

melhor apresentar a geometria do problema, tendo a sua dimensão numa ordem de grandeza 

milimétrica, sendo realizados testes de eficiência com três níveis de refinamento em elementos 

finitos, sendo eles 10 mm x 10 mm, 20 mm x 20 mm e 30 mm x 30 mm.  

Quando consideradas as discretizações nas análises térmicas, resultaram em grandes 

diferenças nos tempos de processamento para cada dimensão dos elementos, tanto via 

ABAQUS quanto via ANSYS, sendo medidas, à meia altura do pilar, as temperaturas em 

função do tempo e colocadas em forma de gráficos para cada elemento de malha, de acordo 

com a figura 4.1, que representa análise realizada para o pilar com seção transversal de 168,3 

mm via ABAQUS, e a figura 4.2 a análise para o mesmo pilar via ANSYS. 

 

 
Figura 4.1 – Análises térmicas com variação nos tamanhos dos elementos do pilar com seção transversal de 

168,3 mm via ABAQUS  
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Figura 4.2 – Análises térmicas com variação nos tamanhos dos elementos do pilar com seção transversal de 

168,3 mm via ANSYS 

 

 Como observado, nos gráficos das figuras 4.1 e 4.2, não houve diferença significativa 

nos resultados, sendo que no processamento para a malha de 30 mm o programa demorou em 

torno de 2 a 3 minutos para concluir, enquanto que para a malha de 10 mm em torno de 24 a 25 

minutos. Diante da grande diferença em tempo de processamento e dos resultados apresentados, 

optou-se por utilizar a malha de 30 mm, a fim de otimizar o tempo de processamento das 

análises. As análises realizadas para o perfil com seção de 219,1 mm resultaram em resultados 

semelhantes. 

 Nas análises termoestruturais as ordens de grandezas utilizadas foram idênticas às das 

análises térmicas, em que os tempos de processamentos também resultaram em grandes 

diferenças, tanto no ABAQUS quanto no ANSYS, sedo que para as malhas com 30 mm o tempo 

foi de aproximadamente 138 minutos, enquanto que a de 10 mm levou cerca de 1312 minutos 

para completar o processamento, ou seja, em média, um tempo 10 vezes maior de uma análise 

para outra. A influência nos resultados foram comparadas mediante os resultados das forças 

últimas vs tempos críticos, em forma de gráficos para cada elemento de malha, de acordo com 

a figura 4.3, que representa análise realizada para o pilar com seção transversal circular com 

168,3 mm de diâmetro, carga de 30%, coeficiente de rigidez axial de 128 kN/mm, coeficiente 

rigidez a rotação na direção 1 (ROTY) de 5079 kNm/rad e coeficiente de rigidez a rotação na 

direção 2 (ROTZ) de 2536 kNm/rad via ABAQUS, e figura 4.4 para o mesmo pilar via ANSYS. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

ᵒC
)

Tempo (min)

10mm

20mm

30mm



71 

 
Figura 4.3 – Análises mecânicas com variação nos tamanhos dos elementos do pilar P168-30-13-1 – via 

ABAQUS 

 

 
Figura 4.4 – Análises mecânicas com variação nos tamanhos dos elementos do pilar P168-30-13-1 – via ANSYS 

 

Para os pilares com seção transversal circular com 219,1 mm de diâmetro, foram 

selecionadas as análises em que se considerou a carga de 70%, coeficiente de rigidez axial de 

13 kN/mm, coeficiente rigidez a rotação na direção 1 (ROTY) de 4091 kNm/rad e coeficiente 

de rigidez a rotação na direção 2 (ROTZ) de 1992 kNm/rad, mostrados nas figuras 4.5 e 4.6, 

para representarem graficamente a influência desta variação nos resultados de força última. 
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Figura 4.5 – Análises mecânicas com variação nos tamanhos dos elementos do pilar P219-70-13-1 – via 

ABAQUS 

 

      
Figura 4.6 – Análises mecânicas com variação nos tamanhos dos elementos do pilar P219-70-13-1 – via ANSYS 

 

 As análises termoestruturais foram realizadas utilizando os dados de temperatura e 

aquecimento no pilar obtidos nas análises térmicas. Os resultados encontrados nos modelos 

feitos com cada tipo de elemento finito foram comparados entre si. 

Um dos critérios utilizados na análise dos resultados foi o P/P0 = 1, representadas de 

uma forma adimensional, dividindo a carga absoluta pela carga inicial aplicada, esse critério 

também foi utilizado por Oliveira (2013) em seus experimentos, o qual define a falha no pilar 

quando a carga resistente, após chegar ao seu máximo, retorna ao valor inicial devido à 

degradação das propriedades mecânicas do aço. 

De acordo com os resultados apresentados nas figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, pode-

se observar que, com a grande diferença em tempo de processamento e a grande concordância 
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entre as curvas, é possível realizar as análises, tanto térmicas quanto termoestruturais, optando-

se pela otimização do tempo de processamento, no caso, com a utilização da malha de 30 mm, 

pois a variação na malha não influenciou de maneira significativa nos resultados. 

 

4.2 EVOLUÇÃO TÉRMICA EM FUNÇÃO DO TEMPO 

 

 O campo térmico para os pilares circulares, ao final do intervalo de tempo considerado, 

obtido por meio do código ABAQUS e do ANSYS, foram comparados com os respectivos 

resultados experimentais, disponíveis no estudo de Oliveira (2013). 

 As figuras 4.7 e 4.8 ilustram, sucessivamente, os campos térmicos das seções: 

longitudinal e transversal, do pilar circular com 219,1 mm de diâmetro, ao final do intervalo de 

tempo de resistência ao fogo, considerado de 30 minutos, extraídas da análise via ANSYS. 

 

 
Figura 4.7 – Campo térmico na seção longitudinal, obtido por meio das simulações para o perfil circular com 

219,1 mm, para tempo de resistência ao fogo de 30 minutos, via ANSYS 
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Figura 4.8 – Campo térmico na seção transversal, obtido por meio das simulações para o perfil circular com 

219,1 mm, para tempo de resistência ao fogo de 30 minutos, via ANSYS 

 

Nota-se, na figura 4.7, que a temperatura manteve-se constante ao longo de todo o perfil 

longitudinal. Já na seção transversal, de acordo com a figura 4.8, observa-se uma pequena 

variação da temperatura, em torno de 14 °C, podendo estar associada à pequena espessura do 

perfil, que é de apenas 6 mm.  Não se observou diferença entre os resultados obtidos via ANSYS 

e ABAQUS, por isso a representação das figuras das seções dos perfis apenas com o campo 

térmico via ANSYS. 

Dentro da proposta deste trabalho, a figura 4.9 mostra as análises térmicas do pilar 

circular com 219,1 mm de diâmetro utilizando os programas ABAQUS e ANSYS, comparados 

a curva ISO 834 (1999) e resultados experimentais, onde se observa que no ANSYS foram 

realizadas duas análises, uma utilizando o elemento finito SOLID70 e outra com o SOLID90, 

para fins comparativos, e ambas obtiveram resultados semelhantes, mas diferenças nos tempos 

de processamento, isso se deve ao elemento SOLID90 possuir 20 nós, requerendo, assim, um 

maior tempo de processamento, em torno de 4 minutos, enquanto que o SOLID70 possui 8 nós, 

processado em um tempo total de 1,5 minutos, apesar do tempo de processamento, não se 

observa divergência nesses resultados.  
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Figura 4.9 – Comparação dos resultados da evolução térmica obtida via ABAQUS e ANSYS com a obtida via 

análise térmica experimental e com a Curva ISO 834 (1999) para o pilar circular com diâmetro de 219,1 mm 

 

Conforme os resultados apresentados na figura 4.9, as temperaturas nas superfícies dos 

elementos seguem o mesmo comportamento numérico e experimental. Percebe-se boa 

convergência entre resultados numéricos, ficando estes um pouco abaixo dos experimentais. 

Existem vários fatores que podem influenciar quando são comparadas análises experimentais e 

numéricas, um fator que pode ter interferido nesses resultados foi o caso do efeito de 

confinamento do incêndio no forno, que ocorre nas análises experimentais e não foi considerado 

nos modelos numéricos, ou seja, o forno, por ser fechado, cria um ambiente de concentração de 

temperatura, criando um melhor condicionamento do efeito de calor, o que não foi considerado 

na modelagem numérica.  

 As análises realizadas para o pilar circular com diâmetro de 168,3 mm apresentaram 

comportamentos semelhantes aos do com diâmetro de 219,1 mm, observando-se que as 

comparações dos resultados da evolução térmica mediante as curvas temperatura vs tempo de 

todas as seções transversais submetidas à ação térmica, obtidas via ANSYS e ABAQUS, 

mostraram-se bastante satisfatórias. 

 Os perfis retangulares tipo caixão composto por “U” enrijecidos aqui apresentados foram 

elaborados com base nos programas experimental de Costa (2013) e numérico de Rocha (2014), 

sendo realizadas neste trabalho, como já foi dito, apenas as análises numéricas via ANSYS.  

 Os campos térmicos, ao final do intervalo de tempo de resistência ao fogo, considerado 

de 30 minutos, obtidos por meio das simulações para os perfis tipo caixão composto por “U” 

enrijecidos via ANSYS são ilustrados nas figuras 4.10 e 4.11, sendo apresentados o perfil 

longitudinal e transversal, sucessivamente, sendo a seção transversal extraída à meia altura do 

pilar. 
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Figura 4.10 – Campo térmico na seção longitudinal do perfil tipo caixão composto por “U” enrijecidos, para 

tempo de resistência ao fogo de 30 minutos, obtido via ANSYS 

 

 
Figura 4.11 – Campo térmico na seção transversal localizada à meia altura do pilar tipo caixão composto por “U” 

enrijecidos, para tempo de resistência ao fogo de 30 minutos, obtido via ANSYS 

 

 De acordo com a figura 4.10, observa-se o que já foi dito anteriormente, a temperatura 

da análise para os perfis tipo caixão composto por “U” enrijecidos teve a variação da 

temperatura aplicada apenas no comprimento de um metro no meio do perfil, onde se obteve 

uma temperatura uniforme em torno dele ao final da análise. No caso do campo térmico da 

seção transversal, observa-se, pela figura 4.11, uma pequena variação da temperatura, 

principalmente nas proximidades das emendas, onde se tem uma variação em torno de 40 °C. 

Uma possível causa dessa variação pode ser devido a presença dos enrijecedores. 

 O gráfico comparativo da figura 4.12 apresenta a evolução das temperaturas, à meia altura 

do pilar, em suas análises numéricas, experimental e comparados a Curva ISO 834 (1999).  
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Figura 4.12 – Comparação dos resultados da evolução térmica obtida via ABAQUS e ANSYS com a obtida via 

análise térmica experimental e com a Curva ISO 834 (1999) para o perfil tipo caixão composto por “U” 

enrijecidos 

 

 De acordo com a figura 4.12, observa-se que os perfis tipo caixão composto por “U” 

enrijecidos apresentaram uma boa convergência nos resultados obtidos via análises numéricas 

e experimental. No ANSYS, assim como nos perfis circulares, foram realizadas duas análises: 

uma considerando o elemento finito SOLID70 e na outra o SOLID90, cujos resultados, como 

mostra a figura 4.12, foram praticamente os mesmos. Observa-se que em ambas as análises 

realizadas, via ABAQUS e ANSYS, os resultados numéricos ficaram abaixo dos experimentais, 

possivelmente pelos motivos já expostos anteriormente. 

 

4.3 FORÇAS DE RESTRIÇÃO 

 

 Serão apresentados agora os resultados obtidos por meio de simulações numéricas 

referentes ao comportamento estrutural com a evolução de temperaturas nos elementos de aço. 

 Os resultados dos modelos mecânicos foram comparados com os resultados 

experimentais obtidos nos estudos de Costa (2013), Oliveira (2013) e Rocha (2014). 

 

4.3.1 Influência da rigidez axial  

 

 Um estudo foi realizado considerando-se a variação na rigidez axial para um dos casos 

analisados, e os resultados estão representados pelas curvas na figura 4.13. O caso analisado foi 

o do pilar com 168,3 mm de diâmetro, considerando a carga atuante no valor de 70% da carga 

de ruptura variando-se as rigidezes axiais da restrição de 0 kN/mm a 13 x 106 kN/mm. 
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Figura 4.13 – Análises mecânicas com variação nas rigidezes axiais da restrição do pilar com diâmetro de 168.3 

mm para um nível de carga de 70% – via ABAQUS 

 

 Como pode ser observado, a variação no valor do coeficiente de rigidez axial da 

estrutura influenciou no tempo crítico das colunas, onde se observa que quanto menor a rigidez 

axial maior o tempo crítico dos pilares. No entanto, quanto maior o coeficiente de rigidez, nota-

se uma maior força resistente máxima dos pilares, porém mais cedo ela ocorre e em níveis 

menores de temperaturas. Nas análises em que se considerou o aumento das rigidezes de 13 x 

103 kN/mm para 13 x 106 kN/mm, observa-se que esse aumento passa a não mais influenciar de 

maneira significativa nos resultados, como visto nas curvas da figura 4.13, onde as curvas 

mantiveram-se semelhantes, praticamente sobrepostas, quando comparadas entre si. 

 

4.3.2 Influência do números de molas e da rigidez rotacional 

 

 Outro estudo realizado foi considerando a variação do número de molas e das rigidezes 

rotacionais, onde foram considerados os seguintes casos:  

 

 1 (uma) mola com restrições axiais e rotacionais; 

 1 (uma) mola sem restrições rotacionais; 

 9 (nove) molas com restrições axiais e rotacionais; 

 9 (nove) molas sem restrições rotacionais. 

 

 Em que as figuras 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 apresentam, respectivamente, os resultados de 

quatro casos analisados para o pilar com 168,3 mm de diâmetro e variando-se as rigidezes 

rotacionais da restrição, na direção 1 (ROTY), entre 0 kN.m/rad e 4091 kN.m/rad e na direção 
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2 (ROTZ), entre 0 kN.m/rad e 1992 kN.m/rad. O primeiro caso considera a carga atuante no 

valor de 30% da carga de ruptura e a rigidez axial de 13 kN/mm. O segundo considera a carga 

atuante no valor de 70% da carga de ruptura e a rigidez axial de 13 kN/mm. O terceiro caso 

refere-se à carga atuante no valor de 30% da carga de ruptura e a rigidez axial de 128 kN/mm. 

E o quarto considera a carga atuante no valor de 70% da carga de ruptura e a rigidez axial de 

128 kN/mm. Para todos os casos dessa análise, foram consideradas as vinculações dos pilares 

circulares descritas no item 3.5 deste trabalho. 

 

 
Figura 4.14 – Análises mecânicas com variação no número de molas e nas rigidezes rotacionais do pilar com 

168,3 mm de diâmetro para um nível de carga de 30%, rigidez axial de 13 kN/mm – via ABAQUS 

 

 
Figura 4.15 – Análises mecânicas com variação no número de molas e nas rigidezes rotacionais do pilar com 

168,3 mm de diâmetro para um nível de carga de 70%, rigidez axial de 13 kN/mm – via ABAQUS 
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Figura 4.16 – Análises mecânicas com variação no número de molas e nas rigidezes rotacionais do pilar com 

168,3 mm de diâmetro para um nível de carga de 30%, rigidez axial de 128 kN/mm – via ABAQUS 

 

 
Figura 4.17 – Análises mecânicas com variação no número de molas e nas rigidezes rotacionais do pilar com 

168,3 mm de diâmetro para um nível de carga de 70%, rigidez axial de 128 kN/mm – via ABAQUS  

 

Tabela 4.1 – Resultados das análises mecânicas com variação no número de molas e restrições rotacionais do pilar 

com 168,3 mm de diâmetro 

 

 

 

 

Tipo de Restrição 

 

P/P0(máximo) 

 

TRRF(min) 

 

K = 13kN/mm P=30% 

01 mola com restrições rotacionais 1.818405687 15.52 

01 mola sem restrições rotacionais 1.831845719 16.52 

09 molas com restrições rotacionais 1.644195778 17.02 

09 molas sem restrições rotacionais 1.644194596 17.52 

 

K = 13kN/mm P=70% 

01 mola com restrições rotacionais 1.211030304 11.02 

01 mola sem restrições rotacionais 1.211030356 11.02 

09 molas com restrições rotacionais 1.206462613 11.02 

09 molas sem restrições rotacionais 1.124903345 11.52 

 

K = 128kN/mm 

P=30% 

01 mola com restrições rotacionais 2.175899957 14.52 

01 mola sem restrições rotacionais 2.175901329 14.52 

09 molas com restrições rotacionais 3.098385098 13.52 

09 molas sem restrições rotacionais 2.698196019 14.02 

 

K = 128kN/mm 

P=70% 

01 mola com restrições rotacionais 1.477547859 10.02 

01 mola sem restrições rotacionais 1.477548428 10.02 

09 molas com restrições rotacionais 1.614143733 10.02 

09 molas sem restrições rotacionais 1.502748849 10.52 
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 Com base nos resultados apresentados nas figuras 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e na tabela 4.1, 

observa-se que: 

 

 Para os casos com apenas 1 mola, quando considerada a rigidez axial maior (128 

kN/mm): os valores das forças resistentes máximas (P/P0) e o tempo de resistência 

ao fogo foram praticamente os mesmos, tanto para o caso com restrição rotacional 

quanto para o caso sem restrição rotacional;  

 Para os casos com apenas 1 mola, quando considerada a rigidez axial menor (13 

kN/mm), observa-se, para o nível carga menor (30%), uma variação no tempo de 

resistência ao fogo para o caso sem restrição rotacional, apresentando-se um pouco 

maior quando comparada ao caso com restrição rotacional; 

 Para os casos com 9 molas, observa-se que independentemente dos valores das 

restrições axiais e das cargas aplicadas, todos os resultados obtidos para os casos 

analisados, quando considerados os casos com restrições rotacionais, mostraram que 

as forças resistentes máximas (P/P0) foram um pouco maiores, enquanto que o tempo 

de resistência ao fogo um pouco menores, quando comparados aos casos sem 

restrições rotacionais. 

 

Para as análises deste trabalho foi considerado o caso de apenas 1 mola localizada no 

meio da placa, tanto no ANSYS quanto no ABAQUS. 

 

4.3.3 Resistência mecânica em função do tempo 

 

Para os pilares circulares, com seções transversais de 168,3 mm e 219,1 mm, foram 

realizadas análises numéricas considerando as cargas de 30% e 70% da carga de ruptura do 

pilar e rigidezes axiais de 13 kN/mm e 128 kN/mm. 

As figuras 4.18 e 4.19 apresentam os resultados das análises para o pilar com 168,3 mm 

de diâmetro, com rigidez axial de 13 kN/mm e cargas de 30% e 70%, e as figuras 4.20 e 4.21 

com rigidez axial de 128 kN/mm e cargas de 30% e 70%, respectivamente. 
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Figura 4.18 – Resistência do pilar com 168,3 mm de diâmetro para um nível de carga de 30% e rigidez axial da 

estrutura em torno de 13 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao 

resultado experimental  

 

 
Figura 4.19 – Resistência do pilar com 168,3 mm de diâmetro para um nível de carga de 70% e rigidez axial da 

estrutura em torno de 13 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao 

resultado experimental  

 

 
Figura 4.20 – Resistência do pilar com 168,3 mm de diâmetro para um nível de carga de 30% e rigidez axial da 

estrutura em torno de 128 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao 

resultado experimental  
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Figura 4.21 – Resistência do pilar com 168,3 mm de diâmetro para um nível de carga de 70% e rigidez axial da 

estrutura em torno de 128 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao 

resultado experimental  

 

As figuras 4.22 e 4.23 apresentam os resultados para o pilar com 219,1 mm de diâmetro 

com rigidez axial de 13 kN/mm com cargas de 30% e 70%, e as figuras 4.24 e 4.25 com rigidez 

axial de 128 kN/mm e cargas de 30% e 70%, respectivamente. 

 

 

 
Figura 4.22 – Resistência do pilar com 219,1 mm de diâmetro para um nível de carga de 30% e rigidez axial da 

estrutura em torno de 13 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao 

resultado experimental  
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Figura 4.23 – Resistência do pilar com 219,1 mm de diâmetro para um nível de carga de 70% e rigidez axial da 

estrutura em torno de 13 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao 

resultado experimental  

 

 

 
Figura 4.24 – Resistência do pilar com 219,1 mm de diâmetro para um nível de carga de 30% e rigidez axial da 

estrutura em torno de 128 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao 

resultado experimental  
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Figura 4.25 – Resistência do pilar com 219,1 mm de diâmetro para um nível de carga de 70% e rigidez axial da 

estrutura em torno de 128 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao 

resultado experimental  

 

 

 De acordo com as figuras 4.18 a 4.25, observa-se que: 

 

 As análises utilizando os elementos finitos SOLID45 e SOLID95 apresentaram 

resultados com plena concordância em todos os perfis circulares analisados; 

 Forças de retenção relativas foram maiores para o nível de carga menor (30%); 

 Os tempos críticos numéricos obtidos foram ligeiramente superiores aos 

experimentais, exceto o pilar 219,1 mm com carga maior (70%) e restrição maior 

(128 kN/mm). No entanto, na maioria dos casos, essa diferença não foi grande, menos 

de 4 minutos;  

 Os modelos numéricos propostos apresentaram resultados em estreita concordância 

com aqueles obtidos em análises experimentais; 

 Quanto maior a força atuante, menor o tempo crítico, e o aumento no valor da carga 

diminuiu consideravelmente o tempo crítico das análises, o que está coerente com o 

que aconteceu nas análises experimentais;  

 As análises numéricas tanto no ABAQUS quanto no ANSYS obtiveram resultados 

coerentes entre si e com tempos críticos próximos aos resultados das análises 

experimentais; 

 Nas análises numéricas realizadas com o ANSYS, não foi possível a obtenção do 

tempo crítico, pois as análises abortavam antes destes, mais precisamente no ramo 

descendente da curva, algumas análises conseguiram avançar um pouco, outras não. 

Algumas tentativas para solucionar o problema foram testadas, mas sem êxito. Não 
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sendo possível determinar o principal motivo de falha das análises, apenas que ocorre 

no instante em que a curva se encontra no seu ramo descendente.  

 

As análises numéricas dos perfis retangulares tipo caixão composto por “U” enrijecidos 

neste trabalho foram realizadas utilizando apenas o ANSYS, sendo os resultados apresentados 

a seguir. 

 O pilar PI40 – R refere-se ao pilar com carga de 40% da sua carga de ruptura e rigidez 

axial de 75 kN/mm, com cujas análises numéricas realizadas obteve-se os resultados 

apresentados na figura 4.26.  

 

 

 
Figura 4.26 – Resistência do pilar PI40 – R para um nível de carga de 40% e rigidez axial da estrutura em torno 

de 75 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao resultado 

experimental 

 

 

 Nas análises mecânicas, foram utilizados os elementos finitos SOLID45 e SOLID95, já 

descritos anteriormente. Observa-se que, diferentemente do que aconteceu nas seções 

transversais circulares, os resultados obtidos para as análises numéricas utilizando esses dois 

elementos apresentaram uma certa discrepância, onde para o SOLID95 a força resistente dos 

pilares permanece constante para os minutos iniciais, o que não é o comum numericamente, 

pois o modelo deveria responder ao carregamento desde o início da análise, assim como nos 

outros casos apresentados. Um dos possíveis motivos dessas diferenças pode estar relacionado 

à irregularidade dessa seção transversal, pois o elemento SOLID95 caracteriza-se por se 

adequar melhor a seções transversais irregulares, diferentemente do SOLID45, que obtém 

melhores resultados para seções transversais regulares.  
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Os tempos críticos numéricos obtidos via ANSYS foram bem próximos aos 

experimentais.  

 A figura 4.27, apresenta os resultados obtido para o pilar PI80 – R, que se refere às 

análises numéricas considerando a carga de 80% da carga de ruptura do pilar e rigidez axial de 

75 kN/mm. 

 

 

 
Figura 4.27 – Resistência do pilar PI80 – R para um nível de carga de 80% e rigidez axial da estrutura em torno 

de 75 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ABAQUS e ANSYS e comparada ao resultado 

experimental  

 

 

 A figura 4.28 representa os resultados do pilar PI40 – L, referente ao com carga de 40% 

de sua carga de ruptura e sem restrição axial, ou seja, sua rigidez axial igual a 0 kN/mm. 

 

 

 
Figura 4.28 – Resistência do pilar PI40 – L para um nível de carga de 40% e dilatação livre, ou seja, rigidez axial 

da estrutura em torno de 0 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ANSYS e comparada ao resultado 

experimental  
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 Para o pilar PI80 – L, com a carga de 80% da carga de ruptura do pilar e rigidez axial 

de 0 kN/mm, os resultados das análises numéricas são mostrados na figura 4.29. 

 

 

 
Figura 4.29 – Resistência do pilar PI80 – L para um nível de carga de 80% e dilatação livre, ou seja, rigidez axial 

da estrutura em torno de 0 kN/mm – Resultados das análises numéricas via ANSYS e comparada ao resultado 

experimental  

 

 

 Nessas análises em que não se considerou a restrição axial, as forças mantiveram-se 

constantes tanto para o elemento de 8 nós, SOLID45, quanto para o de 20 nós, SOLID95, como 

a força de compressão resistente está associada à intensidade da força de restrição desenvolvida. 

E não existindo restrição ao alongamento térmico do pilar, ele teve sua dilatação livre sem que 

houvesse variação em sua força, tendo o seu comportamento bem próximo do comportamento 

nas análises experimentais, como se observa nas curvas apresentadas.  

Nos resultados obtidos nos perfis analisados, as comparações das curvas se mostraram 

bastante satisfatórias, sendo os resultados obtidos via ANSYS bastantes satisfatórios para as 

análises. 

 

4.4 DESLOCAMENTO AXIAL 

 

Os perfis foram analisados considerando-se a variação na restrição axial e nas cargas 

aplicadas, onde se avaliaram as suas influências ao deslocamento axial, ou seja, ao alongamento 

térmico dos perfis sob altas temperaturas. As figuras 4.30 e 4.31 apresentam os deslocamentos 

axiais correspondentes aos pilares com seções transversais circulares com diâmetros de 168,3 

mm e 219,1 mm, respectivamente, via ANSYS.  
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Figura 4.30 – Deslocamentos axiais para níveis de cargas de 30% e 70%, diâmetro da coluna de 168,3 mm e 

rigidez axial da estrutura em torno de 13 kN/mm e 128 kN/mm – via ANSYS 

 

 

 
Figura 4.31 – Deslocamentos axiais para níveis de cargas de 30% e 70%, diâmetro da coluna de 219,1 mm e 

rigidez axial da estrutura em torno de 13 kN/mm e 128 kN/mm – via ANSYS 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que o pilar esteve sujeito 

simultaneamente a expansão térmica e a contração mecânica, em que, para altos níveis de cargas 

(70%), num estágio inicial, a contração mecânica superou a dilatação térmica, mudando à 

medida em que a temperatura foi aumentando, sendo que no último estágio de aquecimento, 

sob altas temperaturas, devido à degradação das propriedades do aço, a contração mecânica se 

tornou mais uma vez dominante, que é quando as curvas pegam os seus ramos descendentes.  

Os deslocamentos axiais foram apresentados de maneira semelhante às forças de 

restrição, que aumentou até um valor máximo e, após, diminuiu até atingir o valor inicial.  

Assim como o esperado, os resultados indicam que quanto maior a rigidez da estrutura 

menor o seu deslocamento axial, isso porque a rigidez axial se opõe ao deslocamento, e quanto 
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maior a carga menor o deslocamento axial da estrutura, o que também está coerente com o 

esperado, pois, no caso dessas análises, as cargas são de compressão, opondo-se, assim, ao 

deslocamento axial devido ao alongamento térmico.  

De acordo com as figuras 4.30 e 4.31, os perfis com menores diâmetros tiveram 

deslocamentos axiais inferiores aos com diâmetros maiores.  Por outro lado, as análises com os 

perfis de menores diâmetros apresentaram deslocamentos axiais máximos em um menor tempo, 

quando comparados aos de maiores diâmetros sob mesmas condições. 

A figura 4.32 apresenta os deslocamentos axiais correspondentes aos pilares com seções 

transversais tipo caixão composto por “U” enrijecidos, encontrados, também, por meio de 

análises via ANSYS.  

 

 

 
Figura 4.32 – Deslocamentos axiais para níveis de cargas de 40% e 80%, dos perfis tipo caixão composto por 

“U” enrijecidos, com e sem restrição ao alongamento térmico – via ANSYS. 

 

 

Os resultados indicam que, para maiores cargas aplicadas, neste caso 80%, a contração 

mecânica e a expansão térmica tiveram comportamentos semelhantes aos apresentados para os 

perfis circulares, pois foram submetidos a situações semelhantes. O motivo desse efeito se deu 

porque no instante em que a carga inicial foi aplicada os perfis estavam sob temperaturas 

ambiente, não existindo o efeito do alongamento térmico. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Os resultados apresentados neste estudo numérico sobre o comportamento de pilares de 

aço em situação de incêndio com e sem restrição axial e rotacional, ocasionou as seguintes 

conclusões sobre a pesquisa: 

 

 Ambos os modelos e estratégicas numéricas utilizadas, tanto no ANSYS quanto no 

ABAQUS, mostraram-se adequados para fins de análises térmicas e termoestruturais, 

sendo capazes de prever o comportamento térmico e mecânico dos pilares tubulares 

de aço em situação de incêndio com boa correlação com os resultados experimentais; 

 Em geral, os resultados obtidos neste trabalho para os pilares de aço apresentaram 

pequenos tempos críticos, quando comparados aos considerados no Tempo 

Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF). No caso dos tubulares circulares, o tempo 

crítico variou de, aproximadamente, 10 a 17 minutos, já no caso dos resultados para 

os pilares tubulares retangulares, variou de 3 a 6 minutos, ou seja, em todos os casos 

apresentados o tempo de resistência ao fogo dos pilares mostrou-se abaixo dos 30 

minutos, que é o valor mínimo recomendado por norma. Sendo assim, para a 

utilização desses tipos de elementos nas edificações, é recomendada que seja feita 

uma proteção ao fogo neles. 

 O aumento da rigidez axial não influenciou de maneira significativa nos tempos 

críticos das análises; 

 As forças de restrições relativas foram maiores para os menores níveis de carga. 

 

 Propõe-se o desenvolvimento de trabalhos adicionais para dar sequência às pesquisas 

realizadas e apresentadas nesta dissertação de mestrado. Dentre as sugestões, destacam-se: 

 

 Realização de estudos e análises sobre a causa de as curvas, nas análises numéricas 

de rigidezes da estrutura no ANSYS, abortarem ao entrar no seu ramo descendente; 

 Realização de análises com diferentes seções transversais, considerando-se a 

influência dos números de molas nas restrições; 

 Realização de análises com diferentes seções transversais, considerando-se a 

influência na variação das rigidezes axiais e rotacionais nos resultados; 

 Realização de estudos dos perfis utilizados nesta dissertação utilizando materiais de 

proteção contra o fogo.  
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APÊNDICE A – Scripts construídos para realizar as análises termoestruturais 

 

Seguem os três scripts construídos para realizar as análises termoestruturais. O script A 

diz respeito à análise de autovalor, de onde foi extraída a imperfeição geométrica dos perfis. O 

script B é inerente à análise térmica. O script C é inerente à análise termoestrutural. Vale 

ressaltar que o resultado do script A é dado de entrada do script B, cujo resultado é dado de 

entrada do script C. 

 

SCRIPT A: REFERENTE À ANÁLISE DE AUTOVALOR 
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SCRIPT B: REFERENTE À ANÁLISE TÉRMICA 
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SCRIPT C: REFERENTE À ANÁLISE TERMOESTRUTURAL 
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