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RESUMO 

A estabilidade de uma edificação e conseqüentemente a segurança de seus ocupantes, 

em uma situação de incêndio, está diretamente ligada a performance da estrutura 

quando submetidos a elevadas cargas térmicas. 

Quando uma estrutura de concreto é submetida a ação de um incêndio ocorre um 

processo de transferência de calor, por radiação e convecção, na superfície da estrutura. 

E por condução através do interior da estrutura. Do impacto do calor sobre a estrutura 

uma serie de processos físicos e químicos modifica substancialmente as caracteristicas 

mecânicas do concreto, como por exemplo, o lascamento. O lascamento pode ocorrer na 

forma explosiva. Este fenômeno foi observado em nossos experimentos realizados, 

apesar do concreto usado, em nossos experimentos, ter sido de densidade normal. O 

objetivo deste estudo é investigar as propriedades mecânicas residuais do concreto, 

dosado com materiais comum de uso no Estado de Pernambuco, quando submetido a 

altas temperaturas. Uma série de 250 corpos de prova foi moldada e aquecida durante 

30 minutos a temperaturas de aproximadamente 450ºC e 600ºC no forno. Após os 

corpos de prova serem aquecidos, eles foram submetidos a dois tipos de resfriamento: a) 

Um lento onde o concreto foi removido do forno e deixado esfriar a temperatura 

ambiente; b) Um brusco onde os corpos de prova foram removidos do forno e colocados 

em um tanque com água por 1 hora, a fim de simular a ação dos bombeiros; c) Os 

corpos de prova foram também testados a quente. As temperaturas internas e 

superficiais dos corpos de prova foram observadas por termopares. Os resultados destas 

propriedades mecânicas residuais do concreto serão apresentadas e discutidas neste 

trabalho.  

 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento dos riscos de incêndio, Concreto, Propriedades 

mecânicas residuais 
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ABSTRACT 

The stability of a building and consequently the safety of its occupants, in a fire 

situation are directly on to the structure performance mechanical properties of the 

concrete when submitted high thermal loads. 

When a concrete structure is submitted to the action of a fire occurs a process of heat 

transference, for radiation and convection, in the surface of the structure. And by 

conduction through the interior of the struture. From the heat impact on the structure a 

series of physical and chemical processes modify substantially the mechanical 

characteristics of the concrete, such as the spalling. The spalling can occur in a 

explosive form. This phenomenon was observed in our experiments realized, in spite of 

the concrete used in our experiment was of normal density. The objective of this study 

is to investigate the residual mechanical properties of the concrete, dosed with common 

materials of use in the Pernambuco state, when submitted the high temperatures. A 

series of 250 specimens was molded and heated during 30 minutes to temperatures of 

approximately 450ºC and 600ºC in the furnace. After the concrete specimens were 

burned, they were submitted to two types of cooling: a) a slow one where the concrete 

was removed of the furnace and left to the environment to cool; b) a brusque one where 

the specimens were removed from the furnace and placed in a tank with water, in order 

to simulate the action of the firemen; c) the specimens were tested also hot. The intern 

and superficial temperature of the specimens were observed by thermocouples. The 

results of these residual mechanical properties of the concrete will be presented and 

discussed in this work. 

 

 

 

Key words: Fire risk management, Concrete , Residual mechanical properties 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

No vale dos Tigre-eufrates a cerca de 3200 AC, vivia um grupo de sacerdotes 

conhecidos como Sacerdotes de Asipu. Uma de suas funções era servir de consultores 

para situações difíceis, ou seja, incertas. Quando um sacerdote era consultado a respeito 

de um empreendimento arriscado, ou sobre a localização para a construção de um 

prédio, esse identificava as dimensões importantes do problema e identificava as 

alternativas. Após o entendimento do problema o sacerdote Asipu consultava os deuses 

sobre o sucesso ou falha de cada alternativa. Em outras palavras, para cada alternativa, 

se os sinais fossem favoráveis, ele marcaria um sinal positivo, senão ele marcaria um 

sinal negativo. Depois da analise completa, o sacerdote Asipu recomendaria a 

alternativa mais provável. Toda essa análise era documentada em um relatório, gravado 

sobre um pedaço de argila. 

As práticas dos sacerdotes da Babilônia marcam a primeira instância da 

preocupação do homem com o gerenciamento dos riscos. Segundo The Webster’s 

Collegiate Dictionary, 5th edition, apud Kumamoto e Henley (1996) define risco como 

a chance de perda, o grau de probabilidade de perda. Os Asipus expressavam seus 

resultados com certeza, confiança e autoridade. Pois os sacerdotes eram capazes de se 

comunicarem com os deuses. E os desuses nunca erram. Diferentemente dos sacerdotes 

Asipu, os modernos analistas de riscos expressam seus resultados em termos de 

probabilidades matemáticas e modelos que descrevem os fenômenos físicos envolvidos. 

O gerenciamento dos riscos do passado estava baseado na certeza e em tentativas e 

acertos. 

Por outro lado, é preciso considerar que um erro médico é em apenas uma pessoa. 

Quando o engenheiro comete um erro no projeto de um produto ou processo, talvez por 

não reconhecer as conseqüências de suas próprias decisões, com resultado do não 

gerenciamento das incertezas, é provavelmente muitas pessoas sofrerão o impacto. 

Logo, o seguinte questionamento é apropriado: O que é mais importante para o bem 

estar da sociedade, o médico ou o engenheiro que busca identificar incertezas? 

Deficiências no projeto em geral têm como conseqüências falhas nas barreiras de 

proteção do sistema, problemas de manutenção, entre outros. O não gerenciamento das 

incertezas poderá causar ou contribuir para que os desastres se materializem. 
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Em uma sociedade agrária o desenvolvimento tecnológico é lento, ou seja, há 

poucas mudanças nos processos e produtos. Em uma sociedade industrializada, em 

contrapartida, observamos que ao longo dos anos os engenheiros têm projetado e 

construído plantas de processamento cada vez maiores, perigosas e complexas. A 

energia armazenada em uma planta de processamento aumentou consideravelmente, 

tornando os riscos e as conseqüências dos mesmos bem maiores. Por exemplo, há 30 

anos, uma planta de processamento de nafta, considerada grande, era capaz de produzir 

aproximadamente 50 mil toneladas de etileno por ano. Atualmente tais plantas são 

consideradas anti-econômicas. Como resultado, as organizações e o público em geral, 

tomaram consciência dos riscos decorrentes do contínuo progresso de que somos 

testemunhas. Vale ressaltar que, a freqüência de acidentes com potencial para 

fatalidades múltiplas tem crescido consideravelmente após 1960.  Os principais perigos 

são incêndio, explosão e vazamento.  Soma-se a isto o fato de que incêndios ou 

explosões podem ocorrer em uma subestação, em uma refinaria ou em shopping centers, 

a exemplo da explosão ocorrida em 1997 em Osasco-São Paulo. Ao mesmo tempo 

observamos que muitos gerentes confiam exageradamente na sua experiência para 

gerenciar os riscos tecnológicos do processo, tais como incêndio, explosão ou 

derramamento de substâncias tóxicas. Por outro lado, esses gerentes têm pouca ou 

nenhuma experiência no gerenciamento desses riscos (DUARTE, 2002). 

Na indústria de processamento, incêndios causam as mais freqüentes e severas 

perdas. Por exemplo, segundo DRYSDALE (1986), no Reino Unido, as perdas diretas 

(i.e., perdas físicas, perdas humanas, perdas na produção, etc.), provavelmente, excedem 

$1 bilhão de libras esterlinas, enquanto que mais de 800 pessoas morrem em incêndios a 

cada ano. Já nos Estados Unidos da América, estima-se que os custos anuais provindos 

de incêndios são algo em torno de $85 bilhões de dólares, segundo QUINTIERE (1998). 

Quando se analisam as perdas humanas, ou seja, o número de vítimas provenientes de 

incêndios, verifica-se que os números são elevados. Segundo COX (1996), cerca de 10 

a 20 fatalidades para cada um milhão da população mundial, a cada ano, são em virtude 

de incêndios. 

O Brasil vem sofrendo perdas incalculáveis de vidas humanas, perdas ecológicas e 

financeiras, decorrentes dos incêndios que afetam as plantas de processamento, 

edificações, espaços urbanos e as áreas florestais e matas. A falta de uma política 

nacional aliada à inconsistência dos dados estatísticos de incêndios impede visualizar 

uma dimensão precisa dos fatos que ocorre no país. Contudo assumindo que as perdas 
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diretas no país são 20% das do Reino Unido, chega-se a um total de $200 milhões de 

libras esterlinas a cada ano. Em termos de reais, isto equivale a aproximadamente um 

montante de R$ 932 milhões de reais a cada ano. Com isso, constata-se que tal ônus é 

algo não coerente com a economia nacional. 

O gerenciamento de risco é uma ciência que permite ao homem conviver de 

maneira mais segura com os riscos a que estão expostos, tendo como função proteger os 

seres humanos, seus recursos materiais e o meio ambiente (MELO, 2002). Segundo 

Fitzgerald (2003) o gerenciamento do risco é para tomar uma decisão levando em 

consideração as incertezas.O Gerenciamento dos riscos inicia-se no entendimento do 

problema, ou seja, inicialmente é imprescindível que os seguintes questionamentos 

sejam respondidos: a) O que pode dar errado? b) Como pode dar errado? c) Qual é o 

problema? d) Quão grave ele é? e) Como você sabe? e f) Quais as alternativas para 

solucioná-los? (DUARTE, 2004). 

Diante de tal situação Fitzgerald (2003) propõe o gerenciamento de risco de 

incêndio baseado no desempenho, conforme esquematizado na Figura 1.1. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Modelo de gerenciamento baseado no desempenho. Fonte Fitzgerald ( 2003) 
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No modelo de gerenciamento dos riscos proposta na Figura 1.1, fica claro que o 

desenvolvimento de um programa para o gerenciamento das incertezas só é possível a 

partir do entendimento do problema e de uma avaliação quantitativa dos cenários 

identificados. Sendo assim, a avaliação de desempenho inclui a intenção de avaliar a 

interação existente entre a edificação e o incêndio. Conforme esquematizado na Figura 

1.2, abaixo. 

Como propor um sistema de prevenção, sem procedermos a uma caracterização 

dos riscos.  A caracterização dos riscos refere-se à caracterização dos riscos às pessoas, 

à propriedade, à continuidade operacional, à missão da organização, à comunidade e ao 

meio ambiente. E para procedermos a uma análise dos riscos (i.e. caracterização dos 

riscos) é preciso responder antes questionamentos sobre o impacto estrutural e dos 

produtos de combustão. Dentro desse contexto, o presente estudo buscará lançar uma 

luz sobre o impacto estrutural de incêndio em estruturas de concreto. Através da análise 

experimental do efeito do fogo nas propriedades mecânicas do concreto. 

O entendimento de como uma edificação irá se comportar em um incêndio não é 

tão simples, tendo em vista que as alterações causadas devido ao impacto de elevadas 

cargas térmicas dependem de vários fatores como, por exemplo, projeto da edificação e 

material utilizado para construção. A avaliação do desempenho possui uma ligação 

direta com a engenharia estrutural, tendo em vista que nesta fase dentre outros estudos 

procura-se entender o comportamento da estrutura de uma determinada edificação 

quando submetida a um incêndio, figura 1.2. Logo se faz necessário uma interação entre 

o engenheiro estrutural e o processo de gerenciamento de risco de incêndio. A fim de se 

minimizar o efeito da ação do incêndio é importante que se estude, dentre outros fatores, 

o comportamento dos materiais que compõem uma estrutura frente a uma carga térmica. 
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Figura 1.2 – Modelo de gerenciamento dos riscos baseado no desempenho: Avaliação do 

desempenho. Fonte Fitzgerald ( 2003) 

Diante de um incêndio as propriedades mecânicas do concreto sofrem grandes 

modificações, sendo a principal delas a perda de resistência à compressão. Essas 

modificações podem ser geradas por processos físicos ou químicos. Como processo 

físico pode-se citar o lascamento (spalling) do concreto que consiste no desprendimento 

de camadas de concreto da peça estrutural. 

O dimensionamento de uma estrutura para uma situação de incêndio, representado 

esquematicamente na Figura 1.3, deve ser um processo de melhoria contínua, ou seja, 

deve-se estar sempre procurando respostas de como melhor dimensionar uma estrutura 

de concreto armado para uma exposição a elevadas temperaturas. É neste contexto que 

se desenvolve o presente trabalho.  

O entendimento do comportamento das propriedades mecânicas do concreto 

possibilitará a determinação dos possíveis modos de falha de uma estrutura, os quais são 

dados de entrada para uma análise estrutural para o incêndio, Figura 1.3. Segundo 

Johann (2002) todas as possíveis reações mecânicas necessitam ser consideradas para se 

determinar os modos de falhas que são de interesse, e a contribuição desses modos 

necessitam ser quantificados. 
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Figura 1.3 – Processo para desenvolvimento de um projeto estrutural em situação de incêndio. 

Fonte Johann ( 2002) 
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Quando um engenheiro estrutural projeta uma estrutura, a carga a que ela estará 

submetida deve ser prevista de forma similar quando um engenheiro de segurança 

contra incêndios executa um projeto contra incêndio. O engenheiro de incêndios deve 

decidir a quantidade de material que irá queimar e o tempo associado.  A intenção do 

projeto do incêndio é ajudar o engenheiro a formar uma opinião sobre as possíveis 

conseqüências e estabelecer um embasamento para estimar os riscos de um incêndio. 

Não há uma metodologia ou procedimento que possa ajudar o engenheiro a definir o 

projeto do incêndio. Entretanto deve-se usar todas as informações disponíveis sobre tipo 

de construção, sistema de proteção e ocupação, o que há dentro do edifício, juntamente 

com o seu conhecimento a priori para formular o projeto de combate a incêndio. A 

concepção de um projeto de combate a incêndio poderá ser desenvolvida observando-se 

as etapas de crescimento, desenvolvimento e extinção do incêndio, Figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Desenho esquemático do desenvolvimento de incêndios em espaços confinados. 

Adaptado de DUARTE (2001) 
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• Chama Estabelecida (EB): definido como o tamanho do fogo que inicia a análise da 

edificação; 

• Completo envolvimento do ambiente (FRI): é uma condição onde as superfícies dos 

combustíveis expostas em um ambiente estão queimando. 

É aceito internacionalmente que danos estruturais são mais prováveis de acontecer 

após o completo envolvimento do ambiente em chamas, ou seja, o Full Room 

Involement –FRI (DUARTE, 2002). Contudo é coerente questionar se o dano estrutural 

poderá acontecer antes do flashover (i.e. FRI), visto que segundo Buchanan (2002) a 

taxa de aquecimento e o tempo de exposição do concreto ao incêndio influenciam na 

sua degradação. Embora os resultados do presente estudo não sejam conclusivos, tal 

tendência vem a comprometer o processo de evacuação dos ocupantes, o qual deverá ser 

iniciado e finalizado na etapa de crescimento do incêndio, visto que, segundo Buchanam 

(2002) as condições em um ambiente em chamas torna-se ameaçador à vida humana 

durante o período de crescimento. Após o flashover, a sobrevivência não é possível 

devido às extremas condições de calor, temperatura e gases tóxicos. Além disso a perda 

observada na resistência à compressão foi bastante significativa em temperaturas 

pertencentes a etapa de crescimento do incêndio. 
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2.0 - OBJETIVOS 

2.1 - Geral 

No desenvolvimento de um projeto o Engenheiro Estrutural necessita de uma 

metodologia comprovada que leve em consideração variáveis, tais como tensões de 

compressão, cisalhamento, tração e flexão em peças estruturais, quando submetidas a 

elevadas temperaturas. Este estudo tem como objetivo observar o impacto de elevadas cargas 

térmicas nas propriedades mecânicas do concreto (resistência à compressão, resistência à 

tração por compressão diametral, módulo de elasticidade, resistência à tração na flexão) 

confeccionados com materiais de uso comum no Estado de Pernambuco. Tendo por intenção 

entender melhor o comportamento do concreto estrutural em uma situação de incêndio. É 

importante dar início a uma integração do engenheiro estrutural com uma análise, a qual 

incorpore os conceitos do projeto estrutural com conceitos de tempo-temperatura, condições 

de carga física, falhas de modos estruturais, etc. Em outras palavras, o presente trabalho deve 

facilitar o entendimento sobre o comportamento do concreto estrutural quando submetido ao 

incêndio a fim de se garantir a integridade estrutural durante e após o incêndio.  

2.2 - Específicos 

- Revisão e análise das atuais Normas Brasileiras da ABNT voltadas para edificações 

em situação de incêndio em estrutura de concreto armado; 

- Desenvolver um entendimento necessário para realização padronizada de ensaios com 

fornalhas; de modo compatível com as propostas internacionais; 

- Estudo do comportamento mecânico residual para concretos estruturais quando 

submetidos às temperaturas de 450ºC e 600ºC; 

- Observar o comportamento mecânico dos concretos estruturais quando submetidos a 

um resfriamento lento e um resfriamento brusco. 

. 
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3.0 – REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 – Concreto 

O concreto é um material de construção resultante da mistura, em quantidades racionais, 

de aglomerante (cimento), agregados (pedra e areia) e água. Logo após a mistura o concreto 

deve possuir plasticidade suficiente para as operações de manuseio, transporte e lançamento 

em formas, adquirindo coesão e resistência com o passar do tempo, devido às reações que se 

processam entre aglomerante e água. Em alguns casos são adicionados aditivos que 

modificam suas características físicas e químicas. Aditivos são substâncias adicionadas 

intencionalmente ao concreto com a finalidade de melhorar certas características do mesmo, 

como seja: aumento de compacidade, aumento de resistência mecânica, melhora da 

trabalhabilidade, da impermeabilidade, diminuição da retração, aumento da durabilidade, etc 

(MORAIS, 1982). 

Segundo Neville (1997) pelo menos três quartos do volume do concreto são ocupados 

pelos agregados, logo não surpreende que a sua qualidade seja de considerável importância. O 

agregado não só pode influenciar a resistência do concreto, pois agregados com propriedades 

indesejáveis podem não apenas produzir um concreto pouco resistente mas também podem 

comprometer a durabilidade e o desempenho estrutural do concreto (NEVILLE, 1997). 

3.1.1 - Resistência à compressão 

O concreto simples de resistência normal possui como uma das características principais 

boa resistência a compressão, fc (tensão normal de ruptura a compressão). 

A tenção mínima de ruptura (fck), na qual se baseia o cálculo das peças de concreto 

simples ou armado, é fixada dependendo da confecção do concreto simples e a partir da 

tensão mínima à compressão com 28 dias de idade, determinada normalmente rompendo 

corpos de provas cilíndricos com 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura. 

Segundo a NBR 5739 : 1994 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos a resistência à compressão – o valor da resistência à compressão deve ser obtido, 

dividindo-se a carga de ruptura pela área da seção transversal do corpo-de-prova. A força de 

ruptura é obtida através de uma prensa, Figura 3.1. 

A figura 1 apresenta também, alguns detalhes dos ensaios de resistência à compressão 

com corpos-de-prova que foram expostos ao impacto de altas cargas térmicas com a 
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finalidade de observar o comportamento desta propriedade em elevadas temperaturas. Uma 

abordagem mais detalhada será dada no decorrer deste trabalho. 

 

 

 

 

                                                                             (a) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             (b) 

 

 

(c) 

Figura 3.1 – (a) Detalhe do corpo-de-prova ensaiado na primeira etapa (b) Corpos-de-prova ensaiados 

após resfriamento (c) Corpo-de-prova ensaiado a quente 

Para os ensaios da primeira etapa, onde a exposição foi sucedida por um resfriamento, 

os corpos-de-prova foram capeados. Este processo consiste em uma regularização das faces 

do corpo-de-prova com enxofre, Figura 3.1 (a) e (b). Já os corpos-de-prova ensaiados a quente 

foram retificados figura 3.1 (c). Na Figura 3.2 pode-se acompanhar o processo de retificação 

dos corpos-de-prova. 

Uma forma de monitorar a correta execução do ensaio de resistência à compressão seria 

a observação da forma de ruptura dos corpos de prova, que ao se afastar da forma cônica e se 

aproximar da forma colunar (fendimento) deve, a princípio, apresentar valores de resistência à 
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compressão reduzida. As formas de rupturas podem ser observadas nas fichas de ensaio de 

resistência à compressão no anexo C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Processo de retífica para regularização das faces do corpo-de-prova 

Para melhor entendimento deste trabalho algumas definições devem ser dadas: 

- Concreto de alta resistência (High-strength Concrete - HSC): segundo MacGregor (1997) 

concreto com resistência acima de 6000 psi (40MPa) são referidos como concretos de alta 

resistência. Porém Neville (1997) levanta que quanto à resistência, deve-se notar que a 

conotação da expressão “alta resistência” mudou significativamente ao longo do tempo: há 

algum tempo, 40 MPa era considerado um valor alto, mais tarde, 60 MPa se tornou um valor 

de resistência. Logo neste trabalho será considerado um concreto de alta resistência os que 

possuírem resistência acima de 60 MPa. 

- Concreto de alto desempenho (High-performance Concrete – HPC): segundo Díaz 

(1998) entende-se por alto desempenho os concretos de pequenos volume de vazios, alta 

compacidade e resistências mecânicas adequadas e compatíveis com as necessidades 

estruturais de hoje. Porém Neville (1997) afirma que Concreto de alto desempenho é o mesmo 

que concreto de alta resitência, mas, em muitos casos, a alta durabilidade é a propriedade 

necessária, embora, em outros casos, seja o módulo de elasticidade a característica procurada. 

Neste trabalho concreto de alto desempenho não será considerado o mesmo que concreto de 

alta resistência, tendo em vista que um concreto de resistência normal pode possuir um boa 

durabilidade, a qual é uma das principais característica do concreto de alto desempenho. 

- Concreto de agregados leves (Lightweight Concrete): segundo Neville (1997) na prática, a 

massa específica dos concretos de densidade normais varia entre 2200 Kg/m3 e 2600 Kg/m3 . 

Já para os concretos de agregados leves a massa específica varia entre 300 Kg/m3 e 1800 

Kg/m3.  
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3.1.2 - Módulo de Elasticidade ou Módulo de deformação longitudinal 

A resistência à compressão é uma propriedade que se menciona muito, por que é de 

fundamental importância no projeto de estruturas de concreto. No entanto, qualquer tensão é 

acompanhada de uma deformação e vice-versa. Logo dentro de um intervalo muito amplo, a 

relação entre tensões e deformações é de fundamental interesse no projeto estrutural (Neville, 

1997). 

O valor do módulo de elasticidade é obtido através do ensaio excutado segundo a NBR 

8522 : 2003 – Concreto – Determinação dos módulos estáticos de elasticidade e de 

deformação e da curva tensão-deformação. Esta propriedade consiste na relação entre a tensão 

e a deformação, Equação 3.1. 

310−∗
−
−

=
ab

ab
ciE

εε
σσ

(Equação 3.1) 

onde: 

- bσ é a tenção maior, em megapascals ( bσ = 0,3fc); 

- aσ  é a tenção básica, em megapascals ( aσ = 0,5MPa); 

- bε é a deformação específica média dos corpos-de-prova ensaiados sob tensão maior; 

- aε é a deformação específica média dos corpos-de-prova ensaiados sob tensão básica. 

Para um melhor entendimento de como esta relação é obtida a NBR 8522: 2003 

apresenta o Gráfico 3.1. 
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Gráfico 3.1 – Representação esquemática do carregamento para a determinação do módulo de 

elasticidade. Fonte NBR 8522 

Este experimento consiste em realizar 3 ciclos de carga e descarga até as tenções maior 

e básica para que sejam feitas as leituras das deformações bε e aε , conforme Gráfico 3.1. 

O teste de módulo de elasticidade residual sem pré-carga foi executado sobre corpos-de-

prova cilíndricos de concreto, 15x30cm, de acordo a NBR 8522, Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Detalhe do teste de módulo de elasticidade 

Para medir as deformações do corpo-de-prova foram utilizados dois transdutores de 

deslocamentos, figura 3.3, adquiridos pelo RISCTEC. Procurou-se fixar estes aparelhos de 

modo que fossem atendidas as exigências da NBR 8522.  
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Estes transdutores também foram conectados a um spider (sistema de aquisição de 

dados), fornecendo leituras digitalizadas. Para fixação dos transdutores desenvolveu-se um 

sistema com duas madeiras coladas ao corpo-de-prova. Estas madeiras tinham seus centros de 

massa fixados nas bases de medições às quais eram de 15 cm. 

Devido ao sistema de fixação dos transdutores o ensaio não foi executado para os 

corpos de prova a quente. 

Maiores detalhes dos equipamentos serão dados no capítulo de Metodologia e detalhes 

experimentais.  

3.1.3 - Resistência à tração por compressão diametral 

Embora o concreto não seja normalmente projetado para resistir à tração, o 

conhecimento dessa propriedade é útil para a estimativa da carga à qual ocorre fissuração 

(Neville, 1997). Segundo Neville (1997) a resistência à tração também interessa no caso de 

estruturas de concreto simples sujeitas a abalos sísmicos, como barragens. Outras estruturas 

como pavimentos rodoviários e aeroportuários, são projetadas com base na resistência à 

flexão, que implica resistência à tração. 

O ensaio de resistência à tração por compressão diametral é um dos ensaios para se 

determinar esta propriedade do concreto. Seu valor é determinado submetendo-se o corpo-de-

prova cilíndrico a esforços de compressão linearmente distribuídos e diametralmente opostos 

de acordo com a NBR 7222 : 1994 – Argamassa e concreto – Determinação da resistência à 

tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos, Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 – Disposição do corpo-de-prova no ensaio de resistência à tração por compressão diametral. 

Fonte NRB 7222 
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Segundo a NBR 7222 esta resistência é calculada pela Equação 3.2.  

Ld
Ff Dt ⋅⋅
⋅

=
π

2
,  (Equação 3.2) 

onde: 

- ft,D é a resistência à tração por compressão diametral, expressa em MPa. 

- F é a carga máxima obtida no ensaio 

- d é o diâmetro do corpo-de-prova 

- L é a altura do corpo-de-prova 

A figura 3.5 mostra um maior detalhe de como o ensaio foi realizado neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Detalhe do ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

 A realização deste ensaio limitou-se as exposições com resfriamento porque a prensa 

utilizada para os ensaios a quente não possuía infra-estrutura. Maiores detalhes serão dados no 

transcorrer deste trabalho. 

 3.1.4 - Resistência à tração na Flexão 

Este ensaio é um outro método para se determinar a resistência à tração do concreto. O 

ensaio é realizado com corpos-de-prova de concreto prismáticos de acordo com a MB 3483 : 

1991 – Concreto – Determinação da resistência à tração na flexão em corpos-de-prova 

prismáticos, Figura 3.6. 

O teste de resistência à tração na flexão residual sem pré-carga foi executado sobre 

corpos-de-prova prismáticos de concreto 15x15x50cm de acordo à MB 3483. Este teste 

também só foi possível para os ensaios com resfriamento. 
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Figura 3.6 – Disposição do corpo-de-prova no ensaio de resistência à tração na flexão. Fonte MB 3483 

A Figura 3.7 mostra um maior detalhe de como o ensaio foi realizado neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Detalhe do ensaio de resistência à tração na flexão. 

3.2 - Concreto Armado 

A baixa resistência à tração do concreto simples, inviabiliza o seu uso em peças como 

tirantes e vigas. A associação do concreto simples com o aço (ótima resistência à tração) que 

constitui a armadura do material composto deu origem ao concreto estrutural. 

A boa aderência entre o concreto e a armadura garante a ligação dos materiais. 
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As armaduras devem seguir a trajetória das tensões principais de tração, ao ocorrer a 

ruptura do concreto da zona tracionada da seção, a armadura costura as partes resultantes, 

restando apenas uma fissura como registro desta ruptura. 

No concreto armado a armadura é livre de solicitações iniciais.  

A boa aderência entre o concreto e a armadura, permite a mobilização da armadura 

imersa na massa de concreto. 

O concreto serve como proteção para a armadura, evitando entre outros processos a 

corrosão mesmo na presença de pequenas fissuras.  Existem limites para as aberturas das 

fissuras e de cobrimentos adequados. 

Os dois materiais apresentam valores muito próximos dos Coeficientes de dilatação 

térmica, evitando-se problemas relativos à diminuição, ou até mesmo a eliminação, da 

aderência entre os dois materiais, ou seja, admiti-se uma aderência perfeita entre o concreto e 

o aço, desta maneira as armaduras vão estar sujeitas às mesmas deformações do concreto que 

as envolve. 

3.2.1 - Vantagens 

- materiais econômicos e disponíveis com abundância; 

- grande facilidade de moldagem, permitindo adoção das mais variadas formas; 

- emprego extensivo de mão-de-obra não qualificada e equipamentos simples; 

- elevada resistência à ação do fogo e ao desgaste mecânico; 

- grande estabilidade sob a ação de intempéries, dispensando trabalhos de manutenção; 

- aumento de resistência à ruptura com o tempo; 

- facilidade e economia na construção de estruturas contínuas, sem juntas. 

3.2.2 - Desvantagens 

- a maior desvantagem do concreto armado é a sua massa específica elevada (2,5 ton/m³), a 

utilização de agregados leves permite reduzir o peso do concreto em cerca de 40%, porém 

esses agregados não são geralmente disponíveis em condições competitivas; 

- dificuldades para reformas ou demolições; 

- baixa proteção térmica; 

- necessidade de impermeabilização de coberturas e ou superfícies em contato permanente 

com água. 

 

 



Capítulo 3                                                                                                       Referencial teórico 

 19

3.3 - Histórico das Normas Brasileiras para dimensionamento de 
estruturas de concreto armado para resistência ao fogo. 

No Brasil a normalização cabe a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

sociedade civil com intuito não-lucrativo, com sede no Rio de Janeiro.  

As normas possuem o objetivo de dar diretrizes aos cálculos e métodos de execução de 

obras e serviços, assim como as condições mínimas de segurança. 

Convém assinalar que as normas não são estáticas. Elas vão sendo aperfeiçoadas e 

alteradas com o tempo, acompanhando a evolução da indústria a da técnica. É estabelecido, 

pela ABNT, uma revisão obrigatória de cada norma de cinco em cinco anos. 

Pode-se afirmar, que no Brasil, a preocupação com a análise estrutural de edifícios em 

situação de incêndio, é bastante recente. No mundo desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, 

Japão e na Europa, no entanto, seja em estruturas de concreto, seja nas metálicas, a 

preocupação com a segurança contra incêndio se fez presente há muitas décadas 

Para o dimensionamento de estruturas em concreto armado, no Brasil, a ABNT com  a 

NB-1/1978 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado  – já mencionava no item 

6.3.3.1 – cobrimento – que caso as estruturas devessem ser resistentes ao fogo, o cobrimento 

deveria atender às exigências da NB – 503 – Exigências particulares das obras de concreto 

armado e protendido em relação à resistência ao fogo, além das especificadas neste item. 

Após um processo de revisão, a ABNT através de um projeto de ementa da NB-1/1978 

colocou em vigor em novembro de 1980 a NBR 6118 – Projeto e execução de obras de 

concreto armado. Esta norma tinha como objetivo fixar as condições gerais as quais deveriam 

ser obedecidas no projeto, na execução e no controle de obras de concreto armado. Esta 

norma também mencionava no item 6.3.3.1 – cobrimento – que as estruturas de concreto 

armado que fossem ser dimensionadas para resistirem ao fogo deveriam ter o seu cobrimento 

atendendo à nova norma em vigor NBR 5627 - Exigências particulares das obras de concreto 

armado e protendido em relação à resistência ao fogo, além das especificadas neste item.  

Em abril de 2000 iniciou-se um projeto de revisão da NBR 6118:1978 e em 2001 a 

norma brasileira NBR 5627: 1980 foi cancelada pela ABNT por ser considerada 

desatualizada.  

O anexo B, constante na versão de 2001 do texto de revisão da NBR 6118, fornecia as 

demissões mínimas a serem consideradas em projeto, para os elementos de concreto em 

função dos Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF); apresentava também os fatores 

de redução das características mecânicas do concreto e do aço em função da temperatura 
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(COSTA, 2003). Porém na versão conclusiva, NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de 

concreto – Procedimento, o referido texto da revisão foi simplesmente retirado, ficando o 

Brasil sem nenhuma referência para dimensionamento de obras de concreto armado em 

situação de incêndio.  

A NBR 5627 fixava as condições particulares exigíveis das obras de concreto armado e 

protendido em relação à resistência ao fogo. Esta norma definia como critério básico para 

classificar as estruturas quanto à resistência a elevadas temperaturas a duração do TRRF, 

medido pelos ensaios normalizados. Consideram-se como padrões as durações 60, 120, 180 e 

240min.  

O TRRF pode-ser obtido através da norma ainda em vigor a NBR 14432:2000 – 

Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento, 

tendo esta como objetivo estabelecer as condições a serem atendidas pelos elementos 

estruturais e de compartimentação que integram os edifícios para que , em situação de 

incêndio, seja evitado o colapso estrutural. Para os elementos de compartimentação, devem 

ser atendidos requisitos de estanqueidade e isolamento por um tempo suficiente para 

possibilitar: 

- fuga dos ocupantes da edificação em condições de segurança; 

- segurança das operações de combate ao incêndio; 

- minimização de danos a edificações e à infra estrutura pública. 

Esta norma, NBR 14432 : 2000,  cita que outros critérios podem ser usados para obter os 

objetivos por ela citados, como por exemplo normas internacionais, desde que sejam 

comprovados por profissionais competentes. 

Algumas definições dadas pela NBR 14432 : 2000 são de grande importância: 

- Carga de incêndio: soma das energias caloríficas que poderiam ser liberadas pela 

combustão completa de todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive os 

revestimentos das paredes divisórias, pisos e tetos. 

- Carga de incêndio específica: valor da carga de incêndio dividido pela área do piso 

considerado. 

- Compartimentação: medida de proteção passiva por meio de vedos, fixos ou móveis, 

destinados a evitar ou minimizar a propagação de fogo, calor e gases, interna ou externamente 

ao edifício, no mesmo pavimento ou para outros pavimentos e riscos a edifícios vizinhos. 
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- Compartimento: edificação ou parte dela, compreendendo um ou mais cômodos, espaços 

ou pavimentos, construídos para evitar a propagação do incêndio de dentro para fora de seus 

limites, incluindo a propagação entre edifícios adjacentes quando aplicável. 

- Elemento Estrutural: todo e qualquer elemento construtivo do qual dependa a resistência e 

a estabilidade total ou parcial da edificação. 

- Estanqueidade: capacidade de um elemento construtivo de impedir a ocorrência de 

rachaduras ou aberturas, através das quais podem passar chamas e gases quentes capazes de 

ignizar um chumaço de algodão, conforme estabelecido nas NBR 5628 e 10636. 

- Fator de massividade: razão entre o perímetro exposto ao incêndio e a área da seção 

transversal de um perfil estrutural. 

- Incêndio padrão: elevação padronizada de temperatura em função do tempo, dada pela 

equação 3.3. 

θg = θo + 345log (8t+1)  (Equação 3.3) 

onde: 

t é o tempo, em minutos; 

θo é a temperatura do ambiente antes do início do aquecimento, em graus Celsius, geralmente 

tomada igual a 20°C; 

θg é a temperatura dos gases, em graus Celsius, no instante t. 

- Incêndio Natural: variação de temperatura que simula o incêndio real, função da geometria, 

ventilação, características térmicas dos elementos de vedação e da carga de incêndio 

específica. 

- Isolamento: Capacidade de um elemento construtivo de impedir a ocorrência, na face que 

não está exposta ao incêndio, de incrementos de temperatura maiores que 140°C na média dos 

pontos de medida ou maiores que 180°C em qualquer ponto de medida, conforme 

estabelecido nas NBR 5628 e NBR 10636 

- Proteção ativa: Tipo de proteção contra incêndio que é ativada manual ou automaticamente 

em resposta aos estímulos provocados pelo fogo, composta basicamente das instalações 

prediais de proteção contra incêndio. 

- Proteção passiva: conjunto de medidas incorporado ao sistema construtivo do edifício, 

sendo funcional durante o uso normal da edificação e que reage passivamente ao 

desenvolvimento do incêndio, não estabelecendo condições propícias ao seu crescimento e 

propagação, garantindo a resistência ao fogo, facilitando a fuga dos usuários e a aproximação 

e o ingresso no edifício para o desenvolvimento das ações de combate. 
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- Resistência ao fogo: Propriedade de um elemento de construção de resistir à ação do fogo 

por determinado período de tempo, mantendo sua segurança estrutural, estanqueidade e 

isolamento, onde aplicável. 

- Tempo equivalente de resistência ao fogo: tempo, determinado a partir do incêndio 

padrão, necessário para que um elemento estrutural atinja a máxima temperatura calculada por 

meio do incêndio natural considerado. 

- Tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF): tempo mínimo de resistência ao fogo, 

preconizado por esta Norma, de um elemento construtivo quando sujeito ao incêndio padrão. 

Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) encontram-se na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF), em minuto – Fonte NBR 14432 

 
Grupo Ocupação/uso Divisão 

Classe 
S2 
hs> 
10m 

Classe 
S1 
hs≤ 
10m 

Classe 
P1 

h≤ 6m 

Classe 
P2 

6m <h≤ 
12m 

Classe 
P3 

12m 
<h≤ 
23m 

Classe 
P3 

23m 
<h≤ 
30m 

Classe 
P5 
hs> 
30m 

A Residensial A-1 a   
A-3 90 60 (30) 30 30 60 90 120 

B Serviços de 
hospedagem 

B-1 e   
B-2 90 60 30 60 (30) 60 90 120 

C Comercial 
Varejista 

C-1 a   
C-3 90 60 60 

(30) 60 (30) 60 90 120 

D 

Serviços 
Proficionais, 

pessoais e 
técnicos 

D-1 a  
D-3 90 60 (30) 30 60 (30) 60 90 120 

E Educacional e 
cultura física 

 
E-1 a   
E-6 

90 60 (30) 30 30 60 90 120 

F 
Locais de 
reunião de 

público 

F-1, F-2, 
F-5, F-6 

e F-6 
90 60 60 

(30) 60 60 90 120 

G-1 e  
G-2 não 
abertos 

lateralme
nte e G-3 

a G-5 

90 60 (30) 30 60 (30) 60 90 120 

G Serviços 
automotivos 

G-1 e  
G-2 

abertos 
lateralme

nte 

90 60 (30) 30 30 30 30 60 

H 
Serviços de 

saúde e 
institucionais 

H-1 a  
H-5 90 60 30 60 60 90 120 

I-1 90 60 (30) 30 30 60 90 120 

I Industrial 

I-2 120 90 60 
(30) 60 (30) 90 (60) 120 (90) 120 

J Depósitos J-1 90 60 (30) 30 30 30 30 60 
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  J-2 120 90 60 60 90 (60) 120 (90) 120 
As classificações das edificações quanto à sua ocupação encontram-se descritas no 

Anexo B da NBR-14432 : 2000. 

Os tempos requeridos de resistência ao fogo dos elementos construtivos podem variar 

em função da quantidade do risco e da adoção de medidas complementares de proteção ativa e 

de proteção passiva. Logo, segundo a norma NBR-14432 : 2000 poderá ser adotados métodos 

que determinem estes tempos. 

Tendo em vista a falta de uma norma para o concreto sobre a ação de um incêndio a 

ABNT publicou em novembro de 2004 a NBR 15200 – Projetos de estruturas de concreto em 

situação de incêndio. Esta norma foi elaborada a partir do Eurocode 2 – Design of concrete 

structures – Part 1-2 General rules – Structural fire design, adaptando-o à realidade brasileira. 

A NBR 15200 estabelece os critérios de projeto de estruturas de concreto em situação 

de incêndio e a forma de demonstrar o seu atendimento. 

Os objetivos gerais da verificação de estruturas em situação de incêndio são: 

- limitar o risco à vida humana; 

- limitar o risco da vizinhança e da própria sociedade; 

- limitar o risco da propriedade exposta ao fogo. 

Do ponto de vista da função de suporte, considera-se que os objetivos estabelecidos são 

atingidos se a estrutura mantiver sua capacidade de suporte da construção como um todo ou 

de cada uma de suas partes, evitando o colapso global ou o colapso local progressivo. 

Edificações grandes, sobre tudo mais altas, contendo maior carga de incêndio (energia 

gerada pela combustão do material depositado no edifício), devem atender às exigências mais 

severas para cumprir com os requisitos gerais. Projetos que favoreçam a prevenção ou a 

proteção contra incêndio, em termos desses requisitos gerais, reduzindo o risco de incêndio ou 

sua propagação e especialmente facilitando a fuga dos usuários e a operação de combate, 

podem ter avaliadas as exigências em relação à resistência de sua estrutura ao fogo, conforme 

previsto na ABNT NBR 14432. Estes projetos estariam baseados no desempenho. 

De acordo com a NBR 15200 as propriedades dos materiais podem variar com o tipo de 

agregado usado no concreto e com a temperatura, tabela 3.2.  

 

 

 

 



Capítulo 3                                                                                                       Referencial teórico 

 24

Tabela 3.2 – Valores das relações ckc ff /,θ   e cc EE /,θ   para concretos de massa específica normal 

(2000  kg/m3 a 2800  kg/m3) preparados com agregados predominantemente silicosos ou calcáreos 

Agregado silicoso Agregado Calcáreo Temperatura do 
Concreto θ  

ºC ckc ff /,θ  cc EE /,θ  ckc ff /,θ  cc EE /,θ  

1 2 3 4 5 
20 1,00 1,00 1,00 1,00 

100 1,00 1,00 1,00 1,00 
200 0,95 0,90 0,97 0,94 
300 0,85 0,72 0,91 0,83 
400 0,75 0,56 0,85 0,72 
500 0,60 0,36 0,74 0,55 
600 0,45 0,20 0,60 0,36 
700 0,30 0,09 0,43 0,19 
800 0,15 0,02 0,27 0,07 
900 0,08 0,01 0,15 0,02 

1000 0,04 0,00 0,06 0,00 
1100 0,01 0,00 0,02 0,00 
1200 0,00 0,00 0,00 0,00 
Conforme visto na tabela 3.2 a resistência à compressão do concreto decresce com o 

aumento da temperatura, podendo ser obtida pela seguinte equação: 

ckcc fkf ⋅= θθ ,,  

onde: 

ckf  é a resistência característica à compressão do concreto em situação normal; 

θ,ck é o fator de redução da resistência do concreto na temperatura θ , conforme a tabela 

3.2. 

E o módulo de elasticidade do concreto decresce com o aumento da temperatura, 

podendo ser obtida pela seguinte equação: 

cicEci EkE ⋅= θθ ,,  

onde: 

ciE  é o módulo de elasticidade inicial do concreto em situação normal. Essa mesma 

expressão vale para o módulo secante csiE . 

θ,cEk é o fator de redução do módulo de elasticidade do concreto na temperatura θ , 

conforme a tabela 3.2. 

A NBR 15200 apresenta também o método tabular. Um método que apresenta 

dimensões mínimas para serem atendidas em função do tipo de elemento estrutural e do 

TRRF. 
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Essas dimensões mínimas são normalmente a espessura das lajes, a largura das vigas, as 

dimensões das seções transversais de pilares e tirantes e principalmente a distância entre o 

eixo da armadura longitudinal e a face do concreto exposta ao fogo (c1). 

Segundo esta norma os ensaios mostram que em situação de incêndio as peças de 

concreto rompem usualmente por flexão ou flexo-compressão e não por cizalhamento. Por 

isso considera-se apenas a armadura longitudinal nesse critério. 

Para exemplificar podem-se citar as dimensões mínimas para vigas biapoiadas, tabela 

3.3. 

Tabela 3.3 – Dimensões mínimas para vigas biapoiadas  

Combinações de bmin/c1 
mm/mm TRRF 

min 
1 2 3 4 

bwmin 
mm 

30 80/25 120/20 160/15 190/15 80 
60 120/40 160/35 190/30 300/25 100 
90 140/55 190/45 300/40 400/35 100 
120 190/65 240/60 300/55 500/50 120 
Onde 1, 2, 3 e 4 correspondem ao número de faces exposta ao incêndio. 
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4.0 – INCÊNDIO 

4.1 - Impactos estruturais causados pelo incêndio 

Segundo Quintiere (1998), “A história é marcada por desastres envolvendo incêndios. O 

grande incêndio de Londres em 1666 e o incêndio de Chicago em 1871 causaram destruição 

em milhares de edificações”. Buchanan (2002) afirma ainda que os incêndios em edificações 

causam milhões de mortes e acarretam prejuízos da ordem de bilhões de dólares devido às 

perdas diretas (i.e. perdas físicas – perdas totais e/ou parciais das edificações) a cada ano na 

Nova Zelândia. 

Uma estrutura de concreto armado é conhecida por sua boa resistência térmica, tendo 

em vista que o concreto não é um bom condutor térmico. Vidas podem ser salvas e colapsos 

estruturais reduzidos, caso uma estrutura de concreto armado seja dimensionada de forma a 

suportar uma elevada carga térmica. 

Poucos são os engenheiros estruturais que possuem o conhecimento do comportamento 

estrutural de uma edificação que se encontra sob o efeito de um incêndio. Esses efeitos podem 

ser desastrosos e muitas vezes irreparáveis, Figuras 4.1 e 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4.1) 
             (4.2) 

Figura 4.1 e Figura 4.2 – Desabamento da fábrica de roupas em Alexandria (Egito) e Desabamento de 

edifício em São Petersburgo – Rússia – Fonte COSTA 2002. 
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Casos de danos estruturais também podem ser encontrados no Brasil, Figuras 4.3, 4.4 e 

4.5. 

 
 (4.3)             (4.4) 

Figura 4.3 e Figura 4.4 – Incêndio no Edifício da CESP e Danos nos pilares do Edifício Cacique em 

Porto Alegre – Fonte COSTA 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Incêndio no prédio da Eletrobrás  - Fonte Folha Online 

Além desses incêndios em edifícios pode-se citar também incêndio que aconteceram em 

obras consideradas de grande porte como os incêndios na Ponte Tatuapé (São Paulo), Figura 

4.6, e no Aeroporto Santos Dumont. O incêndio ocorrido na Ponte Tatuapé foi durante a 

madrugada nos barracos da favela instalados sob a obra. Segundo laudo o concreto 
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apresentava uma coloração avermelhada diferente da normal, passando esta obra um processo 

de recuperação estrutural, porém já o incêndio do Aeroporto ocasionou a demolição do quarto 

andar e da cobertura. Segundo o laudo a demolição foi definitiva, tendo em vista os prejuízos 

causados à resistência do concreto pela ação do fogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Danos causados à Ponte Tatuapé após um incêndio – Fonte TECPONT (2005) 

Diante de tal situação o efeito de elevadas temperaturas deve ser de grande relevância 

para projetos estruturais, e para que se possa entender como as estruturas se comportam na 

dinâmica do incêndio é preciso a realização de ensaios, tendo em vista que os tais projetos 

dependem das propriedades mecânicas dos materiais que compõem a estrutura. Logo o bom 

entendimento da dinâmica do incêndio é primordial para que o comportamento estrutural 

aproxime-se ao máximo da realidade. 

4.2 - Comportamento dos incêndios em ambientes fechados 

Nesta seção será abordado o comportamento do incêndio mostrando suas principais 

etapas em espaços confinados de dimensões moderadas ou seja, ambientes com um volume 

não superior a 100 3 já que em ambientes maiores a probabilidade de ocorrer o flashover (i.e. 

envolvimento completo do ambiente por chamas) é bem menor. Segundo Cox (1996), a 

maioria dos incêndios que ocorrem no mundo é verificado em edificações e não em espaços 

abertos, por exemplo, incêndios florestais. 

Para entendermos o comportamento dos incêndios em um ambiente confinado, devemos 

primeiro observar como ele se comporta em um ambiente aberto, Figura 4.7. Com o 

crescimento do incêndio o ar entra na zona de combustão (‘air entrainment’) e a chama 
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desenvolve-se formando uma pluma (i.e. ‘plume fire’), que é uma coluna de gases quente que 

tendem a subir, devido a sua menor densidade (Duarte 2002). Os gases quentes tendem ser 

resfriados e uma quantidade de ar penetra novamente na chama, simultaneamente. A chama se 

auto-extinguirá quando a perda de calor para o ambiente por maior que a produzida pela 

reação de combustão. 

 
Figura 4.7 – Desenho   esquemático de um incêndio em espaço não confinado - Fonte Friedman (1993). 

No espaço confinado o comportamento da chama, no início, será similar ao caso 

anterior, porém os gases quentes que subiram e resfriaram-se no caso anterior agora irão se 

acumular formando uma camada de gases quentes, Figura 4.8. 

À medida que os gases quentes descem abaixo da altura das possíveis aberturas 

existentes no ambiente estes saem, Figura 4.9. Este novo suprimento de ar faz com que a 

chama seja mais intensa, aumentando como conseqüência a quantidade de calor e gases. Vale 

ressaltar que, a camada de gases aquecida irradia calor para outros combustíveis presentes no 

ambiente, e os quais não sofreram ignição, dando início ao processo de evaporação ou pirólise 

(Duarte 2002). Quando esses gases atingem a sua mínima temperatura de ignição na presença 

de uma quantidade suficiente oxigênio, a chama se propaga rapidamente, este fenômeno é 

conhecido como ‘flashover’. 

Ar entrando 
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Figura 4.8 – Etapa inicial do incêndio em um compartimento – Fonte Custer (1997). 

 
Figura 4.9 – Etapa após o crescimento e desenvolvimento do incêndio – Fonte Custer (1997). 

Os danos desses gases quentes às estruturas podem ser observados na Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Caso de incêndio real em uma edificação na cidade do Recife (2004) 
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Nesta estrutura houve um agravante, o tipo de laje (elemento estrutural que ser serve 

como piso e teto). A laje era nervurada, “tipo cabacinha”, onde os vazios existentes neste tipo 

de laje serviram mais ainda para o acumulo dos gases quentes, funcionando como verdadeiras 

fornalhas. Uma outra observação seria quanto as cordoalhas (cabos de aço usados na 

protenção de elementos estruturais) das lajes protendidas que foram partidos, comprometendo 

assim a estrutura. 

4.3 - Início do Incêndio 

Os incêndios podem ser entendidos através de etapas distintas, apesar do tempo de 

magnitude destas etapas variarem consideravelmente (Silva, 2003). 

As etapas típicas de um incêndio sem que haja intervenção no sentido de extingui-lo são 

mostradas na Figura 4.11. 

O início de um incêndio inclui ignição e o desenvolvimento e sustentação de uma 

reação exotérmica. Há muitas formas de ignição, inclusive a ignição espontânea e a 

criminosa. Contudo, em geral, as fontes de ignição são pequenas e possuem uma baixa 

energia, embora suficiente para afetar a maioria dos materiais combustíveis. 

Depois que a chama é estabelecida (EC) qualquer uma das três alternativas abaixo 

relacionadas poderá acontecer: 

1. O incêndio talvez fique limitado à sua origem, ou melhor, o calor resultante não provocará 

a ignição (IG) de outros itens, particularmente se a fonte de ignição estiver isolada; 

2. Se a ventilação não for adequada, o incêndio talvez se auto-extingua ou a sua propagação 

seja lenta, i.e. controlada pela quantidade de oxigênio disponível. Em resumo, devido à 

ventilação ser insuficiente, a propagação do incêndio é relativamente lenta. 

3. Se a ventilação é adequada e há suficiente combustível disponível, o incêndio propaga-se 

até que o ambiente seja completamente envolvido em chamas, i.e. flashover. 
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Estágio Crescimento Desenvolvimento Decaimento 

Comportamento do incêndio Controlado pelo 
combustível 

Controlado pela 
ventilação 

Controle pelo 
combustível 

Comportamento Humano Fuga Morte 

Detecção Detecção de fuma 
ou calor Fumaça externa e chamas 

Controle ativo 

Extinção manual, 
sprinklers, corpo 

de bombeiros, 
controle de 

fumaça 

Controle pelo corpo de Bombeiros 

Controle Passivo 

Flamabilidade, 
Propagação da 

chama na 
superfície 

Resistência ao fogo, contenção, colapso 
estrutural 

 

Figura 4.11 – Curva   típica do comportamento de um incêndio. Adaptado de Buchanan (2002) 

A etapa de crescimento do incêndio na Figura 7 pode ser descrita pela Equação 4.1: 
2tQ ⋅= α  (Equação 4.1) 

onde: 

α  e o fator de crescimento do incêndio (KW/s2) 

t = tempo decorrido a partir da ignição. 

A Equação 4.1 mostra a relação entre o fator de crescimento do incêndio para vários 

pacotes combustíveis, dado que houve o estabelecimento da chama. Essa equação só é válida 

para descrever o comportamento do incêndio entre o estabelecimento da chama e o flashover. 

Ela é conhecida como “t-squared fire” e tem sido usada extensivamente em projetos de 

sistemas de detecção e como parâmetro para seleção do tempo de crescimento do incêndio 

associado a vários materiais. Alguns valores típicos de α  são apresentados na Tabela 4.1. 

Temperatura, 
T(ºC) 

ou 
Taxa de 

Liberação de 
Calor, Q (KW) 

Decaimento 

IG 
EC 

FLASHOVER

Completo 
Desenvolvimento

do Incêndio 
Crescimento 
do Incêndio 

2tQ ⋅=α

Tempo 
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Tabela 4.1 – Valores para o fator de crescimento do incêndio em função do tipo de pacote combustível 

PACOTE COMBUSTÍVEL α  (KW/s2) t(s) 
Sofá 0,1055 50 

Poltrona (39,6 Kg) 0,2931 145 
Poltrona (40,4 Kg) 0,1648 100 
Cadeira de Madeira 0,0042 50 
Cadeira de plástico 0,0140 2090 

Poltrona para duas pessoas 0,1055 120 
Colchão 0,0086 400 
Fonte: Enclosure Fire Dynamics – 2000 (Karlsson & Quintiere) – pág 40 

4.3.1 - Crescimento do Incêndio (‘Growth Stage’) 

O conhecimento sobre a etapa de crescimento de incêndios antes que o ‘flashover’ (vide 

seção 3.4.2) seja atingido é fundamental na engenharia de incêndios, pois essa etapa é 

decisiva para a proteção das pessoas presentes no ambiente, conforme apresentado na figura 

4.11. O crescimento do incêndio inicia-se através da combustão com chama, pois a chama irá 

desenvolve-se envolvendo combustíveis próximos a fonte de ignição. Uma vez estabelecida à 

combustão com chama a probabilidade de que a chama envolva todo o ambiente é alta, a 

menos que haja algum tipo de prevenção para controlar ou extinguir completamente o fogo. 

Detetores de fumaça e de calor são projetados para operar nesta etapa. Os sistemas de 

‘sprinkles’ também são dimensionados para operar antes do ‘flashover’, enquanto o fogo é 

pequeno e pode ser controlado com uma moderada quantidade de água. 

A velocidade de crescimento do incêndio irá depender da geometria e arranjo físico do 

combustível, bem como de suas características, até que o tamanho do incêndio seja limitado a 

uma área do combustível ou restrito devido a fornecimento de oxigênio. 

O crescimento de um incêndio poderá durar alguns minutos até algumas horas. Para um 

ambiente bem ventilado e modestamente mobiliado o tempo entre a ignição e o ‘flashover’ é 

de cerca de cinco (5) minutos, para uma energia liberada em torno de 1MW. 

4.3.2 - Definição do ‘flashover’ 

O ‘flashover’ marca a transição entre o período de crescimento e o de queima, Figura 

4.11, razão pela qual ele deve ser definido de forma mais precisa, afim de que os fatores que 

determinem a duração do crescimento dos incêndios possam ser examinados. Há na literatura 

muitas definições (Thomas apud Drysdale,1986), porém as mais comuns são a seguir 

mencionadas. 
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- ‘Flashover’ é a transição de um incêndio localizado para um incêndio generalizado, 

quando todo o combustível presente no ambiente esta queimando; 

- ‘Flashover’ é a transição de um incêndio controlado pelo combustível para um 

incêndio controlado pela ventilação; 

- ‘Flashover’ é a propagação repentina da chama através dos gases e vapores não 

queimados próximos ao teto. 

Uma definição semelhante é dada por Fitzgerald (1998) que define o flashover como a 

rápida ignição, quase que em conjunta, de todos os gases dentro da sala de origem 

observando-se um fluxo de calor irradiado de 20 KW/m2 ao nível do piso e a temperatura dos 

gases na altura do teto em torno dos 600ºC. Após o flashover a temperatura estará em torno de 

1000ºC.  

Quintiere (1998) afirma que flashover é um evento que pode ocorrer quando a 

temperatura dos gases aquecidos no teto da sala de origem estiver entre 500ºC e 600ºC, 

deixando assim, a mesma totalmente repleta de chamas, Figura 4.12. 

 
Figura 4.122 – Representação do Flashover em um ambiente confinado – Fonte Custer (1997) 

4.3.3 - Etapas para o desenvolvimento de um incêndio 

Ambientes que possuem um volume inferior a 100m3 o mecanismo de envolvimento da 

chama é o “flashover”. Os incêndios não se desenvolvem através de um único processo. Ao 

contrário eles possuem vários estágios de crescimento, com peculiaridades específicas. 

Quando as condições necessárias estão presentes (tais como ventilação; layout; altura do teto; 

localização das janelas e portas, material de revestimento das paredes, teto e piso; entre 

outros) o incêndio poderá desenvolver-se até atingir o estágio seguinte. Os estágios de 

desenvolvimento de um incêndio estão exemplificados na Figura 4.13. Por outro lado, se estas 

condições estão ausentes o incêndio tenderá a se auto-extinguir. 
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Figura 4.13 – Etapas de desenvolvimento de um incêndio. FONTE: Fitzgerald, (2003) 

Ponto de aquecimento: um aumento de temperatura é verificado.O processo de volatilização 

começa a ser acelerado. Em alguns materiais uma descoloração é visível.  

Ponto de ignição: é o instante em que a primeira chama, ainda frágil ocorre. 

Ponto de radiação: este poderá ser considerado o ponto de estabelecimento da chama, 

podendo a altura da chama atingir 25cm e uma potência de 20kW. 

Ponto no limite: neste ponto a altura da chama poderá atingir 150cm e uma potência de 

400kW. 

Ponto no teto: quando a chama atingir o teto a potência poderá ultrapassar os 800kW. 

Ponto de envolvimento do ambiente: neste ponto toda o ambiente estará envolvido em 

chamas. 

Ainda com relação à Figura 4.13, temos a considerar os estágios de desenvolvimento 

dos incêndios. Ou seja, período de pré-aquecimento, período inicial de queima; período de 

queima intensa; período de queima interativa; período de queima remota e período de 

envolvimento do ambiente, Figura 4.14.  

1. O período de pré-aquecimento é definido pelo período entre o ponto de aquecimento e o 

ponto de ignição. É o período de aquecimento e volatilização provenientes da condição de 

sobre-aquecimento até o momento de ignição.  

2. O período inicial de queima é o período entre o ponto de ignição e o ponto de radiação. É 

o período durante o qual os primeiros indícios de chama ocorrem. Neste período há uma 

1) Período 
PRÉ-
AQUECIMENTO 

2) Período 
INICIAL DE 
QUEIMA 

3) Período 
QUEIMA 
INTENSA 

4) Período 
QUEIMA 
INTERATIVA 

 5) Período
QUEIMA 
REMOTA 

 6) Período 
FLASHOVER 
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tentativa de produzir substâncias, sobretudo radicais livres de H-, OH- e outros, afim de que a 

chama seja estabelecida. 

3. Período de queima intensa é o período entre o ponto de radiação e o ponto limite. Neste 

período há o estabelecimento da chama. A chama que inicialmente possui 25cm de altura 

atinge aproximadamente 150cm, podendo a potência da chama atingir 400kW.  

4. Período de queima interativa é definido entre o ponto limite e o ponto do teto. Neste 

período a chama ultrapassa o ponto limite (i.e. 150cm) e continua crescendo. Em geral isto é o 

resultado da interação entre pequenos pacotes de combustível e um pacote maior. 

5. Período de queima remota é definido pelo período entre o ponto limite e o ponto de 

envolvimento do ambiente. Além do ponto limite, a chama assume a forme de um cogumelo 

que tende a se expandir pelo teto. Como resultado pacotes de combustíveis mesmo distante do 

ponto de ignição sofrem ignição. 

6. Período de envolvimento do ambiente é definido pelo período entre o ponto de 

envolvimento do ambiente o e ponto de decaimento da chama, ou o ponto em que o incêndio 

é controlado por sistema de proteção automático ou manual. Durante este período todo o 

ambiente será envolvido em chama, cuja energia poderá ultrapassar os 800kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Estágios do desenvolvimento de um incêndio. Adaptado de DUARTE (2001) 

4.3.4 - Desenvolvimento Completo do Incêndio (‘burning stage’) 

O desenvolvimento completo do fogo é importante quando se considera a proteção da 

propriedade, a estabilidade estrutural da estrutura e a possibilidade do incêndio propaga-se 

para propriedades ou espaços adjacentes. 
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Após o ‘flashover’ o incêndio passa a ser caracterizado por elevadas temperaturas, algo 

em torno de 1.000oC, Figura 4.15, e uma taxa de liberação de calor elevadíssima. E isto 

prossegue até que a taxa de geração de voláteis flamável seja reduzida. 

Durante o período de queima o fogo é controlado pela ventilação, ou seja a velocidade 

de queima é controlada pela ventilação (i.e. número de aberturas presentes no ambiente), 

esses tipos de incêndios são denominados incêndios controlados pela ventilação. 

 
Figura 4.15 – Completo envolvimento do ambiente pelo incêndio - Fonte Custer (1997) 

4.3.5 - Período de Decaimento (‘decay stage’) 

Após o período de queima (‘burning stage’) a intensidade do incêndio diminui devido 

ao consumo do combustível disponível. Quando o consumo do combustível atinge um valor 

crítico, que seja incapaz de manter a propagação da chama, o incêndio passa para o período de 

decaimento. A transição entre o período de decaimento e o período de queima é definida 

quando 80% do combustível é consumido. Nesta transição o incêndio passa a ser controlado 

pelo combustível. Durante este período o incêndio diminui de intensidade continuamente até 

que todo o combustível seja consumido. 
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5 - SITUAÇÃO DE INCÊNDIO PARA ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 

Toda estrutura deveria ser dimensionada e protegida quando submetida a um incêndio.  

Quando uma estrutura se encontra submetida à ação de um incêndio ocorre um processo 

de transferência de calor, por radiação e convenção, para as superfícies da estrutura, e desta 

por condução até seu interior, produzindo um incremento de temperaturas em toda a estrutura 

e, conseqüentemente induzindo, uma série de processos físicos e químicos que chegam a 

alterar substancialmente as características mecânicas e físicas dos materiais estruturais 

(ITSEMAP, 1989). 

Logo é necessário verificar-se os tipos de elementos estruturais e suas ligações usadas, 

bem como a sua integridade, quando expostas a elevada temperatura na ordem de 400ºC, já 

que após esta temperatura observa-se uma redução significativa na resistência à compressão 

do concreto conforme apresentado nas seções seguintes. A integridade da estrutura refere-se à 

sua estabilidade e à sua resistência aos esforços solicitantes em temperaturas elevadas. É 

igualmente relevante avaliar se os sistemas de proteção ativa, quando presentes (i.e, 

sprinklers, entre outros), evitarão o comprometimento estrutural da edificação. O 

comprometimento da estrutura, no período pré-flasover (etapa de crescimento do incêndio), 

poderá comprometer a fuga dos ocupantes, além de por em risco a vida das equipes de 

combate ao fogo, ou seja, o Corpo de Bombeiros. 

Durante um incêndio as estruturas de concreto são reconhecidas pela boa resistência, 

por ser um material incombustível, possuir baixa condutividade térmica, não exalar gases 

tóxicos quando submetidos ao fogo e por os elementos estruturais terem correntemente baixo 

fator de massividade, conforme definido na seção 3.3 (COSTA e PIGNATTA, 2002-c). 

No entanto, com o aumento da temperatura, os elementos estruturais têm sua resistência 

característica e seu módulo de elasticidade reduzidos (Figuras 5.1 e 5.2). 
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Figura 5.1 – Diferentes curvas de variação com a temperatura da resistência a compressão de concreto 

pesado com cimento silício. FONTE: ITESMAP (1989) 

 
Figura 5.2 – Curvas de variação com a temperatura do módulo de elasticidade para diferentes tipos de 

concreto. FONTE: ITESMAP (1989) 

Logo é bem estabelecido que as propriedades do concreto são contrariamente afetadas 

por exposição térmica (PHAN e CARINO, 2000). Portanto, a exposição a altas temperaturas 

pode resultar em perda da rigidez da estrutura, levando-a  ao colapso por instabilidade das 

peças. O processo de degradação também e função das características da pasta, teor de 

umidade e as adições para melhorar a resistência característica (COSTA e PIGNATTA, 2002-

c). 

Hoje, o aumento da resistência característica (fck) pode ser obtido com o uso de aditivos 

e adições. Uma das conseqüências desse aumento da resistência característica e que o fator 
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água/cimento esta cada vez menor tornando o concreto mais compacto e reduzindo a 

permeabilidade das estruturas. Devido ao aumento do fck a durabilidade e a resistência do 

concreto em temperatura ambiente aumentam. Uma outra conseqüência do aumento das 

resistências características (fck) seria o desenvolvimento de elementos mais esbeltos, isto é, 

seções transversais com menores áreas e comprimentos maiores. Porém, quando expostas a 

temperaturas elevadas a degradação do concreto é antecipada, porque peças de menor massa e 

volume, maior massividade, se aquecem mais rapidamente.  

No caso de elementos estruturais isolados, sua capacidade resistente está estreitamente 

ligada ao incremento de temperatura que leva a deterioração dos mesmos. Quando um 

elemento de concreto está exposto ao fogo, devido a sua baixa difusividade térmica, o 

aquecimento é mais intenso na sua superficie, ou seja, há uma lente transferência de calor para 

seu interior, dando origem a diversos, gradientes de temperatura (Figuras 5.4 e 5.5) 

(ITSEMAP, 1989). E quando o sistema estrutural é mais complexo, outros parâmetros como a 

forma e o grau hiperestático influi na resistência ao fogo. 

Nas Figuras 5.4 e 5.5 estão representadas as seções transversais de dois elementos 

estruturais (vigas) com duas faces expostas a elevadas temperaturas. 

Devido a estes gradientes de temperaturas, aparecem nas sessões do elemento estrutural, 

zonas com diferentes temperaturas produzidas no concreto. Por exemplo, quando a viga e 

submetida a um incêndio durante 30 minutos a temperatura decresce na parte mais interna do 

elemento, Figura 5.4 a, ocorrendo a deformação da peça e as correspondentes tensões 

adicionais. Além da deformação da peça há também a possibilidade de que aconteça a 

decomposição térmica do material. Um dos efeitos mais divulgado desta decomposição é o 

espalhamento (spalling), abordado na seção 5.1, o qual é o desprendimento de uma porção 

considerável do concreto endurecido da superfície do elemento (FERREIRA apud COSTA et 

all, 2002-b). Um outro efeito similar, conhecido como pipocamentos (pop outs), 

correspondem ao spalling de pequenas proporções em concretos compostos por agregados 

ricos em sílica (COSTA e PIGNATTA, 2002-c). Os efeitos dos pipocamentos e lascamentos 

(spalling) foram observados durante a realização dos nossos experimentos, Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Efeitos do pipocamento e do lascamento em nossos experimentos 

De acordo com o ITSEMAP (1989) o fenômeno do lascamento do concreto é mais 

significativo por expor a ferragem à ação do fogo, já que as armações de aço, com altas 

difusividades térmicas, em relação ao concreto é bom condutor térmico, absorvendo melhor o 

calor acelerando o colapso da estrutura como um todo. 

Entre os parâmetros que definem o comportamento do concreto em altas temperaturas 

estão, além do tipo de agregado, o traço, a plasticidade e a umidade, a velocidade de 

aquecimento, a temperatura alcançada e a quantidade de carga, já que também influem na 

fluência e nas tensões. 

Pipocamento 
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Figura 5.4 – Gradientes de temperatura em viga de concreto pesado com cimento silício, de seção 

retangular, b/h = 300/600 mm, para diferentes períodos de exposição ao fogo. ISO 834 por três de suas faces 

(C. E. B.). Fonte ITESMAP (1989). 
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Figura 5.5 – Gradientes de temperatura em pilar de concreto pesado com cimento silício, de seção 

quadrada, b/h = 300/300 mm, para diferentes períodos de exposição ao fogo ISO 834. Fonte: ITESMAP (1989) 
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5.1 – Degradação Física do Concreto 

Dentre as degradações físicas que podem ocorrer no concreto pode-se citar o spalling, 

conforme mencionado na seção anterior. 

Segundo Hertz (2003) o lascamento pode ser um violento efeito para o concreto exposto 

a um incêndio, destruindo as seções transversais inteiras ou reduzindo substancialmente a 

capacidade de carga de uma estrutura. Logo tal fenômeno é de grande importância em 

projetos estruturais tendo em vista que uma edificação, sob a ação de cargas térmicas, ao 

sofrer o lascamento deixará exposta a armadura principal à ação do fogo, além da redução das 

seções transversais. A combinação desses fatores, dentre outros, poderia causar o colapso da 

estrutura, Figuras 5.6, 5.7 e 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5.6)                (5.7) 

(5.8) 

Figura 5.6, Figura 5.7 e Figura 5.8 – Anéis de concreto (lajes) do Channel Tunnel destruídos por 

lascamentos térmicos explosivos nos primeiros minutos do incêndio, expondo a armadura à ação direta do fogo, 

Cavidades visíveis nos anéis de concreto do Mont Blanc Tunnel por lascamentos instantâneos e progressivos e 
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Colapso estrutural de partes dos anéis de concreto do Gotthard Tunnel induzido por lascamentos térmicos 

explosivos e instantâneos. Fonte Costa (2002) 

Pode-se concluir, portanto, que o entendimento de tal fenômeno é de grande 

importância em projetos estruturais tendo em vista que além de expor a armação principal à 

ação direta do fogo, reduz as seções transversais das peças. 

O fenômeno do spalling não é bem entendido porque ele é função diversos fatores, 

conduzindo freqüentemente a comportamentos imprevisíveis (BUCHANAN, 2002). 

Segundo Anderberg apud Costa et all (2002-b) as possíveis causas do spalling 

encontram-se expressas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Possíveis causas para o acontecimento do spalling 

Macroestrutura Microestrutura 
Água livre em excesso (concretos saturados) Pressão de vapor 

Alta densidade (compacidade) Tensões térmicas 

Elevados gradientes térmicos Transformação mineralógicas dos 
agregados 

Distribuição não uniforme de temperatura nas 
peças  

Seções transversais delgadas  
Altas taxas de armaduras  

Fonte Costa (2002) 

Buchanan (2002) afirma que experimentos têm mostrado que a elevada suscetibilidade 

ao spalling resulta do alto conteúdo de umidade, rápida taxas de aquecimento, membros 

delgados e altas tenções do concreto no tempo do incêndio.  Segundo Neville (1997) a 

influência do teor da umidade na resistência do concreto se manifesta nos ensaios ao fogo, em 

que a umidade excessiva no momento da exposição é causa primária do descamamento. 

Barends apud Hertz (2003) relata que a extinção do incêndio através da água não 

aumenta os efeitos do spalling. Porém esta ação deteriora a superfície do concreto devido ao 

choque térmico que acontece nas camadas mais superficiais. 

Segundo Purkiss apud Costa et all (2002-b) o lascamento pode acontecer de duas 

formas: explosiva (explosive spalling), cuja perda do material é parcial, instantânea e violenta 

com grande liberação de energia, formando grandes cavidades, com tendência a ocorrer nos 

primeiros 30 minutos do incêndio e na forma de delaminação gradual (sloughing) que ocorre 

em grande extensão do elemento estrutural e de efeito progressivo, pois deixa novas camadas 

de concreto à exposição das camadas conduzindo a novos descascamentos sucessivos.  
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Costa et all (2002-a) afirma que quando o concreto é aquecido lentamente não são 

desenvolvidos grandes gradientes térmicos e, portanto, não há degradação imediata do 

material como fissuração e sloughing. Porém a ausência de fissuras pode impedir a liberação 

da água do interior da massa de concreto, havendo possibilidade de ocorrer lascamento 

explosivo (COSTA et all, 2002-a). 

Segundo Peng at all apud Xiao e König (2004) as fissuras propagam-se mais facilmente 

sobre altas temperaturas porque a resistência à compressão decresceu e assim o concreto 

tornou-se menos resistente para suportar o incêndio. 

No entanto, altas taxas de aquecimento podem gerar macrofissuras nas peças de 

concreto liberando a pressão de vapor do seu interior sem reduzir muito a resistência do 

concreto, onde os danos poderiam ajudar no aumento da permeabilidade na liberação dessas 

pressões internas nos poros (KALIFA et all, 2000). Tal fato foi observado em nossos 

experimentos e será comentado nos resultados. Em adição Kalifa et al (2000) propõem que 

muitos dos spalling acontecem entre 250ºC e 400ºC, níveis que são comumente alcançados 

em um incêdio, antes do flashover.  

Do exposto acima, concretos de alto desempenho ou concretos de alta resistência são 

mais susceptíveis ao spalling, já que são peças mais delgadas, em relação ao concreto de 

densidade normal, com uma maior fator de massividade e possuem também uma maior 

densidade, ou seja, uma maior compacidade (PHAN e CARINO, 2000).  

Segundo Hertz (2003) água livre e gradientes de umidade no concreto necessita ser 

considerado como a principal razão para o spalling explosivo. Shorter et all apud Hertz (2003) 

notaram que materiais secos não sofrem spalling, mesmo se grandes gradientes de 

temperatura forem introduzidos, logo foi concluído que gradientes térmicos e tensões térmicas 

não podem causar o spalling sem a presença da umidade. 

5.2 - Propriedades Mecânicas de Concreto em Elevadas Temperaturas 

Segundo Schneider (1988) muitas investigações dos efeitos do incêndio sobre o 

concreto e elementos de concreto tem sido relatados durante as quatro ultimas décadas, porém 

muitos dos resultados publicados são difícieis de serem interpretados, devido: 

- os tipos de concretos testados são diferentes e as descrições dos testes são incompletas ou 

diferentes; 

- os procedimentos de testes empregados são diferentes e as condições de teste não são 

comparáveis; 
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- as formas das amostras e os equipamentos usados nos testes são diferentes. 

5.2.1 – Métodos de Ensaios 

Phan (1996) classifica os métodos de ensaios para o estudo das propriedades do 

concreto submetidos à alta temperatura em duas categorias: Ensaios no regime permanente e 

ensaios no regime transiente de temperatura, em função da distribuição de temperatura no 

corpo-de-prova. 

O regime permanente de temperatura é obtido aquecendo-se a amostra até a temperatura 

desejada, mantendo-se esta temperatura por um determinado tempo até atingir a situação de 

equilíbrio de temperatura em todo corpo-de-prova. Após a estabilização da temperatura 

procede-se o ensaio. Ensaios no regime transiente de temperatura são caracterizados por 

gradientes de temperatura nos corpos de prova durante sua realização. 

Ainda segundo Phan (1996) para a determinação das propriedades do concreto em 

elevadas temperaturas 3 (três) métodos de ensaios têm sido usados na maioria dos programas 

experimentais, normalmente baseados no regime permanente de temperatura. São eles: 

1 - Ensaio com pré-carregamento (Stressed test): Uma carga, na faixa de 20 a 40% da 

resistência à compressão última à temperatura ambiente (normalmente 20ºC) é aplicada ao 

corpo-de-prova antes do aquecimento. Esta carga é mantida durante o período de 

aquecimento, que é efetuado a uma taxa constante, até que a temperatura desejada seja 

atingida. Esta temperatura é então mantida até ser atingida a condição de equilíbrio de 

temperatura no corpo-de-prova. Em seguida aplica-se a carga (ou deformação), a uma taxa 

determinada, até a ruptura, Figura 5.9. 

 
Figura 5.9 – Representação gráfica do Stressed Test no estado térmico estável do corpo-de-prova. Fonte 

Phan (2000) 
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2 - Ensaio sem pré-carregamento (Unstressed test): O corpo-de-prova é aquecido, sem 

pré-carregamento, a uma taxa constante, até que a temperatura desejada seja atingida. Esta 

temperatura é então mantida até ser atingida a condição de equilíbrio de temperatura no 

corpo-de-prova. Em seguida aplica-se a carga (ou deformação), a uma taxa prescrita, até a 

ruptura, Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 – Representação gráfica do Unstressed Test no estado térmico estável do corpo-de-prova. 

Fonte Phan (2000) 

3 - Ensaio de resistência residual sem pré-carregamento (Unstressed residual strength 

test): O corpo-de-prova é aquecido, sem pré-carregamento, a uma taxa constante, até que a 

temperatura desejada seja atingida. Esta temperatura é então mantida até ser atingida a 

condição de equilíbrio de temperatura no corpo-de-prova. Em seguida o corpo-de-prova é 

deixado esfriar até a temperatura ambiente e aplica-se a carga (ou deformação), a uma taxa 

determinada, até a ruptura, Figura 5.11. 
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Figura 5.11 – Representação gráfica do Unstressed Residual Strenght Test no estado térmico estável do 

corpo-de-prova. Fonte Phan ( 2000) 

Nas situações reais de incêndio o concreto está sujeito a processos de transferência de 

calor mais próximos à condição transiente de distribuição de temperatura. Esta situação é 

observada por Schneider (1988) que enfatiza a necessidade de estudar as propriedades 

mecânicas do concreto no estado transiente. Outros tipos de ensaios são também comentados 

por Schneider (1988) e Phan (1996). 

Esta classificação reflete uma tentativa de uniformizar os ensaios de peças estruturais 

em situação de incêndio, entretanto, é importante ressaltar que a inexistência de uma 

padronização mais consistente dificulta a comparação e generalização dos resultados 

apresentados. 

O concreto quando submetido a elevadas temperaturas experimenta uma série de 

fenômenos físico-químicos (MORRAES, 1982). Estes fenômenos são de difícil entendimento 

porque o concreto é um material composto de vários outros materiais com diferentes 

características térmicas (difusividade térmica, condutividade térmica, etc.) e também porque 

existem propriedades que dependem, por exemplo, da umidade e porosidade do concreto (LI, 

2003). 

Poon et all (2001) afirma que quando exposto a elevadas temperaturas, como em um 

incêndio, o concreto experimenta uma série de trocas em sua composição química e estrutura 

física. Estas trocas ocorrem primeiramente na pasta de cimento endurecida (HCP) iniciando 

com a dissociação do hidróxido de cálcio (CH) em 400ºC, e continua até completa destruição 
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do gel hidratado de silicato de cálcio (C-S-H) em aproximadamente 900ºC (POON et all, 

2001). 

Estas trocas e fenômenos, como spalling, retração, expansão, podem ser responsáveis 

pelas perdas da durabilidade e das propriedades mecânicas, como resistência à compressão, 

resistência à tração e módulo de elasticidade. 

Segundo Neville (1997) resultados muitos variados são dados por relatórios de ensaios 

feitos com o propósito de estabelecer o efeito da exposição do concreto a temperaturas altas 

de até cerca de 600ºC. As razões para isso compreendem: diferenças de tensões atuantes e da 

condição de umidade do concreto enquanto sob aquecimento; diferenças na duração da 

exposição à temperatura elevada, e diferenças de propriedades dos agregados. 

Além dessas variáveis citadas, algumas discrepâncias podem também ser encontrados 

nos resultados dos testes divido à: diferenças que ocorrem entre classificação do concreto, 

proporção de misturas, condições de cura, parâmetros de aquecimento e regimes de 

resfriamento. 

Logo para que se consiga uma generalização ampla nos resultados todas essas variáveis 

citadas deveriam ser padronizadas. 

5.2.2 - Resistência à compressão do Concreto 

Entre as propriedades do concreto armado que mais sofrem deterioração, e têm 

particular importância no desempenho da estrutura, estão a perda da resistência à compressão, 

a redução do módulo de elasticidade, além do aparecimento de fissuras e lascamentos do 

concreto (SHORT et all, 2000) 

Muitos resultados da propriedade de resistência à compressão têm sido relatados em 

muitas pesquisas e segundo Schneider (1988) algumas conclusões podem ser extraídas: 

- A resistência original e a relação água/cimento para concretos estruturais dificilmente 

influenciam a resistência característica em alta temperatura; 

- A relação agregado-cimento tem um significante efeito sobre a resistência do concreto 

exposto à altas temperaturas. A redução sendo proporcionalmente mais baixa para misturas 

pobres que para misturas ricas; 

- Diferentes tipos de agregados influenciam a relação resistência característica -temperatura. 

O decréscimo na resistência de concretos com agregados calcáreos e de densidade leve ocorre 

em mais altas temperaturas comparado aos concretos com agregados silicosos; 

- Tipo de cimento tem pouco efeito sobre a relação s resistência característica-temperatura; 
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- Dimensão máxima do agregado parece ser um fator de segunda ordem conforme 

investigações de argamassas e vários concretos. 

- Valores residuais de resistência à compressão são mais baixos que os valores equivalentes 

da resistência em altas temperaturas. 

5.2.2.1 – Concreto de alta resistência x Concreto de resistência normal no regime 

permanente de temperatura 

Segundo Phan e Carino (2000) o concreto de resistência normal (NSC) tipicamente 

perde entre 10 a 20% de sua resistência à compressão original quando aquecido a 300ºC e 

entre 60 a 75% em 600ºC no regime permanente de temperatura. 

A Figura 5.12 apresenta o comportamento do concreto de resistência normal (NSC) e do 

concreto de alta resistência (HSC) após uma exposição à altas temperaturas para os stressed e 

unstressed tests no regime permanente de temperatura. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Comportamento do concreto de resistência normal e do concreto de alta resistência 

quando submetido a elevadas cargas térmicas (a) Unstressed Test (b) Stressed Test. Fonte Phan (2000) 

Comparando-se estas curvas com a curva de projeto para redução do fck em situação de 

incêndio proposta pela NBR 15200 para agregado silicoso, a qual é a pior situação, observam-

se falhas no projeto quando o concreto é submetido à elevadas temperaturas, principalmente 

para HSC, figura 5.12. 

Phan e Carino (2000) afirmam que a resistência à compressão do HSC varia 

diferentemente e mais invariável com a temperatura do que o NSC e que as diferenças são 

mais pronunciadas na temperatura entre 25ºC e 400ºC. 

Segundo Castilho and Durani apud Phan (1996) nenhuma amostra pré-carregada 

(stressed) foi capaz de sustentar a carga além de 700ºC. O que poderia caracterizar este 
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temperatura como um parâmetro para o colapso estrutural, porém se faz necessário um estudo 

mais aprofundado no que diz respeito ao concreto estrutural, devendo-se observar o 

comportamento do conjunto concreto e aço. 

5.2.2.2 – Concreto de alta resistência (HSC) x Concreto de resistência normal (NSC) 

no regime transiente de temperatura 

Um estudo realizado por Castilho and Durani apud Phan (1996), no regime transiente de 

temperatura, mostrou que concretos de alta resistência (89 Mpa) apresentam uma maior perda 

relativa de resistência em relação aos concretos de densidade normal, porém após 400ºC este 

comportamento não foi observado, Figura 5.13. 

 

 
Figura 5.13 – Relação da Resistência à compressão vs. Temperatura. Phan (1996) 

Na Figura 5.13 pode-se observar que após os 400ºC os diferentes tipos de concretos 

apresentaram uma perda progressiva alcançando uma resistência de aproximadamente 30% da 

resistência inicial aos 800ºC. O comportamento em três estágios se assemelha ao 

comportamento da Figura 5.14. 

Ainda no regime térmico da temperatura, na Figura 5.14, Xiao e König (2004) reuniu 

vários autores mostrando a relação entre a resistência à compressão relativa do concreto e a 

temperatura, sobre alta temperatura, para diferentes tipos de concreto. 

Segundo Xiao apud Xiao e König (2004) foi observado melhor resistência para o 

concreto de alto desempenho do que para o concreto de alta resistência (HSC), porém o 

concreto de resistência normal possui uma perca de resistência próxima ao concreto de alto 
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desempenho. Esta maior perda de resistência do HSC pode estar ligada ao spalling que ocorre 

devido a sua densa micro estrutura (Wu apud Xiao e König, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Resistência à compressão do concreto sobre alta temperatura. Fonte Xiao (2004) 

Como se pode observar para os três tipos de concreto a resistência à compressão se 

divide em três estágios: 

- entre 25ºC e 100ºC ocorre uma pequena perda de resistência; 

- entre 100ºC e 400ºC o concreto recupera a resistência perdida; 

- acima de 400ºC o concreto apresenta uma queda brusca em sua resistência à compressão, 

porém o concreto de agregado de baixa densidade (i.e. concreto de agregados leves) apresenta 

um comportamento completamente diferente, possuindo uma perda de resistência bem menor, 

concluindo-se que o concreto de agregados leves possui uma maior resistência ao incêndio, 

quando comparado aos outros tipos de concreto do gráfico. 

Segundo Sarshar e Khoury apud Neville (1997) concretos de densidade leve mostram 

perdas bem menores de resistência à compressão do que os concretos de densidade normal. 

Na Figura 5.14 pode-se observar uma resistência residual de pelo menos 50% depois de 

exposição a 600ºC, para o concreto de agregados leves. 

Já para os concretos de resistência normal quando a temperatura alcança 800ºC a perda 

de resistência à compressão chega a 80% da resistência inicial à temperatura ambiente. 
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5.2.2.3 – Resistência à compressão: efeito do agregado x altas temperaturas 

Ainda na Figura 5.14, torna-se evidente que concretos com diferentes tipos de 

agregados, porém com o mesmo fck, possuem comportamentos diferentes quando expostos à 

alta temperatura, porém a diferença de comportamento para concreto com agregado a base de 

sílica e de cálcio abaixo de 500ºC é desprezível (XIAO e KÖNIG, 2004). 

Abrams apud Neville (1997) afirma que para temperatura acima de aproximadamente 

430ºC, concretos com agregados silicosos perdem uma parte maior da resistência à 

compressão do que concretos com agregados calcários ou com agregados leves, mas essa 

diferença desaparece quando a temperatura atinge cerca de 800ºC, Figura 5.15. 

 
Figura 5.15 – Redução da resistência à compressão do concreto sem aplicação de carga e ensaiado a 

quente; resistência média inicial 28 MPa. Neville (1997) 

Uma explicação para tal fato pode estar na condutividade térmica, onde o material a 

base de sílica possui uma maior condutividade térmica que o material calcáreo. Logo mais 

partes internas do concreto serão afetadas mais rapidamente e em uma intensidade maior. 

Segundo Neville (1997) para efeitos práticos, cerca de 600ºC pode ser considerado o 

limite de temperatura para integridade estrutural de concretos de cimento Portland; para 

temperaturas mais elevadas, devem ser usados concretos refratários. Afirmando ainda que a 

temperatura importante é a do próprio concreto e não a das chamas ou dos gases. 

A resistência à compressão do concreto sobre alta temperatura decresce com a duração 

da exposição e quanto maior a temperatura maior a degradação (Li and Guo apud XIAO e 

KÖNIG, 2004). 
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5.2.2.4 – Resistência à compressão x Regime de Resfriamento 

Quando se analisa o comportamento da resistência à compressão relativa em relação à 

temperatura, após a exposição à alta temperatura sobre vários regimes de resfriamento (lento e 

brusco), observa-se uma mudança no comportamento da referida resistência, no estado 

transiente, como mostra a Figura 5.16. 

Na Figura 5.16 Xiao e König (2004) mostra que, diferentemente da Figura 5.14, a 

resistência decresce de forma progressiva, apresentando uma perda mais significativa após os 

200ºC. 

 
Figura 5.16 – Resistência à compressão do concreto após alta temperatura, com diferentes regimes de 

resfriamento. Fonte Xiao (2004) 

Estas perdas de resistência estão relatadas na Tabela 5.2 sob forma de intervalos, onde 

são apresentados intervalos para várias temperaturas. 

Tabela 5.2 – Resistência à compressão em relação à resistência aos 28 dias à temperatura ambiente 

Temperatura Máxima, ºC 20 200 400 600 800 
Intervalo de Resistência Residual, % 100 50 - 92 45 - 83 38 - 69 20 – 36 

Fonte Neville (1997) 
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Comparando o concreto de resistência normal, de agregado silicoso, resfriado ao ar livre 

e ensiado com o método unstressed, Figura 5.16, com o concreto de resistência normal, de 

agregado silicoso e ensaiado a quente com o método unstressed, figura 5.14, observa-se que a 

perda de resistência foi maior para o concreto resfriado, levando-se em consideração que 

ambos os concretos são de 28 Mpa, de agregados silicosos e com tempo de exposição de 30 

min, podendo-se concluir as estruturas após o resfriamento estarão mais susceptíveis ao 

colapso estrutural. 

Pode-se observar também, na figura 5.16, que para uma temperatura elevada abaixo de 

400ºC, uma maior perda de resistência para o concreto resfriado em água do que o resfriado 

em ar. Porém quando a temperatura ultrapassa os 400ºC a perda de resistência chega a se 

tornar equivalente, ocorrendo uma queda brusca na resistência do concreto resfriado ao ar 

livre antes dos 600ºC, tornando-se irrelevante a influência do regime de resfriamento para a 

resistência quando a temperatura ultrapassa os 600ºC. Esta maior perda para concretos 

resfriados em água também foi observada por Neville (1997), Figura 5.17, que afirma que a 

aplicação de água em incêndio equivali a um resfriamento brusco, causando uma grande 

redução de resistência devido aos intensos gradientes de temperaturas que se originam no 

concreto. 

 
Figura 5.17 – Redução da resistência à compressão de concretos feitos com agregado calcário: (A) 

aquecido sem carregamento e ensaiado quente; (B) aquecido com carga igual 0,4 de resistência e ensaiado a 

quente; (C) aquecido sem carregamento e ensaiado depois de 7 dias conservado a 21ºC. Fonte Neville (1997) 
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Temos ainda que para o concreto de resistência normal resfriado em forno a perda de 

resistência parece menor, embora tenha um período de exposição maior e características 

diferentes, Figura 5.16. 

Pode-se constatar ainda na Figura 5.16, que o concreto de resistência normal 

carbonatado (NSCC) quando resfriado com água possui uma grande perda de resistência, 

principalmente quando esta temperatura está acima de 500ºC (SHEN APUD XIAO e 

KÖNIG). Isto implica que para velhas construções de concreto armado (Carbonatadas), 

extinguir um incêndio com água pode não ser a melhor opção (XIAO e KÖNIG, 2004). A 

perda de resistência para este concreto é total quando a temperatura atinge 800ºC, sendo este 

concreto resfriado com água, Figura 5.16. 

Segundo Zoldners apud Neville (1997) variações rápidas da temperatura no 

resfriamento, geralmente mais rápidas do que as encontradas em condições normais e 

consideradas pela NBR 6118, podem levar à deterioração do concreto. A Figura 5.18 mostra 

os efeitos de um resfriamento brusco após o aquecimento à temperatura indicada. 

 
Figura 5.18 – Efeito da velocidade de resfriamento sobre a resistência do concreto feito com agregado 

de arenito e aquecido a diferentes temperaturas. Fonte Neville (1997) 

A Figura 5.19 mostra o comportamento da resistência à compressão relativa em relação 

à temperatura, após a exposição à alta temperatura (Resfriamento ao ar livre e resfriamento 

dentro do forno) para diferentes tipos de concreto. 
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Figura 5.19 – Resistência à compressão para diferentes espécies de concreto após alta temperatura. 

Fonte Xiao (2004) 

Observa-se ainda na figura 5.19 que o concreto com adição de fibra de aço (SFC) possui 

uma melhor resistência à compressão para elevadas temperaturas quando comparados com os 

outros tipos  de concreto apresentados neste gráfico. Pode-se observar também que adição da 

fibra de polipropileno praticamente não mudou o comportamento do concreto quando 

submetido a elevadas temperaturas. 

5.2.2.5 – Valores da resistência à compressão para projetos de concretos expostos a 

elevadas cargas térmicas 

Segundo Buchanan (2002) similarmente com as propriedades de aço, a redução da 

resistência ultima do concreto com a temperatura é variável e uma simples expressão é 

necessária para design proposto. A Figura 5.20 apresenta o gráfico para redução da resistência 

à compressão para dimensionamento usado no BS 8110 (BSI, 1985). 
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Figura 5.20 – Valores de desing para redução da resistência à compressão com a temperatura. Fonte 

Buchanan (2002) 

Este gráfico é definido pelos seguintes intervalos para o concreto de densidade normal: 

0.1, =TcK    para CT º350<   

        (Equação 5.1) 

560/)910(, TK Tc −=  para CT º350>  

Para o concreto de densidade leve os intervalos são os seguintes: 

0.1, =TcK    para CT º500<  

        (Equação 5.2) 

500/)1000(, TK Tc −=  para CT º500>  

onde kc,t é um fator de correção para a resistência à compressão do concreto quando 

exposto a elevadas temperaturas. 

Comparando a curva de redução da resistência à compressão com a temperatura 

apresentada pelo BS 8110 com a curva apresentada pela NBR 15200, figura 5.21, algumas 

diferenças são observadas. Enquanto na NBR 15200 a resistência é reduzida logo após 100ºC, 

no BS 8110 a redução ocorre somente após 300ºC. Uma outra observação importante seria 

que na NBR 15200 a redução da resistência varia quanto ao tipo de agregado utilizado no 

concreto, uma vez que a perda de resistência do concreto depende do tipo de agregado, fato 

este não levado em consideração no BS 8110. 
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Figura 5.21 – Comparação dos valores de desing para redução da resistência à compressão com a 

temperatura entre a  NBR 15200 e o BS 8110 . 

Levando-se em consideração fatos como estes Phan e Carino (2000) mostraram falhas 

nas curvas de projetos de resistências à compressão para edificações submetidas a elevadas 

cargas térmicas de algumas normas internacionais (Eurocode, Finnish Code, CEB Design 

Curve) comparadas com alguns resultados do unstressed test, Figura 5.22. 

 

 
Figura 5.22 – Comparação de curvas de desing para resistência à compressão e resultados de unstressed 

test. Fonte Phan (2000) 
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Estas falhas observadas podem ser estendidas à NBR 15200, já que esta é baseada no 

Eurocode 2, o que fica claro quando se superpõe as curvas propostas pela norma brasileira na 

figura 22. Conforme a Figura 5.22, as falhas são mais concentradas para concretos de alta 

resistência. Tal fato pode estar acontecendo devido a fenômenos físicos, que ocorrem no 

concreto, ainda não muito bem entendidos, como é o caso do lascamento. 

5.2.2.6 – Processo de Re-cura da resistência à compressão do concreto após a 

exposição a elevadas temperaturas 

Diante dos resultados obtidos para resistência à compressão após a exposição do 

concreto a elevadas temperaturas Poon et all estudaram o comportamento do concreto quando 

submetido a um processo de re-cura. Para tal processo o concreto após a exposição foi 

resfriado e deixado ao ar livre e na água para se observar quais fenômenos poderiam ocorrer. 

Neste processo, Poon et all (2001), estudou os efeitos do processo de re-cura no 

restabelecimento da resistência e da durabilidade para o concreto submetido a elevadas 

temperaturas. 

Segundo Poon et all (2001) os resultados indicaram que a cura pós-fogo resulta em um 

substancial restabelecimento da resistência e da durabilidade e sua extensão depende dos tipos 

de concreto, temperatura de exposição, método e duração de re-cura. Quando submetido ao 

processo de re-cura em água e recuperação da resistência foi maior, consequentemente a 

durablilidade do concreto também aumentou. 

Na Tabela 5.3 pode-se observar com maior detalhamento uma parte do estudo realizado 

por Poon et all (2001). Nesta tabela fica claro o restabelecimento da resistência à compressão 

do concreto. 

Tabela 5.3 – Resistência à compressão residual antes e depois da re-cura para o teste unstressed 

Resistência à compressão (MPa) 
 Re-cura após 600ºC Re-cura após 800ºC 
 

Após resfriamento 
Re-cura em ar Re-cura em água Re-cura em ar Re-cura em água 

Mix 20ºC 600ºC 800ºC 7 
dias 

28 
dias 

56 
dias 

7 
dias 

28 
dias 

56 
dias 

7 
dias 

28 
dias 

56 
dias 

7 
dias 

28 
dias 

56 
dias 

NS-CC 38.2 11.5 
(30%) 

3.8 
(10%) 

16.8 
(44%) 

17.8 
(47%)

18.8 
(49%)

23.8 
(59%)

25.0 
(62%)

26.7 
(66%)

10.4 
(27%)

11.9 
(31%) 

12.0 
(31%) 

16.6 
(41%)

19.0 
(47%)

20.9 
(52%)

NS-FA 
30 49.1 18.2 

(37%) 
7.9 

(16%) 
24.2 

(49%) 
26.2 

(53%)
27.1 

(55%)
33.4 

(68%)
36.9 

(75%)
38.9 

(79%)
14.8 

(30%)
15.9 

(32%) 
16.7 

(34%) 
19.8 

(40%)
21.8 

(44%)
25.1 

(51%)
NS-FA 

40 55.6 25.0 
(45%) 

10.0 
(18%) 

32.3 
(58%) 

34.8 
(63%)

35.7 
(64%)

39.5 
(71%)

45.7 
(82%)

47.5 
(85%)

17.2 
(31%)

20.2 
(36%) 

21.9 
(39%) 

23.0 
(41%)

27.3 
(49%)

31.4 
(56%)

Fonte Poon et all (2001) 
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As Figuras 5.23 e 5.24 demonstram graficamente o comportamento do concreto no 

processo de re-cura e as Figuras 5.25 e 5.26 apresentam o comportamento morfológico da re-

hidratação do concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23 e Figura 5.24 -  Processo de Re-cura de dois tipos de concreto para 7, 28 e 56 dias. Fonte 

Poon et all (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5.25)             (5.26) 

Figura 5.25 e Figura 5.26 – Processo de re-cura para o concreto acompanhada pelo microscópio. Fonte 

Poon et all (2001) 
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Levando-se em consideração o comportamento do concreto, quanto à recuperação da 

resistência após a re-cura, para tais elevadas temperaturas, pode-se prever que para 

temperaturas mais baixas a recuperação da resistência do concreto será capaz de atingir sua 

totalidade. 

Nas Figuras 5.25 e 5.26 fica claro que quando o concreto sofre um processo de re-cura 

sua resistência sofre uma recuperação devido ao fechamento parcial das fissuras ou fendas, 

também chamada de trincas, as quais surgiram na exposição a elevadas temperaturas.  

Segundo Poon et all (2001) as fendas foram responsáveis pela redução da resistência e 

da durabilidade o que está em conformidade com Xiao e König (2004). Os produtos da re-

hidratação eventualmente preencheram as fendas. Os produtos de re-hidratação observados 

foram a etringita, o gel hidratado de silicato de cálcio e algumas partículas de cimento não 

hidratadas. 

5.2.2.7 – Mudança de cor do concreto quando exposto a elevadas temperaturas 

Uma outra observação pode ser feita quanto a resistência do concreto, a qual consiste na 

mudança de cor do concreto quando exposto à alta temperatura. 

Segundo Neville (1997) como essa mudança é devida à presença de certos compostos 

de ferro, são diferentes as respostas dos diversos concretos. 

Com este processo o engenheiro através de uma análise visual poderia ter uma idéia da 

temperatura alcançada no incêndio e assim avaliar de quanto foi à perda da resistência da 

estrutura de concreto armado e se esta estrutura ainda continua segura. Para isso se faz 

necessário um banco de dados com toda caracterização do concreto. 

A seqüência de cores é aproximadamente a seguinte: rosada ou vermelha entre 300ºC e 

600ºC, cinza até cerca de 900ºC e amarela acima de 900ºC (Zoldners apud Neville, 1997). 

Georgali (2004) afirma que a troca de cor, no concreto, da normal para rosada é 

freqüentemente observado e assim é útil visto que ele coincide com o princípio da significante 

perda da resistência do concreto. 

A Figura 5.27 estabelece as trocas de cores sofridas pelo concreto quando exposto a 

elevadas temperaturas 
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Figura 5.27 – Graduação de cores para o concerto exposto a elevadas cargas térmicas. Fonte Georgali 

(2004) 

5.2.3 - Módulo de Elasticidade do Concreto 

O comportamento das estruturas muitas vezes depende do módulo de elasticidade do 

concreto, e esse módulo é fortemente influenciado pela temperatura e a extensão da redução 

do módulo depende do agregado usado, mas é difícil uma generalização (NEVILLE, 1997). 

Segundo Schneider (1988) limitados números de publicações considera as propriedades 

elásticas do concreto em elevadas temperaturas e através dos dados apresentados algumas 

conclusões podem ser declaradas: 

- A resistência original e a relação água/cimento para concretos estruturais dificilmente 

influenciam a alta temperatura-módulo de elasticidade; 

- Tipos de agregados têm em muitos casos um forte influência. Concretos de agregados leves 

indicam um mais baixo decréscimo do módulo de elasticidade e concretos com agregados 

silicosos um decréscimo mais alto. 

- Tipo de cimento tem pouco efeito sobre as características resistência-temperatura; 

Segundo Buchanan (2002) o módulo de elasticidade do concreto também cai com o 

aumento da temperatura. 

A Figura 5.28 mostra o comportamento do módulo de elasticidade do concreto quando 

submetido a elevadas temperaturas. 
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Figura 5.28 – Módulo de elasticidade de diferentes concretos sobre altas temperaturas. Fonte Xiao 

(2004) 

O comportamento do módulo de elasticidade é diferente do comportamento da 

resistência à compressão (XIAO e KÖNIG, 2004). Como se pode observar na Figura 5.27 o 

módulo de elasticidade possui um comportamento decrescente “praticamente” linear, exceto 

para o HPC que possui um comportamento diferente do NSC. 

Segundo Xiao e König (2004) o módulo de elasticidade do concreto após alta 

temperatura é menor que o módulo de elasticidade sobre alta temperatura. 

5.2.3.1 – Valores do Módulo de elasticidade para projetos de concretos expostos a 

elevadas temperaturas 

Lu apud Xiao e König (2004) definiu um sistema de equações para o módulo de 

elasticidade secante do concreto quando exposto a altas temperaturas em uma tensão de 

0.4 T
cf : 

                ( ) cET0015.01−            (20 – 300ºC) 

=T
cE       ( ) cET0084.087.0 −         (300 – 700ºC) (Equação 5.3) 

                cE28.0                          (> 700ºC) 
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onde cE  e T
cE são os módulos de elasticidade do concreto para temperatura ambiente e 

temperatura elevada respectivamente. 

Já Li e Guo apud Xiao e König (2004) propôs um outro sistema: 

 

                cE                               (20 – 60ºC) 

=T
cE        (Equação 5.4) 

                ( ) cET0011.083.0 −     (60 – 700ºC) 

 

Segundo Xiao apud Xiao e König (2004) o módulo de elasticidade do HPC degradou 

muito mais que no NSC abaixo de 400ºC, porém quando a temperatura passou os 400ºC esta 

degradação foi quase a mesma para ambos. 

O módulo de elasticidade aparenta não ter nenhuma relação com os ciclos de 

aquecimento e resfriamento, mas esta relacionado à máxima temperatura elevada durante o 

aquecimento. 

Diante de tantas variações a Figura 5.29 apresenta o gráfico para redução do módulo de 

elasticidade para dimensionamento usado no BS 8110 (BSI, 1985). A linha pontilhada é uma 

alteração proposta por Inwood apud Buchanan (2002). 

 
Figura 5.29 – Valores de Desing para redução do módulo de elasticidade com a temperatura. Fonte 

Buchanan (2002) 

Este gráfico é definido pelos seguintes intervalos para o concreto de peso normal: 

0.1, =TcK    para CT º150<  

        (Equação 5.5) 

550/)700(, TK Tc −=  para CT º150>  
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onde, Kc,T é um fator de correção para o módulo de elasticidade quando exposto a 

elevadas temperaturas. 

Quando se comparam as curvas propostas para redução do módulo de elasticidade com 

a temperatura, assim como na resistência à compressão, os resultados são bastante 

discrepantes, figura 5.30. Algumas curvas sugerem reduções muito severas, como é o caso da 

curva da equação 5.3 que reduz a zero o módulo de elasticidade em 400ºC. 
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Figura 5.30 – Valores de Desing para redução do módulo de elasticidade com a temperatura. Fonte 

Buchanan (2002) 

Como o tipo do agregado, a relação água/cimento, a umidade ambiente, entre outras 

variáveis, influenciam no valor do módulo de elasticidade do concreto, essas equações podem 

não representar todos os tipos de concreto. 

Diante de tantas variações estudos mais aprofundados são necessários para propostas de 

curvas que possam estar mais próximas da realidade. 

5.2.4 - Outras Propriadades do Concreto 

Uma comparação entre os diferentes comportamentos do concreto sobre alta 

temperatura esta sendo mostrado na Figura 5.31. 

A figura 5.31 mostra que a resistência à tração por fendilhamento do concreto com fibra 

de aço (SFC) para elevadas temperaturas decresce monotonicamente e a extensão de sua 

degradação e maior que aquela da resistência à compressão (XIAO e KÖNIG, 2004). Ainda 

para o SFC após exposição a alta temperatura, a degradação da resistência à flexão é maior 
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que aquela da resistência à tração por fendilhamento e a degradação da resistência por 

cizalhamento está próxima a aquela da resistência à compressão (XIAO e KÖNIG, 2004). 

Como já foi dito na seção 5.2.1.4 figura 5.19, o SFC possui uma boa resistência à 

compressão para elevadas temperaturas, podendo também ser observado que sua resistência 

ao fendilhamento é muito maior que aquela apresentada pelo NSC também para elevadas 

temperaturas. 

 
Figura 5.31 – Diferentes comportamentos mecânicos do concreto após alta temperatura. Fonte Xiao 

(2004) 

Temos que a relação entre resistência à tração do concreto e a temperatura para elevadas 

temperaturas pode ser largamente disperso, devido ao agregado, conteúdo de água e também 

devido ao método do teste que pode ter um efeito de degradação sobre a resistência à tração 

(XIAO, 2004). Li e Guo apud Xiao e König (2004) propôs equações simplificadas para 

resistência à tração sobre altas temperaturas para efeitos de projeto: 

( ) t
T

t fTf 01.01−=  (20 – 1000ºC) 

onde tf  e T
tf  são as resistências à tração para temperatura ambiente e para elevadas 

temperaturas respectivamente.  
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Já Xie e Qian apud Xiao e König (2004) propuseram duas equações para explicar o 

comportamento da resistência à tração para elevadas temperaturas,são elas: 

t
T

t fTTf











+






−






= 79.104

10
666.2

100
08.2

2

  (Equação 5.6) 

ou 

 

                ( )[ ] tfT 42.0300/0.158.0 +−         (20 – 300ºC) 

=T
tf          (Equação 5.7) 

                ( )[ ] tfT 42.0300/6.142.0 +−         (300 – 800ºC) 

Neville (1997) apresenta uma curva, Figura 5.32, que representa além dos resultados 

dos testes de resistência à compressão relativa apresenta também os resultados dos testes de 

tração por compressão diametral relativa do concreto feito com agregado calcário, expostos a 

alta temperatura por um período de 1 mês a 8 meses. 

 

 
Figura 5.32 – Redução da resistência à tração na flexão por compressão diametral com o aumento de 

temperatura. Fonte Neville 1997. Fonte Neville (1997) 

Nesta curva o comportamento da tração por compressão diametral do concreto foi 

parecido com o comportamento de resistência à compressão relativa quando ensaiado após a 

exposição a elevadas temperaturas. 
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6.0 – METODOLOGIA E DETALHES EXPERIMENTAL 

6.1- Introdução 

Neste trabalho procurou-se estudar as propriedades residuais do concreto submetido a 

altas temperaturas, obtidas através de ensaios em corpos de prova após o resfriamento. 

A grande maioria dos resultados de propriedades residuais de concreto em situação de 

incêndio, disponibilizados na literatura, foi obtida após submeter os corpos-de-prova à 

condição de equilíbrio de temperatura, o que exige um tempo de exposição à alta temperatura 

muito grande. Esta condição nem sempre corresponde à situação real de um incêndio, no qual 

a estrutura de concreto pode ser submetida a altas temperaturas com pouco tempo de 

exposição e com taxa de aquecimento variável (PHAN, 1996; PHAN E CARINO, 2000; 

SCHNEIDER, 1988). 

O método experimental adotado neste trabalho procura aproximar-se de situações reais 

de incêndio, submetendo o corpo-de-prova a altas temperaturas durante um determinado 

período de tempo, sem exigir que o estado de distribuição uniforme de temperatura no corpo 

de prova seja atingido, ou seja, as propriedades residuais são obtidas tomando-se como 

referência o aquecimento no regime transiente de temperatura. As temperaturas adotadas 

neste trabalho foram 450ºC e 600ºC. A primeira porque é uma temperatura que esta localizada 

na etapa de crescimento do incêndio tornando-se importante observar o comportamento das 

propriedades mecânicas do concreto, já que nesta etapa deve ocorrer o processo de evacuação 

do edifício em uma situação de incêndio e a segunda porque segundo a literatura é a 

temperatura que marca a transição entre o período de crescimento e o de queima, ou seja, é a 

temperatura do flashover. 

O método experimental propõe ainda duas etapas de ensaios. Na 1ª etapa (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

exposições) os corpos-de-prova foram aquecidos durante 30 (trinta) minutos, atingindo-se 

uma determinada temperatura. Em seguida os corpos-de-prova foram deixados esfriarem até a 

temperatura ambiente. Foram considerados dois tipos de resfriamento: um lento (1ª e 3ª 

exposições) e um brusco (2ª e 4ª exposições). No resfriamento lento os corpos-de-prova foram 

deixados esfriar naturalmente ao ar livre após sua retirada do forno. O resfriamento brusco foi 

representado pela imersão dos corpos-de-prova em água a temperatura ambiente logo após 

sua retirada do forno e mantidos nesta condição por uma hora. As propriedades residuais do 

concreto foram determinadas 24 horas após o desligamento do forno. Na 2ª etapa (5ª e 6ª 

exposições) os corpos-de-prova foram novamente aquecidos por 30 (trinta) minutos, atingido-
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se a mesma temperatura final da 1ª etapa. Em seguida determinou-se a resistência à 

compressão nos corpos-de-prova ainda aquecidos. 

A figura 6.1 representa de forma esquemática o método experimental adotado.  

 
Figura 6.1 – Procedimentos adotados no programa experimental 

Foram moldados 250 corpos-de-prova para realização deste experimento dos quais 210 

cilíndricos e 40 prismáticos. 

A Tabela 6.1 apresenta as propriedades residuais determinadas em cada etapa e 

exposição. 

Tabela 6.1 – Etapas  do experimento  

Etapas Exposições Propriedades mecânicas estudadas 
1ª Exposição 
2ª Exposição 
3ª Exposição 1ª Etapa 

4ª Exposiçãp 

Resistência à 
compressão 

(RC) 

Módulo de 
elasticidade 

(ME) 

Resistência à 
tração por 

compressão 
diametral 
(RTCD) 

Resistência à 
tração na 

flexão (RTF)

5ª Exposição 2ª Etapa 
6ª Exposição 

Resistência à compressão (RC) 

Por representar uma situação mais próxima da realidade, e também por que durante a 

realização dos pré-testes, para o ajustamento dos parâmetros e procedimentos experimentais, 

foi observado que os corpos-de-prova apresentavam um lascamento explosivo após 30 

minutos de exposição, conforme detalhado mais adiante, seção 7.4. 

Para a relização do experimento prático foi de fundamental importância um 

planejamento experimental, o qual definiu as várias etapas a serem seguidas. O planejamento 

experimental adotado encontra-se no Anexo A. As etapas definidas para este experimento 

Tempo 

Tempo Tempo 

Tempo 

1ª Etapa 2ª Etapa 
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foram: dosagem do concreto, moldagem, desmoldagem, processo de cura, exposição à carga 

térmica e realização dos ensaios das propriedades mecânicas do concreto (resistência à 

compressão, resistência à tração por compressão diametral, resistência à tração na flexão e 

módulo de elasticidade). Todo o processo será detalhado no decorrer deste capítulo. A seguir 

são detalhados os equipamentos utilizados e processo de calibração da prensa adotado. 

6.1.1 - Descrição dos equipamentos 

Antes do detalhamento do planejamento experimental serão detalhados nesta seção 

alguns equipamentos utilizados no experimento prático. 

1. Paquímetro eletrônico – utilizado para medição dos corpos-de-prova antes dos ensaios; 

2. Régua metálica milimetrada – também utilizado para medição dos corpos-de-prova antes 

dos ensaios; 

3. Termopares do tipo K (Níquel, Cromo Níquel) de isolação minral – foram utilizados para 

monitoramento da fornalha e dos corpos-de-prova; 

4. Transdutor de deslocamento (LVDT) – foram utilizados dois LVDT para medição da 

deformação dos corpos-de-prova no ensaio de módulo de elasticidade conforme NBR 8522; 

5. Manta de fibra cerâmica – utilizada para vedação dos furos realizados para colocação dos 

termopares nos corpos-de-prova, conforme figura 6.15 (b); 

6. Prensa de compressão - do laboratório de estruturas do departamento de Engenharia Civil 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – localizado no município do Recife – PE, a 

qual passou por um processo de calibração, melhor detalhado seção 6.1.2. 

7. Spider – sistema de aquisição de dados utilizado no monitoramento da fornalha; 

A tabela 6.2 apresenta as características resumidas da prensa para realização dos 

ensaios.  

Tabela 6.2 – Características da prensa 

Caracterização da Prensa 
Número de identificação  33488 

Modelo 265/7 – 1971 da WPM 
Capacidade Máxima 300 tf 

Escalas adotadas para ensaios 0 – 150 tf (subdivisões de 500 Kgf) 
0 – 50 tf (subdivisões de 100 Kgf) 

Certificado de caliração Em anexo (B) 
 

Outros equipamentos utilizados no experimento encontram-se detalhados no 

planejamento experimental Anexo A. 
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6.1.2 – Processo de calibração 

A fim de minimizar as incertezas dos ensaios das propriedades mecânicas do concreto, a 

prensa utilizada nos ensaios passou por um processo de revisão onde foi lubrificada sua rótula 

e feita uma calibração a qual foi realizado pelo ITEPE a qual é credenciada no IMETRO, 

Figura 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Processo de calibração da prensa utilizada nos ensaios. 

O certificado de calibração conforme já dito na tabela anterior encontra-se no Anexo B. 

Para análise dos resultados foi levado em consideração o coeficiente de variação (Ve), 

pois segundo Helene e Terzian (1992) este coeficiente é indicado como padrão de controle 

sugerido pela ACI-214. O cálculo deste coeficiente é feito pela divisão do desvio padrão e 

média dos resultados e este coeficiente é classificado segundo a Tabela 6.3. 

Tabela 6.3 – Classificação para os coeficientes de variação 

Coeficiente de Variação 

(Ve) 
Classificação 

< 3% Excelente 

3% < Ve < 4% Muito Bom 

4% < Ve < 5% Bom 

5% < Ve < 6% Razoável 

Ve > 6% Ruim 

Fonte Helene e Terzian (1992) 
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Os resultados dos coeficientes de variação encontram-se nas fichas de ensaio, Anexo C. 

6.2 - Etapas Planejamento Experimental 

6.2.1 - Materiais e Proporções de mixtura do concreto 

Foi utilizado no experimento um concreto estrutural usinado dosado com materiais de 

uso comum no Estado de Pernambuco com uma resistência característica de 30Mpa. Tal 

resistência foi escolhida por ser esta uma das mais utilizadas nos projetos estruturais da 

região. 

Os materiais e suas respectivas proporções para 1 m3 de concreto estão apresentados na 

Tabela 6.4. 

Tabela 6.4 – Proporções dos materiais utilizados para confecção de 1 m3 de concreto. 

Materais Quantidades Fornecedores 

Cimento CP2F32 344Kg Poty 

Areia Branca 526Kg Magterra 

Areia Média 175Kg Votorantin 

Brita 19 370Kg Pedreira Guarani 

Brita 25 862Kg Pedreira Guarani 

Aditivo - Retardador 1,032l (0,3% do peso do cimento) MTB 61/R - Master Mix 

Água 184l - 

A areia branca e a areia média são compostas essencialmente por grãos de quartzos 

hialinos, leitosos e enfumaçados, ou seja, tratam-se de agregados silicosos. Os grãos 

apresentam-se angulosos a subarredondados. Segue abaixo a análise granulométrica das 

areias, figura 6.3 e 6.4. 
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Figura 6.3 – Análise granulométrica da areia média 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Análise granulométrica da areia branca 

Quanto à brita 19 e a brita 25 possuem também em sua composição grãos de quartzo, 

sendo assim agregados silicosos. 

O concreto foi fornecido por uma concreteira parceira ao projeto, a Supermix. 

Segundo o fornecedor do concreto a areia encontrava-se a uma umidade de 5%. 
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À título ilustrativo pode-se citar o processo de confecção do concreto, o qual é todo 

automatizado. Um computador conectado a uma balança realiza todo o processo de dosagens 

pré-estabelecidas pelos clientes, Figura 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)            (b) 

 

             (c) 

Figura 6.5 – (a) Computador que controla a dosagem do concreto (b) Balança que realiza a pesagem dos 

materiais (c) Equipamento de visualização e liberação dos materiais da dosagem. 

Ao se realizar o pedido pelo cliente as dosagens, já armazenadas, são liberadas dando 

início ao processo. Através de esteiras o material pesado é levado ao caminhão betoneira onde 

são adicionados o cimento e a água, Figura 6.6. 
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Figura 6.6 – Esteiras que conduzem o material pesado até o caminhão betoneira. 

Após a dosagem concluída o motorista do caminhão realiza o teste do slump afim de 

observar se o concreto esta conforme o pedido, Figura 6.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Teste do Slump realizado após o processo de confecção do concreto. 
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6.2.2 - Moldagem 

Nesta etapa foram moldados 250 corpos de prova, 210 corpos-de-prova cilíndricos 

de concreto com dimensão nominal de 15 cm e altura de 30 cm e 40 corpos-de-prova 

prismáticos de concreto com dimensão nominal de 15cm de altura, 15 cm de largura e 50 

cm de comprimento de acordo com a NBR 5738 – Concreto – Procedimento para 

moldagem e cura de corpos-de-prova, Figura 6.8. 

 

 

 

 

 

 

            (b) 

 

 

 

 

 

(a) 

                 (c) 

Figura 6.8 – Fotos do processo da moldagem dos corpos-de-prova (a) moldagem de 100 corpos-de-

prova cilíndricos (b) moldagem de 100 corpos-de-prova cilíndricos (c) moldagem de 30 corpos-de-prova 

prismáticos. 

Segundo a NBR 5738 para concretos com abatimento compreendido entre 30 mm e 

150 mm podem ser adensados com a haste (adensamento manual) ou por vibração. Neste 

experimento prático o tipo de adensamento vibratório foi adotado visto que o abatimento 

do concreto, obtido através do ensaio de abatimento do tronco de cone, foi de 60 +/- 

10mm, Figura 6.9. 
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Figura 6.9 – Teste do Slump realizado ao receber o concreto no dia da moldagem 

Segundo a NBR 5738 durante as primeiras 24h (no caso de corpos-de-prova 

cilíndricos), ou 48h (no caso de corpos-de-provas prismáticos), todos os corpos-de-prova 

devem ser armazenados em local protegido de intempéries, sendo devidamente cobertos 

com material não reativo e não absorvente, com finalidade de evitar a perda de água do 

concreto. Além de protegidos os corpos-de-prova, após a moldagem, foram devidamente 

identificados, Figura 6.10. 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Figura 6.10 – (a) Identificação dos corpos-de-prova após a concretagem (b) Proteção dos corpos-de-

prova após a concretagem. 
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6.2.3 - Desmoldagem e Processo de cura 

Os corpos-de-prova cilíndricos foram desmoldados 24h após a moldagem e os 

prismáticos após 48h depois. Após a desmoldagem os corpos-de-prova foram colocados em 

tanques com água e cal na proporção de 1000 litros para 1Kg, respectivamente, e mantidos 

nesta condição por 28 dias, Figura 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)              (b) 

Figura 6.11 – (a) Desmoldagem dos corpos-de-prova cilíndricos (b) Início do processo de cura em 

tanques com água e cal 

Após 28 dias de cura em água, eles foram transferidos para um ambiente fechado e 

mantidos a 30ºC e humidade relativa de nossa região, os quais são as condições climáticas 

médias em Recife. 

6.2.4 - Exposição à carga térmica 

Após uma idade de 67 dias, os corpos-de-prova foram submetidos a elevadas cargas 

térmicas em uma fornalha a gás que se localizava nas dependências do SENAI – CABO, 

Figura 6.12. 

Esta fornalha possui dimensões internas de 1.20 x 2.00m com altura de 1.00m. 

A princípio os corpos-de-prova foram aquecidos em um forno a gás a uma temperatura 

de 450ºC e 600ºC, em uma mesma exposição, vide gráficos de distribuição de temperaturas na 

Figura 7.2. Estas temperaturas foram selecionadas considerando dois cenários: o pré-

flashover e o flashover, sendo a temperatura crítica do flashover assumida. O período do pré-

flashover é importante para evacuação dos ocupantes e o ponto de flashover é importante 
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porque marca o início de um período de difícil controle das chamas que é o desenvolvimento 

completo do fogo. E o pós-flashover é importante quando se considera a proteção da 

propriedade, a estabilidade estrutural da estrutura, pois é durante este estágio que danos 

estruturais podem ocorre (DRYSDALE,2002) e a possibilidade do incêndio propaga-se para 

propriedades ou espaços adjacentes. A taxa de aquecimento foi em media de 60ºC/min na 

primeira rampa e 4ºC/min na segunda rampa, sendo estas pré-estabelecida pelo forno. 

 

Figura 6.12 – Fornalha utilizada para exposição dos corpos-de-prova a elevadas temperaturas. 

Através de 3 termopares localizados na parte superior da fornalha e conectados a uma 

quadro geral de controle as temperaturas puderam ser monitoradas. Este monitoramento 

proporcionou curvas de crescimento de temperatura apresentadas nos resultados, as quais 

forneceram informações importantes sobre a temperatura interna do forno, Figura 6.13. 
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Figura 6.13 – Quadro Geral de controle da fornalha 

O sistema de aquecimento da fornalha possuía 3 queimadores que permitem um 

aquecimento máximo de 1000ºC, Figura 6.14. Porém apenas 2 queimadores estavam 

funcionando. 

 

 

 

 

 

(a)       (b)           (c) 
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(d)  

(d)       (e) 

Figura 6.14 – Detalhes do sistema de aquecimento da fornalha (a) Vista do queimador 3 (b) Detalhe dos 

queimadores 3 e 1 no lado de dentro da fornalha (c) Vista do Queimador 1 (d) Vista do queimador 2 (e) Detalhe 

do queimador 2 no lado de dentro da fornalha 

Durante as exposições pode-se também observar o comportamento da temperatura 

segundo a segundo na fornalha através de 10 termopares do tipo K localizados na parte 

inferior da fornalha, conectados a um sistema de aquisição de dados (spider). O sistema de 

aquisição de dados era composto de 3 spider´s e um notebook. O software que foi utilizado 

para a aquisição dos dados foi o Catman, Figura 6.15. 

Este sistema de monitoramento proporcionou um acompanhamento on-line das 

temperaturas na parte inferior do forno bem como das temperaturas internas aos corpos de 

prova. 

 
Figura 6.15 – Detalhe dos termopares conectados ao sistema de aquisição de dados 
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Estes termopares entraram na fornalha através do sistema de exaustão da fornalha, 

Figura 6.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)             (b) 

Figura 6.16 – Detalhe da entrada dos termopares na fornalha (a) Vista da parte de fora da fornalha (b) 

Vista da parte de dentro da fornalha. 

Os termopares localizaram-se no centro, a meia distância e na parte inferior da fornalha, 

conforme Figura 6.17. Para maiores detalhes da localização dos termopares, nas exposições, 

consultar layout´s apresentados nas figuras 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22 e 6.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)           (b) 
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                              (c) 

Figura 6.17 – Localização dos termopares durante as exposições (a) Distribuição dos corpos de prova e 

dos termopares no interior do forno (b) Detalhe da colocação dos termopares no centro e a meia distância no 

corpo-de-prova (c) Detalhe do termopar localizado na parte inferior do forno. 

A colocação dos termopares foi feita através de orifícios que foram furados até uma 

profundidade de 15 cm. Para não houvesse passagem de calor pelos orifícios, utilizou-se uma 

manta de fibra cerâmica como isolante. Segundo fornecedor esta manta quando submetida ao 

calor não expande e suporta temperaturas até 1200ºC. 

Ao todo foram 250 corpos-de-prova, sendo 210 corpos-de-prova cilíndricos e 40 

corpos-de-prova prismáticos, divididos ao longo de 6 (seis) exposições. 

Durante a 1ª exposição 33 corpos-de-prova identificados, 29 cilíndricos e 4 prismáticos, 

foram submetidos ao impacto da carga térmica durante 30 minutos e levados para um 

resfriamento natural à temperatura ambiente. Após o resfriamento foram levados ao 

laboratório de engenharia civil onde foram medidos e preparados para os ensaios das 

propriedades mecânicas que ocorreram no dia seguinte à exposição. Foram ensaiados 4 

corpos-de-prova para resistência à compressão, 4 para resistência à tração por compressão 

diametral, 9 para módulo de elasticidade e 4 para resistência à tração na flexão. A disposição 

dos corpos-de-prova na fornalha encontra-se detalhada no layout da exposição, Figura 6.18. 

Além da disposição dos corpos-de-prova o layout apresenta o mapeamento feito com os 

termopares.  
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Figura 6.18 – Layout da 1ª exposição 

Durante a 2ª exposição foram submetidos ao impacto da carga térmica também 33 

corpos-de-prova. O tempo de exposição foi o mesmo da 1ª exposição, porém o tipo de 

resfriamento foi diferente. Os corpos-de-prova foram submetidos a um resfriamento brusco, 

aonde os corpos-de-prova foram submersos em água corrente a uma temperatura média de 

40ºC durante 1h após retirados do forno. Após este resfriamento todo o restante do 

procedimento coincidiu com o da 1ª exposição. A disposição dos corpos-de-prova na fornalha 

encontra-se detalhada no layout da exposição, Figura 6.19. Além da disposição dos corpos-de-

prova o layout apresenta também o mapeamento feito com os termopares. 

 

Figura 6.19 – Layout da 2ª exposição 
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Vale ressaltar que entre as duas exposições realizou-se ensaios das propriedades 

mecânicas do concreto com corpos-de-prova sem exposição a elevadas temperaturas para 

comparação com aqueles expostos a carga térmica. Foram ensaiados 3 corpos-de-prova para 

resistência à compressão, 3 para resistência à tração por compressão diametral, 9 para módulo 

de elasticidade e 3 para resistência à tração na flexão. 

A 3ª exposição seguiu os mesmos passos da 1ª exposição e a 4ª exposição os mesmos 

passos da 2ª exposição. Entre estas duas exposições também se realizou ensaios de corpos-de-

prova sem exposição a elevadas temperaturas, ou seja, a temperatura ambiente para 

determinação de uma linha básica de comparação. A disposição dos corpos-de-prova na 

fornalha e o mapeamento dos termopares encontram-se detalhada no layout da exposição, 

Figura 6.20 e 6.21. 

 

Figura 6.20 – Layout  da 3ª exosição 
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Figura 6.21 – Layout da 4ª exposição 

Na 5ª exposição 31 corpos-de-prova identificados, 28 cilíndricos e 3 prismáticos, foram 

submetidos ao impacto da carga térmica durante 30 minutos. Diferentemente das outras 

exposições os corpos-de-prova foram ensaiados a quente, ou seja, imediatamente ao serem 

retirados do forno. Ao saírem da fornalha os corpos-de-prova foram medidos e ensaiados. A 

única propriedade possível a ser ensaiada devido a infra-estrutura foi a resistência à 

compressão. Foram ensaiados 12 corpos-de-prova para a citada propriedade. A disposição dos 

corpos-de-prova na fornalha encontra-se detalhada no layout da exposição, Figura 6.22. Além 

da disposição dos corpos-de-prova o layout apresenta também o mapeamento feito com os 

termopares.  

 

Figura 6.22 – Layout da 5ª exposição 
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A 6ª exposição seguiu as mesmas etapas da 5ª exposição, porém foram ensaiados 14 

corpos-de-prova, Figura 6.23. 

  

Figura 6.23 – Layout da 6ª exposição 
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A metodologia acima descrita é apresentada no organograma da Figura 6.24. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.24 –  Organograma da metodologia de ensaio 

(*) Estes valores correspondem a dois ensaios ambientes. Um para a 1ª e 2ª exposição e outro para 3ª e 4ª exposição. 
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6.2.5 - Dimensão dos cp’s e detalhes do teste 

6.5.2.1 – Resistência à compressão  

O teste de resistência à compressão foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa foi 

executado o teste de resistência residual sem pré-carga sobre corpos-de-prova cilíndricos de 

concreto 15x30cm de acordo à NBR 5739. Nesta primeira etapa estão incluídas as 4 primeiras 

exposições (2 resfriamentos lentos e 2 brusco) onde foram ensaiados quatro corpos-de-prova 

para cada exposição após o resfriamento. Na segunda etapa foi executado também o teste de 

resistência residual, porém com os corpos-de-prova ainda quentes. Para esta etapa foram 

ensaiados de doze a quatorze corpos-de-prova para cada exposição.  

6.5.2.2 - Módulo de Elasticidade 

Nove corpos-de-prova foram testados para cada exposição com resfriamento na 1ª 

etapa. 

Para medir os deslocamentos do corpo-de-prova foram utilizados dois transdutores de 

deslocamentos adquiridos pelo RISCTEC. Procurou-se fixar estes aparelhos de modo que 

fossem atendidas as exigências da NBR 8522.  

Estes transdutores também eram conectados a um spider, fornecendo leituras 

digitalizadas. Para fixação dos transdutores desenvolveu-se um sistema com duas madeiras 

coladas ao corpo-de-prova. Estas madeiras tinham seus centros de massa fixados nas bases de 

medições às quais eram de 15 cm. 

Devido ao sistema de fixação dos transdutores o ensaio não foi executados para os 

corpos de prova a quente. 

6.5.2.3 - Resistência à tração por compressão diametral 

O teste de resistência à tração por compressão diametral residual sem pré-carga foi 

executado sobre corpos-de-prova cilíndricos de concreto 15x30cm de acordo à NBR 7222. 

Esta propriedade mecânica foi testada também apenas para as 4 primeiras exposições onde 

foram ensaiados quatro corpos-de-prova para cada exposição após o resfriamento. 

A realização deste ensaio limitou-se as exposições com resfriamento porque a prensa 

utilizada para os ensaios a quente não possuía infra-estrutura. 



Capítulo 6                                                                         Metodologia e detalhes experimentais 

 92

6.5.2.4 - Resistência à tração na flexão 

 O teste de resistência à tração na flexão residual sem pré-carga foi executado sobre 

corpos-de-prova prismáticos de concreto 15x15x50cm de acordo à MB 3483. Este teste 

também só foi possível para os ensaios com resfriamento, onde foram ensaiados quatro 

corpos-de-prova. 
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7.0 - RESULTADOS 

7.1 - CURVAS DE CRESCIMENTO DOS TERMOPARES 

Várias são as curvas de crescimento de temperatura padronizadas por normas 

internacionais, utilizadas nos métodos de teste de incêndio. Pode-se tomar como exemplo as 

curvas propostas pela ASTM E 119, International Standard ISO 834 e Japanese Industrial 

Standard JIS A 1304, Figura 7.1.  
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    (c) 

Figura 7.1 – Curvas de incêndio padrão para algumas normas internacionais (a) Curva de incêndio 

padrão para ISO 834 (b) Curva de incêndio padrão para ASTM E 119 (c) Curva temperatura-tempo padrão 

para JIS A 1304. Fonte Phan 1996 

Estas são curvas celulósicas muito parecidas, baseada na queima de materiais de 

construção em geral, móveis e utensílios.  
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Porém, devido a limitações dos queimadores da fornalha, estas curvas de crescimento 

não puderam ser reproduzidas, o que não invalida os resultados já que um incêndio real pode 

assumir várias formas de crescimento de temperatura. Um comportamento assumido no 

experimento pratico, que existe na curva de um incêndio real e não é considerado nas curvas 

padrões de incëndio, é o trecho descendente, que caracteriza o período de decaimento. 

É comum adotar taxas de aquecimentos constantes que variam entre 1ºC/min e 6ºC/min 

na maioria dos casos. 

Tendo em vista que foi possível monitorar as temperaturas da fornalha tanto na parte 

superior como na parte inferior, curvas de crescimento de temperatura puderam ser propostas. 

Nos Gráficos 7.1, 7.2 e 7.3 são apresentadas curvas de crescimento de temperatura, as 

quais foram geradas pelo monitoramento dos três termopares existentes na parte superior da 

fornalha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.1 – Curvas de crescimento de temperatura do Termopar 1 para as seis exposições. 
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Gráfico 7.2 – Curvas de crescimento do Termopar 2 para as seis exposições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.3 – Curvas de crescimento do Termopar 3 para as seis exposições 
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TEMPERATURA DA PARTE INFERIOR DA CÂMARA - 3º EXPERIMENTO
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Como pode ser avaliado nos gráficos 7.1, 7.2 e 7.3 a fornalha apresentou curvas de 

crescimento de temperatura muito semelhantes nas 6 exposições com uma temperatura media 

final de 600ºC, o que indica um comportamento uniforme nessas exposições. Devido a este 

comportamento os resultados das propriedades mecânicas dessas 6 (seis) exposições puderam 

ser comparados.  Apenas para fins de comparação, pode-se dividir a curva de aquecimento em 

dois trechos, o primeiro com taxa de aquecimento média de 85ºC/min, e o segundo com 

6ºC/min, sendo estas taxas estabelecidas automaticamente pelos queimadores do forno. 

Através de termopares localizados na parte inferior da fornalha, os quais estavam 

conectados ao sistema de aquisição de dados, as temperaturas foram monitoradas e 

armazenadas segundo a segundo. Através deste banco de dados pôde-se ter uma idéia do 

comportamento das temperaturas. A temperatura no interior da fornalha não foi uniforme na 

parte inferior da fornalha, Gráfico 7.4. 

Na próxima seção, a distribuição da temperatura no interior do forno é detalhada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.4 – Comportamento dos termopares localizados na parte inferior da fornalha. 

Este comportamento da temperatura pode ser explicado pelos processos de transferência 

de calor, onde os corpos-de-prova, localizados na parte inferior da fornalha, estão absorvendo 

e radiando calor, gerando um comportamento não uniforme. 
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7.2 - CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA NO INTERIOR DA 
FORNALHA 

Tendo em vista que a temperaturas dos termopares, na parte inferior da fornalha não 

se comportaram de forma uniforme, procurou-se entender como as temperaturas se 

distribuíram. 

Através de um programa criado no Math Cad, software do programação, juntamente 

com o banco de dados gerado pelo sistema de aquisição observou-se que o forno 

apresentou diferentes gradientes de temperaturas conforme Figura 7.2, o que pode ter 

gerado diferentes comportamentos nas propriedades do concreto em um mesma exposição. 
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(e)       (f) 
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Figura 7.2 – Seqüência de distribuição de temperatura ao longo do tempo na 6ª exposição (a) 

Distribuição de temperatura no início do ensaio (b) Distribuição de temperatura para 5 minutos de exposição 

(c) Distribuição de temperatura para 10 minutos de exposição (d) Distribuição de temperatura para 15 minutos 

de exposição (e) Distribuição de temperatura para 20 minutos de exposição (f) Distribuição de temperatura 

para 25 minutos de exposição (g) Distribuição de temperatura para 30 minutos de exposição 

Através dessas curvas de distribuição de temperaturas pôde-se entender melhor o 

comportamento do Gráfico 7.4. 

Devido a este comportamento diferenciado da fornalha os resultados foram tratados de 

forma mais cuidadosa. Para tal tratamento achou-se melhor analisar os dados por região, já 

que a fornalha gerou uma região mais quente que a outra. 

Para análise dos resultados adotou-se como temperatura média na região menos quente 

450ºC, região 1, e para a região mais quente uma temperatura média de 600ºC, região 2. 
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Nas 3ª, 5ª e 6ª exposições, onde o monitoramento foi feito de forma mais detalhado, 

pôde-se perceber que as distribuições de temperaturas, na parte inferior da fornalha se repetiu, 

conforme Figuras 7.3, 7.4 e 7.5. 

Nestas figuras são apresentadas distribuições finais, as quais apresentam gradientes de 

temperaturas muito parecidos. 

Este comportamento repetitivo da fornalha gerou resultados, os quais serão 

apresentados mais adiante, que puderam ser confrontados tendo em vista que tais resultados 

foram gerados para mesmas condições de exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 – Distribuição de temperatura no último minuto da 6ª exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7                                                                                                                    Resultados  

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 – Distribuição de temperatura no último minuto da 3ª exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5 – Distribuição de temperatura no último minuto da 5ª exposição 

Conforme apresentado no Layout da 5ª exposição, figura 6.20, os termopares F, G, H e I 

delimitaram a região de monitoramento, região esta apresentada como curva de distribuição 

de temperatura na figura 7.5. Para as curvas de temperatura da 6ª e 3ª exposições, 
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apresentadas acima nas figuras 7.3 e 7.4, consultar os Layouts das figuras 6.21 e 6.18 

respectivamente. 

7.3 – EXPOSIÇÕES 

O experimento, conforme dito, foi divido em duas etapas. A primeira etapa consiste em 

expor corpos-de-prova de concreto a elevadas temperaturas e resfriá-los, observando-se as 

propriedades mecânicas do concreto residuais (resistência à compressão, resistência à tração 

por compressão diametral, resistência à tração na flexão e módulo de elasticidade) e a segunda 

observar a resistência à compressão logo após a exposição, ou seja o corpo-de-prova ensaiado 

a quente.Fazem parte da primeira etapa a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª exposições e da segunda etapa a 5ª e 6ª 

exposição. 

7.3.1 - 1ª EXPOSIÇÃO. 

Na 1ª exposição, como já dito na metodologia de ensaio, realizou-se o resfriamento 

lento. Foram observadas seis explosões após 30 minutos de exposição e o monitoramento foi 

realizado através de três termopares na face (termopares A, D, e G), três termopares no centro 

(termopares C, F e I) e três termopares a meia distância (termopares B, E e H), conforme 

layout da figura 6.16 apresentado na metodologia de ensaio. 

No Gráfico 7.5 esta representado o gráfico do comportamento das temperaturas nas 

faces dos corpos-de-prova. O termopar A encontra-se em uma região a qual esta sendo 

considerada como a menos quente, ou seja a temperatura média de 450ºC, o termopar D em 

região de transição das duas regiões e o termopar G na região de temperatura mais elevada, ou 

seja, temperatura média de 600ºC. 
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Gráfico 7.5 – Monitoramento da temperatura na face dos corpos-de-prova do 1ª exposição. 

Conforme esta figura a variação de temperatura nas faces dos corpos-de-prova foi entre 

340 e 550ºC, conforme gráfico 7.5. 

Já os comportamentos das temperaturas no interior do corpo-de-prova do centro e da 

meia distância estão representados nos Gráficos 7.6 e 7.7. 
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Gráfico 7.6 – Comportamento da temperatura nos termopares do centro dos corpos de prova no 1ª 

exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.7 – Comportamento da temperatura nos termopares da meia distância dos corpos de prova do 

1ª exposição 
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O mesmo comportamento de temperatura na face do corpo-de-prova não foi observado 

em seu interior. Enquanto externamente a temperatura variou de 210ºC internamente esta 

variação foi bem menor, entre 100 e 135ºC, devido ao processo de condução, conforme 

gráficos 7.6 e 7.7. 

Os gráficos 7.8, 7.9 e 7.10 apresentam bem estas diferenças de temperaturas observadas 

entre a face do corpo-de-prova e sua parte interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.8 – Temperaturas do corpo-de-prova localizado na região menos quente do 1ª exposição 
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Gráfico 7.9 – Temperaturas do corpo-de-prova localizado na região intermediária do 1ª exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.10 – Temperaturas do corpo-de-prova localizado na região mais quente do 1ª exposição 

Pode-se perceber ainda, em alguns corpos-de-prova, o comportamento constante da 

temperatura interna, quando esta atinge 100ºC. Observando-se os gráficos 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 
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7.10 após ser atingida a temperatura de 100ºC tem-se início o processo de migração da água 

livre no interior do corpo de prova, o que justifica a perturbação da taxa de aquecimento, no 

centro e a meia distancia do corpo de prova, indicada no gráfico (PHAN et all, 2000 e 

LAWSON et all, 2000). Segundo Phan et all (2000) em aproximadamente 100ºC, a água livre 

no concreto começa a evaporar rapidamente e a umidade de frente é dirigida pelo calor em 

direção ao núcleo do corpo-de-prova, causando um decréscimo na taxa de aumento de 

temperatura no centro do corpo-de-prova e assim um acréscimo no gradiente térmico entre a 

superfície e o centro do corpo-de-prova. Logo o comportamento constante pode ser explicado 

por esse processo físico. 

As Tabelas 7.1, 7.2 e 7.3 apresentam os resultados dos ensaios das propriedades 

mecânicas dos corpos-de-prova expostos a elevadas cargas térmicas na 1ª exposição. 

Para que se pudesse observar melhor o comportamento da resistência à compressão, os 

resultados obtidos através do ensaio de módulo de elasticidade foram também computados. 

Tabela 7.1 – Valores da resistência à compressão na 1ª exposição 

Valor da Resistência à compressão em MPa
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual (%) 

Ensaios 
para 

obtenção da 
Resistência 
Compressão 

450ºC 600ºC Temperatura 
ambiente 450ºC 600ºC 

Resis. 
Compressão 32.2 37.4 41.2 78.15% 90.78% 

Resis. 
Compressão 
do Ensaio 
Módulo de 

Elasticidade 

32.5 37.1 41.8 77.75% 88.75% 

 

No ensaio de resistência à compressão sem exposição, linha base, obteve-se um 

resultado de 41,2 MPa. Logo o que pode ser avaliado na Tabela 7.1 é que a resistência à 

compressão residual média, nesta 1ª exposição, variou entre 77.75% e 90.78%. 

Tabela 7.2 – Valores da resistência à tração por compressão diametral na 1ª exposição 

Valor da Resistência à tração por compressão diametra  em MPa 
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

450ºC 600ºC Temperatura ambiente 450ºC 600ºC 
2.5 3.0 3.0 83.33% 100% 
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Tabela 7.3 – Valores da resistência à tração na flexão na 1ª exposição 

Valor da Resistência à tração na flexão em MPa 
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

600ºC Temperatura ambiente 600ºC 
1.6 4.7 34.04% 

 

Já nas Tabelas 7.2 e 7.3 pode-se observar que a resistência à tração por compressão 

diametral residual média residual média variou entre 83.33% e 100% e a resistência à tração 

na flexão residual média foi de 34.04% na região mais quente. 

7.3.2 - 2ª EXPOSIÇÃO 

Na 2ª exposição, realizou-se o resfriamento brusco. Foi observado apenas 1 explosão 

após 30 minutos de exposição e o monitoramento foi realizado, novamente através de três 

termopares na face (termopares A, D, e G), três termopares no centro (termopares C, F e I) e 

três termopares a meia distância (termopares B, E e H), conforme layout da figura 6.17 

apresentado na metodologia de ensaio. 

O gráfico do comportamento das temperaturas nas faces dos corpos-de-prova está 

representado no gráfico 7.11. O termopar A encontra-se em uma região a qual esta sendo 

considerada como a menos quente (450ºC), o termopar D em região de transição das duas 

regiões e o termopar G na região de temperatura mais elevada (600ºC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.11 – Monitoramento da temperatura na face dos corpos-de-prova da 2ª exposição. 
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Nessa exposição a variação de temperatura nas faces dos corpos-de-prova foi de 120 e 

320ºC. 

Já os comportamentos das temperaturas no interior do corpo-de-prova do centro e da 

meia distância estão representados nos Gráficos 7.12 e 7.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.12 – Comportamento da temperatura nos termopares do centro dos corpos de prova na 2ª 

exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.13 – Comportamento da temperatura nos termopares da meia distância dos corpos de prova da 

2ª exposição 



Capítulo 7                                                                                                                    Resultados  

 109

Termopares CP1 - 2º Experimento 

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

680

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tempo em minuto

Te
m

p.
 °C Termopar D (11/11/04)

Termopar E (08/11/04)
Termopar F (08/11/04)

Nesse experimento, enquanto a variação de temperatura externa foi de 200ºC a interna 

ficou entre 85 e 110ºC, conforme gráficos 7.12 e 7.17. Embora tenha se atingido uma mesma 

variação de temperatura externa aos corpos-de-prova com relação a 1ª exposição as 

temperaturas externas alcançadas foram menores. Para tal fenômeno não se encontrou 

explicação. Uma possível explicação estaria nos fenômenos de transferência de calor. 

Para uma melhor visualização das diferenças de temperaturas externa e interna são 

apresentadas nos Gráficos 7.14, 7.15 e 7.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.14 – Temperaturas do corpo-de-prova localizado na região menos quente da 2ª exposição 
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Gráfico 7.15 – Temperaturas do corpo-de-prova localizado na região intermediária da 2ª exposiçã 
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Gráfico 7.16 – Temperaturas do corpo-de-prova localizado na região mais quente da 2ª exposição 

Nas Tabelas 7.4, 7.5 e 7.6 são apresentados os resultados dos ensaios das propriedades 

mecânicas dos corpos-de-prova expostos a elevadas cargas térmicas na 2ª exposição. 
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Para que se pudesse observar melhor o comportamento da resistência à compressão, os 

resultados obtidos através do ensaio de módulo de elasticidade foram também computados. 

Tabela 7.4 – Valores da resistência à compressão na 2ª exposição 

Valor da Resistência à compressão em MPa
Resfriamento Brusco Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

Ensaios 
para 

obtenção da 
Resistência 
Compressão 

450ºC 600ºC Temperatura 
ambiente 450ºC 600ºC 

Resis. 
Compressão 31.4 29.4 41.2 76.21% 71.36% 

Resis. 
Compressão 
do Ensaio 
Módulo de 

Elasticidade 

35.0 30.3 41.8 83.73% 72.49% 

 

No ensaio de resistência à compressão sem exposição, linha base o resultado 

considerado foi o mesmo, 41,2 MPa. Neste 2ª exposição a resistência à compressão residual 

média variou entre 76.21% e 71.36%. 

Já nas Tabelas 7.4 e 7.5 pode-se observar que a resistência à tração por compressão 

diametral residual média variou entre 86.67% e 80% e a resistência à tração na flexão residual 

média na região mais quente foi de 53.19% 

Tabela 7.5 – Valores da resistência à tração por compressão diametral na 2ª exposição 

Valor da Resistência à tração por compressão diametra  em MPa 
Resfriamento Brusco Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

450ºC 600ºC Temperatura ambiente 450ºC 600ºC 
2.6 2.4 3.0 86.67% 80% 

Tabela 7.6 – Valores da resistência à tração na flexão na 2ª exposição 

Valor da Resistência à tração na flexão em MPa 
Resfriamento Brsuco Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

600ºC Temperatura ambiente 600ºC 
2.5 4.7 53.19% 
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Termopares Ambiente Forno - 3º Experimento
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7.3.3 - 3ª EXPOSIÇÃO 

Na 3ª exposição as etapas de ensaio foram as mesmas do 1ª exposição, porém a forma 

de monitoramento, com os termopares inferiores, foi diferente. Foram observadas 5 explosões 

após 30 minutos de exposição e o monitoramento foi realizado, através de 7 termopares no 

ambiente interno do inferior da fornalha (termopares D, E, F, G, H, I e J) e três termopares no 

centro (termopares A, B e C), conforme layout da figura 6.18 apresentado na metodologia de 

ensaio. 

O comportamento das temperaturas da parte inferior da fornalha é mostrado no Gráfico 

7.17.  

A temperatura nesses termopares variou entre 440 e 620ºC, conforme gráfico 7.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.17 – Monitoramento da temperatura na parte inferior da fornalha na 3ª exposição 
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Internamente os corpos-de-prova, nessa 3ª exposição, comportaram-se de acordo com o 

Gráfico 7.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.18 – Comportamento da temperatura nos termopares do centro dos corpos de prova na 3ª 

exposição 

Nesse experimento a variação de temperatura externa foi de 180ºC a interna ficou entre 

120 e 130ºC 

Nas Tabelas 7.7, 7.8 e 7.9 são apresentados os resultados dos ensaios das propriedades 

mecânicas dos corpos-de-prova expostos a elevadas cargas térmicas na 3ª exposição. 

Para que se pudesse observar melhor o comportamento da resistência à compressão, os 

resultados obtidos através do ensaio de módulo de elasticidade foram também computados. 

Tabela 7.7 – Valores da resistência à compressão na 3ª exposição 

Valor da Resistência à compressão em MPa
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

Ensaios 
para 

obtenção da 
Resistência 
Compressão 

450ºC 600ºC Temperatura 
ambiente 450ºC 600ºC 

Resis. 
Compressão 31.7 36.2 41.5 76.38% 87.23% 

Resis. 
Compressão 
do Ensaio 
Módulo de 

Elasticidade 

32.8 38.0 43.1 76.10% 88.17% 
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No ensaio de resistência à compressão sem exposição, linha base, o resultado foi de 

41,5 MPa, ficando caracterizada uma resistência à compressão residual média variou entre 

76.10% e 88.17%. 

Já nas Tabelas 7.8 e 7.9 pode-se observar que a resistência à tração por compressão 

diametral residual média variou entre 93.10% e 100% e a resistência à tração na flexão 

residual média foi de 39.22% na região mais quente. 

Tabela 7.8 – Valores da resistência à tração por compressão diametral na 3ª exposição 

Valor da Resistência à tração por compressão diametra  em MPa 
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

450ºC 600ºC Temperatura ambiente 450ºC 600ºC 
2.7 2.9 2.9 93.10% 100% 

Tabela 7.9 – Valores da resistência à tração na flexão na 3ª exposição 

Valor da Resistência à tração na flexão em MPa 
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

600ºC Temperatura ambiente 600ºC 
2.0 5.1 39.22% 

7.3.4 - 4ª EXPOSIÇÃO 

Na 4ª exposição, assim como na 2ª exposição, também se realizou um resfriamento 

brusco e apenas 1 explosão foi observado após 30 minutos de exposição. O monitoramento 

foi realizado através de quatro termopares no ambiente interno do inferior da fornalha 

(termopares A, B, C e D), três termopares no centro (termopares F, H e I) e três termopares a 

meia distância (termopares E, G e J), conforme layout da figura 6.19 apresentado na 

metodologia de ensaio. 

O gráfico do comportamento das temperaturas na parte inferior da fornalha está 

representado no Gráfico 7.19. Os termopares D e C encontram-se em uma região a qual esta 

sendo considerada como a menos quente (450ºC), o termopar B em região de transição das 

duas regiões e o termopar A na região de temperatura mais elevada (600ºC). 
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Gráfico 7.19 – Monitoramento da temperatura na parte inferior da fornalha na 4ª exposição 

Nessa exposição a variação de temperatura na parte inferior da fornalha foi de 300 à 

500ºC, conforme gráfico 7.19. 

Já os comportamentos das temperaturas no interior do corpo-de-prova do centro e da 

meia distância estão representados nos Gráficos 7.20 e 7.21. 
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Gráfico 7.20 – Comportamento da temperatura nos termopares do centro dos corpos de prova na 4ª 

exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.21 – Comportamento da temperatura nos termopares da meia distância dos corpos de prova da 

4ª exposição 
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A variação de temperatura externa foi de 200ºC e a interna ficou entre 80 e 135ºC 

Nas Tabelas 7.10, 7.11 e 7.12 são apresentados os resultados dos ensaios das 

propriedades mecânicas dos corpos-de-prova expostos a elevadas cargas térmicas na 4ª 

exposição. 

Para que se pudesse observar melhor o comportamento da resistência à compressão, os 

resultados obtidos através do ensaio de módulo de elasticidade foram também computados. 

Tabela 7.10 – Valores da resistência à compressão na 4ª exposição 

Valor da Resistência à compressão em MPa
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

Ensaios 
para 

obtenção da 
Resistência 
Compressão 

450ºC 600ºC Temperatura 
ambiente 450ºC 600ºC 

Resis. 
Compressão 32.7 28.2 41.5 78.79% 67.95% 

Resis. 
Compressão 
do Ensaio 
Módulo de 

Elasticidade 

32.0 28.8 43.1 74.24% 66.82% 

No ensaio de resistência à compressão sem exposição, linha base, o resultado foi de 

41,5 MPa, ficando caracterizada uma resistência à compressão residual média variou entre 

74.24% e 66.82%. 

Já nas Tabelas 7.11 e 7.12 pode-se observar que a resistência à tração por compressão 

diametral residual média variou entre 96.55% e 75.86% e a resistência à tração na flexão 

residual média foi de 47.06% na região mais quente. 

Tabela 7.11 – Valores da resistência à tração por compressão diametral na 4ª exposição 

Valor da Resistência à tração por compressão diametra  em MPa 
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

450ºC 600ºC Temperatura ambiente 450ºC 600ºC 
2.8 2.2 2.9 96.55% 75.86%

Tabela 7.12 – Valores da resistência à tração na flexão na 4ª exposição 

Valor da Resistência à tração na flexão em MPa 
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

600ºC Temperatura ambiente 600ºC 
2.4 5.1 47.06% 
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7.3.5 - 5ª EXPOSIÇÃO 

A 5ª exposição da início a segunda etapa do experimento. Nessa exposição foi 

observado apenas 1 explosão após 30 minutos de exposição. O monitoramento foi realizado 

através de seis termopares no ambiente interno do inferior da fornalha (termopares E, F, G, H, 

I e J), dois termopares no centro (termopares A e B) e dois termopares a meia distância 

(termopares C e D), vale ressaltar que desta vez o monitoramento foi realizado em um corpo-

de-prova prismático, conforme layout da figura 6.20 apresentado na metodologia de ensaio. 

O gráfico do comportamento das temperaturas na parte inferior da fornalha está 

representado no Gráfico 7.22. Os termopares H, I e J encontram-se em uma região a qual esta 

sendo considerada como a menos quente (450ºC), o termopar e os termopares E, F e G na 

região de temperatura mais elevada (600º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.22 – Monitoramento da temperatura na parte inferior da fornalha na 5ª exposição 

Nessa exposição a variação de temperatura na parte inferior da fornalha foi de 420 à 

630ºC, conforme gráfico 7.22. 

Já os comportamentos das temperaturas no interior do corpo-de-prova do centro e da 

meia distância estão representados nos Gráficos 7.23 e 7.14. 
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Gráfico 7.23 – Comportamento da temperatura nos termopares do centro dos corpos de prova na 5ª 

exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.24 – Comportamento da temperatura nos termopares da meia distância dos corpos de prova da 

5ª exposição 

A variação de temperatura externa foi de 210ºC e a interna ficou entre 100 e 135ºC 
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Na Tabela 7.13 é apresentado o resultado do ensaio de resistência à compressão na 5ª 

exposição. 

Tabela 7.13 – Valores da resistência à compressão na 5ª exposição 

Valor da Resistência à compressão em MPa
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

Ensaios 
para 

obtenção da 
Resistência 
Compressão 

450ºC 600ºC Temperatura 
ambiente 450ºC 600ºC 

Resis. 
Compressão 28.6 34.4 40.3 70.97% 85.36% 

 

No ensaio de resistência à compressão sem exposição, linha base, o resultado foi de 

40,3 MPa, ficando caracterizada uma resistência à compressão média variou entre 70.97% e 

85.36% após a exposição. 

7.3.6 - 6ª EXPOSIÇÃO 

A 6ª exposição é a ultima etapa do experimento. Nessa exposição não foi observada 

nenhuma explosão. O monitoramento foi realizado através de seis termopares no ambiente 

interno do inferior da fornalha (termopares C, D, E, G, H e I), dois termopares no centro de 

corpos-de-prova cilíndricos (termopares I e F) e dois termopares no centro de um corpo-de-

prova prismático (termopares A e B), conforme layout da figura 6.21 apresentado na 

metodologia de ensaio. 

O gráfico do comportamento das temperaturas na parte inferior da fornalha está 

representado no gráfico 7.25. Os termopares E, H e J encontra-se em uma região a qual esta 

sendo considerada como a menos quente (450º), o termopar e os termopares C, D e G na 

região de temperatura mais elevada (600º). 

Nessa exposição a variação de temperatura na parte inferior da fornalha foi de 480 à 

660ºC. 
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Gráfico 7.25 – Monitoramento da temperatura na parte inferior da fornalha na 6ª exposição 

Já os comportamentos das temperaturas no interior dos corpos-de-prova do centro estão 

representados nos Gráficos 7.26 e 7.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.26 – Comportamento da temperatura nos termopares do centro dos corpos de prova cilíndricos 

na 6ª exposição 
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Gráfico 7.27 – Comportamento da temperatura nos termopares do centro dos corpos-de-prova 

primáticos na 6ª exposição 

A variação de temperatura externa foi de 180ºC e a interna ficou entre 110 e 115ºC nos 

corpos-de-prova cilíndricos e em torno de 100ºC nos corpos-de-prova prismáticos. 

Na Tabela 7.14 é apresentado o resultado do ensaio de resistência à compressão na 6ª 

exposição. 

Tabela 7.14 – Valores da resistência à compressão na 6ª exposição 

Valor da Resistência à compressão em MPa
Resfriamento Lento Sem Exposição 

Resistência 
Residual 

Ensaios 
para 

obtenção da 
Resistência 
Compressão 

450ºC 600ºC Temperatura 
ambiente 450ºC 600ºC 

Resis. 
Compressão 30.7 36.5 40.3 76.18% 90.57% 

 

No ensaio de resistência à compressão sem exposição, linha base, o resultado foi de 

40,3 MPa, ficando caracterizada uma resistência à compressão média variou entre 76.18% e 

90.57% após a exposição. 
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Resumindo os resultados tem-se a Tabela 7.15. 

Tabela 7.15 – Quadro resumo dos resultados dos ensaios das propriedades mecânicas do concreto 

exposto a elevadas cargas térmicas. 

Resultados após o resfriamento 
Tipo de Resfriamento 

Lento Brusco 

Resultados obtidos com os 
corpos-de-prova ainda 

aquecidos 
Propriedade 
Residual (%) 

1º Exposição 3º Exposição 2º Exposição 4º Exposição 5º Exposição 6º Exposição 
RC 77,75 - 90,78 76,10 - 88,17 76,21 - 72,49 74,24 - 67,95 70,97 - 85,36 76,18 - 90,57 

RTCD 83,33 - 100 93,10 - 100 86,67 - 80 96,55 - 75,86 - - 
RTF 34,04 39,22 53,19 47,06 - - 

 

No resfriamento lento a perda de maior resistência ocorreu no lado da fornalha de 

menor temperatura (450ºC), o que não ocorreu no resfriamento brusco onde a perda de maior 

resistência ocorreu no lado mais quente. 

No resfriamento lento a resistência à compressão residual ficou compreendida entre 

76.10% e 77.75% na região de 450ºC e entre 88.17% e 90.78% na região de 600ºC. Podendo-

se observar que a região onde o aquecimento foi menor causou mais danos que a região mais 

quente. Segundo Kalifa et all (2000) uma maior taxa de aquecimento em uma coluna pode 

gerar algumas macro-fissuras (dano termo-mecânico), o qual poderia ajudar a evacuar a água 

de seu núcleo sem muita redução de sua resistência; em baixas taxas, a ausência de macro-

fissuras tornaria impossível evacuar água de núcleo e o spalling explosivo ocorreria. Tal fato 

foi observado em nossos experimentos porém em corpos-de-prova cilíndricos 15x30cm. 

Já no resfriamento brusco a resistência à compressão residual ficou compreendida entre 

74.24% e 76.21% na região de 450ºC e entre 67.95% e 72.49% na região de 600ºC. Desta vez 

a região mais quente, onde o aquecimento foi maior, causou mais danos ao concreto que a 

região menos quente, o que pode ter ocorrido devido aos danos causados pelo impacto 

térmico da água sobre o concreto quente. 
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7.4 – TESTES DE HIPÓTESE PARA MÉDIA COM VARIÂNCIA 
DESCONHECIDA 

Para a resistência de um determinado tipo de material a curva de distribuição tem uma 

forma característica e, na realidade, existem várias curvas “tipo”cujas propriedades foram 

calculadas com detalhes e se encontram em tabelas estatísticas padronizadas (NEVILLE, 

1997). 

Segundo Neville (1997) um desses tipos de distribuições, com boa aplicabilidade ao 

concreto, é a distribuição normal ou de Gauss. A hipótese de distribuição normal é 

suficientemente próxima da realidade e constitui um recurso extremamente útil para os 

cálculos. 

Tendo em vista que o número de elementos das amostras é menor que trinta, ou seja, 

N<30, realizou-se um estudo estatístico baseado na teoria das pequenas amostras. 

Segundo Spiegel (1994) o estudo das distribuições amostrais de estatísticas de pequenas 

amostras é denominado teoria das pequenas amostras. Entretanto, o nome mais apropriado 

seria teoria exata da amostragem, visto que os resultados obtidos são válidos tanto para as 

grandes com para as pequenas amostras. 

Uma das aplicações da distribuição t de Student é na construção de testes para pequenas 

amostras para comparar as médias de duas populações normais que possuem igual variância 

(WACKERLY, 1945). 

Segundo Spiegel (1994) supondo que duas amostras aleatórias de tamanhos N1 e N2 são 

extraídas de populações normais cujos desvios padrões são iguais ( )21 σσ =  e que essas duas 

amostras têm médias e desvios padrões dados por 21 , XX  e 21 , ss  respectivamente, para testar 

a hipótese H0 de que as amostras provêem da mesma população (isto é, 21 µµ = , bem como 

21 σσ = ) adota-se o escore t, dado por: 

21

21

11
NN

XXt
+⋅

−
=
σ

, em que 
221

2
22

2
11

−+
⋅+⋅

=
NN

SNSN
σ  

onde t é uma variável aleatória com uma distribuição “Student” t que representa a 

diferença entre as médias de duas amostras e σ é um estimador amostral do desvio padrão da 

diferença de duas médias. Assim sendo quando um teste de hipótese relacionado à diferença 

entre as duas médias amostrais (a variável t) leva à não-rejeição da hipótese nula, ou seja, 
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amostras com médias iguais, pode-se concluir que essas amostras advêm da mesma 

população.  

A distribuição é a de “Student” t, como ( )221 −+= NNν  graus de liberdade. 

7.4.1 – Teste de hipótese para 1ª Exposição 

1º Teste – Resistência à compressão 

Hipóteses Bilaterais 

Se RCMRC e ,1,1 µµ  representam as resistências à compressão médias populacionais do 

teste de resistência à compressão e da resistência à compressão obtida pelo teste de módulo de 

elasticidade na 1ª exposição respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RCMRCoH ,1,1: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RCMRCH ,1,11 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RCMRC

RCMRC

NN

XXt

,1,1

,1,1

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2,1,1

2
,1,1

2
,1,1

−+

⋅+⋅
=

RCNRC

RCMRCNRCRC

NN
SNSN

σ  

Onde: 

RCX ,1  é a média amostral dos resultados do teste de resistência à compressão obtidos na 

primeira exposição (32,4 MPa; 33,0 MPa; 37,4 MPa; 31,4 MPa); 

RCMX ,1  é a média amostral dos resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste 

de módulo de elasticidade na  primeira exposição (32,0 MPa; 36,3 MPa; 33,0 MPa; 35,3 MPa; 

35,8 MPa; 38,2 MPa; 37,7 MPa; 33,6 MPa; 37,5 MPa); 

RCN ,1  é o número de resultados do teste de resistência à compressão obtidos na primeira 

exposição (4); 

RCMN ,1  é o número de resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste de 

módulo de elasticidade na  primeira exposição (9); 

RCS ,1  é o desvio padrão dos resultados do teste de resistência à compressão obtidos na  

primeira exposição; 

RCMS ,1  é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste 

de módulo de elasticidade na  primeira exposição. 
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Dos valores apresentados tem-se: 

49,2
294

11,2965,24 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 47,1

9
1

4
149,2

8,356,33
−=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (4 + 9 - 2) = 11 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 11 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 80,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 80,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }80,180,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

7.4.2 – Teste de hipótese para 3ª Exposição 

1º Teste – Resistência à compressão 

Hipóteses Bilaterais 

Se RCMRC e ,3,3 µµ  representam as resistências à compressão médias populacionais do 

teste de resistência à compressão e da resistência à compressão obtida pelo teste de módulo de 

elasticidade na 3ª exposição respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RCMRCoH ,3,3: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RCMRCH ,3,31 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 
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Para a hipótese Ho: 

RCMRC

RCMRC

NN

XXt

,3,3

,3,3

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2,3,3

2
,3,3

2
,3,3

−+

⋅+⋅
=

RCNRC

RCMRCNRCRC

NN
SNSN

σ  

Onde: 

RCX ,3  é a média amostral dos resultados do teste de resistência à compressão obtidos na 

terceira exposição (33,5 MPa; 38,9 MPa; 31,0 MPa; 32,4 MPa); 

RCMX ,3  é a média amostral dos resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste 

de módulo de elasticidade na  terceira exposição (35,1 MPa; 38,0 MPa; 38,2 MPa; 37,9 MPa; 

33,9 MPa; 33,4 MPa; 31,6 MPa; 34,9 MPa; 32,3 MPa); 

RCN ,3  é o número de resultados do teste de resistência à compressão obtidos na terceira 

exposição (4); 

RCMN ,3  é o número de resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste de 

módulo de elasticidade na  terceira exposição (9); 

RCS ,3  é o desvio padrão dos resultados do teste de resistência à compressão obtidos na  

terceira exposição; 

RCMS ,3  é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste 

de módulo de elasticidade na  terceira exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

08,3
294

51,2945,34 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 60,0

9
1

4
108,3

0,350,34
−=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (4 + 9 - 2) = 11 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 11 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 80,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  
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( ) 80,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }80,180,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

7.4.3 – Teste de hipótese para 1ª e 3ª Exposições 

1º Teste – Resistência à compressão 

Hipóteses Bilaterais 

Se RCMRC e ,1,1 µµ  pertencem a uma mesma população e RCMRC e ,3,3 µµ  também 

pertencem a uma mesma população deseja-se agora testar se a população 
RC,1

µ  formada por 

RCMRC e ,1,1 µµ  da 1ª exposição  e a população 
RC,3

µ  formada por RCMRC e ,3,3 µµ  da 3ª 

exposição  pertencem a uma mesma população. 

Se 
RC,1

µ  e 
RC,3

µ  representam as resistências à compressão médias populacionais obtidas 

na 1ª e 3ª exposições respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RCRCoH
,3,1

: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RCRC
H

,3,11 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RCRC

RCRC

NN

XXt

,3,1

,3,1

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2

,3,1

2
,3,3

2
,1,1

−+

⋅+⋅
=

RCRC

RCRCRCRC

NN

SNSN
σ  

Onde: 

RCX ,1  é a média amostral da resistência à compressão obtidos na primeira exposição 

(32,4 MPa; 33,0 MPa; 37,4 MPa; 31,4 MPa; 32,0 MPa; 36,3 MPa; 33,0 MPa; 35,3 MPa; 35,8 

MPa; 38,2 MPa; 37,7 MPa; 33,6 MPa; 37,5 MPa); 

RCX ,3  é a média amostral da resistência à compressão obtidos na terceira exposição 

(33,5 MPa; 38,9 MPa; 31,0 MPa; 32,4 MPa; 35,1 MPa; 38,0 MPa; 38,2 MPa; 37,9 MPa; 33,9 

MPa; 33,4 MPa; 31,6 MPa; 34,9 MPa; 32,3 MPa); 
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RC
N

,1
 é o número de resultados da resistência à compressão obtidos na primeira 

exposição (13); 

RC
N

,3
 é o número de resultados da resistência à compressão obtidos na terceira 

exposição (13); 

RC
S

,1
 é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos na  primeira 

exposição; 

RC
S

,3
 é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos na  terceira 

exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

69,2
21313

73,21343,213 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 49,0

13
1

13
169,2

7,341,35
=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (13 + 13 - 2) = 24 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 24 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 71,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 71,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }71,171,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 
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2º Teste – Resistência à tração por compressão diametral 

Hipóteses Bilaterais 

Se RTCDRTCD e ,3,1 µµ  representam as resistências à tração por compressão diametral 

médias populacionais obtidas na 1ª e 3ª exposições respectivamente, deve-se decidir entre as 

hipóteses: 

RTCDRTCDoH ,3,1: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RTCDRTCDH ,3,11 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RTCDRTCD

RTCDRTCD

NN

XXt

,3,1

,3,1

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2,3,1

2
,3,3

2
,1,1

−+

⋅+⋅
=

RTCDRTCD

RTCDRTCDRTCDRTCD

NN
SNSN

σ  

Onde: 

RTCDX ,1  é a média amostral da resistência à tração por compressão diametral obtidos na 

primeira exposição (3,1 MPa; 2,2 MPa; 2,9 MPa; 2,8 MPa); 

RTCDX ,3  é a média amostral da resistência à tração por compressão diametral obtidos na 

terceira exposição (3,1 MPa; 2,7 MPa; 2,7 MPa; 2,9 MPa); 

RTCDN ,1  é o número de resultados da resistência à tração por compressão diametral 

obtidos na primeira exposição (4); 

RTCDN ,3  é o número de resultados da resistência à tração por compressão diametral 

obtidos na terceira exposição (4); 

RTCDS ,1  é o desvio padrão dos resultados da resistência à tração por compressão 

diametral obtidos na  primeira exposição; 

RTCDS ,3  é o desvio padrão dos resultados da resistência à tração por compressão 

diametral obtidos na  terceira exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

35,0
244

17,0439,04 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 0

4
1

4
135,0

8,28,2
=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (4 + 4 - 2) = 6 graus de liberdade, é definido como: 
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Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 6 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 94,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 94,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }94,194,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

3º Teste – Resistência à tração na flexão 

Hipóteses Bilaterais 

Se RTFRTF e ,3,1 µµ  representam as resistências à tração na flexão médias populacionais 

obtidas na 1ª e 3ª exposições respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RTFRTFoH ,3,1: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RTFRTFH ,3,11 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RTFRTF

RTFRTF

NN

XXt

,3,1

,3,1

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2,3,1

2
,3,3

2
,1,1

−+

⋅+⋅
=

RTFRTF

RTFRTFRTFRTF

NN
SNSN

σ  

Onde: 

RTFX ,1  é a média amostral da resistência à tração na flexão obtidos na primeira 

exposição (1,6 MPa; 1,4 MPa; 2,9 MPa; 1,9 MPa); 

RTFX ,3  é a média amostral da resistência à tração na flexão obtidos na terceira 

exposição (2,3 MPa; 1,4 MPa; 2,1 MPa; 1,7 MPa); 

RTFN ,1  é o número de resultados da resistência à tração na flexão obtidos na primeira 

exposição (4); 
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RTFN ,3  é o número de resultados da resistência à tração na flexão obtidos na terceira 

exposição (4); 

RTFS ,1  é o desvio padrão dos resultados da resistência à tração na flexão obtidos na  

primeira exposição; 

RTFS ,3  é o desvio padrão dos resultados da resistência à tração na flexão obtidos na  

terceira exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

63,0
244

40,0466,04 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 18,0

4
1

4
163,0

9,10,2
=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (4 + 4 - 2) = 6 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 6 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 94,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 94,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }94,194,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 
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7.4.4 – Teste de hipótese para 2ª Exposição 

1º Teste – Resistência à compressão 

Hipóteses Bilaterais 

Se RCMRC e ,2,2 µµ  representam as resistências à compressão médias populacionais do 

teste de resistência à compressão e da resistência à compressão obtida pelo teste de módulo de 

elasticidade na 2ª exposição respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RCMRCoH ,2,2: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RCMRCH ,2,21 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RCMRC

RCMRC

NN

XXt

,2,2

,2,2

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2,2,2

2
,2,2

2
,2,2

−+

⋅+⋅
=

RCNRC

RCMRCNRCRC

NN
SNSN

σ  

Onde: 

RCX ,2  é a média amostral dos resultados do teste de resistência à compressão obtidos na 

segunda exposição (32,4 MPa; 31,4 MPa; 30,3 MPa; 28,4 MPa); 

RCMX ,2  é a média amostral dos resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste 

de módulo de elasticidade na  segunda exposição (32,1 MPa; 30,8 MPa; 34,9 MPa; 32,7 MPa; 

35,1 MPa; 41,3 MPa; 30,2 MPa; 29,8 MPa; 35,1 MPa); 

RCN ,2  é o número de resultados do teste de resistência à compressão obtidos na segunda 

exposição (4); 

RCMN ,2  é o número de resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste de 

módulo de elasticidade na  segunda exposição (9); 

RCS ,2  é o desvio padrão dos resultados do teste de resistência à compressão obtidos na  

segunda exposição; 

RCMS ,2  é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste 

de módulo de elasticidade na  segunda exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

40,3
294

58,3971,14 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 66,1

9
1

4
140,3

6,336,30
−=

+⋅

−
=t  
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Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (4 + 9 - 2) = 11 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 11 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 80,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 80,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }80,180,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

7.4.5 – Teste de hipótese para 4ª Exposição 

1º Teste – Resistência à compressão 

Hipóteses Bilaterais 

Se RCMRC e ,4,4 µµ  representam as resistências à compressão médias populacionais do 

teste de resistência à compressão e da resistência à compressão obtida pelo teste de módulo de 

elasticidade na 4ª exposição respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RCMRCoH ,4,4: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RCMRCH ,4,41 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RCMRC

RCMRC

NN

XXt

,4,4

,4,4

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2,4,4

2
,4,4

2
,4,4

−+

⋅+⋅
=

RCNRC

RCMRCNRCRC

NN
SNSN

σ  
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Onde: 

RCX ,4  é a média amostral dos resultados do teste de resistência à compressão obtidos na 

quarta exposição (28,2 MPa; 32,3 MPa; 31,9 MPa; 33,9 MPa); 

RCMX ,4  é a média amostral dos resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste 

de módulo de elasticidade na  quarta exposição (33,1 MPa; 33,0 MPa; 32,4 MPa; 28,6 MPa; 

30,3 MPa; 29,1 MPa; 32,6 MPa; 31,5 MPa; 34,4 MPa); 

RCN ,4  é o número de resultados do teste de resistência à compressão obtidos na quarta 

exposição (4); 

RCMN ,4  é o número de resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste de 

módulo de elasticidade na  quarta exposição (9); 

RCS ,4  é o desvio padrão dos resultados do teste de resistência à compressão obtidos na  

quarta exposição; 

RCMS ,4  é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos pelo teste 

de módulo de elasticidade na  quarta exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

29,2
294

96,1941,24 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 08,0

9
1

4
129,2

7,316,31
−=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (4 + 9 - 2) = 11 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 11 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 80,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 80,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }80,180,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 
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Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

7.4.6 – Teste de hipótese para 2ª e 4ª Exposições 

1º Teste – Resistência à compressão 

Hipóteses Bilaterais 

Se RCMRC e ,2,2 µµ  pertencem a uma mesma população e RCMRC e ,4,4 µµ  também 

pertencem a uma mesma população deseja-se agora testar se a população 
RC,2

µ  formada por 

RCMRC e ,2,2 µµ  da 2ª exposição e a população 
RC,4

µ  formada por RCMRC e ,4,4 µµ da 4ª 

exposição pertencem a uma mesma população. 

Se 
RC,2

µ  e 
RC,4

µ  representam as resistências à compressão médias populacionais 

obtidas na 2ª e 4ª exposições respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RCRCoH
,4,2

: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RCRC
H

,4,21 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RCRC

RCRC

NN

XXt

,4,2

,4,2

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2

,4,2

2
,4,4

2
,2,2

−+

⋅+⋅
=

RCRC

RCRCRCRC

NN

SNSN
σ  

Onde: 

RCX ,2  é a média amostral da resistência à compressão obtidos na segunda exposição 

(32,4 MPa; 31,4 MPa; 30,3 MPa; 28,4 MPa; 32,1 MPa; 30,8 MPa; 34,9 MPa; 32,7 MPa; 35,1 

MPa; 41,3 MPa; 30,2 MPa; 29,8 MPa; 35,1 MPa); 

RCX ,4  é a média amostral da resistência à compressão obtidos na quarta exposição (28,2 

MPa; 32,3 MPa; 31,9 MPa; 33,9 MPa; 33,1 MPa; 33,0 MPa; 32,4 MPa; 28,6 MPa; 30,3 MPa; 

29,1 MPa; 32,6 MPa; 31,5 MPa; 34,4 MPa); 

RC
N

,2  é o número de resultados da resistência à compressão obtidos na segunda 

exposição (13); 
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RC
N

,4
 é o número de resultados da resistência à compressão obtidos na quarta exposição 

(13); 

RC
S

,2
 é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos na  segunda 

exposição; 

RC
S

,4  é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos na  quarta 

exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

87,2
21313

00,21335,313 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 98,0

13
1

13
187,2

6,317,32
=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (13 + 13 - 2) = 24 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 24 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 71,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 71,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }71,171,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

2º Teste – Resistência à tração por compressão diametral 

Hipóteses Bilaterais 

Se RTCDRTCD e ,4,2 µµ  representam as resistências à tração por compressão diametral 

médias populacionais obtidas na 2ª e 4ª exposições respectivamente, deve-se decidir entre as 

hipóteses: 
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RTCDRTCDoH ,4,2: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RTCDRTCDH ,4,21 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RTCDRTCD

RTCDRTCD

NN

XXt

,4,2

,4,2

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2,4,2

2
,4,4

2
,2,2

−+

⋅+⋅
=

RTCDRTCD

RTCDRTCDRTCDRTCD

NN
SNSN

σ  

Onde: 

RTCDX ,2  é a média amostral da resistência à tração por compressão diametral obtidos na 

segunda exposição (2,5 MPa; 2,8 MPa; 2,3 MPa; 2,3 MPa); 

RTCDX ,4  é a média amostral da resistência à tração por compressão diametral obtidos na 

quarta exposição (2,9 MPa; 2,1 MPa; 2,6 MPa; 2,4 MPa); 

RTCDN ,2  é o número de resultados da resistência à tração por compressão diametral 

obtidos na segunda exposição (4); 

RTCDN ,4  é o número de resultados da resistência à tração por compressão diametral 

obtidos na quarta exposição (4); 

RTCDS ,2  é o desvio padrão dos resultados da resistência à tração por compressão 

diametral obtidos na  segunda exposição; 

RTCDS ,4  é o desvio padrão dos resultados da resistência à tração por compressão 

diametral obtidos na  quarta exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

34,0
244

34,0424,04 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 0

4
1

4
134,0

5,25,2
=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (4 + 4 - 2) = 6 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 6 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  
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Sendo Ho verdadeira: 

( ) 94,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 94,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }94,194,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

3º Teste – Resistência à tração na flexão 

Hipóteses Bilaterais 

Se RTFRTF e ,4,2 µµ  representam as resistências à tração na flexão médias populacionais 

obtidas na 2ª e 4ª exposições respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RTFRTFoH ,4,2: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 

RTFRTFH ,4,21 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RTFRTF

RTFRTF

NN

XXt

,4,2

,4,2

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2,4,2

2
,4,4

2
,2,2

−+

⋅+⋅
=

RTFRTF

RTFRTFRTFRTF

NN
SNSN

σ  

Onde: 

RTFX ,2  é a média amostral da resistência à tração na flexão obtidos na segunda 

exposição (2,4 MPa; 2,0 MPa; 2,6 MPa; 2,6 MPa); 

RTFX ,4  é a média amostral da resistência à tração na flexão obtidos na quarta exposição 

(2,4 MPa; 2,2 MPa; 1,8 MPa; 2,4 MPa); 

RTFN ,2  é o número de resultados da resistência à tração na flexão obtidos na segunda 

exposição (4); 

RTFN ,4  é o número de resultados da resistência à tração na flexão obtidos na quarta 

exposição (4); 
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RTFS ,2  é o desvio padrão dos resultados da resistência à tração na flexão obtidos na  

segunda exposição; 

RTFS ,4  é o desvio padrão dos resultados da resistência à tração na flexão obtidos na  

quarta exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

32,0
244

28,0428,04 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 88,0

4
1

4
132,0

2,24,2
=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (4 + 4 - 2) = 6 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 6 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  

Sendo Ho verdadeira: 

( ) 94,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 94,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }94,194,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

7.4.7 – Teste de hipótese para 5ª e 6ª Exposições 

1º Teste – Resistência à compressão 

Hipóteses Bilaterais 

Se 
RC,5

µ  e 
RC,6

µ  representam as resistências à compressão médias populacionais 

obtidas na 5ª e 6ª exposições respectivamente, deve-se decidir entre as hipóteses: 

RCRCoH
,6,5

: µµ = , e não há, essencialmente, diferença importante entre os grupos. 
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RCRC
H

,6,51 : µµ ≠ , e há uma diferença significativa entre eles. 

Para a hipótese Ho: 

RCRC

RCRC

NN

XXt

,6,5

,6,5

11
+⋅

−
=
σ

, em que 
2

,6,5

2
,6,6

2
,5,5

−+

⋅+⋅
=

RCRC

RCRCRCRC

NN

SNSN
σ  

Onde: 

RCX ,5  é a média amostral da resistência à compressão obtidos na segunda exposição 

(30,5 MPa; 31,5 MPa; 33,6 MPa; 35,4 MPa; 33,0 MPa; 35,7 MPa; 30,5 MPa; 29,0 MPa; 29,4 

MPa; 27,2 MPa; 27,3 MPa; 31,5 MPa); 

RCX ,6  é a média amostral da resistência à compressão obtidos na quarta exposição (35,6 

MPa; 31,2 MPa; 31,7 MPa; 34,3 MPa; 36,7 MPa; 39,3 MPa; 30,0 MPa; 30,8 MPa; 30,5 MPa; 

31,6 MPa; 28,8 MPa; 31,5 MPa; 30,9 MPa; 31,2 MPa); 

RC
N

,5  é o número de resultados da resistência à compressão obtidos na segunda 

exposição (12); 

RC
N

,6
 é o número de resultados da resistência à compressão obtidos na quarta 

exposição; 

RC
S

,5
 é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos na  segunda 

exposição; 

RC
S

,6  é o desvio padrão dos resultados da resistência à compressão obtidos na  quarta 

exposição. 

Dos valores apresentados tem-se: 

00,3
21412

93,21482,212 22

=
−+
⋅+⋅

=σ  e 02,1

14
1

12
100,3

4,322,31
−=

+⋅

−
=t  

Com base em um teste bilateral, no nível de significância de 10%, Ho seria rejeitado 

quando t estivesse fora do intervalo de 95,0t−  a 95,0t  na região crítica, a qual, para (N1 + N2 - 

2) = (12 + 14 - 2) = 24 graus de liberdade, é definido como: 

Região Crítica 

Para um nível de significância %10=α  e 24 graus de liberdade pode-se definir: 

{ }95,095,0: ttoutttRC >−<ℜ∈=  
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Sendo Ho verdadeira: 

( ) 71,105,0
2
1.0

2 11 −=⇒===< ttTP α  

( ) 71,105,0
2
1.0

2 22 =⇒===> ttTP α  

Então: { }71,171,1: >−<ℜ∈= touttRC  

Por conseguinte, não se pode rejeitar Ho, no nível de significância de 10%. 

Conclui-se que não há diferença significativa entre as resistências à compressão dos 

dois testes. Já que as amostras pertencem a uma mesma população, pode-se obter uma 

população ainda maior diminuindo assim as incertezas nas estimativas ou decisões sobre 

parâmetros desconhecidos da população. 

Muito embora possa se observar se existe ou não diferença entre as amostras, ou 

equivalentemente, se originam-se ou não da mesma população, através do teste t, descrito 

acima, poderia ser usado também o teste U de Mann- Whitney, que consiste em um teste não-

paramétrico também para decidir se duas amostras se originam da mesma população. 

7.4 - FISSURAÇÕES E EXPLOSÕES 

Ao submeter o concreto de densidade normal à elevada carga térmica pode-se observar 

o fenômeno físico do spalling, o qual se apresentou em uma forma explosiva, conforme 

Figura 7.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)             (b) 
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(c)                                       (d) 

Figura 7.6 – Fenômeno físico spalling durante as exposições (a) e (b) durante a 1ª exposição e (c) e (d) 

durante a 2ª exposição 

Este fenômeno ocorreu quando o tempo das exposições estava entre 28 e 30 minutos. E 

mesmo após 2 minutos de desligamento da fornalha o spalling ainda aconteceu.  

No período em que ocorreu o spalling a temperatura no centro do corpo-de-prova ficou 

entre 89 e 124ºC e na meia distância a temperatura ficou entre 95 e 128ºC. 

Outro fato importante pôde ser observado quanto ao spalling, que este ocorreu em 79% 

dos casos na parte considerada menos quente (450ºC) do forno. Uma explicação para tal fato 

é que na parte mais quente (600ºC) o corpo-de-prova sofreu uma agressão maior quanto à 

mudança de temperatura o que ocasionou uma maior quantidade de fissuras as quais serviram 

de válvula de alívio para a evaporação da água existente no interior do corpo-de-prova. Como 

na parte menos quente (450ºC) as fissuras foram em menor quantidade a evaporação da água 

gerou pressões que não foram liberadas, resultando no spalling explosivo. O que esta em 

conformidade com as observações de Kalifa et all (2000) já citadas.  

Na figura 7.7 pode-se ter da uma idéia da quantidade de fissuras geradas durante as 

exposições, as quais se concentraram em maior quantidade no corpo-de-prova da parte mais 

quente (600ºC). 
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           (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)             (d) 

Figura 7.7 – Fissuras geradas após a exposição à elevada carga térmica (a) e (b) fissuras no corpo-de-

prova localizado na parte mais quente da 1ª exposição (c) e (d) fissuras no corpo-de-prova localizado na parte 

menos quente da fornalha na 1ª exposição. 

Ainda na figura 7.7 (a) pode-se observar o fenômeno químico da mudança de cor. O 

corpo-de-prova apresentou uma cor rosada a qual caracterizou temperatura entre 300 e 600ºC, 

conforme mencionada na sub-seção 5.2.1.7. 
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8.0 - CONCLUSÕES 

A busca de como melhor dimensionar uma edificação em uma situação de incêndio 

deve ser um processo contínuo. Logo o gerenciamento de riscos de incêndio juntamente com 

a engenharia civil poderia ajudar na minimização dos custos das estruturas em situação de 

incêndio, visto que os custos com incêndios constituem um impacto muito grande na 

economia nacional. Milhões são perdidos após a ocorrência de um incêndio em uma estrutura 

de concreto armado devido ao colapso total da estrutura ou processo de recuperação da 

mesma, a paralisação do negócio ou atividade, a perda de estoques, equipamentos ou arquivos 

importantes e a mudança provisória. Sem falar das vidas que podem ser perdidas e dos custos 

gerados devido a estas mortes. 

Os resultados desse trabalho, embora não conclusivos, mostram a importância de tentar 

despertar no meio acadêmico, na sociedade e no setor responsável a importância da existência 

de normas e métodos para proteção das estruturas de concreto armado para situação dos 

incêndios, tendo em vista que a evacuação dos ocupantes em condições de segurança no caso 

de incêndio, segurança das equipes de combate ao incêndio e minimização de danos 

estruturais a edificação, bem como edificações adjacentes, dependem da estruturação dessas 

normas e métodos. 

Tendo em vista a ação do incêndio, os valores de cálculo dos esforços atuantes em 

situação de exposição a elevadas cargas térmicas, no estado transiente, podem ser reduzidos 

de forma significativa se confrontados aos valores de cálculo dos esforços normalmente 

empregados à temperatura ambiente. 

Quando a temperatura chegou a aproximadamente 250ºC na face do corpo de prova, 

300ºC na parte inferior da câmara e 470ºC na parte superior da câmara em 10 minutos, o 

concreto de resistência normal permaneceu com a temperatura estável de 30ºC, podendo-se 

afirmar que este manteve sua qualidade como material estrutural. Porém quando o concreto 

atingiu uma temperatura de aproximadamente 300ºC na face do corpo de prova, 500ºC na 

parte inferior da câmara e 600ºC na parte superior da câmara em apenas 30 minutos, ele 

apresentou uma redução considerável na resistência à compressão e na resistência a tração na 

flexão, no entanto na resistência à tração por compressão diametral a redução não foi tão 

notável. Logo um incêndio de curta duração pode reduzir de forma significativa a resistência 

do concreto, porém mais experimentos são necessários. 
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No resfriamento lento a resistência à compressão residual variou entre 76.10% e 88.17% 

na pior situação considerada que foi na 3ª exposição. A resistência à tração na flexão residual 

ficou em 34.04% na 1ª exposição e a resistência à tração por compressão diametral variou 

entre 83.33% e 100% na 1ª exposição. 

No resfriamento brusco a resistência à compressão residual variou entre 74.24% e 

67.95% na pior situação considerada que foi na 4ª exposição. A resistência à tração na flexão 

ficou em 47.06% também na 4ª exposição e a resistência à tração por compressão diametral 

variou entre 86.67% e 80% na 2ª exposição. 

Estes resultados mostram que diferentes regimes de resfriamento têm distintas 

influências sobre o comportamento mecânico do concreto. Sobre circunstâncias similares, 

comparados com o resfriamento lento, o resfriamento brusco faz com que a resistência à 

compressão do concreto diminua de forma mais significativa, isso pode ser explicado pelo 

choque térmico. O que revela que se houver ações de combate ao incêndio com um 

resfriamento feito à água quando a temperatura interna do concreto chegar a 100ºC, este 

sofrerá uma grande redução em sua resistência. 

Vale ressaltar que a temperatura de 100ºC no interior do corpo-de-prova em 30 minutos 

foi a uma profundidade de 7,5 centímetros. 

Os resultados mostram também que mesmo ainda sobre alta temperatura, no estado 

transiente, o concreto já sofre uma perda considerada em sua resistência à compressão, onde 

se obteve uma resistência residual de entre 70.97% e 85.36%. Ao se realizar o ensaio de 

resistência à compressão a quente observou-se algumas explosões. Logo se pode concluir que 

esforços de compressão podem induzir a lascamentos explosivos. 

Observou-se também que após a exposição não foi possível identificar uma forma de 

ruptura padronizada para os corpos-de-prova. 

Apesar do concreto de alto desempenho mostrar-se mais susceptível ao lascamento 

explosivo, pode-se observar tal fenômeno em um concreto de densidade normal e baixa 

umidade. 

Estes lascasmentos explosivos ocorreram em um tempo de exposição de apenas 30 

minutos, quando as temperaturas eram superior à 300ºC na face e 100ºC no centro do corpo 

de prova. 

Observou-se também que em uma mesma situação de exposição os lascamentos 

explosivos aconteceram em regiões de menor taxa de aquecimento. Segundo Kalifa (2000) tal 

fenômeno sucede porque os danos causados por uma alta taxa de aquecimento poderiam 
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auxiliar no aumento de permeabilidade na liberação dessas pressões internas nos poros. Logo 

pode-se concluir que o fato de 11 lascamentos explosivos, dos 14 ocorridos, terem acontecido 

na região de taxa de aquecimento menos quente pode ser explicado pela menor agressividade 

que sofreu os corpos-de-prova desta região. 

Outro fato interessante diz respeito às explosões que ocorreram após o desligamento da 

fornalha. Estas podem ter acontecido devido à inversão de gradiente térmico que é gerado 

após o seu desligamento. 

Um outro comportamento relevante pode ser constatado com os termopares internos ao 

corpo-de-prova, em torno de 100ºC o concreto apresentou um período no qual a absorção de 

calor foi reduzida, voltando a absorver calor posteriormente. 

Pode-se perceber também uma coloração diferenciada para o concreto quando 

submetido a elevadas temperaturas. E este mudança de cor seguiu o grau de coloração citada 

por Georgali (2004). 

Com relação os testes de hipóteses, pode-se concluir que a variável aleatória se 

comporta de forma similar em diferentes amostras, ou seja, as amostras pertencem a uma 

mesma população a um certo nível de significância, obtendo com isso populações ainda 

maiores e diminuindo assim a variabilidade amostral, ou seja, as incertezas na estimação de 

parâmetros populacionais. 

Vale ressaltar ainda a diferença entre a curva de incêndio padrão e a curva típica do 

comportamento de um incêndio. Conforme mencionado na introdução é aceito 

internacionalmente que danos estruturais são mais prováveis de acontecer após o flashover. 

Tendo em vista tal fato a curva de incêndio padrão procura reduzir ao máximo o período de 

crescimento do incêndio para se atingir o FRI no menor tempo possível, a fim de se observar 

o comportamento das propriedades do concreto somente no pós flashover. Logo a curva de 

incêndio padrão está em conformidade com a curva típica do comportamento de um incêndio, 

porém na curva de incêndio padrão a ignição e o estabelecimento da chama se confundem e o 

flashover ocorre quase que de forma instantânea. 

Apesar dessas considerações feitas na curva de incêndio padrão, os resultados desse 

trabalho mostraram que os danos estruturais podem ocorrer antes do flashover. Fato este que 

revela a importância de estudos mais aprofundados no período de crescimento do incêndio. 
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1. EXPERIMENTO PRÁTICO 

1.1 Objetivo 

 Determinar e avaliar o comportamento das propriedades residuais do concreto após 

exposição a altas temperaturas. Para isto, considera-se os seguintes parâmetros: 

• Resistência a Compressão (fck); 

• Módulo de Elasticidade (E); 

• Resistência à Tração na Compressão Diametral (ft,D); 

• Resistência à Tração na Flexão (fct,M) 

• Variação da Temperatura no Interior do corpo-de-prova exposto a altas 
temperaturas (∆θ); 

1.2 Normas Técnicas 

 O processo de moldagem, cura, preparação dos corpos-de-prova e realização dos 

ensaios obedecerá às exigências das normas técnicas referentes aos ensaios acima 

mencionados e, consequentemente, das normas referentes à aplicação destas. São estas: 

• NBR5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos; 

• NBR5738 – Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos; 

• NBR7222 – Argamassa e Concreto – Determinação da resistência à tração por 
compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos; 

• NBR8522 – Concreto – Determinação dos módulos estáticos de elasticidade e de 
deformação e da curva tensão-deformação; 

• MB3483 – Determinação resistência à tração na flexão em corpos-de-prova 
prismáticos; 

1.3 Método 

 O experimento será dividido nas seguintes etapas: 

a) Pré Teste 

A execução desta etapa dispõe de 32 corpos-de-prova cilíndricos de concreto com 

dimensão básica de 15 cm e altura de 30 cm. A tabela 01 mostra a distribuição destes 

exemplares para exposição e realização dos ensaios. 
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Distribuição no Pré-Teste 
Situação de 
Exposição fck ft,D fct,M** E Termopar Subtotal 

Ambiente* 2 2 -- 2 -- 6   
Brusco 2 2 -- 2 -- 6   450ºC e 

600ºC 
30 min Lento 2 2 -- 2 1 7   

Brusco 2 2 -- 2 -- 6   450ºC e 
600ºC 
30 min Lento 2 2 -- 2 1 7   

Total: 32   
Tabela 01 – Distribuição dos corpos-de-prova cilíndricos do Pré-teste 

Os procedimentos a serem adotados nesta etapa devem ser o mais próximo possível dos do 

experimento final. Para que assim, simule-se a execução deste, identificando e corrigindo 

possíveis falhas na execução dos ensaios definitivos. 

b) Moldagem 

O tipo de adensamento será determinado pela consistência do concreto, através do 

ensaio de abatimento do tronco de cone e será, preferencialmente, vibratório. O procedimento 

de moldagem seguirá os requisitos do Procedimento 01 – Moldagem dos corpos-de-prova, 

anexo F.1, baseado nas exigências fixadas pela NBR5738. 

c) Cura 

A cura inicial será ao ar livre e os corpos-de-prova cobertos com um material não 

reativo e não absorvente. O tempo para desforma seguirá a tabela 02. 

Tipo de Corpo-de-prova Tempo de cura Inicial 
Cilíndrico 24 horas 
Prismático 48 horas 

Tabela 02 – Período de cura inicial 

A cura final será saturada, ou seja, em tanques de cura, protegidos de contaminação e da 

incidência de raios solares, com água potável não corrente e saturada de cal. Os corpos-de-

prova deverão ficar imersos até o início do ensaio. 
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d) Preparação dos Topos dos Corpos-de-Prova 

Apenas os corpos-de-prova destinados ao ensaio de compressão e de determinação 

do módulo de elasticidade devem ser capeados. Os destinados ao resfriamento brusco e 

lento serão capeados após a exposição; no laboratório de materiais da UFPE. Os corpos-de-

prova, destinados aos ensaios a quente serão retificados. 

e) Exposições 

Os corpos-de-prova serão submetidos as seguintes condições antes do ensaio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exposição será de 30 minutos após o início da exposição. A temperatura será 

monitorada por três termopares na parte superior da fornalha e por 9 na parte inferior, sendo 6 
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nos anexo 1. 
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 Para finalizar o trabalho, serão ensaiados corpos-de-prova a 7 dias após a exposição 

para verificar a possibilidade de recuperação das propriedades do concreto. 

f) Ensaios 

Cada ensaio atenderá o prescrito em seu procedimento, o qual, baseia-se nas exigências 

das normas técnicas pertinentes de cada ensaio. 

Ensaio Procedimento Norma Referente 
Resistência a Compressão (fck) Anexo F. 2 NBR 5739 

Módulo de Elasticidade (E) Anexo F. 3 NBR 8522 
Resistência à Tração na Compressão 

Diametral (ft,D) Anexo F. 4 NBR 7222 

Resistência à Tração na Flexão (fct,M) Anexo F. 5 MB-3483 
Tabela 03 – Relação Ensaios – Procedimentos – Normas Técnicas 

1.4 Ambiente de Exposição 

 Os corpos-de-prova serão expostos a altas temperaturas nas dependências do CFP 

Francisco Adrissi Ximenes Aguiar pertencente ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) – localizado no Município do Cabo de Santo Agostinho – PE. 

 As características resumidas da fornalha e dos queimadores utilizados para o 

experimento encontram-se na tabela 04. 

Caracterização da Fornalha 
Dimensões externas 2,6 m x 2,35 m x 1,6 m 
Dimensões internas 2,10 m x 1,00 m x 1,00 m 

Potência do Queimador 1 60.200 kcal/h 
Potência do Queimador 2 402.000 Kcal/h 

Combustível Gás Natural 
Tabela 04 – Características da Fornalha 
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1.5 Ambiente de Moldagem, Preparação e Ensaio das Amostras 

 As amostras serão moldadas e ensaiadas nas dependências do laboratório de estruturas 

do departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – 

localizado no município do Recife – PE. 

 A preparação dos corpos-de-prova será feita na Retífica da SUPERMIX CONCRETO 

S.A, para os cps retificados e no laboratório de materiais da UFPE quando capeados. 

A tabela 05 apresenta as características resumidas da prensa para realização dos ensaios. 

Caracterização da Prensa 
Número de Identificação 33488 

Modelo 265/7 – 1971 da WPM 
Capacidade Máxima 300 tf 

Escala Adotada para ensaios 0 – 150 tf (subdivisões de 500 kgf) 
0 – 50 tf (subdivisões de 100 kgf) 

Certificado de Calibração 003.776 – 07/07/04 
Tabela 05 - Características da Prensa 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

2.1 Concreto 

 A amostra destinada à moldagem dos corpos-de-prova apresenta as seguintes 

características: 

Caracterização do Concreto 
Data de Moldagem 11/08/2004 Nº cps cilíndricos 210 

Hora Adição de água 14:40 Nº cps prismáticos 40 
Local de Moldagem UFPE –  lab. Civil Dimensão cilíndrica 15 cm x 30 cm 

Slump Test 60 mm Dimensão prismático 15 cm x 50 cm 

Idade de Ruptura Em torno de 90 dias Descrição do 
cimento CPIIF32 

Data do Ensaio Entre 25/10 e 07/12 Traço do Concreto Ver tabela 6.3  
Tabela 06 – Características da amostra 

2.2 Tamanho, situação de exposição e ensaio da amostra 

Pretende-se obter o número mínimo de 3 resultados para cada parâmetro ensaiado, ou 

seja, fck, ft,D, fct,M e E. Desse modo adota-se a situação de exposição e de ensaios exposta na 

tabela 07. 
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Número de Corpos-de-Prova 

Situação de Exposição fck ft,D fct,M** E    ∆θ Reserv
Cil/Pris 

Subtotal 
Cil/Pris 

Ambiente–28 dias* 3     3    3    9    -- 4/0 19/3 
Ambiente* 3    3    3    9    -- -- 15/3 

1ª Exposição 4     4    4    9    3    9/0 29/4 450ºC e 
600ºC 2ª Exposição 4    4    4    9    3      9/0 29/4 

Ambiente* 3    3    3     9     -- -- 15/3 
3ª Exposição 4    4    4    9    3    9/0 29/4 450ºC e 

600ºC 4ª Exposição 4   4     4     9     3     9/0 29/4 
Ambiente* 7   --    --     --     -- -- 7 

5ª Exposição 12  --     --     --     1 15/2 18/3 450ºC e 
600ºC 6ª Exposição 14  --    --     --      3 11/2 27/3 

TOTAL: 227/31 
* Ensaios sem exposição a elevadas temperaturas para comparação de resultados com as 

3 temperaturas de exposição. 

Tabela 07 – Situação de exposição e ensaios da amostra 

 Desse modo o volume de concreto necessário é de aproximadamente 1,5 m³. 
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3. CRONOGRAMA 

3.1 Previsão de duração de ensaios 

Ensaio Tempo (min/cp) Tempo por situação 
fck 8 min 0:25:00 
ft,D 10 min 0:30:00 

fct,M** 10 min 0:30:00 
E      25 min 3:45:00 

Tempo mínimo por situação: 5:10:00 
Tabela 08 – Previsão de duração de ensaios 

3.2 Cronograma de Atividades 

AGOSTO 
DATA DIA ATIVIDADE 

Acompanhamento da Preparação do carro de Concreto 11/08/2004 Quarta – Feira 
Moldagem dos corpos-de-prova (cilíndrios e prismáticos) 

12/08/2004 Quinta – Feira Desmoldagem dos corpos-de-prova cilíndricos 
13/08/2004 Sexta – Feira Desmoldagem dos corpos-de-prova prismáticos 

Tabela 09 – Cronograma de Atividades da Semana de Ensaios - Agosto 

 

 

SETEMBRO 
DATA DIA ATIVIDADE 

Fim da cura saturada (28 dias), início da secagem 08/09/2004 Quarta-Feira Ensaios Ambiente – 28 dias - Comparação 

09/09/2004 Quinta-Feira Preparação dos cps para os termopares e Identificar 
os cps 

Tabela 10 – Cronograma de Atividades da Semana de Ensaios - Setembro 

 

 

OUTUBRO 

DATA DIA ATIVIDADE 
25/10/2004 Segunda - Feira Pré – Teste – Exposição a 600°C 
26/10/2004 Terça – Feira Pré – Teste – Ensaios a 600°C 
27/10/2004 Quarta – Feira Pré – Teste – Ensaios ambiente 
28/10/2004 Quinta – Feira Pré – Teste – Exposição a 800°C 
29/10/2004 Sexta – Feira Pré – Teste – Ensaios a 800°C 

Tabela 11 – Cronograma de Atividades da Semana de Ensaios - Outubro 
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NOVEMBRO 

DATA DIA ATIVIDADE 
08/11/2004 Segunda - Feira 1ª Exposição – Resfriamento Lento 
09/11/2004 Terça – Feira Ensaios de Resfriamento Lento (1ª Exposição) 
10/11/2004 Quarta – Feira Ensaios Ambiente – Comparação 
11/11/2004 Quinta – Feira 2ª Exposição – Resfriamento Brusco 
12/11/2004 Sexta – Feira Ensaios de Resfriamento Brusco (2ª Exposição) 
16/11/2004 Terça – Feira Ensaio de Recuperação 7 dias - Lento (1ª Exposição) 

16/11/2004 a 
19/11/2004 

Terça – Feira a 
Sexta – Feira 

Transporte a Supermix e Retífica dos cps para ensaios a 
Quente 

18/11/2004 Quinta – Feira  Ensaio de Recuperação 7 dias - Brusco (2ª Exposição) 
22/11/2004 Segunda – Feira 3ª Exposição  – Resfriamento Lento 
23/11/2004 Terça – Feira Ensaios de Resfriamento Lento (3ª Exposição) 
24/11/2004 Quarta – Feira Ensaios Ambiente – Comparação 
25/11/2004 Quinta – Feira 4ª Exposição – Resfriamento Brusco 
26/11/2004 Sexta – Feira Ensaios de Resfriamento Brusco (4ª Exposição) 
29/11/2004 Segunda - Feira Ensaio de Recuperação 7 dias - Lento (3ª Exposição) 
29/11/2004 Segunda – Feira 5ª Exposição – Ensaios a Quente 

Tabela 12 – Cronograma de Atividades da Semana de Ensaios – Novembro 

 

DEZEMBRO 

DATA DIA ATIVIDADE 

01/12/2004 Quarta – Feira 6ª Exposição – Ensaios a Quente e Ensaios a Quente - 
Ambiente 

02/12/2004 Terça – Feira Ensaio de Recuperação 28 dias - Brusco (600°C) 
Tabela 13 – Cronograma de AtividadesSemana de Ensaios – Dezembro 
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Anexo B: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA PRENSA 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 1ª Exposição - Resf. Lento Data: 9/11/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B100 ; B81 ; A22 ; B01
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:   91 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

B100 1493,3 1504,5 138 58,3 32,4 0,23
B81 1486,3 1504,9 145 59,0 33,0 0,23
A22 1518 1478 127 67,2 37,4 0,29
B01 1519,2 1501,7 185 57,3 31,4 0,17

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

7,95% Insuf.
* Diâmetros em décimos de milímetros

Média = 33,5

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura

Cônica e Cizalhada
Cônica e Cizalhada

CálculosResultados do Ensaio
Observações

Cônica e Cizalhada
Cizalhada

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

fck

Frup

π d2
⋅

4









 

Anexo C: FICHAS DE ENSAIOS  

C.1 – 1ª EXPOSIÇÃO 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - 1ª EXPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          Anexos 

 167

Ensaio: Ensaio realizado para a 1ª Exposição - Resf. Lento Data: 9/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522 - Argamassa e Concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral
NBR 7215 - Cimento Portland - Determinação da resistência a compressão
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 10024 - Chapa dura de fibras de madeira - procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  _______________________
02 tiras de chapa dura de madeira     
01 Paquímetro ref:  _______________________
01 Régua metálica ref:  _______________________

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  A62 ; B40 ; B35 ; A54
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:  91 dias

Ref. CP d1 d2 h1 h2 Tempo (s) Frup (Tf) Rt,CD (MPa) Vm(MPa/s)

A62 1499 1494,1 3000 3010 138 22,67654 3,1 0,023
B40 1484,9 1486,2 2990 2990 139 15,9236 2,2 0,016
B35 1507,3 1495,7 3020 3010 160 21,02697 2,9 0,018
A54 1506,8 1515,1 3020 3020 165 20,20218 2,8 0,017

0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389

13,90% Insuf.
* Alturas e diâmetros em décimos de milímetros

Média = 2,8
Formulação

d e h são os valores médios do diâmetro e altura, em m²;
Frup - Carga de Ruptura em N.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA TRAÇÃO 
POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

Seguir o procedimento 04 para a realização deste ensaio

Cálculos
Observações

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Resultados do Ensaio

Rt cd,

2 Frup⋅

π d⋅ h⋅
10 6−
⋅

 

 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - 1ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 1ª Exposição - Resf. Lento Data: 9/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B68 ; B52 ; A28
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 33,5 MPa
R1 Cp: 33,5
R2 Cp: 33,5

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

150,99 152,04 147,39 147,52 151,2 150,64
h1 h2 h1 h2 h1 h2

150,56 150,56 149,71 150,61 150,01 149,98
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

338 446,1 1045 572,9 161 178
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

387,6 495,8 1070,9 643,6 192,6 228,6

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

31,0 GPa
Formulação

1,1E-035,4E-032,6E-03
Aprovado

Módulo elasticidade =
28959,67774 #VALOR! -1824,714494

Deformação específica na tensão maior: 2,9E-03 5,7E-03 1,4E-03
Módulo de Elasticidade individual (GPa) 29,0 29,77039469 34,89813912

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

32 36,3 33
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

58,76 63,23 60,25

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 10,05 MPa ou 18,05 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

N° 3° CP: A28N° 1° CP: B68 N° 2° CP:B52

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

 

 

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 1 - 1ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 1ª Exposição - Resf. Lento Data: 9/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  A68 ; A34 ; B97
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 33,5 MPa
R1 Cp: 33,5
R2 Cp: 33,5

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,6 149,48 148,71 151,96 150,24 150,64
h1 h2 h1 h2 h1 h2

150,08 150,47 150,52 149,62 150,12 149,18
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

440,6 291,9 844,1 854,6 282,9 234,9
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

489,6 323,6 888,1 906,9 325,1 286

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

31,8 GPa
Formulação

1,7E-035,7E-032,4E-03
Aprovado

Módulo elasticidade =
35556,99447 #VALOR! -1603,469495

Deformação específica na tensão maior: 2,7E-03 6,0E-03 2,0E-03
Módulo de Elasticidade individual (GPa) 35,5 29,73984246 30,6089127

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

35,3 35,8 38,2
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

63,23 64,71 69,18

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 10,05 MPa ou 18,1 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

N° 3° CP: B97N° 1° CP: A68 N° 2° CP:A34

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

 

 

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 2 - 1ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 1ª Exposição - Resf. Lento Data: 9/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  A07 ; B11 ; B28
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 33,5 MPa
R1 Cp: 33,5
R2 Cp: 33,5

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,27 151,15 149,41 149,93 149,03 151,08
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,4 150,35 149,5 149,71 150,63 149,64
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

382 457,1 332,1 315,3 406,1 1211,1
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

444,8 477,9 374,4 350,9 450,4 1259,6

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

33,8 GPa
Formulação

N° 3° CP: B28N° 1° CP: A07 N° 2° CP:B11

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 10,05 MPa ou 18,05 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

68,19 60,25 67,69

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

37,7 33,6 37,5
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 34,2 36,7200018 30,93035631
Deformação específica na tensão maior: 3,1E-03 2,4E-03 5,7E-03

Módulo elasticidade =
34186,99861 #VALOR! -1617,575092

5,4E-032,2E-032,8E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

 

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 3 - 1ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 1ª Exposição - Resf. Lento Data: 9/11/2004

Normas referentes:
MB 3483 -  Concreto - Determinação da Resistência a Tração na  Flexão em corpos-de-prova primáticos
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 05 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  C31 ; C18 ; C04 ; C26
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 15 x 50
Idade de Ruptura:   91 dias
Distância entre os cutelos de apoio: 450 mm

Ref. Cp Frup (Tf) Tempo (s) b1 (mm) b2 (mm) b3 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) a1 (mm) a2 (mm) a3 (mm) fctM-MPa Vm (MPa/s)

C31 1,458894 222 151,94 151,95 153,33 152,31 152,45 152,52 130,0 130,0 145,0 1,6 0,01

C18 1,07743 59 150,47 149,79 149,65 151,09 151,84 152,15 -- -- -- 1,4 0,02

C04 2,314611 255 151,88 152,49 152,06 152,11 152,34 151,96 -- -- -- 2,9 0,01

C26 1,850668 56 153,80 152,89 152,22 152,58 152,76 151,87 120,0 125,0 135,0 1,9 0,03
0,510389 -- -- --

33,89% Insuf.
* a - Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o apoio mais próximo;
*  a, só deve ser informado caso a ruprtura não ocorra no terço médio, do contrário o espaço deve ser preenchido com -- ;
* O ensaio só é válido de a > 0,283 l, ou seja, a >127,35 mm

Média = 2,0
Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
b - Base média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura
d - Altura média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura

l - Distância média entre os cutelos de apoio, em mm;
fctm - Resistência a Tração na Flexão em MPa.

a -Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o
apoio mais próximo, em mm;

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÂO EM CORPOS 
DE PROVA PRISMÁTICOS

CálculosResultados do Ensaio

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214   

Para Ruptura no Terço Médio: Para Ruptura nos extremos:

fctm

Frup l⋅

b d2
⋅( ) fctm

3 Frup⋅ a⋅

b d2
⋅( )

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO - 1ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 2ª Exposição - Resf. Brusco Data: 12/11/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  A72 ; A60 ; A12; A90
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:   94 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

A72 1499,4 1496,6 120 58,3 32,4 0,27
A60 1498,3 1493,2 167 56,3 31,4 0,19
A12 1511,1 1494,9 125 54,8 30,3 0,24
A90 1494,3 1497,4 - 50,8 28,4 #VALOR!

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

5,68% Reg
* Diâmetros em décimos de milímetros

Média = 30,6

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura

Cônica
Cônica e Cizalhada

CálculosResultados do Ensaio
Observações

Cônica
Cônica e Cizalhada

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

fck

Frup

π d2
⋅

4









C.2 – 2ª EXPOSIÇÃO 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - 2ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 2ª Exposição - Resf. Brusco Data: 12/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522 - Argamassa e Concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral
NBR 7215 - Cimento Portland - Determinação da resistência a compressão
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 10024 - Chapa dura de fibras de madeira - procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  _______________________
02 tiras de chapa dura de madeira     
01 Paquímetro ref:  _______________________
01 Régua metálica ref:  _______________________

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B29 ; A47 ; B94 ; A08
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:  94 dias

Ref. CP d1 d2 h1 h2 Tempo (s) Frup (Tf) Rt,CD (MPa) Vm(MPa/s)

B29 1491,8 1487,3 3010 3020 145 18,14022 2,5 0,017
A47 1487,4 1505 2970 2990 140 19,99599 2,8 0,020
B94 1495,9 1525,5 3020 3000 106 17,10923 2,3 0,022
A08 1510,2 1500,2 3020 3000 158 16,69684 2,3 0,015

0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389

9,05% Insuf.
* Alturas e diâmetros em décimos de milímetros

Média = 2,5
Formulação

d e h são os valores médios do diâmetro e altura, em m²;
Frup - Carga de Ruptura em N.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA TRAÇÃO POR 
COMPRESSÃO DIAMETRAL

Seguir o procedimento 04 para a realização deste ensaio

Cálculos
Observações

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Resultados do Ensaio

Rt cd,

2 Frup⋅

π d⋅ h⋅
10 6−
⋅

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - 2ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 2ª Exposição - Resf. Brusco Data: ########

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B45 ; B92 ; A98
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 30,6 MPa
R1 Cp: 30,6
R2 Cp: 30,6

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

151,37 149,77 148,58 149,51 149,6 149,55
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,04 149,1 149,22 149,27 148,27 149,73
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

662,3 662,3 669 669 412,5 412,5
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

689,5 689,5 711,8 711,8 429 429

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

44,9 GPa
Formulação

2,8E-034,5E-034,4E-03
Aprovado

Módulo elasticidade =
47570,86572 #VALOR! -4515,043136

Deformação específica na tensão maior: 4,6E-03 4,8E-03 2,9E-03
Módulo de Elasticidade individual (GPa) 47,5 30,24449649 78,32172591

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

32,1 30,8 34,9
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,85 Tf ) em µm:

58,27 54,80 62,48

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,18 MPa ou 16,45 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

N° 3° CP: A98N° 1° CP: B45 N° 2° CP:B92

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 1 - 2ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 2ª Exposição - Resf. Brusco Data: 12/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B50 ; B33 ; B73
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 30,6 MPa
R1 Cp: 30,6
R2 Cp: 30,6

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

150,96 149,78 149,92 150,25 151,51 147,95
h1 h2 h1 h2 h1 h2

150,15 148,57 149,03 149 149,53 149,36
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

362,6 362,6 244,1 244,1 415,5 415,5
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

388,3 388,3 278,1 278,1 432,1 432,1

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

43,4 GPa
Formulação

N° 3° CP: B73N° 1° CP: B50 N° 2° CP: B33

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,18 MPa ou 16,55 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

59,26 63,23 74,14

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

32,7 35,1 41,3
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 50,5 38,09659612 #VALOR!
Deformação específica na tensão maior: 2,6E-03 1,9E-03 --

Módulo elasticidade =
50443,9117 #VALOR! #VALOR!

--1,6E-032,4E-03
Rejeitado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 2 - 2ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 2ª Exposição - Resf. Brusco Data: ########

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B10 ; B95 ; B44
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 30,6 MPa
R1 Cp: 30,6
R2 Cp: 30,6

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,78 149,91 151,45 148,91 149,47 150,48
h1 h2 h1 h2 h1 h2

148,93 150,99 148,44 149,38 149,85 149,36
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

655,5 634,9 361,8 361,8 561 561
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

694,8 669,3 406,6 406,6 578,6 578,6

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

39,2 GPa
Formulação

N° 3° CP: B44N° 1° CP: B10 N° 2° CP: B95

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,18 MPa ou 16,5 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

54,30 53,80 63,23

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

30,2 29,8 35,1
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 35,3 28,8205782 73,70440458
Deformação específica na tensão maior: 4,5E-03 2,7E-03 3,9E-03

Módulo elasticidade =
35305,21799 #VALOR! -4250,130647

3,7E-032,4E-034,3E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 3 - 2ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 2ª Exposição - Resf. Brusco Data: ########

Normas referentes:
MB 3483 -  Concreto - Determinação da Resistência a Tração na  Flexão em corpos-de-prova primáticos
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 05 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  C16 ; C30 ; C23 ; C06
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 15 x 50
Idade de Ruptura:   94 dias
Distância entre os cutelos de apoio: 450 mm

Ref. Cp Frup (Tf) Tempo (s) b1 (mm) b2 (mm) b3 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) a1 (mm) a2 (mm) a3 (mm) fctM-MPa Vm (MPa/s)

C16 1,850668 107 152,22 149,67 148,98 150,78 151,81 150,88 -- -- -- 2,4 0,02

C30 1,799119 - 150,42 150,25 150,64 151,00 150,80 151,15 120,0 130,0 135,0 2,0 #VALOR!

C23 2,056865 104 150,31 150,55 150,62 151,58 151,37 151,71 -- -- -- 2,6 0,03

C06 2,108414 63 151,43 152,89 152,27 152,66 152,92 152,56 -- -- -- 2,6 0,04
0,510389 -- -- --

12,64% Insuf.
* a - Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o apoio mais próximo;
*  a, só deve ser informado caso a ruprtura não ocorra no terço médio, do contrário o espaço deve ser preenchido com -- ;
* O ensaio só é válido de a > 0,283 l, ou seja, a >127,35 mm

Média 2,4
Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
b - Base média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura
d - Altura média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura

l - Distância média entre os cutelos de apoio, em mm;
fctm - Resistência a Tração na Flexão em MPa.

a -Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o
apoio mais próximo, em mm;

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÂO EM CORPOS 
DE PROVA PRISMÁTICOS

CálculosResultados do Ensaio

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214   

Para Ruptura no Terço Médio: Para Ruptura nos extremos:

fctm

Frup l⋅

b d2
⋅( ) fctm

3 Frup⋅ a⋅

b d2
⋅( )

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO - 2ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 3ª Exposição - Resf. Lento Data: 23/11/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: B82 ; A87 ; B21 ; A53
Data da moldagem:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:   105 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

B82 1502,7 1493 170 60,3 33,5 0,20
A87 1495,7 1494,7 190 69,7 38,9 0,20
B21 1510,8 1502,4 157 56,3 31,0 0,20
A53 1492,1 1506,2 174 58,3 32,4 0,19

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

10,24% Insuf.
* Diâmetros em décimos de milímetros

Média 33,95651

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Cônica  

CálculosResultados do Ensaio
Observações

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura

Cônica e cizalhada
Cônica e cizalhada

Cizalhada

fck

Frup

π d2
⋅

4









C.3 – 3ª EXPOSIÇÃO 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - 3ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 3ª Exposição - Resf. Lento Data: 23/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522 - Argamassa e Concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral
NBR 7215 - Cimento Portland - Determinação da resistência a compressão
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 10024 - Chapa dura de fibras de madeira - procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  _______________________
02 tiras de chapa dura de madeira     
01 Paquímetro ref:  _______________________
01 Régua metálica ref:  _______________________

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: B22 ; A30 ; B54 ; B22
Data da moldagem:  11/08/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:  105 dias

Ref. CP d1 d2 h1 h2 Tempo (s) Frup (Tf) Rt,CD (MPa) Vm(MPa/s)

B22 1526,8 1482 2990 3010 132 22,36725 3,1 0,023
A30 1493,1 1482,2 2990 3010 120 18,965 2,7 0,022
B54 1508,9 1499,1 2995 3010 118 19,68669 2,7 0,023
B22 1509,8 1490,6 2995 2990 127 20,92387 2,9 0,023

0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389

6,98% Insuf.
* Alturas e diâmetros em décimos de milímetros

Média 2,845601
Formulação

d e h são os valores médios do diâmetro e altura, em m²;
Frup - Carga de Ruptura em N.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA TRAÇÃO 
POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

Seguir o procedimento 04 para a realização deste ensaio

Cálculos
Observações

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Resultados do Ensaio

Rt cd,

2 Frup⋅

π d⋅ h⋅
10 6−
⋅

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - 3ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 3ª Exposição - Resf. Lento Data: 23/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: B37 ; A70 ; B24
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial: Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 32,3 MPa
R1 Cp: 32,3
R2 Cp: 32,3

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,28 150,8 149,7 149,54 148,7 150,06
h1 h2 h1 h2 h1 h2

148,9 149,5 148,78 148,72 149,19 149,02
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

- - 716,5 716,5 230,5 375,4
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

- - 778,1 778,1 262 438,9

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

#VALOR! GPa
Formulação

N° 3° CP: B24N° 1° CP: B37 N° 2° CP: A70

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,69 MPa ou 17,35 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,85 Tf ) em µm:

63,23 68,19 68,19

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

35,1 38 38,2
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) #VALOR! 22,20750301 28,86280631
Deformação específica na tensão maior: #VALOR! 5,2E-03 2,4E-03

Módulo elasticidade =
#VALOR! #VALOR! -1569,224479

2,0E-034,8E-03#VALOR!
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 1 - 3ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 3ª Exposição - Resf. Lento Data: 23/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:A17 ; A37 ; A29  
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 32,3 MPa
R1 Cp: 32,3
R2 Cp: 32,3

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,88 149,42 150,19 150,28 148,85 150,22
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,24 149,63 148,27 149,79 148,65 148,63
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

175,9 175,9 250,1 513,3 826,1 202,6
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

231,8 231,8 286 541,9 866 232,9

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

33,3 GPa
Formulação

3,5E-032,6E-031,2E-03
Aprovado

Módulo elasticidade =
24567,1791 #VALOR! -2117,398388

Deformação específica na tensão maior: 1,6E-03 2,8E-03 3,7E-03
Módulo de Elasticidade individual (GPa) 24,5 42,40048767 38,87955868

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

37,9 33,9 33,4
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,85 Tf ) em µm:

67,92 61,24 59,76

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,69 MPa ou 17,4 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

N° 3° CP: A29N° 1° CP: A17 N° 2° CP: A37

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 2 - 3ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 3ª Exposição - Resf. Lento Data: 23/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B04 ; B83 ; A43
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:  Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:  15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 32,3 MPa
R1 Cp: 32,3
R2 Cp: 32,3

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

150,31 149,55 150,13 150,12 149,07 149,75
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,06 148,94 149,58 150,9 150,32 150,11
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

101,9 658,5 368,3 552,9 232,9 232,9
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2
132 672 403,4 581,9 275,9 275,9

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

42,6 GPa
Formulação

1,6E-033,1E-032,6E-03
Aprovado

Módulo elasticidade =
62822,00673 #VALOR! -1746,685193

Deformação específica na tensão maior: 2,7E-03 3,3E-03 1,8E-03
Módulo de Elasticidade individual (GPa) 62,7 43,00999839 32,06612052

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

31,6 34,9 32,3
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,85 Tf ) em µm:

56,78 62,98 57,77

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,69 MPa ou 17,4 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

N° 3° CP: A43N° 1° CP: B04 N° 2° CP: B83

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 3 - 3ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 3ª Exposição - Resf. Lento Data: 23/11/2004

Normas referentes:
MB 3483 -  Concreto - Determinação da Resistência a Tração na  Flexão em corpos-de-prova primáticos
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 05 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  C40 ; C29 ; C15 ; C07
Data da moldagem:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 15 x 30
Idade de Ruptura:   105 dias
Distância entre os cutelos de apoio: 450 mm

Ref. Cp Frup (Tf) Tempo (s) b1 (mm) b2 (mm) b3 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) a1 (mm) a2 (mm) a3 (mm) fctM-MPa Vm (MPa/s)

C40 1,902217 66 152,32 152,90 152,63 153,86 154,28 153,82 -- -- -- 2,3 0,04

C29 1,128979 73 153,31 153,45 154,08 152,29 153,04 152,90 -- -- -- 1,4 0,02

C15 1,644471 77 151,47 151,23 151,54 150,17 150,65 150,66 -- -- -- 2,1 0,03

C07 1,438274 67 152,98 152,68 152,10 154,31 154,67 154,82 -- -- -- 1,7 0,03
0,510389 -- -- --

21,75% Insuf.
* a - Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o apoio mais próximo;
*  a, só deve ser informado caso a ruprtura não ocorra no terço médio, do contrário o espaço deve ser preenchido com -- ;
* O ensaio só é válido de a > 0,283 l, ou seja, a >127,35 mm

Média 1,892248
Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
b - Base média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura
d - Altura média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura

l - Distância média entre os cutelos de apoio, em mm;
fctm - Resistência a Tração na Flexão em MPa.

a -Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o
apoio mais próximo, em mm;

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÂO EM CORPOS 
DE PROVA PRISMÁTICOS

CálculosResultados do Ensaio

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214   

Para Ruptura no Terço Médio: Para Ruptura nos extremos:

fctm

Frup l⋅

b d2
⋅( )

fctm

3 Frup⋅ a⋅

b d2
⋅( )

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO - 3ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 4ª Exposição - Resf. Brusco Data: 26/11/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:B56 ; B67 ; B74 ; A61   
Data da moldagem:  11/08/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:   108 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

B56 1489,1 1512,3 50,8 28,2 #DIV/0!
B67 1503,4 1509,7 58,8 32,3 #DIV/0!
B74 1513 1483,9 57,3 31,9 #DIV/0!
A61 1495,6 1496,9 60,7 33,9 #DIV/0!

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

7,65% Insuf.
* Diâmetros em décimos de milímetros

Média 31,57083

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura
CálculosResultados do Ensaio

Observações

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

fck

Frup

π d2
⋅

4









C.4 – 4ª EXPOSIÇÃO 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - 4ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 4ª Exposição - Resf. Brusco Data: 26/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522 - Argamassa e Concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral
NBR 7215 - Cimento Portland - Determinação da resistência a compressão
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 10024 - Chapa dura de fibras de madeira - procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  _______________________
02 tiras de chapa dura de madeira     
01 Paquímetro ref:  _______________________
01 Régua metálica ref:  _______________________

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  A59 ; B96 ; B93 ; A52
Data da moldagem: 11/08/2004   
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:  108 dias

Ref. CP d1 d2 h1 h2 Tempo (s) Frup (Tf) Rt,CD (MPa) Vm(MPa/s)

A59 1508,9 1511,2 2980 2980 20,61458 2,9 #DIV/0!
B96 1504,2 1502,2 3010 3010 15,25346 2,1 #DIV/0!
B93 1507,7 1487,7 3000 3000 18,8619 2,6 #DIV/0!
A52 1500,7 1505,7 2985 3000 17,31543 2,4 #DIV/0!

0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389

12,87% Insuf.
* Alturas e diâmetros em décimos de milímetros

Média 2,498026
Formulação

d e h são os valores médios do diâmetro e altura, em m²;
Frup - Carga de Ruptura em N.

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Resultados do Ensaio

Seguir o procedimento 04 para a realização deste ensaio

Cálculos
Observações

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA TRAÇÃO 
POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

Rt cd,

2 Frup⋅

π d⋅ h⋅
10 6−
⋅

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - 4ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 4ª Exposição - Resf. Brusco Data: 26/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B53 ; A48 ; B03
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:  

Resultados do Ensaio

Ref. 32,7 MPa
R1 Cp: 32,7
R2 Cp: 32,7

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,73 151,74 149,67 149,32 150,83 149,64
h1 h2 h1 h2 h1 h2

150,4 149,31 149,17 149,57 149,57 149,98
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

452,5 554,9 263,6 287,5 349,9 334,9
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

506,8 575,1 306,4 309,9 383,6 389,9

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

36,6 GPa
Formulação

N° 3° CP: B03N° 1° CP: B53 N° 2° CP: A48

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,81 MPa ou 17,7 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

60,25 59,01 58,52

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

33,1 33 32,4
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 37,5 42,6385235 31,45043931
Deformação específica na tensão maior: 3,6E-03 2,1E-03 2,6E-03

Módulo elasticidade =
37515,64772 #VALOR! -1689,108943

2,3E-031,8E-033,4E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 1 - 4ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 4ª Exposição - Resf. Brusco Data: 26/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B39 ; A74 ; A75
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:  Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 32,7 MPa
R1 Cp: 32,7
R2 Cp: 32,7

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,51 150,7 149,51 149,7 149,9 149,56
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,85 149,55 149,33 149,27 149,49 149,47
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

461,4 529,4 238,5 480 196,4 446
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

523,5 568 299,1 505,8 224,3 517,8

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

29,2 GPa
Formulação

N° 3° CP: A75N° 1° CP: B39 N° 2° CP: A74

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,81 MPa ou 17,6 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,85 Tf ) em µm:

51,57 54,30 52,32

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

28,6 30,3 29,1
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 27,7 32,22512986 27,95687434
Deformação específica na tensão maior: 3,6E-03 2,7E-03 2,5E-03

Módulo elasticidade =
27686,82369 #VALOR! -1499,253724

2,1E-032,4E-033,3E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 2 - 4ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 4ª Exposição - Resf. Brusco Data: 26/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B86 ; A26 ; B91
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 32,7 MPa
R1 Cp: 32,7
R2 Cp: 32,7

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

150,61 149,04 151,7 149,69 150,52 149,95
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,03 149,67 149,44 149,21 148,89 149,55
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

580,4 423,8 221,8 221,8 352,5 315,8
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

629,8 441,3 244 244 396 332,6

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

48,6 GPa
Formulação

N° 3° CP: B91N° 1° CP: B86 N° 2° CP: A26

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 9,81 MPa ou 17,7 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

58,52 57,28 62,24

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

32,6 31,5 34,4
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 41,6 62,73205342 46,11293287
Deformação específica na tensão maior: 3,6E-03 1,6E-03 2,4E-03

Módulo elasticidade =
41525,35121 #VALOR! -2472,193938

2,2E-031,5E-033,4E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 3 - 4ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 4ª Exposição - Resf. Brusco Data: 26/11/2004

Normas referentes:
MB 3483 -  Concreto - Determinação da Resistência a Tração na  Flexão em corpos-de-prova primáticos
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 05 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  C19 ; C02 ; C36 ; C22
Data da moldagem: 11/08/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 15 x 30
Idade de Ruptura: 108
Distância entre os cutelos de apoio: 450 mm

Ref. Cp Frup (Tf) Tempo (s) b1 (mm) b2 (mm) b3 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) a1 (mm) a2 (mm) a3 (mm) fctM-MPa Vm (MPa/s)

C19 1,902217 149,07 150,32 150,92 150,92 151,40 151,93 -- -- -- 2,4 #DIV/0!

C02 1,74757 151,71 152,81 151,53 151,78 151,41 151,43 -- -- -- 2,2 #DIV/0!

C36 2,36616 152,85 152,54 153,55 150,41 150,64 150,19 86,39 92,06 91,46 1,8 #DIV/0!

C22 1,953766 151,60 152,77 152,00 153,33 152,84 152,49 -- -- -- 2,4 #DIV/0!
0,510389 -- -- --

13,22% Insuf.
* a - Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o apoio mais próximo;
*  a, só deve ser informado caso a ruprtura não ocorra no terço médio, do contrário o espaço deve ser preenchido com -- ;
* O ensaio só é válido de a > 0,283 l, ou seja, a >127,35 mm

Média 2,22144
Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
b - Base média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura
d - Altura média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura

l - Distância média entre os cutelos de apoio, em mm;
fctm - Resistência a Tração na Flexão em MPa.

a -Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o
apoio mais próximo, em mm;

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÂO EM CORPOS 
DE PROVA PRISMÁTICOS

CálculosResultados do Ensaio

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214   

Para Ruptura no Terço Médio: Para Ruptura nos extremos:

fctm

Frup l⋅

b d2
⋅( )

fctm

3 Frup⋅ a⋅

b d2
⋅( )

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO - 4ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 5ª Exposição - Quente Data: 29/11/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: A101 ; 42 ; B89 ; B41 ; B55 ; A21 ; B51 ; A20 ; B34 ; A63 ; B31 ; A85
Data da moldagem: 11/08/2004
Condições de cura e armazenamento: Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:  111 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

A101 1495,3 1506,5 53 55,0 30,5 0,58
B42 1496,1 1510,8 67 56,9 31,5 0,47
B89 1497,5 1533,2 86 61,8 33,6 0,39
B41 1514,5 1507,5 81 64,7 35,4 0,44
B55 1493,9 1518,2 71 60,0 33,0 0,47
A21 1496,8 1516,5 76 64,9 35,7 0,47
B51 1516,5 1501,8 58 55,6 30,5 0,53
A20 1496,1 1500 61 52,0 29,0 0,47
B34 1528,1 1528 - 54,9 29,4 #VALOR!
A63 1493,5 1497,7 59 48,7 27,2 0,46
B31 1508,2 1483,4 62 48,8 27,3 0,44
A85 1496,2 1492,8 52 56,4 31,5 0,61

1,2
1,2
1,2

9,07% Insuf.
* Diâmetros em décimos de milímetros

Média 31,21304

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Região Fria

Região Quente

Cisalhada
Cônica e Cizalhada

Cônica e Cizalhada
Cônica e Cizalhada Região Fria

Região Quente

Cônica
Cônica
Cônica

Cônica e Cizalhada Região Fria
Cisalhada

Região Quente

CálculosResultados do Ensaio
Observações

Região Quente

Região Fria
Região Fria
Região Fria

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura

Cônica
Cônica e Cizalhada

Cônica
Região Quente
Região Quente

fck

Frup

π d2
⋅

4









C.5 – 5ª EXPOSIÇÃO 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - 5ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado para a 6ª Exposição - Quente Data: 1/12/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: B43 ; B49 ; A67 ; A92 ; A86 ; A99 ; B61 ; B79 ; B98 ; A81 ; A96 ; B70 ; A10 ; A69
Data da moldagem:  11/08/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura: 113 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

B43 1520,1 1496,8 66 64,8 35,6 0,54
B49 1494,4 1500,6 51 56,1 31,2 0,61
A67 1498,9 1498,4 49 57,0 31,7 0,65
A92 1496,5 1497,8 59 61,6 34,3 0,58
A86 1496,2 1495,6 61 65,8 36,7 0,60
A99 1498,4 1498,3 62 70,7 39,3 0,63
B61 1512,5 1510,6 50 54,9 30,0 0,60
B79 1490,5 1514,2 49 55,7 30,8 0,63
B98 1516,2 1482 51 54,9 30,5 0,60
A81 1497,6 1495,7 48 56,6 31,6 0,66
A96 1498 1501 50 51,9 28,8 0,58
B70 1503,1 1495,6 75 56,7 31,5 0,42
A10 1506,3 1501,3 63 56,0 30,9 0,49
A69 1497,2 1495,2 51 55,9 31,2 0,61

1,2
9,04% Insuf.

* Diâmetros em décimos de milímetros
Média 34,94099

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura

Cônica e Cisalhada
Cônica e Cisalhada Região Quente

Cônica

Região Quente

CálculosResultados do Ensaio
Observações

Região Quente

Região Fria

Cônica  Região Quente
Cisalhada

Cônica e Cisalhada
Cisalhada

Cônica e Cisalhada

Cisalhada
Cônica e Cisalhada

Cônica e Cisalhada
Cônica e Cisalhada

Região Fria
Região Fria

Região do Meio

Região Quente

Região Fria

Região Quente
Região Fria

Região Fria
Região Fria

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Cônica e Cisalhada
Cisalhada

fck

Frup

π d2
⋅

4









C.6 – 6ª EXPOSIÇÃO 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - 6ª EXPOSIÇÃO 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 92 dias Data: 10/11/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B99 ; A33 ; B14
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:   92 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

B99 1502 1494,6 132 75,4 41,9 0,32
A33 1512,9 1492 199 73,4 40,6 0,20
B14 1490,1 1498,7 139 73,6 41,2 0,30

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,62% Exc
* Diâmetros em décimos de milímetros

Média = 41,2

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

CálculosResultados do Ensaio
Observações

Cizalhada

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura

Cônica e Cizalhada
Cizalhada

fck

Frup

π d2
⋅

4









C.7 – ENSAIO A TEMPERATURA AMBIENTE PARA 1ª E 2ª EXPOSIÇÕES 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 92 dias Data: 10/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522 - Argamassa e Concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral
NBR 7215 - Cimento Portland - Determinação da resistência a compressão
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 10024 - Chapa dura de fibras de madeira - procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  _______________________
02 tiras de chapa dura de madeira     
01 Paquímetro ref:  _______________________
01 Régua metálica ref:  _______________________

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  A23 ; B65 ; B08
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:  92 dias

Ref. CP d1 d2 h1 h2 Tempo (s) Frup (Tf) Rt,CD (MPa) Vm(MPa/s)

A23 1536,3 1541 3010 3010 139 21,23317 2,9 0,021
B65 1513 1479,7 2980 2990 150 23,29514 3,3 0,022
B08 1504,7 1491,4 3030 3000 188 21,43936 3,0 0,016

0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389

6,75% Insuf.
* Alturas e diâmetros em décimos de milímetros

Média = 3,0
Formulação

d e h são os valores médios do diâmetro e altura, em m²;
Frup - Carga de Ruptura em N.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA TRAÇÃO POR 
COMPRESSÃO DIAMETRAL

Seguir o procedimento 04 para a realização deste ensaio

Cálculos
Observações

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Resultados do Ensaio

Rt cd,

2 Frup⋅

π d⋅ h⋅
10 6−
⋅

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - TEMPERATURA 

AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 92 dias Data: ########

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B75 ; A15 ; A06
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 41,2 MPa
R1 Cp: 41,2
R2 Cp: 41,2

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

148,97 151,68 150,38 148,37 150,12 150,95
h1 h2 h1 h2 h1 h2

150,18 150,18 149,51 149,2 149,73 150,28
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

418,1 421,3 247 247 306,3 306,3
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

445,6 451,5 289,6 289,6 325,1 325,1

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

59,1 GPa
Formulação

N° 3° CP: A06N° 1° CP: B75 N° 2° CP:A15

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 12,36 MPa ou 22,25 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

77,61 76,12 74,63

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

42,9 42,6 41,1
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 61,8 41,59324993 94,65849228
Deformação específica na tensão maior: 3,0E-03 1,9E-03 2,2E-03

Módulo elasticidade =
61737,7747 #VALOR! -3989,481273

2,0E-031,7E-032,8E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 1 - TEMPERATURA AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Anexo 

 195

Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 92 dias Data: 10/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  A16 ; A93 ; B23
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 41,2 MPa
R1 Cp: 41,2
R2 Cp: 41,2

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

150,97 149,3 149,48 149,49 149,85 151,56
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,8 150,15 150,51 149,05 149,43 150,59
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

324,8 1291,5 775,5 545,5 601,6 601,6
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

355,5 1312,5 806 570,4 619,5 619,5

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

74,6 GPa
Formulação

N° 3° CP: B23N° 1° CP: A16 N° 2° CP:A93

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 12.36 MPa ou 22.25 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0.9 Tf ) em µm:

76,62 78,15 72,15

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

42,5 43,7 39,7
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 68,8 64,15304866 99,38028418
Deformação específica na tensão maior: 5,6E-03 4,6E-03 4,1E-03

Módulo elasticidade =
68793,49156 #VALOR! -4190,160824

4,0E-034,4E-035,4E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 2 - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 92 dias Data: 10/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B05 ; A36 ; A03
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/8/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 41,2 MPa
R1 Cp: 41,2
R2 Cp: 41,2

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

x x x
d1 d2 d1 d2 d1 d2

151,76 151,4 149,49 150,09 151,97 148,4
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,48 149,42 149,85 150,17 149,5 150,56
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

445,1 341,5 581,8 525,1 248,1 160
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

459,8 374,3 612,8 548,9 284 185,3

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

65,3 GPa
Formulação

1,4E-033,7E-032,6E-03
Aprovado

Módulo elasticidade =
74624,89939 #VALOR! -2449,940974

Deformação específica na tensão maior: 2,8E-03 3,9E-03 1,6E-03
Módulo de Elasticidade individual (GPa) 74,7 65,0289638 58,20819774

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

39,5 42,9 41,3
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

72,75 77,11 74,63

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 12,36 MPa ou 22,4 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

N° 3° CP: A03N° 1° CP: B05 N° 2° CP:A36

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 3 - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 92 dias Data: ########

Normas referentes:
MB 3483 -  Concreto - Determinação da Resistência a Tração na  Flexão em corpos-de-prova primáticos
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 05 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  C01 ; C27 ; C33
Data da moldagem:   11/8/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 15 x 50
Idade de Ruptura:   92 dias
Distância entre os cutelos de apoio: 450 mm

Ref. Cp Frup (Tf) Tempo (s) b1 (mm) b2 (mm) b3 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) a1 (mm) a2 (mm) a3 (mm) fctM-MPa Vm (MPa/s)

C01 3,706439 123 150,83 151,10 151,22 151,47 151,28 151,75 -- -- -- 4,7 0,04

C27 3,912636 125 151,31 152,44 153,65 152,15 152,60 152,85 -- -- -- 4,9 0,04

C33 3,603341 95 152,24 153,12 153,16 151,92 152,79 152,34 -- -- -- 4,5 0,05

0,510389 -- -- --
0,510389 -- -- --

4,14% Bom
* a - Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o apoio mais próximo;
*  a, só deve ser informado caso a ruprtura não ocorra no terço médio, do contrário o espaço deve ser preenchido com -- ;
* O ensaio só é válido de a > 0,283 l, ou seja, a >127,35 mm

Média = 4,7
Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
b - Base média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura
d - Altura média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura

l - Distância média entre os cutelos de apoio, em mm;
fctm - Resistência a Tração na Flexão em MPa.

a -Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o
apoio mais próximo, em mm;

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÂO EM CORPOS 
DE PROVA PRISMÁTICOS

CálculosResultados do Ensaio

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214   

Para Ruptura no Terço Médio: Para Ruptura nos extremos:

fctm

Frup l⋅

b d2
⋅( )

fctm

3 Frup⋅ a⋅

b d2
⋅( )

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 106 dias Data: 24/11/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B46 ; A89 ; B15 ; A32
Data da moldagem:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:  15 x 30
Idade de Ruptura:   106 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

B46 1508,4 1503,1 151 75,1 41,4 0,27
A89 1495,3 1494,6 166 81,6 45,6 0,27
B15 1496,9 1488,7 155 75,1 42,1 0,27
A32 1502,2 1492,5 159 73,6 41,0 0,26

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

4,92% Bom
* Diâmetros em décimos de milímetros

Média 42,52893

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

CálculosResultados do Ensaio
Observações

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura

fck

Frup

π d2
⋅

4









C.8 – ENSAIO A TEMPERATURA AMBIENTE PARA 3ª E 4ª EXPOSIÇÕES 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 106 dias Data: 24/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522 - Argamassa e Concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral
NBR 7215 - Cimento Portland - Determinação da resistência a compressão
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 10024 - Chapa dura de fibras de madeira - procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  _______________________
02 tiras de chapa dura de madeira     
01 Paquímetro ref:  _______________________
01 Régua metálica ref:  _______________________

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  A04 ; A40 ; B17
Data da moldagem:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento: Cura saturada em água e cal 
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:  106 dias

Ref. CP d1 d2 h1 h2 Tempo (s) Frup (Tf) Rt,CD (MPa) Vm(MPa/s)

A04 1491,8 1514,2 2985 3005 168 23,70753 3,3 0,020
A40 1516,4 1495,4 2995 3005 154 21,95486 3,0 0,020
B17 1527,3 1474,5 3105 3105 147 21,02697 2,8 0,019

0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389
0,510389

7,74% Insuf.
* Alturas e diâmetros em décimos de milímetros

Média 3,04732
Formulação

d e h são os valores médios do diâmetro e altura, em m²;
Frup - Carga de Ruptura em N.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA TRAÇÃO 
POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

Seguir o procedimento 04 para a realização deste ensaio

Cálculos
Observações

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

Resultados do Ensaio

Rt cd,

2 Frup⋅

π d⋅ h⋅
10 6−
⋅

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - TEMPERATURA 

AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 106 dias Data: ########

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados:  B80 ; A24 ; A50
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 41,5 MPa
R1 Cp: 41,5
R2 Cp: 41,5

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,41 149,11 150,56 148,74 150,87 149,65
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,82 149,99 149,4 149,47 148,96 149,79
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

810,3 621,1 178,4 178,4 193,4 107,1
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

836,4 641,6 210,5 210,5 203,3 124,9

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

77,4 GPa
Formulação

N° 3° CP: A50N° 1° CP: B80 N° 2° CP: A24

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 12,45 MPa ou 22,3 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,85 Tf ) em µm:

77,11 78,10 74,63

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

43,2 43,6 41,3
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 76,9 55,62405981 128,9687393
Deformação específica na tensão maior: 4,9E-03 1,4E-03 1,1E-03

Módulo elasticidade =
76877,34412 #VALOR! -5396,83384

1,0E-031,2E-034,8E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 1 - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 106 dias Data: 24/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: B76 ; B48 ; B38
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:   11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova: 15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo: 

Resultados do Ensaio

Ref. 41,5 MPa
R1 Cp: 41,5
R2 Cp: 41,5

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

151,03 149,23 149,8 150,04 150,11 151,09
h1 h2 h1 h2 h1 h2

148,95 149,14 149,57 149,91 149,09 149,7
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

316,6 294,8 583,9 414,9 96,4 193,3
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

342,9 308 599,8 434,6 141 198,3

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

85,9 GPa
Formulação

N° 3° CP: B38N° 1° CP: B76 N° 2° CP: B48

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 12,45 MPa ou 22,45 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

77,61 80,58 79,59

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

43 44,8 43,8
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 90,2 100,5885938 71,90417408
Deformação específica na tensão maior: 2,2E-03 3,5E-03 1,1E-03

Módulo elasticidade =
90162,5623 #VALOR! -3007,081987

9,7E-043,3E-032,1E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 2 - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 106 dias Data: 24/11/2004

Normas referentes:
NBR 8522:2003 - Determinação dos módulos estáticos e de deformação e da curva de tensão-deformação
NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 5739:1994 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 7660:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref:  ____________ O ensaio necessita:
02 Medidores de deformação     ref:  ____________ 03 Corpos-de-prova
01 Paquímetro ref:  ____________ Procedimento de Ensaio 03

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: A58 ; A44 ; B66 
Data preparação do Concreto/obtenção do testemunho:  11/08/2004
Condições de cura e armazenamento e tratamento superficial:   Cura saturada em água e cal
Tipo e dimensão dos corpos-de-prova: 15 x 30
Diâmetro nominal do agregado graúdo:   

Resultados do Ensaio

Ref. 41,5 MPa
R1 Cp: 41,5
R2 Cp: 41,5

Ref.
Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado Aprovado Reprovado

d1 d2 d1 d2 d1 d2

149,23 151,59 149,07 152,36 150,4 148,63
h1 h2 h1 h2 h1 h2

149,08 149,68 149,39 149,23 149,89 149,97
∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2 ∆la1 ∆la2

123,3 204,6 158,8 367,3 273,5 334
∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2 ∆lb1 ∆lb2

156,5 227,6 171,4 416,5 287,5 369,4

* Deformações em milésimos de mm
Cálculos

64,1 GPa
Formulação

N° 3° CP: B66N° 1° CP: A58 N° 2° CP: A44

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DE ELASTICIDADE

Descrição

Res. Média (Rm) = 

Deformação indicada no medidor sob a
tensão maior ( 12,45 MPa ou 22,45 Tf ): em

Diâmetro do cp é superior ao quádruplo (4x)
do diâmetro nominal do agregado:

Item 3

Item 4

Item 5
Diâmetro (mm), em direções ortogonais no
terço médio do cp:

Relação altura/diâmetro do corpo-de-prova
igual a 2:

Item 6 Base de Medição (mm)

Item 16

Item 2

Descrição
[ x ] EnsaiadoResistência a compressão, em MPa, dos corpos-de-prova similares

aos 3 ensaiados: [   ] Estimado

Frup (Tf)Carga de Ruptura após os 3 ciclos de pré-
carga:

Item 21

Deformação indicada no medidor sob a
tensão básica (0,5 MPa ou 0,9 Tf ) em µm:

78,60 77,11 76,12

Item 19

Frup (Tf) Frup (Tf)

43,4 42,4 42,5
Descrição

Resistência efetiva dos cp´s ensaiados (MPa):
1° Corpo-de-prova 2° Corpo-de-prova 3° Corpo-de-prova

Deformação específica na tensão básica:
Verificação quanto a diferença de Ref e Rm (máx 20%): Aprovado Aprovado

Módulo de Elasticidade individual (GPa) 63,5 57,75513666 72,58382728
Deformação específica na tensão maior: 1,3E-03 2,0E-03 2,2E-03

Módulo elasticidade =
63502,96732 #VALOR! -3035,370835

2,0E-031,8E-031,1E-03
Aprovado

Ref

Frup

A

E
∆σ

∆ε

σ b σa−

ε b εa−
εx

∆lx
l°

Frup, é a carga na ruptura em N;
A, é a área calculada pelo diâmetro médio em 
decímetros de milímetros;
Ref,será em MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE – FICHA 3 - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 106 dias Data: ########

Normas referentes:
MB 3483 -  Concreto - Determinação da Resistência a Tração na  Flexão em corpos-de-prova primáticos
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 05 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: C05 ; C17 ; C24
Data da moldagem: 11/08/2004
Condições de cura e armazenamento: Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova: 15 x 15 x 30
Idade de Ruptura: 106 dias
Distância entre os cutelos de apoio: 450 mm

Ref. Cp Frup (Tf) Tempo (s) b1 (mm) b2 (mm) b3 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) a1 (mm) a2 (mm) a3 (mm) fctM-MPa Vm (MPa/s)

C05 4,170382 97 152,04 152,36 151,94 150,84 150,67 151,50 -- -- -- 5,3 0,05

C17 4,118833 99 151,12 151,48 150,90 152,70 152,70 152,25 -- -- -- 5,2 0,05

C24 3,912636 89 152,53 152,86 152,79 151,48 151,22 151,56 -- -- -- 4,9 0,06

0,510389 -- -- -- #DIV/0!
0,510389 -- -- --

3,69% MB
* a - Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o apoio mais próximo;
*  a, só deve ser informado caso a ruprtura não ocorra no terço médio, do contrário o espaço deve ser preenchido com -- ;
* O ensaio só é válido de a > 0,283 l, ou seja, a >127,35 mm

Média 5,136329
Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
b - Base média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura
d - Altura média de 3 medições, em mm, na seção de ruptura

l - Distância média entre os cutelos de apoio, em mm;
fctm - Resistência a Tração na Flexão em MPa.

a -Distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e o
apoio mais próximo, em mm;

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÂO EM CORPOS 
DE PROVA PRISMÁTICOS

CálculosResultados do Ensaio

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214   

Para Ruptura no Terço Médio: Para Ruptura nos extremos:

fctm

Frup l⋅

b d2
⋅( )

fctm

3 Frup⋅ a⋅

b d2
⋅( )

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Ensaio: Ensaio realizado à temperatura ambiente - 113 dias Data: 1/12/2004

Normas referentes:
NBR 5739 - Concreto - ensaio de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio
NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - verificação - método de ensaio
NBR 9479 - Câmaras úmidas para a cura de corpos-de-prova de cimento e concreto - Especificação
NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento

Aparelhos necessários: Informações Extras:

Máquina de Ensaio ref: _______________ Seguir o Procedimento 02 para realização deste ensaio.
01 Cronômetro ref: _______________ 
01 Paquímetro ref: _______________ 

Caracterização:

Identificação dos corpos-de-prova utilizados: B16 ; A38 ; B07 ; B26 ; A51 ; A97 ; A56 
Data da moldagem:  11/08/2004
Condições de cura e armazenamento:  Cura saturada em água e cal
Dimensão dos corpos-de-prova:   15 x 30
Idade de Ruptura:   113 dias

Ref. Cp d1 d2 Tempo (s) Frup (Tf) fc (MPa) Vm (MPa/s)

B16 1486,5 1483,3 45 60,5 34,3 0,76
A38 1505,4 1483,2 60 55,3 30,9 0,52
B07 1502,4 1497,4 58 54,5 30,3 0,52
B26 1510,5 1499,6 50 76,8 42,4 0,85
A51 1497,9 1493,4 60 72,0 40,2 0,67
A97 1492,1 1495,4 45 69,9 39,1 0,87
A56 1497,1 1485 42 70,5 39,6 0,94

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

13,12% Insuf.
* Diâmetros em décimos de milímetros

Média 36,67501

Tipos de Ruptura: Formulação:

Frup - Carga de Ruptura em N
d - Diâmetro médio de 2 medições em mm.
fc - Resistência a compressão em MPa.

FICHA DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO

Tipo de Ruptura

Cônica e cisalhada
Cônica Amb. - Ensaio Quente

Amb. - Ensaio Quente

CálculosResultados do Ensaio
Observações

Amb. - Ensaio Quente

Cônica e cisalhada Amb. - Ensaio Quente
Cônica e cisalhada

Cônica  
Cisalhada
Cisalhada

Amb. - Ensaio Quente
Amb. - Ensaio Quente
Amb. - Ensaio Quente

Coeficiente de Variação / Classificação segundo ACI 214  

fck

Frup

π d2
⋅

4









C.9 – ENSAIO A TEMPERATURA AMBIENTE PARA 5ª EXPOSIÇÃO E 6ª 

EXPOSIÇÃO 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - TEMPERATURA AMBIENTE 
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Anexo D: LAYOUTS DAS EXPOSIÇÕES 

D.1 - LAYOUT DA 1ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão da 1ª exposição 
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LAYOUT DA 1ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão obtido pelo teste de módulo de elasticidade da 1ª Exposição 
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LAYOUT DA 1ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 
Layout do teste de Resistência à tração por compressão diametral da 1ª exposição 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                 Anexo 

 208

LAYOUT DA 1ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO 

 
Layout do teste de Resistência à tração na Flexão da 1ª Exposição 
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D.2 - LAYOUT DA 2ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão da 2ª Exposição 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                 Anexo 

 210

LAYOUT DA 2ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão obtido pelo teste de módulo de elasticidade da 2ª Exposição 
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LAYOUT DA 2ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 
Layout do teste de Resistência à tração por compressão diametral da 2ª exposição 
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LAYOUT DA 2ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO 

 
Layout do teste de Resistência à tração na Flexão da 2ª Exposição 
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D.3 - LAYOUT DA 3ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão da 3ª Exposição 
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LAYOUT DA 3ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão obtido pelo teste de módulo de elasticidade da 3ª Exposição 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                 Anexo 

 215

LAYOUT DA 3ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 
Layout do teste de Resistência à tração por compressão diametral da 3ª exposição 
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LAYOUT DA 3ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO 

 
Layout do teste de Resistência à tração na Flexão da 3ª Exposição 
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D.4 - LAYOUT DA 4ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão da 4ª Exposição 
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LAYOUT DA 4ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão obtido pelo teste de módulo de elasticidade da 4ª Exposição 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                 Anexo 

 219

LAYOUT DA 4ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 
Layout do teste de Resistência à tração por compressão diametral da 4ª exposição 
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LAYOUT DA 4ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO 

 
Layout do teste de Resistência à tração na Flexão da 4ª Exposição 
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D.5 - LAYOUT DA 5ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão da 5ª Exposição 
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D.6 - LAYOUT DA 6ª EXPOSIÇÃO – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 
Layout do teste de Resistência à compressão da 6ª Exposição 
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Anexo E: DETALHES DA FORNALHA 

E.1 - PLANTA BAIXA DA FORNALHA 

 

E.2 - DETALHES DA CHAMINÉ E COLOCAÇÃO DOS TERMOPARES 

 

Anexo F: PROCEDIMENTOS 

F.1 – ORIENTAÇÕES PARA MOLDAGEM DOS CORPOS-DE-PROVA 

CILÍNDRICOS E PRISMÁTICOS – ADENSAMENTO VIBRATÓRIO 

1. Executar a moldagem próxima ao local destinado à cura inicial; 

2. Executar a moldagem próxima ao local destinado à cura inicial; 

3. Os moldes devem estar sobre uma base nivelada, livre de choques e vibrações; 

4. Verificar se os moldes estão lubrificados e com as juntas vedadas, substituindo-os 

caso não estejam; 

5. Adotar o número de camadas correspondente à moldagem de acordo com a tabela 2 da 

NBR 5738, no caso, 2 camadas de altura aproximadamente iguais; 

6. Deve-se distribuir todo o concreto da camada uniformemente dentro da forma antes de 

iniciar-se o adensamento; 

7. Em corpos-de-prova cilíndricos, de dimensão básica d igual a 100 mm ou 150 mm, o 

vibrador deve ser imerso ao longo do eixo; 

8. Em corpos-de-prova prismáticos, de dimensão básica d igual a 150 mm, o vibrador 

deve ser imerso perpendicularmente a superfície de concreto e em três pontos 

eqüidistantes ao longo do eixo, iniciando-se pelo ponto central; 

9. O vibrador de imersão deve penetrar cerca de 25 mm na camada inferior; 

10. Durante a vibração, o vibrador não deve encostar nas paredes ou no fundo do molde; 

11. O tempo de vibração, em cada camada, deve ser apenas o necessário para promover o 

adensamento conveniente do concreto no molde, caracterizado pelo instante em que a 

superfície do concreto apresenta-se relativamente plana e brilhante; 

12. Deve-se retirar o vibrador lentamente, e, após sua retirada, bater-se nas laterais do 

molde com a colher de pedreiro; 

13. A última camada deve sobrepassar ligeiramente o topo do molde; 

14. A superfície do topo do corpo-de-prova deve ser alisada com a colher de pedreiro; 

15. O corpo-de-prova deve ser identificado com a colocação de sua etiqueta de 

identificação; 
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16.  A moldagem não deve sofrer interrupções; 

17. Após a moldagem os corpos-de-prova devem ser cobertos com material não reativo e 

não absorvente; 

F.2 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-

PROVA CILÍNDRICOS DE CONCRETO – NBR  5739 – MAR/94 

1. Preencher na ficha de ensaio pertinente os campos de informações gerais 

(Caracterização, aparelhos, data e descrição do ensaio) sobre os corpos-de-prova (cp’s) 

ensaiados; 

2. Medir o diâmetro na parte central dos cp’s em ao menos 2 direções ortogonais, com 

exatidão de ±1 mm, preenchendo os campos d1 e d2, identificando o código de cada cp no 

campo referência; 

3. Executar a preparação dos topos dos cp’s (retífica ou capeamento), recolocando-os 

imediatamente na condição de cura; 

4. Retirar os cp’s a serem ensaiados o mais próximo possível da hora do ensaio; 

5. Limpar e secar (não lubrificar) as faces dos pratos de carga e do corpo-de-prova 

imediatamente antes do ensaio; 

6. Centralizar os cp’s cuidadosamente para a aplicação de carga centrada neste; 

7. Aplicar a carga de aproximação, checando e corrigindo qualquer irregularidade nas 

condições acima descritas; 

8. Definir a velocidade de aplicação de carga entre 0,3 e 0,8 MPa/s; 

9. Iniciar o cronômetro e o ensaio; 

10. Após a ruptura (Retorno do ponteiro indicador superior a 10% da carga de ruptura), 

anotar a duração do ensaio e a carga de ruptura na ficha de ensaio pertinente; 

Definir o tipo de ruptura segundo a classificação da NBR5739/1994, apresentada abaixo e 

na própria ficha de ensaio; 
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F.3 – DETERMINAÇÃO DO MÓDULO ESTÁTICO DE ELASTICIDADE – NBR 

8522 – DEZ/03 

1. Preencher na ficha de ensaio pertinente os campos de informações gerais 

(Caracterização, aparelhos, data e descrição do ensaio) sobre os corpos-de-prova (cp’s) 

ensaiados; 

2. Verificar se o corpo-de-prova ou testemunho obedece à relação h/d=2; 

3. Verificar se o quadruplo do diâmetro nominal do agregado graúdo não excede o 

diâmetro do corpo-de-prova moldado; 

4. Registrar os diâmetros d1 e d2, em décimos de milímetros, do terço médio do corpo-de-

prova, em direções ortogonais; 

5. Registrar as alturas h1 e h2, em décimos de milímetros, de duas geratrizes opostas; 

6. Executar a preparação dos topos dos cp’s (retífica ou capeamento), recolocando-os 

imediatamente na condição de cura; 

7. Estimar ou ensaiar (seguindo o procedimento 02, exceto sua velocidade de 

carregamento que deve ser (0,25±0,05)Mpa) 2 corpos-de-prova similares aos destinados 

ao módulo de elasticidade, para determinação da resistência potencial do concreto. 

Preencher a resistência nos campos R1 e R2; 

8. Retirar os cp’s a serem ensaiados o mais próximo possível da hora do ensaio; 

9. Afixar o dispositivo com os medidores de deformação, imediatamente antes do ensaio: 

• Verificar se os medidores de deformação estão eqüidistantes dos extremos dos corpos-

de-prova. Tolerância de ±5 mm; 

• Verificar o número de base de medidas (trecho do cp. onde mede-se a deformação) e 

se situam-se em geratrizes eqüidistantes no perímetro do corpo-de-prova? Mínimo 2 bases 

de medidas; 

• Verificar se a base de medida está entre 2/3 do diâmetro e o valor deste; 

10. Limpar e secar (não lubrificar) as faces dos pratos de carga e do corpo-de-prova 

imediatamente antes do ensaio; 

11. Centralizar os cp’s cuidadosamente para a aplicação de carga centrada neste; 

12. Aplicar a carga de aproximação na Escala A, checando e corrigindo qualquer 

irregularidade nas condições acima descritas; 
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13. Compatibilizar as deformações lidas em bases de medidas diferentes, quando o 

carregamento estiver fora do intervalo de 30% a 50% do valor de Rm (Média dos valores 

R1 e R2 obtidas no item 7), exceto na tensão básica (σa =0,5 MPa); 

a) colocar os corpos-de-prova em posição centrada nos pratos da máquina de ensaios 

(centragem visual); 

b) aplicar uma carga de até (no máximo) 20% da carga prevista de ruptura (Rm); 

c) verificar as deformações registradas pelos medidores; 

d) caso a diferença entre as deformações lidas nesses medidores seja maior que 20% da 

maior das deformações lidas, descarregar o corpo-de-prova, proceder ao ajuste mais 

correto da centragem, girando o corpo-de-prova e reiniciar o procedimento a partir do 

item b; 

e) caso a diferença entre as deformações lidas não seja maior que 20% da maior das 

deformações deve-se prosseguir com o procedimento de ensaio. 

14. Descarregar até a tensão básica (σa =0,5 MPa). 

15. Iniciar o carregamento com velocidade de incremento de (0,25±0,05) MPa até a tensão 

σb = 30%Rm**. 

16. Manter a carga σb  durante 60 segundos. 

17. Reduzir a carga com velocidade de (0,25±0,05) MPa até a tensão básica σa = 0,5 MPa. 

18. Manter a carga σa   durante 60 segundos 

19. Repetir o procedimento do item 15 ao 18 por mais duas vezes, gerando os ciclos de 

pré-carga 2 e 3. 

20. Registrar as deformações lidas por cada medidor, ∆la (sob tensão σa) no máximo em 

30 segundos. 

21. Carregar com velocidade de incremento de (0,25±0,05) MPa até a tensão σb. 

22. Manter a carga σb durante 60 segundos. 

23. Registrar as deformações lidas por cada medidor, ∆lb (sob tensão σb) no máximo em 

30 segundos. 

24. Retirar o dispositivo de leitura, modificar a prensa para a Escala B e carregar com 

velocidade de incremento de (0,25±0,05) MPa até a ruptura. 

25. Registrar o valor da carga de ruptura (Frup), em Tf na ficha de ensaio pertinente. 
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F.4 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO 

DIAMETRAL DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS – NBR 7222 – MAR/94 

1. Preencher na ficha de ensaio pertinente os campos de informações gerais 

(Caracterização, aparelhos, data e descrição do ensaio) sobre os corpos-de-prova (cp’s) 

ensaiados; 

2. Registrar os diâmetros d1 e d2, em décimos de milímetros, do terço médio do corpo-de-

prova, em direções ortogonais; 

3. Registrar as alturas h1 e h2, em décimos de milímetros, de duas geratrizes opostas; 

4. Retirar os cp’s a serem ensaiados o mais próximo possível da hora do ensaio; 

5. Limpar e secar (não lubrificar) as faces dos pratos de carga e do corpo-de-prova 

imediatamente antes do ensaio; 

6. Colocar o corpo-de-prova (cp) no prato de compressão, de modo que este fique 

assentado, em repouso, sobre sua geratriz; 

7. Colocar, entre o corpo-de-prova e os pratos de compressão, duas tiras de chapa dura de 

fibra de madeira conforme especificado na NBR 10024, de comprimento igual ao da 

geratriz do cp e de seção (0,15±0,01)d X (3,5±0,5mm); 

8. Ajustar os pratos até produzir uma carga suficiente para manter o conjunto estável; 

9. Estabelecer a velocidade de carregamento em 0,05±0,02 MPa/s; 

10. Iniciar o cronômetro e o carregamento; 

11. Registre o valor da carga F de ruptura, em Tf, e o tempo t de duração do ensaio, em s, 

na ficha de ensaio pertinente. 
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F.5 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR FLEXÃO EM 

CORPOS-DE-PROVA PRISMÁTICOS – MB 3483 – DEZ/91 

1. Preencher na ficha de ensaio pertinente os campos de informações gerais (Caracterização, 

aparelhos, data e descrição do ensaio) sobre os corpos-de-prova (cp’s) ensaiados; 

2. Traçar, na face de rasamento e na oposta, 3 linhas de identificação conforme o esquema 

abaixo para centralização e identificação do terço de ruptura; 

 

3. Retirar os cp’s a serem ensaiados o mais próximo possível da hora do ensaio; 

4. Apoiar e centralizar os cp’s cuidadosamente para a aplicação de carga conforme a situação 

acima; 

5. Definir a velocidade de aplicação de carga entre 0,9 e 1,1 MPa/s; 

6. Iniciar o cronômetro e o ensaio; 

7. Após a ruptura, anotar a duração do ensaio e a carga de ruptura na ficha de ensaio 

pertinente; 

8. Identificar a seção de ruptura, anotando a base (b) e altura (d) em pelo menos 3 medições; 

9. Caso a ruptura não seja no terço central, deve-se anotar a distância a, em pelo menos 3 

medições. A distância a é compreendida entre o cutelo de apoio mais próximo e a linha de 

ruptura na região tracionada; 

 


