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RESUMO 

As estruturas de concreto armado em situação de incêndio não só perdem capacidade resistente, 
devido à redução das suas propriedades mecânicas com a temperatura, mas também têm variação nos 
seus esforços internos devido às chamadas ações indiretas provocadas pelas deformações térmicas 
restringidas. Para este artigo, foram realizadas análises numéricas termestruturais com elementos 
finitos sólidos em uma estrutura de concreto armado composta por um pilar e uma viga, para calcular 
os valores dessas ações, principalmente a força horizontal que a viga aplica sobre o pilar. Essas 
análises foram realisadas no programa de elementos finitos DIANA FEA, em duas etapas. De inicio, 
foi feita a análise térmica da transferência de calor transiente, de acordo com a curva temperatura-
tempo padronizada ISO 834. Posteriormente, com base nos campos de temperatura calculados na 
análise térmica, foi realizada a análise estrutural considerando a variação das propriedades dos 
materiais com a temperatura. 

Observa-se que, por um lado, a viga se dilata com o aumento da temperatura, causando forças 
horizontais no  sentido oposto à viga, ou seja a viga empurra o pilar. Por outro lado, a viga perde 
rigidez à flexão com o aumento da temperatura, decorrendo forças horizontais no sentido da viga, ou 
seja a viga puxa o pilar. Dependendo da temperatura e das dimensões de cada elemento estrutural, 
essas forças variam. Essas forças horizontais devem ser cosideradas no dimensionamento dos pilares 
em situação de incêndio. 

Realisou-se uma pesquisa dos trabalhos cientificos existentes e verificou-se que  são raros os 
trabalhos sobre o fenomeno estudado neste artigo. Os resultados deste artigo são parte de pesquisas 
mais abrangentes sobre o mesmo asunto e, se necessário,  pretende-se incluí-los na norma brasileira 
de estruturas de concreto em situação de incêndio. 
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