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Resumo. Neste trabalho são apresentados resultados de ensaios realizados sob acção do 
fogo em elementos mistos de aço e betão, constituídos por perfis laminados, parcialmente 
revestidos com betão armado. Os ensaios foram realizados de acordo com a norma 
europeia de ensaios de resistência ao fogo EN1363 parte 1. Os elementos foram 
ensaiados à flexão sob acção da curva de incêndio padrão ISO834. A temperatura crítica 
e a resistência ao fogo foram determinadas para o estado limite último de doze elementos, 
para três graus de utilização (40, 60 e 80%) e para diferentes configurações dos estribos 
(soldados e não soldados). Foi utilizado um modelo de elementos finitos para validar a 
temperatura medida nos diferentes materiais (aço do perfil, betão e reforço) e o 
deslocamento sofrido pelo elemento. O modelo termo-mecânico foi comparado com os 
ensaios realizados, utilizando elementos tridimensionais e elementos de interface para 
simular a transferência de calor e a adesão entre os blocos de betão armado e o perfil 
metálico. Os resultados numéricos confirmam as medições experimentais em todas as 
vertentes, quando comparados deslocamentos e temperaturas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os elementos em aço parcialmente revestidos com betão apresentam uma solução mista com 
maior rigidez e com maior resistência ao fogo, quando comparados com soluções metálicas. 
Estes elementos são constituídos por um perfil em aço laminado ou soldado e com betão 
armado entre as almas do perfil. O betão armado será responsável pelo aumento das 
características mencionadas e em particular pelo melhor desempenho em condições de 
incêndio.  
Para avaliar a resistência ao fogo de vigas parcialmente embebidas com betão, foram 
realizados 12 ensaios à flexão, para diferentes graus de utilização (40, 60 e 80% do valor do 
momento plástico à temperatura ambiente) e para duas condições de ligação mecânica dos 
estribos à alma do perfil (soldados e não soldados). Os ensaios foram realizados num forno de 
resistência ao fogo de acordo com EN1631 [1]. Os resultados permitiram determinar o valor 
da temperatura crítica, independentemente do Estado Limite Último (ELU) atingido por cada 
elemento. O método de ensaio permite quantificar a capacidade resistente do elemento quando 
submetido ao fogo, utilizando um critério específico para definir o ELU. O valor da 
resistência ao fogo foi determinado no domínio do tempo (tfi,d – valor de resistência ao fogo 
em minutos completos) e no domínio da temperatura (cr,d – temperatura crítica). 
Para validar os ensaios experimentais, foi utilizado um modelo de elementos finitos 
tridimensional Ansys [2], com elementos de interface para simular o contacto entre os dois 
tipos de materiais (aço e betão). A evolução da temperatura e dos deslocamentos foi 
determinada numericamente com o programa. Os resultados numéricos validam as medições 
efectuadas. 

2. ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

Os ensaios foram realizados no laboratório do Instituto Politécnico de Bragança, 
utilizando um forno de resistência e um pórtico de reacção, ver figura 1. Os elementos 
parcialmente embebidos com betão foram ensaiados à flexão, na posição vertical. O valor 
da força foi mantido constante durante a realização de cada ensaio, utilizando a curva de 
incêndio padrão ISO834, [3].  
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Figura 1. Esquema utilizado nos ensaios de resistência ao fogo. 

Os ensaios tiveram duração distinta, em função da capacidade demonstrada pelo elemento 
para manter a carga.  
Na figura 2 está representada a posição do elemento dentro do forno. A distância entre apoios 
“Ls” foi considerada igual a 1.21 m, o comprimento de exposição ao fogo “Lf” foi 1.0 m e o 
comprimento total do elemento “Lt” igual a 1.37 m. O apoio inferior apresenta restrições ao 
deslocamento nas direcções Z/Y e restrições à rotação nas direcções Z/X. O apoio superior 
apresenta restrições ao deslocamento nas direcções Z/Y e restrições à rotação na direcção X. 
 

 
Figura 2. Posição do elemento e identificação das secções S1-3 (xf [mm]). 

Foram definidas 3 secções para controlo da temperatura em cada elemento, utilizando cinco 
termopares tipo K para as secções S1 / S3 e seis termopares para a secção S2. Cada secção 
está identificada através das coordenadas locais “xf”. Alguns termopares foram soldados 
directamente no perfil (Si-FS, Si-OS, Si-WS) e nos reforços (Si-RS), enquanto que outros 
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Figura 5. Corte longitudinal das vigas. 

A superfície dos materiais não teve qualquer tratamento especial, devendo ser considerada no 
estado normal dos fornecedores. Os reforços foram soldados aos estribos e à alma do perfil 
pelo processo MAG (caso W), e atados com arame aos estribos (caso NW). 
Foram ainda determinadas as propriedades mecânicas dos materiais envolvidos (aço do perfil, 
aço do reforço e betão). Estes ensaios foram realizados à tracção e à compressão. Os 
resultados estão representados na tabela 1, para valores da tensão de cedência do aço, fy, e 
resistência do betão à compressão, fck,cube. 

 
Material Tensão de cedência  Tensão última 

tracção / compressão 
ReH [MPa] (fy) Perfil 302.466±5.749 431.252±5.020 
ReH [MPa] (fy) Reforço 531.508±7.908 626.574±11.539 
fck,cube [MPa] betão - 21.45±1.03 

Tabela 1. Propriedades mecânicas dos materiais ensaiados. 

As propriedades térmicas mais significativas dos materiais (condutividade, calor específico) 
não foram medidas, contudo o valor da condutância térmica na interface aço – betão foi 
determinada em 80 kW/m2 , [4]. 
Os ensaios foram preparados de acordo com as condições apresentadas na tabela 2. Foram 
definidas 4 séries de três ensaios, realizados nas mesmas condições. As imperfeições laterais 
foram medidas com feixe laser, com amplitude máxima a meio vão (imperfeição máxima). 
 

Série Identificação 
elemento 

Estribos 
[W / NW] 

Acção térmica Acção mecânica 
[%Mpl] 

Imperfeição 
Máxima [ - ] 

 B/1.2-01 W ISO834 40% L/1210 
1 B/1.2-02 W ISO834 40% L/1210 
 B/1.2-03 W ISO834 40% L/1210 
 B/1.2-04 W ISO834 80% L/1210 
2 B/1.2-05 W ISO834 80% - 
 B/1.2-06 W ISO834 80% L/2420 
 B/1.2-07 NW ISO834 80% L/1210 
3 B/1.2-08 NW ISO834 80% L/807 
 B/1.2-09 NW ISO834 80% L/2420 
 B/1.2-10 W ISO834 60% L/1210 
4 B/1.2-11 W ISO834 60% L/1210 
 B/1.2-12 W ISO834 60% L/807 

Tabela 2. Identificação dos elementos ensaiados. 

As séries 2 e 3 permitem comparar o efeito da ligação dos estribos, enquanto que os ensaios 

Carga
17

60 605 605 100
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das séries 1,2 e 4 permitem comparar a resistência ao fogo deste elementos, para diferentes 
graus de utilização. 

2.1. Critério de resistência ao fogo 

O critério utilizado para definir o Estado Limite Último (ELU) foi determinado de acordo 
com a norma de ensaio [1]. Este critério permite classificar a capacidade resistente do 
elemento (classificação R), independentemente do modo de colapso atingido. A resistência ao 
fogo foi definida como o tempo transcorrido desde o instante em que iniciou o aquecimento e 
o instante em que o elemento deixou de ter capacidade para suportar a carga imposta. Este 
critério foi definido com base nas medições efectuadas para o deslocamento máximo 
verificado no elemento de viga (D) e nos cálculos efectuados para a taxa de variação do 
deslocamento (dD/dt). O ELU foi considerado quando ambos os parâmetros (D e dD/dt) 
excederam o valor limite, eq. 1. 
 

 
)30/(min]/[9000

][400
2

2

LDmmdLdtdD

mmdLD



  (1) 

 

A aplicação deste critério permite determinar o tempo de resistência ao fogo (tfi,d) e o valor da 
temperatura crítica do elemento (cr,d). 

2.2. Resultado da temperatura 

A curva nominal de incêndio foi utilizada para provocar o aquecimento dos elementos. As 
temperaturas foram registadas nas 3 secções distintas, S1-S3, para verificar a homogeneidade 
deste processo. A máxima diferença de temperatura crítica registada entre as secções e a 
temperatura média do elemento foi inferior a 3.2% para os ensaios da série 1. Para os 
restantes ensaios, séries 2-4, este resultado foi inferior a 5.1, 6.3 e 11.2%, respectivamente. 
Estes resultados permitem concluir que a variação da temperatura no comprimento do 
elemento não é muito significativa. 
A temperatura registada em cada secção não é uniforme, verificando-se uma diferença de 150 
ºC entre os valores medidos no exterior da secção e os valores registados no interior, 
definindo duas evoluções distintas, conforme se pode comprovar nos resultados das figuras 6-
9. Nestas figuras estão representados os valores das temperaturas registadas pelos termopares 
da secção S2. A temperatura registada no exterior é superior ao valor da temperatura registada 
no interior. A oscilação inicial no perfil da temperatura é proporcionada pelo nível de 
humidade existente no betão.  
O ensaio B/1.2-09 apresentou maiores fissuras no betão, comparativamente com os ensaios 
realizados na série 2, motivo pelo qual se registou maior valor da temperatura no interior do 
elemento. 
Nas secções S1 e S3 foram registadas evoluções de temperatura semelhante, mas com valores 
inferiores. Esta pequena variação está relacionada com o isolamento utilizado nos apoios. 
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A temperatura crítica foi determinada para cada para cada material, utilizando um valor médio 
ponderado com influência da área de cada registo. Os valores Tis, Tic e Tir representam o 
valor da temperatura no perfil, no betão e no reforço, definidos para cada secção Si (i=1,2,3), 
e foram determinados de acordo com eq. 2. 
 

   AwAfSiWSAwSiOSAfTis  2/)()(2  
    AcSiOSSiICAcSiOCSiICAcSiICAcTic /)(8/3)(8/3)(4/1   (2)  

SiRSTir   
 

Onde Af representa o valor da área do banzo, Aw representa o valor da área da alma, Ac 
representa o valor da área do betão, Ar o valor da área do reforço e At representa o valor da 
área total da secção recta, ver figura 3. 
A temperatura crítica de cada secção é determinada através da eq. 3 e a temperatura crítica do 
elemento, cr,d , obtida pela média ponderada do valor da temperatura crítica de cada secção, 
eq. 4. 
 

   AtArTirAcTicAfAwTisTSi /)()()2(   (3)  
 

   4/3221, TSTSTSdcr   (4)  
 

Na tabela 3 estão representados os valores das temperaturas críticas para os materiais, secções 
e para o elemento. Foi utilizado o valor médio da temperatura crítica para cada material, 
determinado em cada série de ensaios. 
 

Série 1 Secção (Si) Tis [ºC] Tic [ºC] Tir [ºC] TSi[ºC] 
 TS1 616.8 591 548.1 594.5 
 TS2 630.6 595.1 546.4 599.3 
 TS3 601.4 571.8 542.8 579.0 
cr,d média 619.9 588.3 545.9 593.0 
Série 2 Secção (Si) Tis [ºC] Tic [ºC] Tir [ºC] TSi[ºC] 
 TS1 494.1 465.9 398.6 465.8 
 TS2 528.4 490.4 422.8 492.1 
 TS3 506.8 479.1 440.4 482.9 
cr,d média 514.4 481.5 421.2 483.2 
Série 3 Secção (Si) Tis [ºC] Tic [ºC] Tir [ºC] TSi[ºC] 
 TS1 506.0 484.9 412.8 488.9 
 TS2 524.1 497.0 423.7 501.2 
 TS3 498.3 467.1 435.3 476.3 
cr,d média 513.1 486.5 423.9 492.1 
Série 4 Secção (Si) Tis [ºC] Tic [ºC] Tir [ºC] TSi[ºC] 
 TS1 547.3 534.0 473.2 533.1 
 TS2 576.2 555.2 491.2 555.7 
 TS3 514.8 487.3 446.6 490.6 
cr,d média 553.6 532.9 475.6 533.8 

Tabela 3. Temperatura crítica para cada série de resultados. 

Na figura 10 estão representados os valores médios das temperaturas críticas dos materiais (Ts 
exp., Tc exp., Tr exp.) e dos elementos (PEB exp.), para as séries 1,2 e 4. A temperatura 
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Na tabela 4 estão representados os valores da resistência ao fogo para cada ensaio realizado. 
 

Série Identificação 
elemento 

Resistência ao  
fogo, tfi,d [min] 

 B/1.2-01 25 
1 B/1.2-02 25 
 B/1.2-03 25 
 B/1.2-04 18 
2 B/1.2-05 18 
 B/1.2-06 19 
 B/1.2-07 18 
3 B/1.2-08 18 
 B/1.2-09 18 
 B/1.2-10 21 
4 B/1.2-11 20 
 B/1.2-12 21 

Tabela 4. Resistência ao fogo para cada série de resultados. 

3. VALIDAÇÃO NUMÉRICA 

Os ensaios experimentais foram validados com o programa de elementos finitos, ANSYS 
[2]. Foi utilizado um modelo térmico e um modelo mecânico para determinação da 
resistência ao fogo, utilizando elementos finitos distintos. Estes dois modelos estão 
desacoplados. Numa primeira fase foi efectuada uma análise térmica transiente não linear, 
para determinação da temperatura em todos os nós do modelo e numa segunda fase foi 
efectuada uma análise estrutural estática incremental (temperatura), com não linearidade 
geométrica e material, para determinação do deslocamento em todo o domínio. 

3.1. Modelo numérico 

O modelo térmico ANSYS foi definido com elementos SOLID70, COMBINE39 e LINK33, 
para representar o comportamento dos elementos mistos parcialmente embebidos com betão 
armado. 
O elemento sólido (SOLID70) possui a capacidade de análise térmica tridimensional, possui 
oito nós, com um único grau de liberdade por nó (temperatura). Este elemento é utilizado para 
simular o comportamento térmico do perfil em aço e o comportamento térmico do betão, que 
se encontra embebido entre as almas do perfil. As funções de interpolação são lineares nas 
três direcções ortogonais e neste elemento foi utilizado um esquema de integração completa 
2x2x2. 
O elemento de contacto (COMBINE39) é um elemento uniaxial, definido através de dois 
nós, com comportamento não linear generalizado (diferença de temperatura – fluxo de 
calor). Este elemento não possui massa nem capacidade para armazenar calor, servindo 
apenas para simular uma resistência térmica de contacto entre os dois materiais. Este 
contacto é reproduzido com um modelo de mola não linear, com ligação de um nó do 
perfil com um nó do betão. Neste modelo foi considerado um valor de condutância igual a 
80 [kW/m2], conforme estudo realizado pelos autores, [4]. 
O elemento de barra (LINK33) é um elemento uniaxial com capacidade de condução de 



calor en
de inter
Na figu
viga par
 

As con
excepçã
emissiv
0.1% pa
O mode
SOLID7
LINK8,
entre es
Os nós 
simular 
(SHELL
O elem
moderad
translaç
direcção
incompa
plano. E
element
von Mis
O elem
translaç
integraç
plasticid
O elem
compor
(três tra

ntre os nós
rpolações sã
ura 15 está r
rcialmente 

ndições fro
ão para o 
vidade para 
ara o fluxo 
elo mecâni
70, COMBI
, para repre
stes materia

intermédio
o perfil, fo

L181).  
mento SHE
damente es

ções e três r
o, com um 
atíveis para
Este último
tos para flex
ses, com en

mento sólido
ções em cad
ção comple
dade. 

mento LINK
rtamento un
anslações e

11
,2

7

,36

2,05

2,
85

2,
85

Paulo A. G

. Possui ap
ão lineares 
representad
embebido 

Figura 15 –

onteiras cor
valor da 
o fogo de 
de calor. 

ico foi defi
INE39 e LI
esentar o co
ais e dos ref
os dos elem
oram utilizad

ELL181 é 
spessa, pos
rotações em
esquema d

a aumentar 
o método e
xão no plan

ndureciment
o SOLID65
da eixo). Po
eto (2x2x2)

K8 foi utiliz
niaxial de tra
em cada ei

2,05

A

G. Piloto, Ana

penas um g
e utiliza um

do um mode
com betão

	
– Malha de el

rrespondem
emissivida
f=0.8 e um

inido a par
NK33, pelo

omportamen
forços (long

mentos sólid
dos para de

adequado 
ssui quatro

m cada eixo
de integraçã
a precisão e
elimina os 

no. Para este
to isotrópico
5 possui o
ossui funçõe
). Para est

zado para m
acção comp
ixo). Pode 

10

A=50,26mm2

a R. B. Gavilá

 12

grau de libe
m esquema
elo da secç
e as condiç

ementos finit

m às acçõe
ade. Neste 
m critério d

rtir do mod
os elemento
nto mecânic
gitudinal e 
dos (SOLID
efinição dos

para a an
o nós com
o). Utiliza f
ão completa
em problem
problemas 

e elemento f
o multi-line
ito nós com
es de interp
te elemento

modelar o r
pressão, dois

funcionar 

án e Luís M. R

erdade por 
a de integra
ão, a malha

ções frontei

tos e condiçõ

es definida
estudo fo

de converg

delo térmic
os SHELL18
co do aço d
estribos), r

D70), utiliz
s elementos 

nálise de 
m seis grau

funções de 
a (2x2, no p
mas dominad

associados
foi utilizado

ear. 
m três gra
polação line
o também 

reforço long
s nós com t
com comp

R. Mesquita 

nó (temper
ção exacto.
a utilizada p
ira. 

es fronteira. 

as no EN1
oi consider
ência, com

o, modifica
81, SOLID6
do perfil, d
espectivam
ados no mo
de casca no

elementos 
us de liberd

interpolaçã
plano) e um
dos pelos e
s ao aumen
o um critério

aus de liber
eares e utili
foi utilizad

gitudinal e 
rês graus de

portamento 

ratura). As 
. 
para o elem

	

1991-1-2 [5
rado um v

m uma tolerâ

ando os ele
65, COMBI

do betão, da
mente, ver fi
modelo térm

o modelo m

de chapa 
rdade por 
ão lineares 
m método de
estados de fl
nto de rigi
o de plastic

rdade por 
iza um esqu
do um cri

os estribos
e liberdade 
plástico e 

funções 

mento de 

5], com 
valor de 
ância de 

ementos 
INE39 3 
a adesão 
igura 16. 

mico para 
mecânico 

fina e 
nó (três 
em cada 
e modos 

flexão no 
idez dos 
idade de 

nó (três 
uema de 
tério de 

s. Possui 
em cada 
grandes 



deslocam
integraç
O eleme
de um e
de liber
grandes
deslocam
para def
do elem
tempera
Os estri
de estri
modelo 
resistên
A geom
uma sin
uma car
increme
mecânic
element
critério 
o estado
 

3.2. Pro

Foram 
o comp
destas p
docume

mentos. As
ção exacto. 
ento COMB
elemento co
rdade (três t
s deslocam
mento relat
finição da c

mento sólido
atura ambien
ibos foram 
ibos distrib

distribuído
ncia da secçã
metria do mo
nusóide igua
rga mecânic
entos de car
ca. Estes in
to. Para cad
de converg

o limite últim

opriedades

considerad
portamento 
propriedad

entos de ref

11
,2

7

2,05

6,36

Paulo A. G

s funções 

BINE39 foi
om comport
translações 

mentos, ass
tivo entre n
característic
o. A adesão 
nte e a uma
distribuídos

buídos, man
o permite 
ão ao esforç
odelo foi de
al a L/600. 
ca constant
rga térmica
ncrementos 
da simulação
gência defin
mo. 

Figura 16 –

s dos mater

as todas as
transiente 

des com a 
ferência EN

2,05

2,
85

G. Piloto, Ana

de interpol

utilizado p
tamento uni
em cada ei

sociado a 
nós. A área
a não linear
foi validad

a temperatur
s ao longo d
ntendo cons
representar

ço de corte.
efinida com 

Foram def
e, correspon

a (resultados
possibilitar

o foi efectu
nido por um

– Malha de el

riais 

s propriedad
térmico e 
temperatur

N1993-1-2 [

2,
85

A=50,26mm
2

10

a R. B. Gavilá

 13

lação são 

para modela
iaxial, defin
ixo). Pode 
uma cara
de contacto

r da ligação
da experime
ra elevada d
do comprim
stante o qu
r o efeito 

uma imper
finidos as re
ndente ao g
s da análise
ram a deter

uada uma an
ma tolerância

ementos finit

des térmica
mecânico

ra, de acor
[6], EN199

án e Luís M. R

lineares e 

ar a adesão 
nido por doi
funcionar c
cterística n
o associada
 dos nós do
ntalmente, 

de 400 ºC [8
mento do ele
uociente en
do confina

rfeição long
estrições ad
grau de util
e térmica), 
rminação d
nálise não li
a de 5% pa

	

tos e condiçõ

as e mecân
dos materi

rdo com o
92-1-2 [7].

R. Mesquita 

é utilizado

entre o aço
is nós, cada
com compo
não linear 

a a este elem
 elemento d
através de e

8].  
emento, uti

ntre Asw/S, 
amento do 

itudinal (am
dequadas ao
ização. For
sobrepostos

da resistênci
inear estátic
ra deslocam

es fronteira. 

nicas necess
iais, consid

os modelos

o um esqu

o e o betão. 
a um com tr
ortamento p

de força
mento foi c
de casca com
ensaios real

ilizando um
ver figura 
betão e m

mplitude má
os apoios e 
ram ainda d
s ao valor d
ia ao fogo 
ca incremen
mento, até s

	

sárias para 
derando a v
s apresenta

uema de 

Trata-se 
rês graus 
lástico e 

a versus 
calculada 
m os nós 
lizados à 

m modelo 
5. Este 

manter a 

áxima de 
imposta 

definidos 
da carga 
de cada 

ntal, com 
se atingir 

simular 
variação 
dos nos 



3.3. Re

A curva
três sec
evoluçã
respecti
experim
de temp
 

Estes re
secções
A temp
pondera
experim
A temp
crítica d
secção, 
 

sultado da

a experimen
cções defin
ão da temper
iva validaç

mentais, defi
peratura na s

esultados pe
 S1 e S3 tam
peratura cr
ado com a

mentais.  
peratura crít
do elemento
eq. 4, ver ta

Paulo A. G

a temperatu

ntal de incê
nidas. Na f
ratura nos s

ção numéri
inindo duas
secção recta

Figura 

ermitem val
mbém foram
ítica foi d
a área de 

tica de cad
o, cr,d , obtid
abela 5. 

Série 1 
 
 
 
cr,d 
Série 2 
 
 
 
cr,d 
Série 4 
 
 
 
cr,d 

Tabela

G. Piloto, Ana

ura 

êndio foi ut
figura 17 e
seis pontos d
ica. Os re
s evoluções 
a. 

17 – Simulaç

lidar a varia
m validados
determinada

influência

da secção é
da pela méd

Secção (Si) 
TS1 
TS2 
TS3 
média 
Secção (Si) 
TS1 4
TS2 4
TS3 4
média 4
Secção (Si) 
TS1 
TS2 
TS3 
média 

a 5. Temperat

a R. B. Gavilá

 14

tilizada para
estão repres
de medição
sultados nu
distintas, c

ção térmica do

ação da tem
s. 
a para cada
a de cada 

é determina
dia pondera

Tis [ºC] Tic 
612.0 610.
630.4 622.
616.3 613.
622.3 617.
Tis [ºC] Tic 
456.4 456.
470.9 464.
460.1 458.
464.6 460.
Tis [ºC] Tic 
526.8 526.
543.7 536.
530.9 528.
536.3 531.

tura crítica pa

án e Luís M. R

a determina
sentados os
 da secção 2
uméricos a
onfirmando

os ensaios da

mperatura na

a material,
registo, à

ada através 
ada do valor

[ºC] Tir [ºC]
.6 536.1 
.8 557.0 
.5 540.7 
.4 547.7 
[ºC] Tir [ºC]
.2 380.1 
.4 393.0 
.3 383.2 
.8 387.3 
[ºC] Tir [ºC]
.0 449.1 
.3 465.7 
.5 452.9 
.8 458.4 

ara as séries 1

R. Mesquita 

ar os resulta
s resultados
2, correspon
aproximam-
o a existênci

 
a série 1. 

a secção S2

utilizando
à semelhan

das eqs. 2
r da tempera

TSi[ºC] 
608.2 
621.8 
611.4 
615.8 
TSi[ºC] 
453.5 
463.0 
456.0 
458.9 
TSi[ºC] 
523.4 
535.1 
526.3 
530.0 

1,2 e 4. 

ados numér
s experime
ndentes à sé
-se dos re
ia de uma d

2. Os resulta

o um valor
nça dos re

2-3 e a tem
atura crítica

ricos nas 
entais da 
érie 1 e a 
esultados 
diferença 

ados das 

r médio 
esultados 

mperatura 
a de cada 



Na figu
e dos e
tempera
fogo tam
 

A difere
diferent

3.4. Re

Foram e
de 40, 8
alma do
Na figu
às cond
element
Os res
verifica
justifica
 

ura 18 é feit
elementos, e
atura crítica
mbém dimin

ença da tem
tes graus de

sultado do

efectuadas 
80 e 60%. N
o perfil. 
ura 19 está r
dições simul
to, desde o i
sultados n
ando-se um
ada pela pe

F

Paulo A. G

a a compar
entre os res

a do reforço 
nui com o a

Figura 18. T

mperatura c
e utilização (

o deslocame

simulações 
Nestas série

representad
ladas de inc
início do pr

numéricos 
ma pequena 
equena difer

igura 19 – Si

G. Piloto, Ana

ação dos va
sultados nu
continua a 

aumento do 

Temperatura c

crítica, entr
(40, 60, 80%

ento 

para as sér
es foi assum

o o desloca
cêndio. Este
rocesso de a
acompanha
diferença n

rença verifi

mulação term

a R. B. Gavilá

 15

alores médi
uméricos e 

apresentar 
grau de util

crítica em fun

re os resulta
%), é inferio

ries 1,2 e 4
mida a ligaç

amento tran
e deslocame
aquecimento
am a evo
no tempo d

ficada para 

mo-mecânica 

án e Luís M. R

os das temp
experiment
o menor va
lização. 

nção do grau d

ados numér
or a 3.8, 0.7

4, correspon
ção mecâni

nsversal dos
ento foi regi
o.  
olução do
de resistênc
o valor da t

dos ensaios d

R. Mesquita 

peraturas cr
tais, para as
alor da secçã

 
de utilização.

ricos e exp
7 e 5.0%, res

ndentes aos 
ca perfeita 

elementos,
istado na se

s resultad
cia. Esta pe
temperatura

 
da série 1,2 e 

ríticas dos m
s séries 1,2
ão. A resist

. 

perimentais, 
spectivamen

graus de u
dos estribo

, quando su
ecção média

dos experim
equena dife
a crítica. 

4. 

materiais 
2 e 4. A 
tência ao 

para os 
nte. 

utilização 
os com a 

ubmetido 
a de cada 

mentais, 
erença é 



Paulo A. G. Piloto, Ana R. B. Gavilán e Luís M. R. Mesquita 

 16

O tempo de resistência ao fogo, tfi,d, foi estimado em minutos completos, para o ELU de cada 
simulação, ver tabela 6.  
 

Série Identificação 
elemento 

Resistência ao  
fogo, tfi,d [min] 
experimental 

Resistência ao  
fogo, tfi,d [min] 

numérico 
 B/1.2-01 25  
1 B/1.2-02 25 24 
 B/1.2-03 25  
 B/1.2-04 18  
2 B/1.2-05 18 16 
 B/1.2-06 19  
 B/1.2-10 21  
4 B/1.2-11 20 19 
 B/1.2-12 21  

Tabela 6. Resistência ao fogo (experimental e numérico). 

4. CONCLUSÕES 

Foram apresentados resultados experimentais de doze ensaios de resistência ao fogo, 
realizados em elementos de aço parcialmente embebidos com betão reforçado. Os 
elementos foram submetidos a um estado de flexão, com carga concentrada a meio vão. 
Foram definidas quatro séries de três ensaios, para três graus de utilização (40, 60, e 80%) 
e para duas condições de ligação dos estribos (soldados e não soldados). 
A resistência ao fogo depende do nível de carga utilizada, diminuindo progressivamente 
(25, 21, 18min) com o aumento do grau de utilização (40, 60, 80 %). As simulações 
numéricas também confirmam esta variação. 
Verificaram-se dois tipos distintos de estado limite último. Para as séries 2 e 3 (80%), os 
elementos atingiram o estado limite último por instabilidade lateral torsional. Para as 
restantes séries (40 e 60%) os elementos atingiram o estado limite com formação de uma 
rótula plástica. 
Não se verificou qualquer evidência do efeito da ligação mecânica dos estribos na 
resistência ao fogo. Em ambas as séries (2 e 3) foi determinado um valor de resistência ao 
fogo de 18 minutos, com excepção do ensaio B/1.2-06 com um valor de 19 minutos. Os 
ensaios da série 3 apresentaram maior separação dos blocos de betão, comparativamente 
aos ensaios da série 2. 
As diferenças de temperatura entre as secções S1,S2, S3 e o valor da temperatura média 
do elemento foram inferiores a 10%, provando que o aquecimento foi homogéneo ao 
longo do comprimento exposição ao fogo e ainda a eficiência do isolamento nos apoios. 
A temperatura do reforço representa o valor mínio registado na secção. 
Em todos os ensaios foram registadas evoluções da temperatura semelhantes, 
demonstrando qua a temperatura não é uniforme na secção. 
O comportamento mecânico do elemento foi determinado com o registo dos 
deslocamentos transversais, em particular o deslocamento a meio vão. Este deslocamento 
caracteriza-se por uma evolução linear, seguida de uma evolução não linear, com 
incremento significativo na taxa de deslocamento. 
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As simulações confirmam os resultados experimentais em todas as vertentes de 
comportamento (térmico e mecânico). 
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