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a Centro de Engenharias Doctum e-mail: bruno.pacheco@live.com
b Centro de Engenharias Doctum e-mail: marcolinocristhal@gmail.com
c Centro de Engenharias Doctum e-mail: magalhaes.danielep@gmail.com

Resumo
Frequentemente temos registros de incêndios em edificações ocorrendo em todo o mundo. De acordo com o Istituto
Sprikler do Brasil - IBS, em 2017, foram contabilizadas 724 ocorrências de incêndio estruturais noticiadas pela
imprensa (Sprikler, 2017). Diante de tais situações conclui-se a importância de estudar as alterações das estruturas
de concreto submetido a altas temperaturas.
O concreto é um dos materiais mais utilizados na indústria da construção civil e quando é submetido a determinadas
condições ambientais, como o aumento de temperatura, sofre alterações em suas propriedades f́ısicas e qúımicas
podendo comprometer a segurança de estruturas que os empreguem.
Sabe-se que a análise do concreto sob tais condições é extremamente complexa, porque trata-se de um material
heterogêneo e quimicamente ativo, cujas propriedades f́ısicas evoluem constantemente. O presente trabalho dedica-
se a analisar o comportamento da estrutura frente ao calor, sem a abordagem mecânica. Sabe-se que as propriedades
térmicas e mecânicas do material variam com a temperatura, e é importante conhecer como a temperatura se distribui
em uma estrutura sujeita a incêndio. O foco deste estudo será em fazer simulações numéricas de corpos de prova
de estruturas de concreto submetidos a altas temperaturas comparando com os dados experimentais presentes na
bibliografia.
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Modelagem computacional aplicada a estruturas de concreto.
O MEF é bastante genérico e pode ser aplicado na solução de inúmeros problemas da engenharia (Souza, 2003). Ele
será utilizado para modelar um corpo de prova referente à uma estrutura de concreto. Cast3M é um código livre
desenvolvido pelo DM2S/CEA (Département de modélisation des systèmes et structures/Commissariat français à
l’Energie Atomique) na França. Ele utiliza o MEF para realizar análises e modelagens de estruturas e será utilizado
na pesquisa para fazer as simulações.
O uso de softwares que simulam o comportamento do fogo e a evacuação da população ocupante em edif́ıcios garante
que os efeitos de um incêndio sejam previstos e estudados, sugerindo reformulações necessárias de projeto, assim
como ferramentas norteadoras para a ação do Corpo de Bombeiros (Bonitese, 2007). O que destaca ainda mais a
importância deste estudo.
Rigão (2012), fez um estudo sobre alvenarias estruturais submetidas a temperaturas elevadas e reuniu experimentos
de diversos pesquisadores. Tais experimentos relatam o comportamento de corpos de prova de estruturas de concreto
produzidas com argamassa e outros agregados. O presente trabalho tem como objetivo comparar as simulações
numéricas desenvolvidas para corpos de prova de concreto com os experimentos mencionados por Rigão(2012).
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