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Resumo 
 

O trabalho baseia-se no método de cálculo simplificado da EN1994-1-2 [5], consistindo 
este em determinar o esforço normal resistente de compressão de pilares na situação de 
incêndio, sendo estes constituídos por perfis metálicos com betão entre os banzos (capítulo 4).  

A resistência do pilar na situação de incêndio consiste na soma das contribuições das 
várias partes que o constituem, sendo que as suas áreas e propriedades à temperatura 
ambiente (capítulo 5) são afectadas por factores de redução devido á situação de incêndio. 

 O objectivo do trabalho consiste na informatização do método, ou seja, a definição de um 
programa de aplicação deste (capítulo 6). Também foram efectuadas diversas análises 
recorrendo ao programa (capítulo 7). 

Uma das análises consiste em comparar a resistência obtida pelo método com a fornecida 
pelos gráficos da EN1994-1-2 [5], onde se observa uma grande semelhança de resultados.  

Outra análise tem por fim verificar a perda de resistência do pilar na situação de incêndio 
(capítulo 3) em função dos parâmetros de que depende. Chega-se a uma tendência geral de 
que o aumento da contribuição dos banzos implica o aumento das perdas, mas o efeito oposto 
surge com a alma, betão ou armaduras. 

Por fim, efectuou-se uma análise do nível de carregamento obtido pelo método segundo 
duas tabelas do modelo de dados tabelados. Na generalidade, obtiveram-se níveis de 
carregamento superiores aos definidos numa das tabelas, mas verificou-se o contrário na 
análise com a tabela onde o betão tem apenas a função de isolamento térmico.    
 
 
Palavras-chave: EN1994-1-2, métodos de cálculo simplificado, resistência ao fogo, pilares 
mistos aço-betão e resistência de encurvadura. 
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Abstract 
 

The work is based on the simplified calculation method of EN1994-1-2 [5]. The method 
consists in determining the column resistance to compression in fire situation, constituted of 
steel sections with partial concrete encasement (chapter 4). The column resistance in fire 
situation consists on summing the contributions of the several parts that constitute it, being that 
its areas and properties at normal temperature (chapter 5) are affected by reduction factors due 
to the fire situation. 

The objective of the work consists in the method‘s computerization, that is, the definition of 
an application program of the method (chapter 6). Also, several analyses using the program 
have been realized (chapter 7). 

One of the analyses consists on comparing the fire resistance obtained by the method with 
the graphs supplied by EN1994-1-2 [5], where it is observed a great similarity of results. 

Other analysis consists in verifying the column loss of resistance in fire situation (chapter 3) 
in function of the parameters from which it depends. It results to a general tendency that the 
increase of the flanges contribution implies the increase of the losses, but the opposite effect 
appear with the web, concrete or reinforcing bars.  

Finally, have been made analyses of the load level obtained by the method according to 
two tables of the tabulated data’s model. In general, higher load levels were obtained than those 
defined on one of the tables, but the opposite was verified with the table where the concrete has 
only an insulating function. 

 
 
Key-words: EN1994-1-2, simplified calculation methods, fire resistance, steel-concrete 
composite columns and buckling resistance. 
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1 - Introdução 
 

Qualquer obra de engenharia deve estar devidamente dimensionada para cumprir as 
funções pretendidas. O dimensionamento de uma estrutura de engenharia terá de ter em conta 
diversos aspectos ao nível da resistência tais como o peso próprio da estrutura, revestimentos, 
sobrecarga, neve, vento e sismo. Outro aspecto a ter em conta é a situação de incêndio (facto 
versado neste trabalho). 

 
Nos tempos que decorrem, tem-se dado cada vez mais importância à situação de incêndio 

em todo o tipo de estruturas. Há estruturas que apenas necessitam de protecção contra o fogo 
essencialmente a nível da resistência (pontes por exemplo). No entanto, é necessário um 
especial cuidado para estruturas habitadas, com ou próximos de bens considerados de grande 
valor para a sociedade (geralmente em edifícios). Pretende-se no mínimo que, as pessoas em 
situação de perigo tenham segurança e tempo suficiente para se afastarem da zona em causa.  

Também é necessária a protecção do ambiente, património e meios essenciais para a 
continuidade das actividades sociais relevantes. Assim, os novos regulamentos contra o 
incêndio visam reduzir a probabilidade de ocorrência deste, limitar o seu 
desenvolvimento/efeitos, facilitar a evacuação e salvamento dos ocupantes, permitir a 
intervenção eficaz/segura dos meios de socorro e protecção dos bens de grande valor da 
sociedade.  

 
Para reduzir o impacto do incêndio, os regulamentos prevêem intervenção a diversos 

níveis como a disposição e forma dos elementos, tipo de materiais e revestimentos. O presente 
trabalho consiste apenas numa análise da resistência ao fogo de pilares isolados (baseado na 
EN1994-1-2 [5]). Como primeira impressão pode pensar-se que este trabalho pouco contribuirá 
para a compreensão dos efeitos do incêndio na resistência de estruturas. De facto, na 
realidade o incêndio deve ser estudado com a globalidade da estrutura e interacção dos vários 
elementos. No entanto, o estudo isolado de um elemento serve geralmente como suporte para 
a compreensão de análises mais abrangentes. Para além disso, como é dito no capítulo 
seguinte, foram efectuados diversos tipos de análise sobre a resistência dos pilares. Estas 
análises contribuem para uma maior compreensão das melhores formas de ter mais resistência 
nos pilares mistos na situação de incêndio.           
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2 – Âmbito do trabalho: Enquadramento e Objectivos  
 

Este trabalho consiste no estudo da resistência ao fogo de pilares mistos aço-betão tendo 
por base essencialmente a EN1994-1-2 [5]. O eurocódigo trata de estruturas mistas aço-betão 
na situação de incêndio. Para se atingir o objectivo é necessário perceber o conteúdo geral do 
eurocódigo, ou seja, compreender como este trata o assunto na generalidade para podermos 
ter uma noção do surgimento da parte do eurocódigo em estudo.  

Assim, antes de definir os objectivos a atingir com este trabalho, começar-se-á por referir a 
integração da parte pretendida no eurocódigo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     2 - Âmbito do trabalho: Enquadramento e Objectivos 

 ___________________________________________________________________________  
                                                                                                                                        3 

 

2.1 – Enquadramento 
 
As exigências pretendidas para a segurança na situação de incêndio devem ser 

analisadas tendo em conta várias estratégias. Pode ser utilizado um cenário de fogo 
convencional (fogo nominal) ou natural (paramétrico). Na generalidade pode recorrer-se a 
medidas de protecção passivas e/ou activas contra o fogo mas não são consideradas medidas 
de protecção activas na parte 1-2 da EN1994 [5] (ver parte 1.1(2) da EN1994-1-2 [5]).      

A análise da situação de incêndio pode ser feita por dois procedimentos distintos (ver 
“Additonal information specific for EN1994-1-2” de [5]): 

- “Prescriptive approach”, que se baseia em acções térmicas geradas por fogo nominal 
(procedimento no qual se baseou este trabalho);   

- “Performance-based approach” onde as acções térmicas são baseadas em 
parâmetros químicos e físicos usando “fire safety engineering”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Procedimentos alternativos (Figura 0.1 da EN1994-1-2 [5]) 
 
Como se observa na figura 1, ambas as abordagens podem ser aplicadas para a análise 

de elementos isolados, de partes da estrutura ou da estrutura global. Estas análises 
subdividem-se chegando a três diferentes tipos de modelos (modelo dos dados tabelados, 
modelo de cálculo simplificado e modelo de cálculo avançado). São de esperar resultados mais 
conservativos para o modelo dos dados tabulados face ao modelo de cálculo simplificado 
sendo que o modelo de cálculo avançado fornecerá os resultados mais rigorosos.      
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O procedimento usado neste trabalho baseia-se no cenário de fogo nominal, com três 
tipos de curvas de incêndio expressas no gráfico 1 (ver parte 3.2 da EN1991-1-2 [1]): 

- Curva de incêndio padrão 
                                    Θ 20 345 8 1                                 (2.1) 
- Curva de incêndio para elementos exteriores 
                       Θ 660 1 0,687 , 0,313 , 20                    (2.2)                      
 - Curva de incêndio de hidrocarbonetos 
                      Θ 1080 1 0,325 , 0,675 , 20                  (2.3) 

 

 
Gráfico 1 – Curvas de incêndio nominais 

 
Existem três diferentes formas dos elementos resistirem ao fogo nominal padrão 

expressas em três critérios (ver parte 2.1.2 da EN1994-1-2 [5]): 
- Critério R: resistência mecânica; 
- Critério E: Estanquidade às chamas; 
- Critério I: Isolamento térmico. 

 
O critério R verifica-se se a função de resistência mecânica for mantida durante o tempo 

de exposição ao fogo necessário. O critério I é verificado quando a subida da temperatura 
média em toda a superfície não exposta ao fogo é limitada até 140K e a máxima subida de 
temperatura em qualquer ponto da superfície não passa os 180K.  
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2.2 – Objectivos 
 

Este trabalho tem por base a resistência mecânica ao fogo padrão (critério R) de pilares 
isolados (mistos aço-betão constituídos por perfis de aço com betão entre os banzos) segundo 
o método de cálculo simplificado definido no anexo G da EN1994-1-2 [5].  

 
De forma a obterem-se resultados da aplicação do método de uma forma mais fácil e 

rápida, pretende-se definir um programa de aplicação deste (em formato excel).  
 
Apesar de o objectivo pretendido consistir apenas na informatização do método de cálculo 

simplificado, recorrendo ao programa definido, foram efectuadas análises no sentido de avaliar 
a sua precisão e compreender melhor o método de cálculo simplificado (ver capítulo 7). Estas 
análises permitem obter resultados e conclusões úteis sobre a resistência de pilares mistos na 
situação de incêndio.   
 

O trabalho consiste no método de cálculo simplificado da EN1994-1-2 [5] que apresenta 
diversas referências a outras partes do eurocódigo e a outros eurocódigos. Para não sair muito 
da finalidade do trabalho, tentou-se evitar o estudo aprofundado dessas partes. Este trabalho 
foi elaborado numa altura em que os eurocódigos ainda estavam a ser implementados em 
Portugal, pelo que houve alguma dificuldade no acesso a estes, tendo contudo sido possível 
consultar os mais relevantes para o tema em questão. 
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3 – Verificação da segurança de pilares na situação de incêndio 
 

Na generalidade dos problemas de equilíbrio estático, pretende-se que os esforços 
actuantes não ultrapassem os esforços resistentes do elemento em causa, ou seja, que o nível 
de carregamento não seja superior à unidade:    
 
                                                                   E R                                                                 (3.1) 
 

                                                                     η                                                                   (3.2) 

 
Pretende-se obter a mesma relação enunciada atrás mas para um pilar na situação de 

incêndio durante t minutos (ver parte 4.1(7) da EN1994-1-2 [5]):    
 
                                                                 , , , ,                                                           (3.3) 
 

                                                                   η ,
, ,                                                              (3.4) 

 
Os esforços actuantes são determinados segundo a combinação acidente de acções (ver 

parte 1.1(1) da EN1994-1-2 [5]).  
 

Para uma verificação mais simples, podem efectuar-se certas alterações (ver parte 
2.4.2(1)-(3) da EN1994-1-2 [5] e parte 4.3.2 da EN1991-1-2 [1]). Considera-se o efeito das 
acções no início da situação de incêndio (t=0) e constante ao longo do tempo, ou seja:  
 
                                                                  , , ,                                                            (3.5) 
 

Esta hipótese é apenas válida 
nos apoios e nós de ligação à 
restante estrutura.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

          Gráfico 2 – Acção vs Resistência na situação de incêndio 
 
Admite-se que as acções na situação de incêndio são expressas por um factor de redução 

das acções à temperatura ambiente, isto é: 
 
                                                                  ,                                                        (3.6) 
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A acção à temperatura ambiente é afectada pelo factor de redução que pode admitir-se 
ser igual a 0,65. No entanto considera-se 0,7 para cargas da categoria E, isto é, cargas de 
armazéns e de áreas susceptíveis de acumulação de mercadorias incluindo áreas de acesso 
(ver parte 2.4.2(3)Nota2 da EN1994-1-2 [5]).  

 
Segundo o critério R, no instante de colapso t, teremos o esforço actuante igual ao esforço 

resistente (ver parte 4.1(9) da EN1994-1-2 [5]) de que resulta, segundo a expressão 3.4: 
 
                                                                   , , ,                                                           (3.7) 
 

                                                                    η ,
, ,                                                              (3.8) 

 
A expressão 3.8 irá ser usada para a análise efectuada em 7.2 e 7.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           4 – Descrição do método de cálculo simplificado 

 ___________________________________________________________________________  
                                                                                                                                        8 

 

4 – Descrição do método de cálculo simplificado 
 
 
4.1 - Modelo de cálculo simplificado para pilares 
 

O modelo de cálculo simplificado de pilares é definido no ponto 4.3.5.1 da EN1994-1-2 [5].  
Verifica-se que o cálculo do esforço normal resistente na situação de incêndio se processa 

de forma semelhante à temperatura ambiente. A diferença surge essencialmente na tensão 
característica, rigidez de flexão e área das diferentes partes que constituem a secção. Estas 
grandezas são afectadas por parâmetros minorativos de forma a incluir os efeitos do incêndio 
na resistência do pilar. 

 
O método de cálculo simplificado proposto neste trabalho consiste basicamente no modelo 

descrito no ponto 4.3.5.1 da EN1994-1-2 [5], aplicado a pilares constituídos por perfis metálicos 
com betão entre os banzos (ponto 4.3.5.2 que conduz ao método no anexo G da EN1994-1-2 
[5]). O método descreve novamente o modelo do ponto 4.3.5.1 da EN1994-1-2 [5]. No entanto, 
é apresentado de uma forma diferente, ou seja, especifica concretamente onde e como calcular 
os vários parâmetros necessários. 
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4.2 – Método de cálculo simplificado 
 

Pretende-se determinar o esforço normal resistente de compressão de um pilar (misto 
aço-betão constituído por perfil de aço com betão entre os banzos) com encurvadura em torno 
do eixo de menor inércia, exposta ao fogo padrão em todo o seu redor durante t minutos. O 
eixo mais fraco será o eixo Z, o que é fácil de entender pois é o eixo que está associado ao 
esforço normal condicionante. Também se pretende ter em conta a excentricidade da carga. 

 
Não são considerados materiais de protecção contra o fogo nos pilares, ou seja, os pilares 

estão directamente expostos ao fogo (ver parte 1.1(11) da EN1994-1-2 [5]). Também não são 
admitidos deslocamentos horizontais das extremidades do pilar pois considera-se que o pilar 
está inserido numa estrutura de nós fixos (ver parte 4.3.5.1(1) da EN1994-1-2 [5]).  

 
Para atingir o objectivo proposto, é necessário determinar o valor de cálculo do esforço 

normal plástico resistente axial de compressão e a rigidez de flexão na situação de incêndio 
das diferentes partes da secção (ver figura 2):  

- Banzos (f) do perfil metálico (a);  
- Alma (w) do perfil metálico; 
- Betão (c); 
- Armaduras (s). 

 
 
 
 
 
 
 

       
       Figura 2 – Secção transversal do pilar 

 
Como se observa na figura 2, os efeitos minorativos do incêndio na resistência do pilar são 

tidos em conta no cálculo do esforço normal resistente do pilar com a diminuição da área da 
alma e do betão para além da redução das propriedades mecânicas dos materiais.       

 
Nos subcapítulos seguintes, são definidos os parâmetros para cada tipo de material e da 

própria secção. Procurou explicar-se como é que as expressões surgiram e como dependem 
dos parâmetros em que se baseiam. Os subcapítulos finais referem-se à inclusão da 
excentricidade de carga no método e ao campo de aplicação deste. 
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4.2.1 - Banzos do perfil metálico 
 

O valor de cálculo do esforço normal plástico resistente axial de compressão e a rigidez de 
flexão dos banzos do perfil metálico na situação de incêndio são dados por: 
 

                                                         , , ,
, ,

, ,
                                                  (4.1) 

 

                                                           , ,
, ,                                                     (4.2) 

 
                                                             , , , ,                                                       (4.3) 
 
                                                              , , , ,                                                        (4.4) 
 

A expressão do esforço normal plástico é definida pelo produto da área dos banzos 
(2 ) pela tensão de cedência do banzo no instante t da situação de incêndio minorada 
pelo coeficiente parcial de segurança da situação de incêndio. A tensão de cedência do banzo 
à temperatura ambiente é afectada por um factor de redução que tem em conta a situação de 
incêndio. 

 
A rigidez de flexão resulta do produto do módulo de elasticidade dos banzos no instante t 

da situação de incêndio pelo momento de inércia dos banzos em relação ao eixo Z (2
/12). O módulo de elasticidade dos banzos à temperatura ambiente é afectado por um factor 

de redução que tem em conta a situação de incêndio. 
 
A tensão de cedência e módulo de elasticidade do banzo, à temperatura ambiente, são 

fornecidos em 5.1. O coeficiente parcial de segurança do banzo na situação de incêndio é 
definido no capítulo 5. 

 
Para ter em conta os efeitos do incêndio, a tensão de cedência e o módulo de elasticidade 

dos banzos à temperatura ambiente são afectados por factores (ky,θ e kE,θ respectivamente).  
Estes valores podem ser retirados da tabela 9 em função da temperatura do aço estrutural 

(θa), sendo que no caso dos banzos a temperatura é designada por θf,t: 
 

                                                            , ,                                                   (4.5) 

 
                                                               2                                                       (4.6) 
 
                                                                                                                                 (4.7) 

 
O esforço normal plástico e rigidez de flexão dos banzos diminuem com a intensidade do 

incêndio, o que leva à diminuição dos factores (nunca superiores à unidade). 
 
A temperatura do banzo resulta da soma de θo,t (temperatura da tabela 1) com o produto 

de um valor empírico tabelado (kt) pelo parâmetro Am/V. 
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Classe de resistência ao fogo θo,t [oC] kt [moC] 

R30 550 9,65 

R60 680 9,55 

R90 805 6,15 

R120 900 4,65 

Tabela 1 – Parâmetros da temperatura do banzo 
 

A temperatura tabelada aumenta com a classe de resistência ao fogo e por isso a 
temperatura do banzo aumenta com a classe de resistência ao fogo olhando só para esta 
parcela. No entanto, a temperatura do banzo é inversamente proporcional às dimensões totais 
da secção (b e h) expressas pelo parâmetro Am/V que é multiplicado por um valor empírico (kt) 
que diminui com a classe de resistência ao fogo (o peso desta parcela face ao peso da 
temperatura tabelada diminui com a classe de resistência ao fogo e dimensões totais da 
secção). De facto, o aumento das dimensões totais da secção provoca geralmente um maior 
incremento da área total da secção face à área dos banzos.   

       
O que era de esperar era que o aumento da classe de resistência ao fogo admitisse 

temperaturas mais elevadas nos banzos. No entanto, como o parâmetro kt diminui com a 
classe de resistência ao fogo, para certas dimensões da secção tem-se uma temperatura maior 
para classes de resistência ao fogo menores. Porém, estes casos são impossíveis de surgir 
neste método porque as dimensões totais da secção (b e h) são restringidas (ver 4.2.7). O 
máximo valor de Am/V (17,4 m-1) surge para os mínimos valores de b e h permitidos (230 mm).  

Como se observa no gráfico 3, as rectas que definem a temperatura nos banzos só se 
intersectam para valores de Am/V acima do máximo permitido, ou seja, apenas se têm 
temperaturas maiores com classes de resistência ao fogo menores, para dimensões menores 
que as permitidas.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gráfico 3 – Temperatura do banzo em função do factor da secção 
 
É importante mencionar que o módulo de elasticidade dos banzos à temperatura ambiente 

é reduzido pelo menos em mais de metade segundo este método. De facto, para uma classe 
de resistência de 30 minutos temos temperaturas superiores a 550ºC e portanto factores de 
redução inferiores a 0,5. Pelas mesmas razões verifica-se que a tensão de cedência dos 
banzos à temperatura ambiente é reduzida em 37,5% da sua capacidade no mínimo.  
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4.2.2 – Alma do perfil metálico 
 

O valor de cálculo do esforço normal plástico resistente axial de compressão e a rigidez de 
flexão da alma do perfil metálico na situação de incêndio são dados por: 
 

                                                , , ,
, , ,

, ,
                                      (4.8) 

 

                                                 , ,
, ,                                        (4.9) 

 

                                                    , , , 1 0,16                                            (4.10) 

 

                                       , 0,5 2 1 1 0,16                            (4.11) 

 
A expressão do esforço normal plástico é definida pelo produto da área da alma efectiva 

( 2 2 , ) pela tensão de cedência da alma no instante t da situação de 
incêndio minorada pelo coeficiente parcial de segurança da situação de incêndio. A tensão de 
cedência da alma à temperatura ambiente é afectada por um factor que tem em conta a 
situação de incêndio. 

 
A rigidez de flexão resulta do produto do módulo de elasticidade da alma à temperatura 

ambiente pelo momento de inércia efectivo da alma em relação ao eixo Z ( 2
2 , /12). A rigidez de flexão da alma tem um contributo desprezável para a rigidez de 
flexão da secção porque surge no centro de gravidade da secção e apresenta geralmente 
espessuras reduzidas. 

 
A tensão de cedência e módulo de elasticidade da alma à temperatura ambiente são 

fornecidos em 5.1. O coeficiente parcial de segurança da alma na situação de incêndio é 
definido no capítulo 5. 

 
Nesta parte da secção, a situação de incêndio é tida em conta apenas por um parâmetro 

(Ht na tabela 2) que aumenta com a classe de resistência ao fogo. Este parâmetro é depois 
usado para definir a tensão de cedência no instante t da situação de incêndio e a área efectiva 
da alma (ver figura 2). É importante mencionar que apesar de Ht aumentar com a classe de 
resistência ao fogo, esse aumento conduz à diminuição do esforço normal plástico e rigidez de 
flexão da alma.    
 

Classe de resistência ao fogo Ht [mm] 

R30 350 
R60 770 
R90 1100 
R120 1250 

Tabela 2 – Parâmetro da altura da alma desprezada 
 
Observa-se que tanto a rigidez de flexão como o esforço normal plástico da alma são 

inversamente proporcionais com a espessura do banzo como se espera. No entanto, a altura 
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da alma desprezada (hw,fi) é inversamente proporcional com a espessura do banzo. Por isso, a 
espessura do banzo contribui nos dois sentidos para a rigidez de flexão e esforço normal 
plástico da alma. Porém, a parcela da altura da alma desprezada que incluiu a espessura do 
banzo, é afectada por um valor inferior à unidade. A espessura do banzo incluído na expressão 
da rigidez de flexão e esforço normal plástico da alma não é afectado por nenhum coeficiente 
para além do 2 que também é aplicado na espessura do banzo da altura da alma desprezada.  

Assim, a espessura do banzo tem um efeito inversamente proporcional na rigidez de 
flexão e esforço normal plástico da alma.    

 
Outro parâmetro que parece ter duas contribuições diferentes para a rigidez de flexão e 

esforço normal plástico da alma é a altura h. Aparece maioritariamente como factor 
proporcional como era de esperar. Apenas na primeira altura da expressão da altura da alma 
desprezada, parece contribuir inversamente para a rigidez de flexão e esforço normal plástico 
da alma. No entanto, como acontece com a espessura do banzo, esta parcela é afectada por 
um coeficiente menor que 1 e portanto sempre menor que a altura h das expressões da rigidez 
de flexão e esforço normal plástico da alma.  
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4.2.3 – Betão 
 

O valor de cálculo do esforço normal plástico resistente axial de compressão e a rigidez de 
flexão do betão na situação de incêndio são dados por: 
 

                                    , , , 0,86 , , ,

, ,
                    (4.12) 

 

                                 , , , ,
, ,

,                 (4.13) 

 

                                                             , ,
,

,

,

,
                                            (4.14) 

 
A expressão do esforço normal plástico é definida pelo produto da área de betão pela 

tensão de rotura do betão à temperatura θ minorada pelo coeficiente parcial de segurança na 
situação de incêndio e por um factor de calibração (0,86). A área do betão (ver figura 2) é 
definida pela área total excepto o perfil metálico e o betão desprezado ( 2 2

, 2 , ) menos a área total de armaduras (∑ ). A tensão de rotura 
do betão à temperatura ambiente é afectada por um factor de redução que tem em conta a 
situação de incêndio. 

 
A rigidez de flexão resulta do produto do módulo de elasticidade secante do betão à 

temperatura θ pelo momento de inércia do betão em relação ao eixo Z. O momento de inércia 
do betão é calculado pela subtracção do momento de inércia da área total excepto os banzos e 
o betão desprezado ( 2 2 , 2 , /12) com o momento de inércia da 
área da alma tendo em conta o betão desprezado ( 2 2 , /12) e o 

momento de inércia da área total de armaduras (∑ ). O módulo de 
elasticidade secante do betão temperatura θ resulta do produto de factores que têm em conta a 
situação de incêndio. 

 
A tensão de rotura do betão à temperatura ambiente depende das classes de resistência 

do betão fornecidas em 5.2. O coeficiente parcial de segurança do betão na situação de 
incêndio é definido no capítulo 5.  

 
Os efeitos do incêndio no betão são tidos em conta pela zona desprezada de betão 

definida por bc,fi (ver tabela 3) que aumenta com a classe de resistência ao fogo e por isso 
diminui o esforço normal plástico e a rigidez de flexão do betão. Repara-se que esta dimensão 
depende inversamente das dimensões totais da secção (b e h) para R90 e R120. De facto, 
uma possível justificação é pensar que nos primeiros tempos em que o pilar está sujeito ao 
incêndio, tem-se à superfície do betão uma temperatura suficientemente elevada para 
desprezar a superfície exterior do betão. À medida que o tempo aumenta, a temperatura 
elevada da superfície tende a aumentar a temperatura do interior do betão o que implica um 
aumento da zona desprezada. No entanto, essa tarefa é dificultada pelas baixas características 
de condutividade de calor do betão que têm nestes casos cada vez mais relevo quanto maior 
for o seu volume perante a sua área, ou seja, quanto maior forem as dimensões totais da 
secção.  
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Classe de resistência ao fogo bc,fi [mm] 

R30 4,0 
R60 15,0 
R90 0,5 / 22,5 
R120 2,0 / 24,0 

Tabela 3 – Zona desprezada do betão 
 

Os efeitos do incêndio também afectam o módulo de elasticidade secante do betão e a 
tensão de rotura do betão à temperatura ambiente pelos parâmetros kc,θ e εcu,θ (ver tabela 10) 
obtidos em função da temperatura do betão no minuto t da situação de incêndio (θc,t na tabela 
4). À semelhança do que acontece com a temperatura no banzo, a temperatura no betão é 
dada inversamente pelas dimensões totais (b e h) da secção.  

 

R30 R60 R90 R120 

Am/V [m-1] θc,t [oC] Am/V [m-1] θc,t [oC] Am/V [m-1] θc,t [oC] Am/V [m-1] θc,t [oC] 

4 136 4 214 4 256 4 265 
23 300 9 300 6 300 5 300 
46 400 21 400 13 400 9 400 
- - 50 600 33 600 23 600 
- - - - 54 800 38 800 

- - - - - - 41 900 
- - - - - - 43 1000 

Tabela 4 – Temperatura média do betão 
 
Observa-se que kc,θ e εcu,θ diminui e aumenta respectivamente com a temperatura, o que 

implica a redução do esforço normal plástico e a rigidez de flexão do betão. Visualiza-se que 
εcu,θ apresenta o mesmo valor para os dois tipos de betão mencionados mas o factor de 
redução da tensão de rotura do betão diminui menos com a temperatura quando temos betão 
do tipo calcário (ver gráfico 4). Isto implica que a resistência normal do pilar é superior quando 
usamos betão do tipo calcário.     

 

 
Gráfico 4 – Factor de redução da tensão de rotura do betão a elevadas 

temperaturas (kc,θ) para os dois tipos de agregado 
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Os varões têm que estar contidos na zona do betão efectivo segundo as expressões 4.12 
e 4.13. No entanto, de acordo com todas as restrições do método, os varões podem ficar 
colocados fora da zona efectiva do betão. Por exemplo, o bc,fi máximo surge para o valor 
máximo de Am/V de R120 (13,3 m-1 com b=h=300mm), ou seja,  50,6mm>40mm (mínimo u).  

Por dificuldade em ter conta este facto, considerou-se sempre a área total dos varões na 
expressão 4.12 pois corresponde a uma situação mais desfavorável à segurança. Por 
consequência, também se considera a inércia total das armaduras na expressão 4.13. 
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4.2.4 – Armaduras 
 

O valor de cálculo do esforço normal plástico resistente axial de compressão e a rigidez de 
flexão das armaduras na situação de incêndio são dados por: 
 

                                                            , , ,
,

, ,
                                                  (4.15) 

 
                                                        , , , ,                                                (4.16) 
 

A tensão de cedência e módulo de elasticidade das armaduras à temperatura ambiente 
são fornecidas em 5.3. O coeficiente parcial de segurança das armaduras na situação de 
incêndio é definido no capítulo 5. 

 
O efeito do incêndio nas armaduras é expresso pelos parâmetros ky,t e kE,t que podem ser 

obtidos pelas tabelas 5 e 6 respectivamente.  
 

u [mm]

40 45 50 55 60 Classe de resistência  

ao fogo 
R30 1 1 1 1 1 
R60 0,789 0,883 0,976 1 1 
R90 0,314 0,434 0,572 0,696 0,822 
R120 0,170 0,223 0,288 0,367 0,436 

Tabela 5 – Factor de redução da tensão de cedência das armaduras (ky,t) 
 

u [mm]
40 45 50 55 60 Classe de resistência  

ao fogo 
R30 0,830 0,865 0,888 0,914 0,935 
R60 0,604 0,647 0,689 0,729 0,763 
R90 0,193 0,283 0,406 0,522 0,619 

R120 0,110 0,128 0,173 0,233 0,285 

Tabela 6 – Factor de redução do módulo de elasticidade das armaduras (kE,t) 
 
Estas tabelas estão em função da média geométrica u das distâncias u1 e u2 (ver figura 2):   

                                                                
  √                                                          (4.17) 

 

                                   10 , ã  10                               (4.18) 
 

                                  10 , ã  10                                (4.19) 
 

Das tabelas 5 e 6, verifica-se que os factores de redução diminuem com a classe de 
resistência mas são inversamente proporcionais à distância média u. Nota-se que o factor de 
redução da tensão de cedência das armaduras é sempre unitário para R30.  
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As expressões 4.18 e 4.19 surgem provavelmente para admitir uma distância média mais 
apropriada à situação (mais desfavorável). As distâncias médias obtidas pelas expressões 4.18 
e 4.19 são menores que a distância média obtida pela expressão 4.17, no campo de aplicação 
das expressões. Se a diferença mencionada for significativa (>10mm), ao optar por uma 
distância média segundo 4.17 estar-se-ia a obter uma distância média muito superior ao 
mínimo valor entre u1 e u2, o que levaria a considerar factores de redução superiores ao que na 
realidade devia ser admitido.          

 
Supostamente teria de calcular-se o valor do recobrimento segundo a parte 4.4.1 da 

EN1992-1-1 [2] (ver parte 5.1(5) da EN1994-1-2 [5]). No entanto, esse cálculo não foi feito por 
se estar a determinar parâmetros um pouco fora do programa do trabalho. O ponto 5.1(5) da 
EN1994-1-2 [5] apresenta valores mínimos e máximos de recobrimento de 20mm e 50mm 
respectivamente. Geralmente verifica-se esse intervalo devido ao facto de u ter de se manter 
entre 40 a 60 mm (ver tabelas 5 e 6) pelo que se considera verificado este facto.  
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4.2.5 – Secção 
 

Pretende-se determinar o valor de cálculo do esforço normal resistente axial de 
compressão da secção na situação de incêndio: 
 
                                                         , , , ,                                                    (4.20) 
 
                                  , , , , , , , , , , , , , ,                         (4.21) 
 

                                                         , ,
, ,

ℓ
                                                     (4.22) 

 
     , , , , , , , , , , , , , ,          (4.23) 
 

                                                              
Φ Φ

                                                         (4.24) 

 

                                                                , ,

, ,
                                                           (4.25) 

 
                                             Φ 0,5 1 0,2                                         (4.26) 
 
    , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   (4.27) 
 

O esforço normal plástico da secção resulta da soma dos esforços das diferentes partes.  
Para ter em conta com a encurvadura do pilar, o esforço normal plástico da secção é 

afectado por um factor de redução (χz). O cálculo do factor de redução recorre à definição de 
diversos parâmetros. Entre eles está a rigidez de flexão efectiva da secção que resulta da 
soma das rigidezes de flexão das diferentes partes da secção afectadas por coeficientes 
minorativos (φi,θ).  

 
O comprimento de encurvadura na situação de incêndio é determinado segundo a parte 

4.3.5.1(8)-(10) da EN1994-1-2 [5]. Em certas condições pode ser dado por /  para o pilar 
no piso intermédio/último piso respectivamente (recomenda-se 0,5 /0,7

 respectivamente). 
  
Considera-se a curva de encurvadura c (ver parte 4.3.5.1(2) da EN1994-1-2 [5]), o que 

implica um α=0,49.  
Para valores de λθ≤0,2, considera-se não existir encurvadura, ou seja, opta-se por um 

factor de redução (χz) unitário (ver parte 6.3.1 da EN1993-1-1 [3]).  
A esbelteza não afectada pela situação de incêndio tem um valor máximo de 2 (ver parte 

4.3.5.1(1) da EN1994-1-2 [5]). Esta condição será usada nas análises efectuadas em 7.2 e 7.3. 
 
O coeficiente de redução incluído na expressão da rigidez de flexão efectiva, procura 

incluir os efeitos das tensões térmicas no pilar (ver tabela 7). Este coeficiente apresenta 
diferentes valores em função da classe de resistência ao fogo para as várias partes da secção.  

De uma forma geral, os coeficientes surgem provavelmente pelas diferentes tensões de 
impedimento de dilatação de umas partes da secção perante outras partes da secção. Repara-
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se que o coeficiente da alma é sempre unitário provavelmente por estar no centro da secção e 
por isso exposta a temperaturas menores. Outro aspecto interessante, é o facto de o 
coeficiente dos banzos e das armaduras aumentar para 1 quando o pilar passa para 120 
minutos na situação de incêndio. Era de esperar que o coeficiente diminuísse ou se mantivesse 
com a classe de resistência o que não se verifica e cujo motivo se desconhece.  
 

Classe de resistência ao fogo φf,θ φw,θ φc,θ φs,θ 

R30 1,0 1,0 0,8 1,0 

R60 0,9 1,0 0,8 0,9 

R90 0,8 1,0 0,8 0,8 
R120 1,0 1,0 0,8 1,0 

Tabela 7 – Coeficientes de redução das rigidezes de flexão 
 
Das fórmulas, observa-se que o factor Ф depende proporcionalmente da esbelteza mas é 

inversamente proporcional ao factor de redução (χz) como se confirma no gráfico 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5 – Factores em função da esbelteza 
 
É importante mencionar que o aumento do comprimento de encurvadura na situação de 

incêndio ou diminuição da rigidez de flexão efectiva provoca a diminuição do esforço normal 
crítico (Nfi,cr,z) e portanto a esbelteza da situação de incêndio (λθ) aumenta. Segundo o gráfico 
5, o aumento da esbelteza da situação de incêndio implica a diminuição do factor de redução 
(χz) o que resulta na diminuição do esforço normal resistente. 
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4.2.6 – Excentricidade da carga 
 

O esforço normal resistente de cálculo de compressão da secção de um pilar submetido a 
uma carga com excentricidade (δ) na situação de incêndio pode ser dado por (ver parte G.7 da 
EN1994-1-2 [5]): 
 

                                                         , , ,
,                                                    (4.28) 

 
O NRd,δ /NRd será menor ou igual a 1 porque o NRd,δ apenas tem de resistir a parte do 

esforço axial actuante sendo que o resto do esforço axial é resistido sob a forma de momento 
resistente. Este valor será fornecido pois o seu cálculo necessita de aprofundar outros temas 
que se distanciam do programa do trabalho.  
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4.2.7 – Campo de aplicação 
 

O método simplificado aplica-se dentro das seguintes condições (ver parte G.8 da 
EN1994-1-2 [5]): 

i) ℓθ ≤13,5b; 
ii) ℓθ ≤10b nas seguintes situações: 

- Para R60 se 230mm≤ b <300mm ou h/b >3; 
- Para R90 ou R120 se h/b >3; 

iii) 230mm (para R30 ou R60) ou 300mm (para R90 ou R120)≤ h ≤1100mm; 
iV) 230mm (para R30 ou R60) ou 300mm (para R90 ou R120)≤ b ≤500mm; 
V) 1%≤ ρ ≤6%. 

 
Como nada é referido no método em estudo, admite-se que a percentagem de armadura 

seja dada por / , já que é esta a expressão usada ao longo do EN1994-1-2 [5]. 
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5 – Propriedades dos materiais 
 

A classe de resistência ao fogo pode variar entre R30 e R120 (ver parte G.1(3) da 
EN1994-1-2 [5]). 

 
As propriedades relacionadas com a deformação e força dos materiais baseiam-se nos 

pontos 3.1 e 3.2 da EN1994-1-2 [5] (ver parte G.1(5) da EN1994-1-2 [5]). É mencionado como 
obter as propriedades mecânicas dos materiais, nomeadamente, força e deformação (ver parte 
3.1(3)-(5) da EN1994-1-2 [5]). Segundo a parte 2.3(1)P da EN1994-1-2 [5], o valor de cálculo 
das propriedades mecânicas (força e deformação) na situação de incêndio é definido por:   
    

     ,
,

                              (5.1) 

 
As propriedades mecânicas dos materiais na situação de incêndio baseiam-se numa 

redução das propriedades à temperatura ambiente pelo factor de redução kθ. 
 
O valor característico à temperatura ambiente (Xk), refere-se geralmente à tensão 

característica ou valor característico do módulo de elasticidade de acordo com EN1994-1-1 [4].  
As propriedades mecânicas utilizadas no método simplificado são o valor característico do 

módulo de elasticidade e a tensão característica dos materiais. As propriedades mecânicas à 
temperatura ambiente são obtidas do EN1992-1-1 [2] para o betão e armaduras e do EN1993-
1-1 [3] para o aço estrutural.  

 
Recomendam-se coeficientes parciais de segurança unitários na situação de incêndio, ou 

seja, γM,fi,s=γM,fi,c=γM,fi,a=1,0. 
 
Nos subcapítulos seguintes, são definidas as propriedades mecânicas dos diferentes 

materiais que constituem a secção bem como todas as informações e pressupostos 
considerados importantes.   
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5.1 – Perfil metálico 
 

A relação tensão-deformação do aço estrutural expressa no gráfico 6 é definida na tabela 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 – Relação tensão-deformação do aço estrutural a elevadas 
temperaturas (Figura 3.1 da EN1994-1-2 [5]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8 – Parâmetros da relação tensão-deformação do aço estrutural a elevadas 
temperaturas (Tabela 3.1 da EN1994-1-2 [5]) 

 
Para o método de cálculo simplificado em causa, apenas se considera a relação tensão-

deformação na zona I e II, ou seja, não se considera o endurecimento do aço.  
     
A tabela 9 fornece factores de redução de propriedades do aço estrutural. Entre eles está 

o factor de redução da tensão de cedência (ky,θ) e do módulo de elasticidade do aço estrutural 
(kE,θ) que são necessários para a definição do esforço normal plástico e a rigidez de flexão dos 
banzos. Aplica-se a interpolação linear para valores intermédios. 
 

 



                                                                                                       5 – Propriedades dos materiais 

 ___________________________________________________________________________  
                                                                                                                                        25 

 

Temperatura do aço 
estrutural θa [oC] kE,θ=Ea,θ/Ea kp,θ=fap,θ/fay ky,θ=fay,θ/fay ku,θ=fau,θ/fay 

20 1,00 1,00 1,00 1,25 

100 1,00 1,00 1,00 1,25 

200 0,90 0,807 1,00 1,25 
300 0,80 0,613 1,00 1,25 
400 0,70 0,420 1,00 
500 0,60 0,360 0,78 
600 0,31 0,180 0,47 

700 0,13 0,075 0,23 

800 0,09 0,050 0,11 

900 0,0675 0,0375 0,06 
1000 0,0450 0,0250 0,04 
1100 0,0225 0,0125 0,02 
1200 0 0 0 

Tabela 9 – Factores de redução da relação tensão-deformação do aço 
estrutural a elevadas temperaturas 

 
Segundo o método de cálculo simplificado, é necessário saber o módulo de elasticidade e 

tensão de cedência do aço estrutural à temperatura ambiente.  
 
O módulo de elasticidade do aço do perfil metálico a utilizar à temperatura ambiente é de 

210 GPa (ver parte 3.2.6 da EN1993-1-1 [3]). 
 
A tensão de cedência à temperatura ambiente é determinada consoante a classe do aço 

estrutural. O método simplificado utiliza aços estruturais S235, S275, S355, S420 e S460 do 
EN10025 [6] (ver parte 1.1(12) da EN1994-1-2 [5]). Em alguns tipos de aço, para espessuras 
menores ou iguais a um certo valor, a tensão de cedência do aço do perfil metálico é expressa 
na designação da classe do aço (ex:S275 tem uma tensão de cedência de 275MPa). Acima 
desse valor, a tensão de cedência diminui ou permanece o mesmo, devido ao processo de 
fabrico do material (ver quadro 5 da pág23 e 24 da EN10025 [6] e tabela 3.1 da EN1993-1-1 
[3]).  

Apesar de para temperaturas normais, a designação da tensão de cedência do banzo 
estar referida para o banzo ( ,  ), é lógico que será igual à tensão de cedência da alma 
( , ), ou seja, apresenta o valor da tensão de cedência do aço do perfil metálico a 20oC ( ).  

De igual forma, acontece para o módulo de elasticidade. 
 
As propriedades mecânicas do perfil metálico provenientes da EN1993-1-1 [3] apenas são 

válidas para espessuras não inferiores a 3mm (ver parte 1.1.2(1) da EN1993-1-1 [3]). É pouco 
corrente ter perfis metálicos com espessuras abaixo de 3mm. Como a sua consideração levaria 
a ter que aprofundar temas que se distanciam do programa do trabalho, apenas se 
consideraram perfis metálicos com espessuras não inferior a 3mm.    
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5.2 – Betão 
 

A relação tensão-deformação do betão é expressa no gráfico 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 – Relação tensão-deformação do betão a elevadas temperaturas (Figura 
3.2 da EN1994-1-2 [5]) 

 
Para o método de cálculo simplificado em causa, apenas se considera a relação tensão-

deformação na zona I.      
 
Considera-se apenas betão normal (NC) pois apenas é permitido betão leve (LC) para 

lajes mistas (ver parte 1.1(15) da EN1994-1-2 [5]).  
Segundo o método de cálculo simplificado, é necessário saber a classe de resistência do 

betão para saber a tensão de rotura do betão à temperatura ambiente. Usam-se classes de 
resistência do betão C20/25 a C50/60 (ver parte 1.1(16) da EN1994-1-2 [5]). 

Não se consideram elementos mistos com partes de betão pré-tensionados (ver parte 
1.1(5) da EN1994-1-2 [5]). 

 
A tabela 10 fornece factores de redução de propriedades do betão. Entre eles está o factor 

de redução da tensão de rotura (kc,θ) e a extensão máxima do betão (εc1,θ) que são necessários 
para a definição do esforço normal plástico e a rigidez de flexão do betão. Aplica-se a 
interpolação linear para valores intermédios. 

Podemos ter agregado silicioso ou calcário (ver parte 3.2.2(6) da EN1994-1-2 [5]). Em 
termos conservativos podia obter-se kc,θ e εcu,θ com agregado calcário usando a tabela do 
agregado silicioso (ver tabela 3.3 da EN1994-1-2 [5]). No entanto, optou-se por usar a tabela 
3.1 da EN1992-1-2 [2] que diferencia estes valores para os dois tipos de agregado apenas para 
o betão NC que é o nosso caso (ver tabela 10). Os parâmetros fck, εc1,θ e εcu1,θ da tabela 10 
correspondem ao fc, εcu,θ e εce,θ do gráfico 7. Aplica-se a interpolação linear para valores 
intermédios. 
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Temperatura do betão Agregado silicioso Agregado calcário 

θc,t kc,θ=fc,θ/fck εc1,θ εcu1,θ kc,θ=fc,θ/fck εc1,θ εcu1,θ 

[oC] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 
1 2 3 4 5 6 7 
20 1,00 0,0025 0,0200 1,00 0,0025 0,0200 

100 1,00 0,0040 0,0225 1,00 0,0040 0,0225 
200 0,95 0,0055 0,0250 0,97 0,0055 0,0250 
300 0,85 0,0070 0,0275 0,91 0,0070 0,0275 
400 0,75 0,0100 0,0300 0,85 0,0100 0,0300 
500 0,60 0,0150 0,0325 0,74 0,0150 0,0325 
600 0,45 0,0250 0,0350 0,60 0,0250 0,0350 
700 0,30 0,0250 0,0375 0,43 0,0250 0,0375 
800 0,15 0,0250 0,0400 0,27 0,0250 0,0400 
900 0,08 0,0250 0,0425 0,15 0,0250 0,0425 
1000 0,04 0,0250 0,0450 0,06 0,0250 0,0450 
1100 0,01 0,0250 0,0475 0,02 0,0250 0,0475 
1200 0,00 - - 0,00 - - 

Tabela 10 – Parâmetros da relação tensão-deformação do betão a elevadas temperaturas 
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5.3 – Armaduras 
 

Segundo o método de cálculo simplificado, é necessário saber o módulo de elasticidade e 
tensão de cedência das armaduras à temperatura ambiente. 

O módulo de elasticidade das armaduras à temperatura ambiente apresenta o valor de 
210 GPa (ver parte 3.2(2) da EN1994-1-1 [4]).  

 
A tensão de cedência das armaduras à temperatura ambiente considerada tem de estar 

contida entre 400 a 600 MPa. Pode ser definido um limite superior determinado por cada país, 
nos anexos nacionais.  

Esse limite tem de pertencer ao intervalo considerado (ver parte 3.2.2(3) da EN1992-1-1 
[2]).   

 
As armaduras são do tipo especificado em EN10080 (ver parte 1.1(14) da EN1994-1-2 

[5]). 
 
Não se consideram as armaduras pré-esforçadas (geralmente não é usado segundo a 

parte 3.2.3(3) da EN1994-1-2 [5]) porque neste método de cálculo simplificado apenas se 
pretende que as armaduras sejam incluídas como um reforço de aço adicional ao que já existe 
(perfil da secção) cuja resistência diminui na situação de incêndio. 
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6 – Informação sobre o programa 
 

Este capítulo é importante por referir como é que o programa (em formato excel) que 
descreve o método de cálculo simplificado se encontra disponível aos utilizadores.  

Pretende-se que o programa seja acessível a todas as pessoas. Para isso, é necessário 
que o programa esteja estruturado de forma simples, esclarecedora e forneça resultados de 
forma rápida. Para facilitar o uso do programa, este está apresentado em inglês por se tratar da 
língua mais usada.  

 
O programa encontra-se dividido em seis partes: 

- Input-Output; 
- Flange; 
- Web; 
- Concrete; 
- Reinforcing bars; 
- Cross-section. 
 

Facilmente se inserem os valores em Input-Output e se visualiza o resultado final 
desejado, ou seja, o esforço normal resistente do pilar na situação de incêndio. Nas restantes 
partes podem ser consultados os resultados intermédios, ou seja, das várias partes da secção 
em causa e da própria secção. 

  
Como já foi referido, este método de cálculo simplificado é aplicado com certas restrições 

para além das restrições triviais que serão mencionadas nos subcapítulos a seguir.  
No programa (na parte Input-Output) existem pequenas notas de ajuda ao utilizador 

referindo as restrições claramente definidas no método de cálculo simplificado na introdução 
dos dados. Se o utilizador quiser ir além do campo de aplicação permitido, o método deixará de 
fazer sentido pois foi concebido naquele campo de aplicação.  

No sentido de chamar à atenção das decisões tomadas pelo utilizador, foram colocados 
avisos no programa sempre que o utilizador ultrapassa os limites permitidos. De notar, que 
também foram colocados avisos para os casos triviais que se conseguiu ter em conta. Existem 
situações que à primeira vista necessitariam de aviso, no entanto, estes casos são impossíveis 
de acontecer sem accionar outros avisos, muitos deles por imposição das restrições do método 
de cálculo simplificado. Por esta razão, não foram colocados avisos nestas situações.  

Provavelmente haverá outros casos não mencionados por serem mais difíceis de detectar.  
Nos casos em que se insere algo de natureza diferente da natureza do parâmetro, 

obviamente que surgirão mensagens de erro em muitos avisos e resultados do programa. Os 
avisos são representados por “False” à direita do parâmetro em causa.   

 
No sentido de facilitar o uso do programa, os valores a introduzir pelo utilizador aparecem 

a verde, os resultados a azul e os avisos a vermelho. 
  
Não foram colocadas notas anexas contendo as fórmulas em que se baseia o método de 

cálculo simplificado e/ou designação dos parâmetros envolvidos por se considerar que a sua 
inclusão tornaria o programa muito sobrecarregado. Com algum tempo para testar o programa 
apercebe-se facilmente do funcionamento e apresentação de resultados do mesmo. 
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Para efectuar as análises do método de cálculo simplificado (no capítulo 7), foram 
efectuadas algumas modificações no programa, que são mencionadas nos subcapítulos 
seguintes. Desde já pode dizer-se que os resultados se referem à situação de incêndio.  

Algumas análises necessitam dos resultados do método de cálculo simplificado no início 
da situação de incêndio. Estes resultados são devidamente assinalados com o termo t=0.  

Também foram colocados gráficos dos principais resultados do método para permitir 
observá-los com mais simplicidade.        

 
Nos subcapítulos seguintes pode obter-se alguma informação detalhada das diferentes 

partes em que é constituído o programa. No geral, obtém-se informação relacionada com a 
estrutura de apresentação das diferentes partes do programa e alterações, mas sobretudo com 
os avisos criados nas diferentes partes do programa.   
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6.1 – Input-Output 
 

É dada a possibilidade de introdução de dados dos parâmetros onde o utilizador tem 
liberdade para escolher. Os dados a introduzir são: 

- Classe de resistência ao fogo; 
- Classe de resistência do betão; 
- Tipo de agregado do betão; 
- Tensão de cedência do aço estrutural à temperatura ambiente; 
- Tensão de cedência das armaduras à temperatura ambiente; 
- Dimensões da secção; 
- Comprimento de encurvadura na situação de incêndio; 
- Coeficientes parciais de segurança na situação de incêndio; 
- Rácio representativo da excentricidade da carga; 
- Número de varões, diâmetro e disposição na secção transversal. 

  
A classe de resistência ao fogo, a classe de resistência do betão e o tipo de agregado do 

betão são parâmetros com campo de aplicação muito limitado. Isto faz com que seja possível 
evitar o uso de avisos pois estes casos foram efectuados de uma forma onde têm avisos 
automáticos sempre que se escolhe uma alternativa que não está nas opções. Os restantes 
parâmetros a serem introduzidos pelo utilizador necessitam de um aviso à parte.  

 
Como se referiu em 5.1, a classe do aço estrutural não é suficiente para definir a tensão 

de cedência do aço estrutural à temperatura ambiente pois depende também das espessuras 
usadas. Assim, apenas se definiu como dado no programa o valor da tensão de cedência do 
aço estrutural à temperatura ambiente. É importante mencionar que as classes do aço 
estrutural são restringidas pelo EN1994-1-2 [5] e como não se sabe qual o valor da tensão de 
cedência à temperatura ambiente associado à classe do perfil para espessuras acima de certo 
valor, nenhum aviso foi programado sobre esta restrição no programa. Apenas se colocou um 
aviso de que a tensão de cedência do aço estrutural à temperatura ambiente teria que ser 
maior que zero. 

  
A tensão de cedência das armaduras à temperatura ambiente apresenta o aviso no caso 

de se introduzirem valores para além dos permitidos pelo método de cálculo simplificado (ver 
5.3). 

 
Este método é aplicado a uma secção mista, ou seja, uma secção com armaduras, betão 

e perfil metálico. Não faz sentido dispensar o uso de uma só parte da secção enunciada.  
A inclusão do betão e das armaduras é satisfeita pelas restrições (ver 4.2.7). Os banzos e 

alma do perfil são incluídas pelo mínimo de 3mm referido em 5.1. Estes não podem ter 
dimensões muito altas para que o betão não seja excluído. Assim, foram colocados avisos das 
restrições impostas às dimensões da secção pelo método de cálculo simplificado sendo que a 
única restrição adicional está relacionada com as espessuras máximas dos elementos do perfil 
metálico.   

 
O comprimento de encurvadura na situação de incêndio tem de ser maior que zero, sendo 

o seu máximo restringido pelo método de cálculo simplificado (ver 4.2.7) pelo que foi colocado 
o aviso adequado à situação.  

 
O aviso dos coeficientes parciais de segurança na situação de incêndio é accionado para 

valores menores que 1.  
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O parâmetro de excentricidade da carga situa-se entre 0 e 1 pelo que o aviso é accionado 
fora deste intervalo.   

 
As armaduras têm de ser colocadas de forma a cumprir o intervalo de percentagem 

imposto no 4.2.7. Assim, foi colocado um aviso para garantir essa restrição. Também foram 
colocados avisos para as armaduras não se sobreporem entre si e não saírem da zona do 
betão. 

 
Por fim, colocou-se um aviso geral (“Error in the data's introduction”) por baixo do 

resultado final, que é accionado se algum dos avisos for activado.   
   
Para a realização das análises 7.2 e 7.3, foram efectuadas algumas alterações: 

- Definiu-se a classe de resistência ao fogo no instante inicial da situação de incêndio 
(R0). Também se adicionaram os coeficientes parciais de segurança e o comprimento de 
encurvadura do instante inicial da situação de incêndio; 

- Para não ter em conta a contribuição da resistência mecânica do betão na análise 
efectuada em 7.3.2, foi criada uma classe de resistência do betão (C00/00) para que este 
desempenhe apenas a função de isolamento. A selecção desta classe de resistência do betão, 
acciona o aviso das expressões 4.12 e 4.13 abaixo referidas; 

- Foi criado um parâmetro que representa a perda de resistência do esforço normal 
resistente na situação de incêndio, com o devido aviso accionado para valores fora do intervalo 
(0-100). 
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6.2 – Resultados intermédios 
 

Em relação às expressões 4.12 e 4.13, não foi programado nenhum aviso sobre os dados 
admissíveis por serem difíceis de definir. Apenas se alertou para o facto de estes dois valores 
não poderem ser menores que zero.  

 
Recomendam-se valores altos das distâncias u1 e u2 (>=40mm) para ter a distância u 

tabelado. Foi colocado um aviso sempre que a distância u não se encontre no intervalo 
desejado.  

 
Quanto à esbelteza no início da situação de incêndio, é accionado o aviso se passar o 

máximo estabelecido em 4.2.5. Não se colocou esse aviso para a esbelteza na situação de 
incêndio, porque essa condição é imposta apenas nas análises efectuadas em 7.2 e 7.3. Nas 
análises referidas, tem que verificar-se caso a caso se a esbelteza na situação de incêndio não 
passa o limite.       
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7 – Análise de resultados com base na aplicação do programa 
 

Recorrendo ao programa de aplicação do método de cálculo simplificado, pretende-se 
verificar a sua validade efectuando comparações com os gráficos fornecidos da EN1994-1-2 [5] 
e com as tabelas do modelo de dados tabelados. Também se procedeu à análise da perda de 
resistência do pilar na situação de incêndio em função dos parâmetros de que depende.  

 
Para a realização das análises enunciadas e descritas a seguir, recorreu-se a um catálogo 

de perfis metálicos (segundo [8]) e efectuaram-se algumas modificações no programa (ver 
capítulo 6).  
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7.1 – Comparação com os gráficos fornecidos da EN1994-1-2 [5] 
 

São fornecidos gráficos do esforço normal resistente na situação de incêndio em função 
do comprimento de encurvadura na situação de incêndio (ver parte G.6(5) da EN1994-1-2 [5]).  

Com base nestes gráficos, é possível verificar a validade do programa, comparando os 
resultados do programa com os resultados dos gráficos fornecidos. 

 
Estes gráficos foram definidos num campo de aplicação restrito e por isso foi apenas 

nesse campo que se procedeu a comparação. Estes gráficos dizem a respeito a: 
- Perfis HEA; 
- Classe do aço estrutural: S355; 
- Classe de resistência do betão: C40/50; 
- Classe das armaduras: A500; 
- Classe de resistência ao fogo: R60, R90 e R120; 
- Coeficientes parciais de segurança na situação de incêndio: γ , , γ , , γ , ,

1,0; 
- Armaduras: Número de varões, diâmetro e sua disposição; 
- Esforço axial de compressão com encurvadura segundo Z. 
 

O único dado do programa não incluído nestas restrições é o tipo de agregado do betão.  
Por isso, esta comparação foi efectuada para betões do tipo silicioso e calcário.  
 
Definindo o esforço normal resistente resultante do programa, obtiveram-se 6 gráficos 

comparativos (ver anexo 1), isto é, um gráfico por classe de resistência (R60, R90 e R120) e 
por tipo de betão (silicioso e calcário). Para cada gráfico, determinou-se o esforço normal 
resistente para cada conjunto Perfil+Armaduras (caso 1 a 14) e para comprimentos de 
encurvadura na situação de incêndio de valor 1, 2, 3 e 4 metros.  

Há situações não calculadas por imposição do campo de aplicação do método de cálculo 
simplificado (ver 4.2.7), que se encontram a branco com a devida condição não verificada (ver 
anexo 1.7).  

A coordenada Z não está definida em alguns varões. No entanto, este facto é irrelevante 
pois o esforço normal resistente segundo Z apenas depende da coordenada Y. Depende da 
coordenada Z apenas para definir a distância u1. Essa distância é condicionada pelo varão com 
maior coordenada segundo Z. A posição dos varões mais distantes dos dois eixos são 
conhecidos pelo que a distância u1 é sempre conhecida e independente das coordenadas 
segundo Z desconhecidas. Nestes casos, procedeu-se a uma estimativa da coordenada Z 
apenas para accionar o programa. 

 
Pelos gráficos e tabelas calculados, verifica-se que ambos os tipos de betão fornecem 

esforços normais semelhantes aos fornecidos pelos gráficos da EN1994-1-2 [5].  
Era de esperar que o esforço normal resistente do pilar diminuísse com o tempo de 

situação de incêndio, ou seja, considerando classes de resistência ao fogo maiores.  
O pilar com betão silicioso fornece menos resistência que o pilar com betão calcário como 

já se tinha previsto em 4.2.3 (diferença inferior a 500KN). Os esforços normais resistentes 
calculados com betão silicioso e com betão calcário surgem sensivelmente como minorante e 
majorante dos valores dados respectivamente. Esta diferença é bem nítida nos gráficos para 
comprimentos de encurvadura na situação de incêndio de 1 e 2 metros e quando temos 
classes de resistência ao fogo superiores (R90 e R120). Esta diferença pode resultar do erro 
de sobreposição dos resultados e pelo facto de se desconhecer a forma como surgiram os 
gráficos fornecidos. Por exemplo, como não é definido o tipo de agregado utilizado, os gráficos 
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fornecidos podem ter sido obtidos aproximadamente por interpolação dos gráficos de cada tipo 
de agregado. Também pode ser devido à consideração do total dos varões nas expressões 
4.12 e 4.13 (ver 4.2.3).  
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7.2 – Análise da perda de resistência na situação de incêndio  
 

Pretende-se analisar a perda de resistência do esforço normal do pilar na situação de 
incêndio em função dos parâmetros de que depende. A perda de resistência será expressa 
pelo rácio do esforço normal resistente do pilar na situação de incêndio com o esforço normal 
resistente do pilar no início da situação de incêndio (pilar à temperatura ambiente): 
 

                                                                   , , ,δ,

, , ,δ,
                                                              (7.1) 

 
Este rácio expressa o nível de carregamento na situação de incêndio do esforço normal no 

instante t de colapso (expressão 3.8). Assim, a diminuição do rácio implica mais perdas de 
resistência do pilar e vice-versa.  

 
Os parâmetros em estudo correspondem aos dados a introduzir no programa pois são os 

únicos parâmetros em que se pode alterar o seu valor. Variando os valores dos parâmetros 
consegue-se ter uma noção da sua relação com a perda de resistência. Procurou-se explicar 
essas relações fisicamente e através das expressões usadas no método de cálculo simplificado 
de forma a poder tirarem-se conclusões úteis sobre o assunto.    

 
O esforço normal resistente do pilar na situação de incêndio é determinado segundo 

EN1994-1-2 [5] enquanto no instante inicial o esforço normal resistente é determinado de 
acordo com o EN1994-1-1 [4]. Como se pretendem analisar os dois esforços nas mesmas 
condições, as condições impostas nas duas situações têm de ser verificadas em ambas as 
situações. Todavia, existem certas incompatibilidades que são tratadas a seguir. 

 
Os coeficientes parciais de segurança recomendados do esforço normal resistente do 

início da situação de incêndio (ver parte 2.4.1.2(2)-(4) da EN1994-1-1 [4]) são: 
- γ , 1,5 (ver parte 2.4.2.4(1) da EN1992-1-1 [2]); 
- γ , 1,15 (ver parte 2.4.2.4(1) da EN1992-1-1 [2]); 
- γ , 1,0 (geralmente o γ  com valor segundo a parte 6.1(1) da EN1993-1-1 [3]).  

No entanto, usando coeficientes parciais de segurança diferentes nas duas situações 
estão a comparar-se duas situações em condições diferentes. Por isso, optou-se por usar os 
coeficientes parciais de segurança da situação de incêndio para ambas as situações. 

Considera-se que no instante inicial da situação de incêndio, a expressão 4.12 do esforço 
normal plástico do betão seja afectado de 0,86. O esperado era obter um esforço normal 
plástico do betão de A 0,85 f /γ ,  e daí colocar 0,85 em vez de 0,86. Como apenas se 
sabe que o 0,86 é um factor de calibração, fica-se sem saber se este factor traduz o mesmo 
significado que o 0,85. A diferença entre os dois valores é reduzida, pelo que optou-se por usar 
0,86 nas duas situações.   

A excentricidade é igual em ambas as situações. Este facto leva a que o rácio da perda de 
resistência seja independente da excentricidade porque este factor surge no numerador e 
denominador do rácio. Daí não ser analisada a influência da excentricidade na perda de 
resistência.   

O limite máximo de esbelteza estabelecido em 4.2.5 é imposto nas duas situações. 
 
Pretende-se uma análise isolada da perda de resistência em função dos diversos 

parâmetros. Essa análise é difícil de ser concretizada pois a variação da perda de resistência 
com a variação de um parâmetro depende dos valores dos outros parâmetros.  
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Recorre-se a resultados do programa para uma melhor compreensão das análises em 
estudo. Como a análise de um parâmetro depende dos valores dos outros parâmetros, existe 
uma infinidade de resultados que se podem apresentar porque o parâmetro em análise e os 
outros parâmetros podem assumir infinitos valores. Foram apresentados os resultados 
considerados suficientes para a compreensão das análises. No entanto, existem análises em 
que não faz sentido indicar resultados pois não fornecem nada de novo à análise em estudo.    

Apenas interessa efectuar análises não triviais que revelem resultados úteis para a 
compreensão deste método (efectuadas nos subcapítulos a seguir). Muitos dos parâmetros a 
analisar são envolvidos nos cálculos mais que uma vez e por isso é difícil perceber o seu 
contributo para o esforço normal resistente. Estes parâmetros contribuem muitas vezes para a 
diminuição e aumento do esforço normal resistente sendo que umas contribuições têm mais 
peso que outras.  

Nas análises a efectuar é preciso ter em atenção que o aumento do esforço normal 
plástico das várias parcelas que constituem a secção aparece nos cálculos a contribuir 
logicamente para o aumento do esforço normal resistente (pela expressão 4.20) mas tem 
também o efeito oposto (na expressão 4.25 que define o factor de redução (χz)) o que prova 
não haver uma relação tão directa como se esperaria. Já a soma das rigidezes de flexão das 
várias parcelas que constituem a secção aparece nos cálculos a contribuir para o aumento do 
esforço normal resistente pelo que não há dúvidas da sua influência no esforço normal 
resistente. 

Outro aspecto a mencionar é o facto de a alteração de muitos dos parâmetros a analisar 
terem influência no mesmo sentido (aumento ou diminuição) do esforço normal resistente da 
situação de incêndio e do esforço normal resistente no instante inicial da situação de incêndio.  

Nestes casos, interessa verificar se um deles varia mais que o outro. Repare-se que por 
exemplo não é suficiente que o esforço normal na situação de incêndio aumente mais que o 
esforço normal no instante inicial da situação de incêndio para ter menos perdas porque o rácio 
é um quociente e não uma diferença. Somente com grandes diferenças entre os dois esforços 
é que se pode concluir o esperado. Esta é mais uma razão das dificuldades em analisar a 
influência dos parâmetros no esforço normal resistente que à primeira vista teriam um efeito 
mais directo.       

Devido às dificuldades enunciadas em efectuar as análises, torna-se difícil tirar conclusões 
sobre estas. Não se pode concluir que uma afirmação acontece sempre só porque surgiu para 
alguns resultados fornecidos pelo programa pois poderão aparecer outros resultados que 
podem comprometer a veracidade da afirmação. Tem que provar-se a afirmação com a ajuda 
dos resultados do programa e das expressões usadas pelo método de cálculo simplificado.  

Assim, pode-se ser levado à impressão de que muitas das afirmações a seguir definidas 
não são muito úteis por nem sempre ocorrerem (apesar de se verificarem na generalidade dos 
casos) e pela precisão dos fundamentos que justificam essas conclusões. Apesar de serem 
bons fundamentos, seria necessária provar a afirmação com uma análise rigorosa que não foi 
efectuada por ser difícil de se concretizar, pelo que se tentou atingir os objectivos dentro do 
possível.           
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7.2.1 – Classe de resistência ao fogo 
 

Alterando a classe de resistência ao fogo, verificou-se sempre o aumento da perda de 
resistência com o aumento da classe de resistência ao fogo. De facto, este parâmetro apenas 
afecta o esforço normal resistente na situação de incêndio. 

  
De todos os cálculos que se efectuam para determinar o esforço normal resistente, a 

classe de resistência ao fogo aparece sempre de forma a diminuir o esforço normal resistente 
excepto nos coeficientes que afectam as rigidezes de flexão parcelares (ver tabela 7 de R90 
para R120). O efeito majorativo da classe de resistência ao fogo no esforço normal resistente 
apresenta pouco peso face ao peso do conjunto de efeitos minorativos. Por essa razão, só 
muito raramente é que não se chega aos resultados enunciados que podem ser observados ao 
longo das outras análises efectuadas. 
 
 

7.2.2 – Características do betão 
 

Mudando as classes de resistência e tipos de agregado do betão, observou-se sempre a 
diminuição da perda de resistência com o aumento da classe de resistência do betão e com o 
uso de agregado calcário em vez de silicioso. 

  
Quanto ao tipo de agregado é bem perceptível pois o esforço normal resistente é superior 

quando é usado betão do tipo calcário (ver 4.2.3) e porque o tipo de agregado apenas afecta o 
esforço normal resistente na situação de incêndio.  

 
A classe de resistência do betão, que serve para definir a tensão de rotura do betão à 

temperatura ambiente, tem uma relação proporcional com o esforço normal resistente na 
situação de incêndio e no instante inicial da situação de incêndio. No entanto, como o betão é 
um material de baixa condutividade térmica, é lógico pensar-se que a classe de resistência do 
betão tem maior importância na situação de incêndio que no instante inicial da situação de 
incêndio.  

Por isso, é razoável afirmar que muito dificilmente não se obtém a diminuição da perda de 
resistência com o aumento da classe de resistência do betão.   
 
 

7.2.3 – Classe do aço estrutural 
 

A classe do aço estrutural serve apenas para definir a sua tensão de cedência à 
temperatura ambiente. Inserindo diversos valores para a tensão de cedência do aço estrutural, 
o que geralmente se verifica é o aumento da perda de resistência com o aumento da tensão de 
cedência.  

A tensão de cedência do aço surge com proporcionalidade no esforço normal plástico da 
alma e dos banzos, na situação de incêndio e no instante inicial da situação de incêndio.  

Uma razoável justificação é pensar-se que os banzos são mais afectados pela 
temperatura que a alma por estar protegida pelo betão. Assim, a contribuição da alma para o 
esforço normal resistente diminui pouco com o tempo de exposição do pilar mas o mesmo não 
acontece nos banzos. Daqui se conclui que ao aumentar a contribuição da alma estão a 
diminuir-se as perdas porque se consegue maior contributo na situação de incêndio que no 
instante inicial da situação de incêndio, acontecendo o contrário no caso dos banzos.  
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Como os banzos têm geralmente maior importância para o esforço normal resistente que a 
alma, a variação do contributo dos banzos tem mais significado para o esforço normal 
resistente que a variação do contributo da alma e daí o aumentar da perda de resistência com 
a classe do aço estrutural. Teríamos o efeito contrário se as almas tivessem maior contributo 
para a resistência ao esforço normal resistente que os banzos, no entanto, esses casos são 
raros de surgir.   
 
 

7.2.4 – Armaduras 
 
 

7.2.4.1 – Classe das armaduras 
 

A classe das armaduras serve apenas para definir a sua tensão de cedência. Testando o 
programa com diversos valores para a tensão de cedência das armaduras, o que geralmente 
se verifica é a diminuição da perda de resistência com o aumento da tensão de cedência das 
armaduras.  

 
A tensão de cedência das armaduras surge obviamente com proporcionalidade no esforço 

normal plástico das armaduras na situação de incêndio e no instante inicial da situação de 
incêndio. Como acontece com a alma da secção, é lógico pensar-se que ao aumentarmos o 
contributo das armaduras estamos a contribuir mais na situação de incêndio que no instante 
inicial da situação de incêndio pois as armaduras estão protegidas pelo betão e por isso são 
pouco afectadas pela temperatura. No entanto, se as armaduras estiverem muito próximas da 
face exterior da secção para grandes tempos de exposição, pode surgir o aumento da perda de 
resistência com o aumento da tensão de cedência das armaduras porque estas são muito 
afectadas pela temperatura.  

 
Para ajudar a compreender a influência da tensão de cedência das armaduras, aplicou-se 

o programa em certas condições (C20/25, agregado silicioso, 2m de comprimento de 
encurvadura nas duas situações, fay=355MPa, HEA 320, sem excentricidade e 4 varões (Ø20) 
dispostos simetricamente na secção) de forma a construir gráficos da perda de resistência em 
função da tensão de cedência das armaduras (ver gráficos 8). Obtiveram-se 4 gráficos (um 
gráfico por classe de resistência ao fogo) em que cada gráfico apresenta 5 resultados (um por 
cada posicionamento das armaduras considerado).  

À medida que se aumenta a classe de resistência ao fogo e se diminui a distância das 
armaduras à face exterior da secção, verifica-se a diminuição da inclinação das rectas 
apresentadas nos gráficos. Assim, a influência da tensão de cedência na perda de resistência 
vai-se alterando, chegando a ter o aumento da perda de resistência com a tensão de cedência 
das armaduras para R120 e u1=u2=40mm (ver tabela no anexo 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     7 – Análise de resultados com base na aplicação do programa 

 ___________________________________________________________________________  
                                                                                                                                        41 

 

 

 

 

 
Gráficos 8 – Perda de resistência em função da tensão de cedência das armaduras 
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7.2.4.2 – Área das armaduras 
 

Quanto à área das armaduras (diâmetro dos varões) o que geralmente se verifica é a 
diminuição da perda de resistência com o aumento da área dos varões.  

 
Apesar de o esforço normal plástico e rigidez de flexão das armaduras terem uma relação 

proporcional com a área dos varões, estes surgem como inversamente proporcionais para o 
esforço normal plástico e rigidez de flexão do betão. No entanto, o aumento do esforço normal 
plástico e rigidez de flexão das armaduras é muito superior à diminuição dos mesmos 
parâmetros no caso do betão pelo que o esforço normal resistente aumenta.  

À semelhança do que acontece com a tensão de cedência das armaduras, teoricamente 
poderão haver casos em que o aumento da área das armaduras provoque um aumento das 
perdas. No entanto, estes casos são mais difíceis de surgir que no caso anterior porque a 
rigidez de flexão das armaduras depende muito da distância das armaduras ao eixo Z que se 
mantêm inalteradas com a alteração da área dos varões. É de relembrar que a classe das 
armaduras apenas afecta o esforço normal plástico das armaduras por meio da tensão de 
cedência das armaduras enquanto a área das armaduras afecta também a rigidez de flexão 
das armaduras que tem uma grande contribuição para o esforço normal resistente.  

 
Para tornar clara a influência da área das armaduras, aplicou-se o programa em certas 

condições (C20/25, agregado silicioso, 2m de comprimento de encurvadura para as duas 
situações, fay=355MPa, fsy=600MPa, HEA 320, sem excentricidade e 8 varões dispostos 
simetricamente na secção e todos com máxima coordenada segundo Y) obtendo um total de 8 
gráficos que expressam a perda de resistência em função do diâmetro das armaduras. Quatro 
desses gráficos estão associados a um caso onde se incluí o momento de inércia das 
armaduras (ver gráficos 9) enquanto que os restantes se associam à situação onde não é 
considerado o momento de inércia das armaduras (ver gráficos 10 onde Is,z=0). Há um gráfico 
por classe de resistência ao fogo onde cada gráfico contém 5 resultados (um por cada 
posicionamento das armaduras considerados). Valores em pormenor encontram-se no anexo 
3.  

Verifica-se a diminuição da inclinação das rectas dos gráficos com o aumento da classe de 
resistência ao fogo e com a diminuição da distância das armaduras à face exterior da secção 
para ambos os casos. No entanto, apenas se verificou o aumento das perdas com o aumento 
da área das armaduras quando não se considerou o momento de inércia. De facto, a 
diminuição da inclinação das rectas dos gráficos é menos acentuada quando se inclui o 
momento de inércia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     7 – Análise de resultados com base na aplicação do programa 

 ___________________________________________________________________________  
                                                                                                                                        43 

 

 

 

 

 
Gráficos 9 – Perda de resistência em função do diâmetro das armaduras incluindo o momento 

de inércia destes 
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Gráficos 10 – Perda de resistência em função do diâmetro das armaduras excluindo o 

momento de inércia destes 
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7.2.4.3 – Posicionamento das armaduras 
 

A posição das armaduras é caracterizada pelas suas coordenadas. A posição das 
armaduras afecta o esforço normal resistente com o momento de inércia das armaduras e com 
as distâncias u1 e u2 que definem os factores de redução das armaduras. O posicionamento 
das armaduras segundo Y e Z influencia a perda de resistência de forma diferente.  

 
Para perceber a influência do posicionamento das armaduras segundo os dois eixos, 

aplicou-se o programa com certas condições (C40/50, agregado silicioso, 2m de comprimento 
de encurvadura nas duas situações, fay=355MPa, fsy=500MPa, HEA 320, sem excentricidade e 
4 varões (Ø20)). Admitiram-se apenas 4 varões para que o posicionamento destes fosse 
definido apenas pelas distâncias u1 e u2 devido ao critério de simetria de armadura na secção.     

 
Dos gráficos 11, verifica-se a diminuição da perda de resistência com o aumento da 

distância u1 segundo Z. Esse afastamento apenas afecta o esforço normal resistente na 
situação de incêndio pois apenas altera a temperatura das armaduras. O aumento desse 
afastamento coloca as armaduras a menores temperaturas e por isso aumenta a contribuição 
destas. Daí ser impossível ter o aumento da perda de resistência com o aumento da distância 
u1 segundo Z.  

Repare-se que, a perda de resistência para a distância u2 com 40mm (para u1 igual a 50, 
55 e 60mm) e 45mm (para u1 igual a 50 e 60mm) se mantêm constante. Nestes casos não se 
tem a diminuição das perdas com a distância u1 porque para diferenças de u1-u2 superiores a 
10mm a distância média u apenas depende de u2 (ver expressão 4.18). Valores em pormenor 
encontram-se no anexo 4.1.  
 

O afastamento das armaduras segundo o eixo Y não é tão simples (distância u2). O 
aumento de u2 diminui a contribuição das armaduras para o esforço normal resistente na 
situação de incêndio e no instante inicial da situação de incêndio pois diminui o momento de 
inércia das armaduras mas por um lado provoca o seu aumento na situação de incêndio 
porque diminui a temperatura das armaduras. Haverá casos onde o peso da inércia é superior 
ao peso da temperatura e outros em que ocorre o oposto. Para além disso, apesar de o esforço 
normal plástico e rigidez de flexão das armaduras terem uma relação inversamente 
proporcional com a distância u2, esta distância surge como proporcional para a rigidez de 
flexão do betão. A diminuição do esforço normal plástico e rigidez de flexão das armaduras é 
muito superior ao aumento da rigidez de flexão do betão, no entanto, o pequeno efeito na 
rigidez de flexão do betão junta-se ao efeito da temperatura nos varões. Como se observa nos 
gráficos 12, as perdas aumentam com a distância u2 para R30 porque o tempo de exposição é 
reduzido e por isso o peso da inércia é superior. No entanto, para classes de resistência ao 
fogo superiores esse aumento é invertido para a diminuição das perdas com o aumento da 
distância u2 porque o peso da temperatura vai ganhando maior importância. Valores em 
pormenor encontram-se no anexo 4.2.   
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Gráficos 11 – Perda de resistência em função da distância u1 
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Gráficos 12 – Perda de resistência em função da distância u2 
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7.2.5 – Dimensões da secção 
 

Com a aplicação do programa, o que se verificou sempre foi a diminuição das perdas com 
o aumento de b, h e ew e seu aumento como aumento de ef.  

Estes resultados podem ser justificados recordando os princípios razoáveis de que se tem 
vindo a falar. 
 

O aumento das perdas com o aumento da espessura dos banzos é facilmente 
compreensível se pensar-se que os banzos são fortemente afectados pela situação de incêndio 
pelo que o aumento da sua espessura iria aumentar mais a resistência no início da situação de 
incêndio.  

Para além disso, o aumento da espessura dos banzos diminui a área da alma e do betão 
apesar de essa redução ser mínima. Resultando na razoável teoria de que a diminuição da 
contribuição do betão e alma da secção aumenta as perdas pois o esforço normal resistente na 
situação de incêndio diminui mais que no início da situação de incêndio.  

 
A diminuição das perdas com o aumento da espessura da alma é facilmente 

compreensível com a teoria de que a alma é pouco afectada pela situação de incêndio por 
estar protegida pelo betão. Apesar de a área de betão diminuir com a espessura da alma, o 
aumento de contribuição da alma supera a diminuição da contribuição do betão.  

 
O aumento da dimensão b contribui geralmente para a diminuição das perdas mas por 

vezes isso não acontece.  
Esta dimensão afecta a contribuição do betão, banzos e armaduras. Como se tem vindo a 

dizer, é razoável admitir que o betão e armaduras (na generalidade) contribuem para a 
diminuição das perdas enquanto o banzo contribui para o seu aumento. O banzo terá maior 
significado para o esforço normal resistente que as armaduras e betão nos casos em que se 
tiver espessuras elevadas e dimensão b muito superior que a dimensão h apesar de aumentar 
a contribuição das armaduras. Raras são as situações em que se usam estas diferenças de 
dimensões tão elevadas pelo que é raro ter esta dimensão a provocar o aumento de perdas.  

Exemplificou-se para um caso (R120, C20/25, agregado silicioso, fay=460MPa, 
fsy=600MPa, h=300mm, ew=9mm, 2m de comprimento de encurvadura para as duas situações, 
sem excentricidade, 4 varões (Ø20) dispostos simetricamente na secção com u1=u2=60mm) 
onde se demonstra que é possível ter o aumento de perdas com a dimensão b (ef=50mm na 
tabela 11).  
 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  [%] 

b [mm] ef=30mm ef=40mm ef=50mm
480,00 11,3752 9,6799 8,5311 
490,00 11,3847 9,6822 8,5299 
500,00 11,3937 9,6844 8,5287 

Tabela 11 – Perda de resistência em função da dimensão b e ef 
 

A diminuição das perdas com o aumento da dimensão h percebe-se porque aumenta a 
contribuição do betão e da alma que têm um contributo maior na situação de incêndio (como é 
razoável admitir). Também afecta o contributo do banzo por meio da sua temperatura, no 
entanto, esse efeito é reduzido.  
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  7.2.6 – Comprimento de encurvadura 
 

O único parâmetro afectado pelo comprimento de encurvadura é o esforço normal crítico.  
 
O aumento do comprimento de encurvadura provoca a diminuição do esforço normal 

plástico da secção por meio do factor de redução (χz). Interessa verificar como varia a perda de 
resistência na situação de incêndio alterando o comprimento de encurvadura. Para isso, 
apenas é necessário analisar a variação do factor de redução. De facto, para ambas as 
situações (situação de incêndio e início da situação de incêndio), a rigidez de flexão e o esforço 
normal plástico da secção são independentes do comprimento de encurvadura. 

 
Apesar de considerarmos o mesmo comprimento de encurvadura para as duas situações, 

verifica-se que a perda de resistência é alterada com o comprimento de encurvadura.  
 
Com o objectivo de demonstrar este facto, exemplificou-se para uma situação com as 

seguintes características: R30, C40/50, agregado silicioso, fay=355 MPa, fsy=500 MPa, HEA 
320, sem excentricidade e 4 varões (Ø20) dispostos simetricamente na secção com 
u1=u2=60mm.  

 

ℓθ [m] 
λθ [-] χz [-] ∆χz [-] Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  [%] 

t t=0 t t=0 t t=0 
0,50 0,13 0,08 1,00 1,00 - - 62,48 
1,00 0,25 0,17 0,97 1,00 0,030 0,000 60,76 
1,50 0,38 0,25 0,91 0,97 0,060 0,030 58,29 
2,00 0,51 0,34 0,84 0,93 0,070 0,040 56,38 
2,50 0,64 0,42 0,76 0,88 0,080 0,050 53,98 
3,00 0,76 0,51 0,69 0,84 0,070 0,040 51,12 
3,50 0,89 0,59 0,61 0,79 0,080 0,050 47,99 
4,00 1,02 0,68 0,53 0,74 0,080 0,050 44,89 

Tabela 12 – Perda de resistência em função do comprimento de encurvadura 
 
Para os comprimentos de encurvadura admitidos, verificou-se que a perda de resistência é 

proporcional ao comprimento de encurvadura, ou seja, o rácio representativo da perda de 
resistência diminui com o comprimento de encurvadura (ver tabela 12).  

Apesar de a esbelteza (na situação de incêndio ou no início da situação de incêndio) ser 
linearmente proporcional com o comprimento de encurvadura, o factor de redução é 
inversamente não linear com o comprimento de encurvadura. Esta não linearidade torna a 
situação mais imprevisível pois como se observa no gráfico 13, destacam-se três intervalos de 
família de inclinações diferentes: 

- Gráfico horizontal até λθ=0,2; 
- Zona com concavidade positiva no intervalo λθ ≈[0,2;1,1]; 
- Zona com concavidade negativa no intervalo λθ ≈[1,1;2]. 

 
A proporcionalidade entre a perda da resistência e o comprimento de encurvadura é 

geralmente atingida como se observa na tabela 12 para certos pontos. No entanto, 
teoricamente é possível haver casos em que a perda de resistência diminui com o comprimento 
de encurvadura.  
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A relação entre o comprimento de encurvadura com o factor de redução pode ser vista de 
uma forma simples. Para duas esbeltezas (associada a dois comprimentos de encurvadura), 
obtemos dois factores de redução para as duas situações. Pretende-se relacionar o factor de 
redução no início da situação de incêndio com o factor de redução da situação de incêndio 
para os dois comprimentos de encurvadura (i e i+1): 

 

                                                                   ,

,

,

,
 ?                                                      (7.2) 

 
Se a diferença dos factores de redução na situação de incêndio for maior que no início da 

situação de incêndio, então a perda de resistência aumentou com o comprimento de 
encurvadura (o que geralmente acontece). Senão a perda de resistência diminui com o 
comprimento de encurvadura.  

A diferença de factores de redução das duas situações é geralmente diferente devido à 
não linearidade do factor de redução com a esbelteza e devido ao facto de estarem desfasados 
nas duas situações (situação de incêndio e início da situação de incêndio). Repare-se que a 
esbelteza no início da situação de incêndio é geralmente mais pequena que na situação de 
incêndio (ver tabela 12). Este facto surge essencialmente porque a diferença de rigidez de 
flexão efectiva das duas situações é bastante maior que a diferença do esforço normal plástico 
da secção das duas situações. É também devido a este facto que geralmente temos a 
proporcionalidade entre o comprimento de encurvadura e a perda de resistência, porque no 
intervalo intermédio mencionado que abrange o maior número de situações prováveis de 
surgir, o gráfico (χz;λθ) diminui de inclinação, ou seja, a inclinação torna-se mais negativa (ver 
gráfico 13).  

Repare-se que no último intervalo enunciado, o gráfico (χz;λθ) aumenta de inclinação 
tendendo para a horizontal. Portanto, teremos maiores incrementos na zona intermédia que na 
última zona. Todavia, são raros os casos em que tenhamos esbeltezas superiores à unidade, 
daí serem raros os casos em que haja a diminuição da perda de resistência com o 
comprimento de encurvadura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13 – Factor de redução χz) em função da esbelteza 
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À semelhança do que se passa com a perda de resistência, não é suficiente que a 
diferença de factores de redução seja simplesmente superior para se concluir algo, no entanto, 
é o que geralmente se verifica essencialmente para grandes diferenças. Por exemplo:  

 

                                                    ,

,

,

,
 ,

,
,
,

0                                              (7.3) 

 
Este caso implica uma diminuição da perda de resistência com uma diferença de factores 

de redução na situação de incêndio menor que no início da situação de incêndio. No entanto se 
substituir 0,66 por 0,67 já temos um aumento da perda de resistência mantendo uma diferença 
de factores de redução na situação de incêndio menor que no início da situação de incêndio.    
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7.3 – Comparação do método de cálculo simplificado com as tabelas do 
modelo de dados tabelados  
 

Pretende-se comparar a resistência do pilar na situação de incêndio obtida pelo método de 
cálculo simplificado (aplicação do programa) com a obtida pelas tabelas do modelo de dados 
tabelados. Com esse objectivo em mente, procedeu-se a duas análises distintas que se 
baseiam na tabela 4.5 e 4.6 da EN1994-1-2 [5] do modelo de dados tabelados e que serão 
ilustradas a seguir. 

 
As tabelas do modelo de dados tabelados são aplicadas com certos pressupostos e 

restrições como acontece com o método de cálculo simplificado. Os modelos apresentam 
considerações idênticas e diferentes. O objectivo é comparar dois modelos aplicados em 
idênticas circunstâncias. Todavia, como estes apresentam alguns pressupostos diferentes, é 
necessário verificar a sua compatibilidade. No surgimento de incompatibilidades, ter-se-á que 
admitir uma solução. Por isso, interessa apenas referir os aspectos diferenciadores ou 
aspectos que revelem alguma dificuldade na sua definição. Restantes pressupostos das 
tabelas do modelo de dados tabelados não mencionados no presente texto, são cumpridos por 
seguimento do método de cálculo simplificado.  

Desde já, informa-se sobre assuntos relacionados com ambas as análises: 
- O nível de carregamento utilizado em ambas as análises é expresso pelo rácio 

definido em 7.2. O esforço normal resistente no instante inicial da situação de incêndio é em 
tudo igual ao referido em 7.2. Apenas existe uma diferença que reside no facto de os 
coeficientes parciais de segurança não serem iguais aos da situação de incêndio (como se 
chegou a considerar em 7.2) mas obtidos pelo EN1994-1-1 [4] referidos em 7.2; 

- Incluí-se a excentricidade da carga (ver parte 4.2.3.1(4) da EN1994-1-2 [5]).  
Considera-se que a excentricidade é tida em conta como no método de cálculo 

simplificado; 
- O comprimento do pilar não deverá ultrapassar trinta vezes a mínima dimensão 

externa (b ou h) da secção transversal (ver parte 4.2.3.1(5) da EN1994-1-2 [5]).  
 

Foram mencionados aspectos aplicados a ambas as análises. Pressupostos próprios de 
cada análise, serão devidamente mencionados em cada análise tratada nos pontos seguintes.  
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7.3.1 – Comparação segundo a tabela 4.6 da EN1994-1-2 [5] 
 

A tabela 4.6 da EN1994-1-2 permite classificar os pilares quanto às classes de resistência 
ao fogo em função da geometria da secção transversal e do nível de carregamento (ver tabela 
13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 13 – Valores mínimos dos parâmetros (Tabela 4.6 da EN1994-1-2 [5]) 
 

Para diferentes classes de resistência e geometria da secção transversal, pretende-se 
analisar a relação do nível de carregamento obtido pelo método de cálculo simplificado face ao 
nível de carregamento máximo definido na tabela.  

 
Existem certos casos na tabela que não estão definidos (marcados com “-“) pelo que 

nestes casos nada se pode concluir (ver parte 4.2.1(5) da EN1994-1-2 [5]).   
 
É importante referir que esta tabela é aplicada a classes de aço estrutural S235, S275 ou 

S355 (ver parte 4.2.3.3(3) da EN1994-1-2 [5]). O método de cálculo simplificado aplica-se 
também a S420 e S460. Como se pretende analisar os modelos nas mesmas condições, 
considera-se apenas os aços estruturais referentes à tabela do modelo de dados tabelados. 

  
O pilar deverá ser considerado como simplesmente apoiado no início da situação de 

incêndio e duplamente encastrado na situação de incêndio (ver parte 4.2.3.1(2) da EN1994-1-2 
[5]). Isto implica que o comprimento de encurvadura será o comprimento do pilar no início da 
situação de incêndio e metade do seu comprimento na situação de incêndio (ver parte 
4.2.3.1(3) da EN1994-1-2 [5]).      
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Desde já se conclui que o mínimo rácio das espessuras do perfil metálico imposto pela 
tabela é geralmente verificado. 

 
De forma a tirar conclusões, determinou-se o nível de carregamento com o método de 

cálculo simplificado para cada classe de resistência variando os parâmetros de que depende 
dentro do campo de aplicação disponível.  

Os varões são dispostos simetricamente na secção todos com máxima coordenada 
segundo Y.  

Como o método de cálculo simplificado apenas usa distâncias médias até 60mm, os casos 
onde se tem uma distância média de 70mm não foram abordados. Apenas foi necessário 
efectuar uma análise para cada classe de resistência porque essa análise permite concluir o 
que é necessário concluir para os outros casos.  

Verificou-se que os níveis de carregamento segundo o método de cálculo simplificado 
geralmente são superiores aos níveis de carregamento tabelados (ver anexo 5). Este resultado 
é o esperado tendo em conta que o método de cálculo simplificado é em princípio mais 
rigoroso que as tabelas do modelo de dados tabelados e portanto o método de cálculo 
simplificado apresenta valores menos conservativos, ou seja, maiores níveis de carregamento 
para uma determinada classe de resistência. 
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7.3.2 – Comparação segundo a tabela 4.5 da EN1994-1-2 [5] 
 

A presente tabela insere-se num campo de aplicação diferente do pretendido já que é 
aplicado a pilares totalmente revestidos por betão (ver tabela 14). No entanto, da presente 
tabela retira-se a informação que o pilar tem uma classe de resistência ao fogo de 30 minutos 
(R30) com um recobrimento de betão apenas entre os banzos do perfil metálico. Ter apenas 
betão entre os banzos do perfil metálico insere-se no tipo de secções de pilares que se tem 
vindo a tratar.  

 
Como é referido na presente tabela, este betão tem apenas a função de isolamento 

térmico sendo por isso excluída a sua contribuição na resistência mecânica (ver 6.1). Como é 
excluída a resistência do betão, o tipo de agregado do betão não influencia o esforço normal 
resistente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 14 – Mínimo recobrimento da secção com o betão a funcionar como protecção contra o 

fogo (Tabela 4.5 da EN1994-1-2 [5]) 
 
Pretende-se verificar a classe de resistência ao fogo de 30 minutos, ou seja, se o nível de 

carregamento é superior a 0,7 com o método de cálculo simplificado. Este limite representa um 
valor máximo de referência correntemente admitido para o modelo de dados tabelados tanto 
para pilares como para vigas e por isso representa um mínimo de referência no caso do 
modelo de cálculo simplificado, por se tratar de um modelo menos conservativo. 

A secção deverá conter no mínimo 4 varões de 12 mm de diâmetro (ver parte 4.2.3.2(3) da 
EN1994-1-2 [5]). São definidos limites de percentagem de armadura longitudinal a usar e/ou 
recomendados (ver parte 4.2.3.2(3) e (4) da EN1994-1-2 [5]) para este tipo de secção. Estes 
limites reduzem-se ao intervalo definido no modelo de cálculo simplificado (ver 4.2.7) por 
intersecção dos intervalos definidos pelos limites.   

Determinou-se o nível de carregamento variando os parâmetros de que depende dentro 
do campo de aplicação disponível.  

Os varões são dispostos simetricamente na secção todos com máxima coordenada 
segundo Y.  

Obteve-se na generalidade níveis de carregamento inferiores a 0,7 segundo o método de 
cálculo simplificado (ver anexo 6).  

Daqui se conclui que pelo método de cálculo simplificado geralmente não se verifica a 
classe de resistência ao fogo de 30 minutos nas condições impostas pela aplicação da tabela 
(essencialmente pela exclusão da resistência mecânica do betão). Apesar de a tabela do 
modelo de dados tabelados considerar a classe de resistência ao fogo de 30 minutos nestas 
condições.  
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8 – Conclusões 
 

O método resulta essencialmente do modelo de cálculo simplificado para pilares mistos, 
aplicado a pilares constituídos por perfis metálicos com betão entre os banzos. Consiste 
basicamente em determinar o esforço normal resistente de compressão de um pilar na situação 
de incêndio.  

O esforço normal resistente na situação de incêndio consiste basicamente do mesmo à 
temperatura ambiente com a afectação da tensão característica, rigidez de flexão e área das 
diferentes partes que constituem a secção à temperatura ambiente (banzos, alma, betão e 
armaduras) por parâmetros minorativos que têm em conta os efeitos do incêndio na resistência 
do pilar. O esforço normal resistente e a rigidez de flexão efectiva da secção resultam 
basicamente da soma dos esforços e rigidezes das diferentes partes da secção 
respectivamente. A rigidez de flexão efectiva da secção é necessária para a definição do factor 
de redução que tem em conta a encurvadura do pilar.  

 
Recorreu-se aos gráficos fornecidos da EN1994-1-2 [5] para testar a validação do método 

(ver capítulo 7.1).  
Estes gráficos fornecem valores do esforço normal resistente em certas condições. Os 

resultados obtidos pelo programa assemelham-se aos valores dos gráficos fornecidos.  
Os resultados do programa foram determinados para os dois tipos de agregado admitidos 

(calcário e silicioso). Como o betão silicioso está associado a menores resistências face à do 
betão calcário, os esforços normais resistentes calculados com betão silicioso e com betão 
calcário surgem na generalidade como minorantes e majorantes dos esforços normais 
resistentes dos gráficos fornecidos respectivamente. A diferença de resultados pode resultar do 
erro de sobreposição dos resultados e pelo facto de se desconhecer a forma como surgiram os 
gráficos fornecidos.  

 
A análise da influência dos parâmetros na perda de resistência é difícil de ser concretizada 

pelas razões expostas no capítulo 7.2. Por esta razão, chegou-se a algumas conclusões com 
afirmações que por vezes não acontecem e que se baseiam apenas nos resultados obtidos e 
em teorias bem fundamentadas pois é difícil de provar com rigor.  

Observou-se uma tendência geral da influência dos parâmetros na perda de resistência.  
Dos resultados que foram obtidos, pode-se dizer que o aumento da contribuição dos 

banzos resulta no aumento da perda de resistência. De facto, os banzos estão sujeitos a 
grandes temperaturas na situação de incêndio e por isso têm maior contributo no início da 
situação de incêndio. Já a alma, betão e armaduras têm uma grande importância na situação 
de incêndio pelo que na generalidade dos casos o aumento do seu contributo provoca a 
diminuição da perda de resistência.  

Assim, na generalidade pode-se afirmar que a perda de resistência diminui com o 
aumento da classe de resistência do betão, agregado calcário em vez de silicioso, distância u1, 
classe das armaduras, área das armaduras e certas dimensões (b, h e ew). A perda de 
resistência aumenta na generalidade dos casos com o aumento da classe do aço estrutural, 
espessura dos banzos, comprimento de encurvadura e classe de resistência ao fogo. O 
aumento do parâmetro u2 provoca o aumento/diminuição da perda de resistência consoante o 
peso da temperatura for menor/maior que o peso da inércia dos varões respectivamente. A 
influência da excentricidade na perda de resistência é nula pois afecta a resistência na situação 
de incêndio e no início da situação de igual forma.  

 
A resistência do pilar obtida pelo método de cálculo simplificado foi comparada com a 

resistência obtida pela tabela 4.6 e 4.5 da EN1994-1-2 [5] do modelo de dados tabelados (ver 
capítulo 7.3).  
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Em relação à tabela 4.6 da EN1994-1-2 [5], segundo as condições da tabela comparou-se 
os níveis de carregamento obtidos pelo método de cálculo simplificado com os da tabela. Na 
generalidade, segundo o método de cálculo simplificado obtiveram-se níveis de carregamento 
superiores aos tabelados. De facto, era de esperar que o método de cálculo simplificado 
fornecesse resultados menos conservativos que os valores tabelados do modelo de dados 
tabelados.  

Segundo a tabela 4.5 da EN1994-1-2 [5], pretende-se verificar a classe de resistência ao 
fogo de 30 minutos sem a resistência mecânica do betão (betão apenas como elemento 
isolante térmico) com o método de cálculo simplificado, ou seja, verificar se o nível de 
carregamento é superior a 0,7 (valor geralmente adoptado). Os níveis de carregamento 
determinados segundo o método de cálculo simplificado em função dos parâmetros de que 
depende dentro do campo de aplicação são na generalidade inferiores a 0,7. Por isso, segundo 
o método de cálculo simplificado pode-se afirmar que geralmente não se verifica a classe de 
resistência ao fogo de 30 minutos. Este facto resulta basicamente da exclusão da resistência 
mecânica do betão.  
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Anexo 1 – Comparação dos resultados do programa com os 
gráficos da EN1994-1-2 [5] 
 
 
1.1 – R60 e betão silicioso 
 

 
 
 
 



 

 

1.2 – R60 e betão calcário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 – R90 e betão silicioso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 – R90 e betão calcário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.5 – R120 e betão silicioso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.6 – R120 e betão calcário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.7 – Esforços normais resistentes obtidos pelo programa para 
comparação com os gráficos fornecidos – R60   

 
R60 

Caso ℓθ [m] Nfi,Rd,z [KN] Condição  
Silicioso Calcário não verificada 

1 

1 1814 1902   
2 1383 1444   
3     4.2.7-ii) 
4     4.2.7-ii) 

2 

1 2846 2969   
2 2359 2453   
3     4.2.7-ii) 
4     4.2.7-ii) 

3 

1 3496 3645   
2 2951 3069   
3 2330 2413   
4 1736 1791   

4 

1 4248 4411   
2 3588 3717   
3 2834 2926   
4 2114 2175   

5 

1 4762 4941   
2 3996 4138   
3 3122 3223   
4 2304 2371   

6 

1 5374 5573   
2 4482 4640   
3 3467 3579   
4 2535 2610   

7 

1 6607 6824   
2 5549 5722   
3 4343 4466   
4 3209 3292   

8 

1 7235 7472   
2 6040 6229   
3 4681 4816   
4 3428 3519   

9 

1 7873 8131   
2 6536 6741   
3 5019 5165   
4 3646 3745   

10 

1 9134 9411   
2 7619 7840   
3 5896 6053   
4 4312 4419   

11 

1 9872 10168   
2 8185 8421   
3 6272 6440   
4 4548 4662   

12 

1 11694 12029   
2 9588 9854   
3 7216 7406   
4 5156 5286   

13 

1 13107 13481   
2 10656 10953   
3 7916 8128   
4 5599 5744   

14 

1 15310 15717   
2 12607 12932   
3 9555 9787   
4     4.2.7-ii) 

 
 
 
 



 

 

1.8 – Esforços normais resistentes obtidos pelo programa para 
comparação com os gráficos fornecidos – R90   

 
R90 

Caso ℓθ [m] Nfi,Rd,z [KN] Condição  
Silicioso Calcário não verificada 

1 

1     4.2.7-iii) e iV) 
2     4.2.7-iii) e iV) 
3     4.2.7-iii) e iV) 
4     4.2.7-i), iii) e iV) 

2 

1     4.2.7-iii) e iV) 
2     4.2.7-iii) e iV) 
3     4.2.7-iii) e iV) 
4     4.2.7-i), iii) e iV) 

3 

1 2554 2709   
2 2118 2235   
3 1624 1698   
4 1178 1223   

4 

1 3178 3350   
2 2632 2762   
3 2013 2096   
4 1457 1508   

5 

1 3605 3796   
2 2955 3097   
3 2223 2314   
4 1588 1643   

6 

1 4119 4332   
2 3341 3500   
3 2474 2575   
4 1746 1808   

7 

1 5143 5377   
2 4209 4384   
3 3158 3271   
4 2251 2322   

8 

1 5681 5938   
2 4606 4797   
3 3407 3530   
4 2402 2479   

9 

1 6231 6510   
2 5007 5214   
3 3654 3787   
4 2551 2635   

10 

1 7295 7596   
2 5898 6123   
3 4345 4490   
4 3054 3145   

11 

1 7937 8259   
2 6359 6598   
3 4621 4775   
4 3216 3314   

12 

1 9495 9860   
2 7485 7754   
3 5315 5489   
4 3643 3754   

13 

1 10729 11136   
2 8347 8647   
3 5823 6017   
4 3947 4073   

14 

1 12633 13084   
2 10001 10336   
3 7144 7363   
4     4.2.7-ii) 

 
 
 
 



 

 

1.9 – Esforços normais resistentes obtidos pelo programa para 
comparação com os gráficos fornecidos – R120   

 
R120 

Caso ℓθ [m] Nfi,Rd,z [KN] Condição  
Silicioso Calcário não verificada 

1 

1     4.2.7-iii) e iV) 
2     4.2.7-iii) e iV) 
3     4.2.7-iii) e iV) 
4     4.2.7-i), iii) e iV) 

2 

1     4.2.7-iii) e iV) 
2     4.2.7-iii) e iV) 
3     4.2.7-iii) e iV) 
4     4.2.7-i), iii) e iV) 

3 

1 1554 1675   
2 1293 1381   
3 997 1049   
4 727 755   

4 

1 2014 2157   
2 1663 1766   
3 1265 1325   
4 912 945   

5 

1 2384 2549   
2 1934 2050   
3 1432 1498   
4 1011 1047   

6 

1 2828 3021   
2 2256 2389   
3 1629 1703   
4 1129 1171   

7 

1 3548 3766   
2 2849 3001   
3 2078 2164   
4 1449 1498   

8 

1 4019 4264   
2 3177 3345   
3 2266 2360   
4 1557 1611   

9 

1 4501 4772   
2 3506 3689   
3 2451 2553   
4 1663 1722   

10 

1 5264 5560   
2 4123 4324   
3 2902 3016   
4 1978 2044   

11 

1 5833 6153   
2 4501 4717   
3 3108 3229   
4 2094 2165   

12 

1 7041 7410   
2 5311 5555   
3 3565 3704   
4 2365 2448   

13 

1 8134 8551   
2 6006 6281   
3 3938 4094   
4 2581 2676   

14 

1 9603 10067   
2 7220 7530   
3 4829 5007   
4     4.2.7-ii) 

 
 
 



 

 

Anexo 2 – Influência da tensão de cedência das armaduras na 
perda de resistência  
  

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  [%] 
fsy [MPa] u1=u2=40mm u1=u2=45mm u1=u2=50mm u1=u2=55mm u1=u2=60mm

R30 

400,00 51,86 51,77 51,62 51,47 51,29 
450,00 52,19 52,09 51,94 51,79 51,61 
500,00 52,51 52,41 52,26 52,10 51,92 
550,00 52,82 52,72 52,56 52,40 52,22 
600,00 53,12 53,02 52,86 52,70 52,50 

R60 

400,00 32,46 33,01 33,53 33,59 33,45 
450,00 32,76 33,38 33,95 34,02 33,88 
500,00 33,06 33,73 34,36 34,44 34,29 
550,00 33,34 34,08 34,76 34,85 34,69 
600,00 33,62 34,41 35,14 35,24 35,08 

R90 

400,00 19,61 20,73 22,00 23,04 23,94 
450,00 19,64 20,83 22,20 23,33 24,30 
500,00 19,67 20,94 22,39 23,60 24,65 
550,00 19,69 21,03 22,58 23,86 24,99 
600,00 19,71 21,13 22,76 24,12 25,31 

R120 

400,00 13,34 13,71 14,28 14,97 15,50 
450,00 13,34 13,74 14,36 15,09 15,67 
500,00 13,34 13,77 14,43 15,22 15,84 
550,00 13,33 13,80 14,50 15,34 16,01 
600,00 13,33 13,83 14,57 15,45 16,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3 – Influência da área das armaduras na perda de 
resistência  
 
 

3.1 – Incluindo o momento de inércia das armaduras  
 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  [%] 
Ø [mm] u1=u2=40mm u1=u2=45mm u1=u2=50mm u1=u2=55mm u1=u2=60mm

R30 

12,00 51,36 51,27 51,13 51,00 50,84 
16,00 54,73 54,63 54,45 54,26 54,04 
20,00 58,34 58,23 58,03 57,82 57,56 
25,00 62,85 62,76 62,55 62,33 62,04 

R60 

12,00 31,96 32,52 33,04 33,10 32,97 
16,00 35,12 36,13 37,07 37,21 37,03 
20,00 38,48 40,02 41,45 41,71 41,50 
25,00 42,68 44,92 47,03 47,46 47,23 

R90 

12,00 19,34 20,40 21,63 22,64 23,52 
16,00 20,05 21,79 23,79 25,48 26,97 
20,00 20,80 23,27 26,13 28,56 30,76 
25,00 21,70 25,12 29,09 32,50 35,63 

R120 

12,00 13,20 13,57 14,12 14,78 15,31 
16,00 13,44 14,06 14,98 16,07 16,95 
20,00 13,67 14,58 15,90 17,48 18,77 
25,00 13,92 15,23 17,06 19,27 21,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2 – Excluindo o momento de inércia das armaduras  
 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  [%] 
Ø [mm] u1=u2=40mm u1=u2=45mm u1=u2=50mm u1=u2=55mm u1=u2=60mm

R30 

12,00 48,27 48,27 48,27 48,27 48,27 
16,00 49,67 49,67 49,67 49,67 49,67 
20,00 50,98 50,98 50,98 50,98 50,98 
25,00 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21 

R60 

12,00 28,56 29,02 29,46 29,57 29,57 
16,00 29,56 30,25 30,91 31,08 31,08 
20,00 30,38 31,25 32,08 32,29 32,29 
25,00 30,91 31,91 32,84 33,07 33,07 

R90 

12,00 18,18 18,74 19,37 19,91 20,45 
16,00 18,15 19,02 19,97 20,77 21,54 
20,00 18,04 19,20 20,42 21,40 22,32 
25,00 17,78 19,20 20,60 21,69 22,65 

R120 

12,00 12,58 12,86 13,20 13,59 13,93 
16,00 12,45 12,89 13,42 14,03 14,55 
20,00 12,27 12,88 13,59 14,40 15,05 
25,00 12,00 12,79 13,67 14,63 15,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4 – Influência do posicionamento das armaduras na 
perda de resistência 
  
 
4.1 – Perda de resistência em função da distância u1 

 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  [%] 
u2 [mm] u1 [mm] u [mm] R30 R60 R90 R120 

40 40 40 56,94 36,55 22,12 14,31 
  45 42 57,01 36,91 22,75 14,51 
  50 45 57,06 37,26 23,33 14,71 
  55 45 57,06 37,26 23,33 14,71 
  60 45 57,06 37,26 23,33 14,71 

45 40 42 56,79 36,67 22,62 14,44 
  45 45 56,85 37,06 23,25 14,65 
  50 47 56,89 37,41 23,98 14,99 
  55 50 56,92 37,75 24,66 15,30 
  60 50 56,92 37,75 24,66 15,30 

50 40 45 56,62 36,76 23,03 14,55 
  45 47 56,66 37,15 23,80 14,90 
  50 50 56,70 37,52 24,53 15,23 
  55 52 56,74 37,68 25,16 15,63 
  60 55 56,78 37,82 25,74 16,01 

55 40 45 56,40 36,51 22,87 14,47 
  45 50 56,47 37,21 24,26 15,10 
  50 52 56,51 37,40 24,93 15,52 
  55 55 56,55 37,55 25,56 15,92 
  60 57 56,58 37,62 26,11 16,24 

60 40 45 56,17 36,24 22,72 14,39 
  45 50 56,24 36,93 24,06 14,99 
  50 55 56,32 37,25 25,26 15,75 
  55 57 56,35 37,33 25,85 16,10 
  60 60 56,38 37,40 26,41 16,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2 – Perda de resistência em função da distância u2 

 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  [%] 
u1 [mm] u2 [mm] u [mm] R30 R60 R90 R120 

40 40 40 56,94 36,55 22,12 14,31 
  45 42 56,79 36,67 22,62 14,44 
  50 45 56,62 36,76 23,03 14,55 
  55 45 56,40 36,51 22,87 14,47 
  60 45 56,17 36,24 22,72 14,39 

45 40 42 57,01 36,91 22,75 14,51 
  45 45 56,85 37,06 23,25 14,65 
  50 47 56,66 37,15 23,80 14,90 
  55 50 56,47 37,21 24,26 15,10 
  60 50 56,24 36,93 24,06 14,99 

50 40 45 57,06 37,26 23,33 14,71 
  45 47 56,89 37,41 23,98 14,99 
  50 50 56,70 37,52 24,53 15,23 
  55 52 56,51 37,40 24,93 15,52 
  60 55 56,32 37,25 25,26 15,75 

55 40 45 57,06 37,26 23,33 14,71 
  45 50 56,92 37,75 24,66 15,30 
  50 52 56,74 37,68 25,16 15,63 
  55 55 56,55 37,55 25,56 15,92 
  60 57 56,35 37,33 25,85 16,10 

60 40 45 57,06 37,26 23,33 14,71 
  45 50 56,92 37,75 24,66 15,30 
  50 55 56,78 37,82 25,74 16,01 
  55 57 56,58 37,62 26,11 16,24 
  60 60 56,38 37,40 26,41 16,43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 5 – Níveis de carregamento obtidos pelo método de 
cálculo simplificado para comparação com os da tabela 4.6 da 
EN1994-1-2 [5]  
 

R30 

Classe de 
resistência 
do betão 

Tipo de 
agregado 
do betão 

fay 
[MPa] 

fsy 
[MPa] 

b 
[mm] 

h 
[mm] 

ef 
[mm]

ew 
[mm]

ℓθ 
[m] ℓ [m] Ø 

[mm] nºvarões u1=u2 
[mm] 

ρ 
[%] 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  
[%] 

C20/25 Silicioso 275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 40 1,9 66,40 

C25/30                           69,48 

C30/37                           72,27 

C35/45                           74,82 

C40/50                           77,16 

C45/55                           79,13 

C50/60                           81,30 

C30/37 Silicioso 275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 40 1,9 72,27 

  Calcário                         73,74 

C30/37 Silicioso 235 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 40 1,9 74,99 

    275                       72,27 

    355                       68,34 

C30/37 Silicioso 275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 40 1,9 72,27 

      500                     73,59 

      600                     74,85 

C30/37 Silicioso 275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 20,00 8 40 5,2 82,68 

        300 350 17,5 10 2,03 4,05       2,8 86,01 

        300 540 24 12,5 2,03 4,05       1,8 91,48 

        300 690 27 14,5 2,03 4,05       1,4 95,86 

C30/37 Silicioso 275 400 240 230 12 7,5 0,62 1,24 12,00 8 40 1,9 66,23 

                1,12 2,24         68,98 

                1,62 3,24         72,27 

C30/37 Silicioso 275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 10,00 8 40 1,3 69,87 

                    12,00     1,9 72,27 

                    16,00     3,4 77,42 

                    20,00     5,2 82,68 

C30/37 Silicioso 275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 6 40 1,4 70,33 

                      8   1,9 72,27 

                      10   2,4 74,06 

                      12   2,8 75,71 

C30/37 Silicioso 275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 40 1,9 72,27 

                        45   72,14 

                        50   71,91 

                        55   71,66 

                        60   71,35 

 
 



 

 

R60 

Classe de 
resistência 
do betão 

Tipo de 
agregado 
do betão 

fay 
[MPa] 

fsy 
[MPa] 

b 
[mm] 

h 
[mm] 

ef 
[mm]

ew 
[mm] 

ℓθ 
[m] ℓ [m] Ø 

[mm] nºvarões u1=u2 
[mm] 

ρ 
[%] 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  
[%] 

C20/25 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 14 50 5,4 65,11 

C25/30                           66,54 

C30/37                           67,85 

C35/45                           69,06 

C40/50                           70,17 

C45/55                           71,19 

C50/60                           72,13 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 14 50 5,4 67,85 

  Calcário                         69,78 

C30/37 Silicioso 235 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 14 50 5,4 70,68 

    275                       67,85 

    355                       63,47 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 14 50 5,4 67,85 

      500                     71,22 

      600                     74,21 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 14 50 5,4 67,85 

        300 330 16,5 9,5 2,03 4,05       5,1 67,54 

        300 350 17,5 10 2,03 4,05       4,8 67,33 

        300 390 19 11 2,03 4,05       4,3 67,77 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 1,03 2,05 20,00 14 50 5,4 63,15 

                1,53 3,05         65,08 

                2,03 4,05         67,85 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 18,00 14 50 4,4 64,71 

                    19,00     4,9 66,29 

                    20,00     5,4 67,85 

                    21,00     6,0 69,41 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 12 50 4,6 65,53 

                      14   5,4 67,85 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 14 50 5,4 67,85 

                        55   68,67 

                        60   68,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R90 

Classe de 
resistência 
do betão 

Tipo de 
agregado 
do betão 

fay 
[MPa] 

fsy 
[MPa] 

b 
[mm] 

h 
[mm] 

ef 
[mm]

ew 
[mm] 

ℓθ 
[m] ℓ [m] Ø 

[mm] nºvarões u1=u2 
[mm] 

ρ 
[%] 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  
[%] 

C20/25 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 10 50 3,9 37,87 

C25/30                           39,15 

C30/37                           40,30 

C35/45                           41,33 

C40/50                           42,26 

C45/55                           43,11 

C50/60                           43,88 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 10 50 3,9 40,30 

  Calcário                         42,37 

C30/37 Silicioso 235 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 10 50 3,9 42,03 

    275                       40,30 

    355                       37,64 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 10 50 3,9 40,30 

      500                     41,58 

      600                     42,74 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 10 50 3,9 40,30 

        300 330 16,5 9,5 2,03 4,05       3,6 40,81 

        300 350 17,5 10 2,03 4,05       3,4 41,29 

        300 390 19 11 2,03 4,05       3,1 42,63 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 1,03 2,05 20,00 10 50 3,9 38,40 

                1,53 3,05         39,17 

                2,03 4,05         40,00 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 18,00 10 50 3,1 38,91 

                    20,00     3,9 40,30 

                    22,00     4,7 41,67 

                    24,00     5,6 43,02 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 10 50 3,9 40,30 

                      12   4,6 41,60 

                      14   5,4 42,79 

C30/37 Silicioso 275 400 300 310 15,5 9 2,03 4,05 20,00 10 50 3,9 40,30 

                        55   43,68 

                        60   46,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6 – Níveis de carregamento obtidos pelo método de 
cálculo simplificado segundo a tabela 4.5 da EN1994-1-2 [5] 
 

fay 
[MPa] 

fsy 
[MPa] 

b 
[mm] 

h 
[mm]

ef 
[mm] 

ew 
[mm] 

ℓθ 
[m] ℓ [m] Ø 

[mm] nºvarões u1=u2 
[mm]

ρ 
[%] 

Nfi,Rd,z,δ,t/Nfi,Rd,z,δ,t=0  
[%] 

235 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 60 1,9 50,62 
275                       49,67 
355                       48,75 
420                       48,59 
460                       48,65 
275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 60 1,9 49,67 

  500                     52,15 

  600                     54,46 
275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 20,00 8 60 5,2 67,45 

    300 350 17,5 10 2,03 4,05       2,8 65,49 

    300 540 24 12,5 2,03 4,05       1,8 69,50 

    300 690 27 14,5 2,03 4,05       1,4 73,70 
275 400 240 230 12 7,5 0,62 1,24 12,00 8 60 1,9 44,79 

            1,12 2,24         47,11 

            1,62 3,24         49,67 
275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 60 1,9 49,67 

                16,00     3,4 58,34 

                20,00     5,2 67,45 
275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 6 60 1,4 46,51 

                  8   1,9 49,67 

                  10   2,4 52,64 

                  12   2,8 55,43 
275 400 240 230 12 7,5 1,62 3,24 12,00 8 40 1,9 50,27 

                    45   50,22 

                    50   50,07 

                    55   49,90 

                    60   49,67 
 
 
 
 
 
 
 


