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Resumo: Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício comercial localizado no centro 
da cidade de Belém-PA, no ano de 2012. A despeito da incombustibilidade das estruturas de 
concreto armado, a exposição à elevadas temperaturas gera patologias decorrentes do 
aparecimento de tensões de expansão e retração térmica, além de alterações químicas deletérias 
como a desidratação de silicatos, que contribuem decisivamente para a resistência do concreto. 
Tal situação tornou inviável o uso do referido edifício, o qual abrigava órgãos públicos com grande 
circulação diária de pessoas. 

Visando propor recomendações para a concepção projeto de reforço estrutural, cuja função será 
tornar a edificação novamente útil, foram realizados ensaios e testes, alguns dos quais 
executados em elementos íntegros (não afetados pelo sinistro) e danificados (afetados pelo 
sinistro), a título de comparação, além de modelagem numérica da estrutura através do método 
dos elementos finitos, visando a análise estática e modal da mesma; para determinar 
propriedades mecânicas dos elementos estruturais, comportamento dinâmico global da edificação, 
resistência residual e possível capacidade portante da estrutura restante do prédio; os ensaios 
consistiram em: ensaio de resistência superficial do concreto, ultrassom, tração no aço, 
compressão axial no concreto; além de provas de carga instrumentadas em vigas, análise de 
deformações residuais nos pilares e monitoramento dinâmico da estrutura. 

De posse destes dados pôde-se concluir que os elementos estruturais expostos diretamente ao 
incêndio tiveram a capacidade de carga consideravelmente reduzida, tendo vigas e pilares 
capacidade de absorção de cargas vindouras somente dos pesos próprios dos elementos 
estruturais e, no caso dos pilares, uma parcela da carga devido ao vento; e lajes à beira do 
colapso estrutural, para os quais, pôde-se fornecer recomendações a concepção do projeto de 
reforço considerando a necessidade de absorver a totalidade do seu peso próprio e demais 
cargas.   

Palavras-chave: Reforço estrutural, incêndio, Manifestações Patológicas. 

 

Abstract: A fire hit a commercial building located in downtown of the city of Belém-PA, in 2012. 
Despite the incombustibility of the reinforced concrete structures, exposure to high temperatures 
generates pathologies due stresses caused by thermal expansion and retraction, besides 
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deleterious chemical modifications like the dehydration of silicates, which contributes decisively for 
concrete strength. The building, which used to house public offices with a large daily circulation of 
people, became unserviceable after the fire.  

Several tests were carried out, with the purpose of evaluating the structural retrofit design plans, 
which will be used to make the building serviceable again. Some of these tests were performed on 
intact and damaged elements, to assess the damage caused by the fire. These tests 
encompassed evaluation of mechanical properties of structural elements, overall dynamic behavior 
of the building, residual strength and possible bearing capacity of the remaining structure.  In 
addition, a numerical model of the structure was created, based on the finite element method, to 
perform static and modal analysis. Regarding the material property tests, the experiments 
consisted of: concrete surface strength test, concrete ultrasonic test, steel rebar tension test, 
concrete axial compression tests, and others. In addition, the experimental program also involved 
load tests on instrumented beams, analysis of residual deformations of columns, and dynamic 
monitoring of the structure. 

From these data, it was possible to conclude that the structural elements exposed directly to the 
fire had a considerable reduced load capacity, with beams and columns being able to resist loads 
only from the dead weight of the structure, and, and some of the wind load. As some of the slabs 
suffered partial collapse, they needed to be reconstructed, to absorb the totality of dead and live 
load. 

Keywords: Structural reinforcement, Fire, Pathological manifestations. 

1. Introdução 

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio localizado na travessa Gaspar Viana, 
Belém-PA, em 2012, como mostra a Figura 1, onde funcionava a sede do Ministério da 
Fazenda. O incêndio gerou diversos danos estruturais, a partir do 8° pavimento, afetando 
severamente lajes e vigas e, em menor grau, os pilares do Edifício. A edificação foi cedida ao 
Tribunal Regional do Trabalho da oitava Região(TRT8) em 31/10/2015, estando indisponivel 
para uso do TRT8 até a data da confecção deste estudo, em função do sinistro ocorrido, uma 
vez que, embora a probabilidade seja pequena, devido a incombustibilidade natural do 
concreto armado, o colapso estrutural de edifícios de concreto armado em situação de 
incêndio não é incomum. 
 

 
Figura 1 – Ocorrência do sinistro 

A perda de bens materiais e de vidas humanas em situações de incêndio tem sido ao longo dos 
tempos uma preocupação crescente, promovendo assim o conceito de segurança contra incêndio 
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e de diversos mecanismos associados à sua prevenção ou limitação dos danos causados 
(COELHO, 2010). 

As estruturas de concreto são reconhecidas pela boa resistência ao incêndio em virtude das 
características térmicas do material, tais como incombustibilidade e baixa condutividade térmica, 
além do concreto não exalar gases tóxicos ao ser aquecido e suas peças apresentarem maior 
massa e volume se comparadas aos elementos metálicos. No entanto, o aumento da temperatura 
nos elementos de concreto causa redução na resistência característica e no módulo de 
elasticidade dos materiais; há perda de rigidez da estrutura e a heterogeneidade dos materiais 
constituintes do concreto (pasta, agregados, aço) conduz à degradação polifásica do concreto 
armado, podendo levar as peças estruturais à ruína (SILVA, 2013) conforme é mostrado 
parcialmente na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Pavimento do Edifício severamente afetado pelo sinistro 

 A desagregação do concreto pode ser antecipada dependendo das características da própria 
pasta, como o grau de hidratação, teor de umidade e as adições para melhorar a resistência. Além 
desses fatores, acrescentam-se, também, a permeabilidade do concreto, as dimensões da peça, a 
taxa de crescimento da temperatura e o histórico de cargas (COSTA & SILVA, 2002; GEORGALI 
& TSAKIRIDIS, 2005; LIMA, 2005). A presença de grandes quantidades de água evaporável pode 
causar um problema. Se a taxa de aquecimento for alta e a permeabilidade da pasta de cimento 
for baixa, podem aparecer danos no concreto em forma de lascamento. O lascamento ocorre 
quando a pressão do vapor dentro do material aumenta a uma taxa maior do que o alívio de 
pressão pela dispersão do vapor na atmosfera. (MEHTA & MONTEIRO, 2008). De forma geral, os 
componentes da pasta de cimento se mostram bastante vulneráveis a temperaturas elevadas. 
Sob ação de um processo de aquecimento, os mesmos ficam sujeitos a transformações químicas, 
por exemplo, a temperaturas em torno de 450ºC e 500ºC, há a transformação de Ca(OH)2 em 
CaO o que provoca uma retração na pasta, ocorrendo o aparecimento de microfissuras; 
simultaneamente à retração da pasta, os agregados expandem, a temperaturas de 
aproximadamente 300ºC, provocando o surgimento de movimentações térmicas diferenciais as 
quais acabam por reduzir a capacidade portante da estrutura (GEORGALI & TSAKIRIDIS, 2005, 
LIMA, 2005). 

No que tange a ação do fogo nas armaduras, o aço é um bom condutor térmico se comparado ao 
concreto, contribuindo, assim, para o aquecimento localizado nos elementos de concreto armado, 
em virtude de diferenças no cobrimento das armações, maior proximidade da face da peça de 



 

XIII Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas 

XIII Congreso Internacional sobre Patología y Rehabilitación de Estructuras 

XIII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation 
 

7-9  September, 2017, Crato (Ceara), Brasil 
 

 

 

Avaliação dinâmica e estrutural de edifício pós-incêndio, visando concepção de projeto de reforço   

4 

concreto com a fonte de calor e existência de vazios sob as barras. Desta forma, o calor espalha 
mais rapidamente sobre o as ferragens enquanto o concreto apresenta temperatura média mais 
baixa. A temperatura no aço aquecido rapidamente se torna uniforme e o mesmo dilata-se mais 
em relação ao concreto. Além disso, ocorre flambagem e compressão na zona de aderência 
concreto-aço, ocorrendo perda de ancoragem e aderência (QUIRÓS, 1996 apud PRADO, 1998). 
Segundo a NBR 15200:2012, a densidade do aço não muda em função da temperatura elevada e 
pode ser considerada constante, no valor de 7850 kg/m³. À medida que a temperatura aumenta, 
ocorre redução da resistência à tração e compressão, bem como ao escoamento e módulo de 
elasticidade, sendo a redução do módulo de elasticidade do aço a maior entre as citadas. Após o 
resfriamento, pode-se considerar que a armadura recupera toda sua resistência inicial desde que 
não tenha sido submetido a temperatura superior a 720 °C (SILVA et al., 2006).  

Este artigo tem por objetivo determinar as propriedades mecânicas, comportamento dinâmico 
global, resistência residual e possível capacidade portante da estrutura restante do edifício, a fim 
de embasar recomendações para concepção de projeto de reforço estrutural. Uma vez que é 
importante determinar as propriedades do concreto pós exposição a elevadas temperaturas tal 
como, resistência mecânica, para avaliar a capacidade de carga e reestabelecer os danos do fogo 
nas construções (ARIOZ, 2007; GEORGALI & TSAKIRIDIS, 2005). 

Uma das grandes dificuldades encontradas durante esta pesquisa foi a perda dos projetos 
estruturais originais do edifício, os quais foram consumidos pelo incendio. Para tal, inferiu-se, 
através de projetos de prédios semelhantes e do mesmo período de construção, na década de 
1970, que a resistência do concreto à compressão axial variava na faixa entre 13,5 e 15MPa e, 
realizou-se, préviamente a este estudo, o cadastramento geométrico da estrutura existente, bem 
como o posicionamento e cobrimento das armaduras da mesma. 

2. Metodologia 

 A obtenção de parâmetros para a avaliação da segurança e integridade estrutural do edifíciofoi 
segmentada em etapas. Primeiramente, foram realizados ensaios não destrutivos e ensaios 
destrutivos para obtenção das propriedades mecânicas dos elementos componentes do sistema 
estrutural do prédio, em seguida, ocorreu a execução de provas de carga instrumentadas em 
vigas e monitoração da deformação nos pilares e, por fim, realizou-se a monitoração e análise das 
vibrações no edifício. 

2.1 Ensaio de avaliação superficial do concreto 

O ensaio de dureza superficial do concreto, ou esclerometria, emprega o equipamento 
denominado esclerômetro, o qual consiste em uma massa-martelo que, impulsionada por uma 
mola, se choca com a área de ensaio através de uma haste, resultando em valores de dureza 
superficial, também denominados de indices esclerométricos. O ensaio é executado de acordo 
com a NBR7584: 2012 e a obtenção dos valores de resistência à compressão por meio dos 
indices esclerométricos se dá através da utilização da equação mais conservadora indicada pelo 
fabricante do equipamento, utlizada também por Souza et al (2015). 

Para execução dos ensaios foram selecionadas 20 (vinte) áreas, sendo duas áreas no 2º 
pavimento, o qual foi escolhido por estar íntegro (não afetado pelo incêndio), e as outras 18 áreas 
escolhidas foram distribuídas pelos pavimentos 8, 10, 11, 12, 13, os quais foram afetados pelo 
incêndio. A Figura 3 mostra a execução do ensaio em um pilar do Edifício. 
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Figura 3 – Ensaio de dureza superficial do concreto sendo executado. 

2.2 Ensaio de avaliação do concreto através do ultrassom 

Este ensaio consistiu na avaliação das propriedades do concreto através da utilização de 
ultrassom, a partir da medição de velocidade de propagação de onda, visando estimar a 
resistência e módulo de elasticidade do concreto, a partir do método preconizado pela NBR 
8802:2013. A estimativa da resistência à compressão foi feita de acordo com a correlação 
proposta por Turgut (2004) e a de valores para módulo de elasticidade através da norma britânica 
BS 1881:1986. Além disso, realizou-se uma relação entre a velocidade do pulso e a qualidade do 
concreto ensaiado, obtido conforme a norma IS 13311: 1992. 

Foram realizados 13 (treze) ensaios com equipamento de ultrassom, sendo 2 (dois) ensaios no 2° 
pavimento, o qual não foi afetado pelo sinistro e o restante distribuidos nos pavimentos 8°, 10°, 
11° e 13°, os quais foram afetados pelo incêndio. Os ensaios foram executados em vigas e 
pilares. A Figura 4 apresenta a execução do ensaio em um pilar do Edifício. 

 
Figura 4 - Ensaio de ultrassom no pilar P8 pavimento 10°  
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2.3. Extração e Ensaios de Testemunhos de concreto 

Ocorreu com a realização de identificação da disposição e diâmetro das armaduras presentes nos 
elementos estruturais através da utilização de um pacômetro para a determinação das regiões 
mais adequadas a extração de testemunhos, após, realizou-se esta extração e ensaios em 
laboratório, para determinação de resistência a compressão e módulo de elasticidade destes 
corpos-de-prova. A determinação das resistências à compressão dos testemunhos foi feita de 
acordo com a NBR 7680-1:2015 e os módulos de elasticidade, conforme NBR 8522:2008. Os 
testemunhos, no caso das vigas, foram retirados das áreas comprimidas, a qual apresenta maior 
integridade (menor fissuração) em consequência dos esforços devido à flexão. 

Foram extraídos 6 (seis) testemunhos de diversos elementos estruturais do Edifício, sendo todos 
os pavimentos dos locais de extração tendo sido afetados pelo incêndio. Os testemunhos que 
puderam ser aproveitados foram então cortados para regularização das suas superfícies, 
adequação as dimensões preconizadas pela NBR 7680-1:2015 e remoção de falhas devidos as 
trincas presentes nos elementos estruturais. Após, foram ensaiados conforme procedimentos das 
normas supracitadas. As Figuras 5 e 6 apresentam o processo de identificação da disposição das 
armaduras e extração de testemunhos de concreto. 

 

 
Figura 5 – Verificação da disposição das armaduras (esquerda) e extração do testemunho CP-02 (Direita; 

Viga, 8º pavimento) 

 

Figura 6 – Furo referente ao CP-02 mostrando as trincas na seção (esquerda) e CP-02 fragmentado pelas 
fissuras que atravessam a seção da viga (direita) 
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2.4 Ensaios de tração das armaduras 

Consistiu na extração de amostras das armaduras de um pilar e de uma viga, para realização de 
ensaios de tração em uma máquina universal, com o objetivo de se determinar a tensão de 
escoamento e o módulo de elasticidade do material. 

Foram ensaiadas duas amostras de armadura com 20 mm de diâmetro, sendo uma amostra 
referente à armadura de uma viga localizada no 8° Pavimento e a outra de um pilar localizado no 
10° pavimento, ambos afetados diretamento pelo sinistro. A Figura 7 mostra o processo de ensaio 
das amostras de aço e a Figura 8 apresenta as amostras rompidas após os ensaios, na qual a 
amostra superior é uma barra do tipo CA 50, laminada com deformações superficiais e a amostra 
inferior sendo também do tipo CA 50, laminada e posteriormente encruada por torção, de acordo 
com a classificação da norma NBR EB-3/67. 

 

 
Figura 7 – Máquina universal de ensaios servo controlada TIME (esquerda) e Testemunho rompido após 

ensaio( direita) 

 

Figura 8 – Corpos de prova após a ruptura na máquina de ensaios.  

2.5 Execução de provas de carga instrumentadas 

Deu-se com a execução de duas provas de carga nas vigas principais do edifício, com intuito de 
avaliar a perda de rigidez à flexão das vigas associada aos danos causados pelo incêndio. Para 
tal, foi feita uma prova de carga em uma viga íntegra no piso do 4º pavimento, doravante 
denominada “viga íntegra”, e a viga aparentemente mais danificada no piso do 9º pavimento, 
doravante denominada “viga danificada”, correspondendo ao teto do 8º pavimento, que foi o andar 
mais afetado pelo incêndio e então, comparou-se a perda de rigidez a flexão no meio do vão e 
global das vigas ensaiadas. 

Nas provas de carga, se optou por aplicar uma carga concentralizada no vão, em estágios 
crescentes de carregamento, até a obtenção da carga máxima de ensaio, por intermédio de um 
cilindro hidráulico (macaco) alimentado por uma bomba hidráulica. O sistema de reação foi 
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composto por viga de reação, tirantes e chapas de ancoragens. Para monitoramento do elemento 
estrutural, foram utilizados transdutores (sensores) de deslocamentos para e extensômetros de 
resistência elétrica, ambos ligados a um sistema de aquisição de dados do tipo ADS 2000. A 
carga foi monitorada através de uma célula de carga posicionada sobre o macaco hidráulico e 
através do manômetro da bomba hidráulica. As Figuras 9 à 11 apresentam imagens referentes às 
provas de carga executadas nas vigas. 

 

 
Figura 9 – Vista frontal (esquerda) e lateral (direita) dos dispositivos empregados na prova de 

carga realizada. 

 

Figura 10 – Vista dos tirantes no 3º pavimento (esquerda) e ancoragem dos tirantes no 3º pavimento 
(direita). 

 

Figura 11 – Transdutores de deslocamento para medição das flechas. 
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A Figura 12 apresenta o croqui de localização dos extensometros instalados para a viga íntegra e 
a viga danificada, respectivamente, no qual foram instalados extensômetros aos pares ([NA1 e 
NA2], [CA1 e CA2], e [PA1 e PA2]), em seção transversal distanciada de 90 cm em relação ao 
meio do vão da viga ensaiada, para proporcionar redundância ao ensaio no que diz respeito à 
análise de deformações. A Figura 13 apresenta o croqui de localização dos transdutores de 
deslocamento (T0, T1 e T2) para ambas as vigas, os quais foram posicionados ao longo do eixo 
da face inferior das vigas ensaiadas. 

 
Figura 12 – Croqui de localização dos extensômetros afixados na viga íntegra (esquerda) e viga 

danificada(direita) 

 

 
Figura 13 – Croqui de localização dos transdutores de deslocamento afixados nas vigas ensaiadas. 

2.6. Análise das deformações dos pilares 

Para os pilares foi realizada uma instrumentação visando a determinação das tensões 
permanentes, a partir de técnicas de alívio de tensões no concreto. A metodologia empregada foi 
desenvolvida e testada pela Dynamis Techne, e consiste na execução de instalação de sensores 
de deformação (strain gages) nas arestas do pilar, e posterior extração das mesmas, a fim de 
medir a descompressão do concreto, revelando assim o estado pré-existente de tensões. 

Foram analisados dois pilares no 8º pavimento, o qual foi afetado diretamente pela ação do 
incêndio e um pilar no pavimento térreo, o qual não teve exposição direta ao fogo. As Figuras 14 e 
15 apresentam os extensômetros instalados na aresta dos pilares e o processo de corte das 
arestas para obtenção das deformações residuais. 
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Figura 14 – Extensômetros instalados nas arestas dos pilares. 

 

 
Figura 15 – Processo de corte da aresta do Pilar. 

 2.7. Elaboração de modelo computacional e Monitoração e Análise de Vibrações  

Esta atividade abrangeu a idealização (modelagem) computacional da estrutura utilizando o 
Método dos Elementos Finitos, com o software SAP2000, visando análise linear estática e modal 
da mesma. A análise linear permitiu a determinação de esforços internos, deslocamentos e 
reações de apoio da estrutura, com ênfase a variação de temperaturas em valores extremos. 

Para a monitoração e análise de vibrações, foi executada a instalação de acelerômetros sísmicos 
do tipo piezo-resistivos da marca Geosig, de altíssima precisão, dispostos em arranjos na 
estrutura para realização das medições de aceleração para determinação de níveis de vibração, e 
frequências naturais e correspondentes modos de vibração e verificação do atendimento a limites 
normativos da NBR15307:2005. 

Além disso, foi realizada a identificação estrutural (determinação experimental das propriedades 
modais da estrutura), através do método de subespaços estocásticos SSI-DATA. Para tal, foram 
realizados dois tipos de ensaios, quais sejam,vibração ambiente e vibração por impactos 
aleatórios. Para a identificação estrutural, foram utilizados para a estimação dos parâmetros 
modais, apenas os ensaios de vibração livre e de vibração ambiente (com impactos aleatórios). 
Para representação gráfica das formas modais experimentais, utilizou-se o modelo em elementos 
finitos da estrutura por meio da introdução dos autos vetores estimados. Por fim, fez-se a análise 
dos efeitos dinâmicos devidos à turbulência atmosférica, de acordo com a NBR6123:1988. 
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A Figura 16 mostra os acelerômetros utilizados nos ensaios de monitoramento dinâmico do 
edifício e a Figura 17 apresenta, a título de ilustração, a primeira forma modal obtida graficamente 
através do modelo numérico em elementos finitos da estrutura do edifício. 

 
Figura 16 – Acelerômetro Uniaxial (esquerda) e Triaxial (direita) instalados no Pavimento Térreo. 

 

 
Figura 17 – Modelo Numérico da Estrutura - 1º Forma modal com frequência de 0,60Hz apresentando modo 

de flexão no plano longitudinal (x, z). 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Resultados da avaliação superficial do concreto 

Através da esclerometria, foi obtida uma resistência média de 21,49MPa para o concreto para as 
regiões íntegras do edifício (2º pavimento). Já para as regiões danificadas foi encontrada uma 
resistência média de 16,01MPa, indicando uma possível queda de resistência do concreto devido 
ao incêndio e a heterogeneidade dos concretos analisados. Cabe ressaltar que, apesar da 
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utilização da equação mais conservadora indicada pelo fabricante, as resistências médias obtidas 
ficaram acima do esperado, levando-se em conta que na época da construção do edifício (década 
de 1970) era comum o emprego de concretos com resistências na faixa de 13,5 a 15MPa. Pode-
se inferir, a partir destes resultados, que o concreto empregado na construção do edifício era de 
boa qualidade, e que também deve ter ocorrido um ganho de resistência com o tempo. 

Contudo, ressalta-se que o ensaio com esclerômetro leva em conta apenas a dureza superficial 
do concreto, no qual, as fissuras internas que o mesmo possa apresentar não afetam, 
teoricamente, as estimativas de resistência à compressão, uma vez que os elementos estruturais 
dos ensaios nos pavimentos afetados pelo fogo encontram-se bastante fissurados e que os 
resultados do ensaio de esclerometria sofrem influência de diversos fatores, conforme citado no 
anexo C da NBR 7584:2012, dentre os quais pode-se destacar a influência da idade e de 
superfícies calcinadas por altas temperaturas (incêndio), tendo como principal resultado deste 
ensaio a verificação da heterogeneidade entre o concreto afetado diretamente pela ação do fogo e 
o não exposto a tal situação deletéria.   

3.2. Resultados da avaliação do concreto através do ultrassom 

Os resultados obtidos indicam um concreto de boa qualidade (com velocidade de pulso superior a 
3500m/s) apenas no 2º pavimento, o qual não foi atingido pelo incêndio. Para o ensaio, com 
medida direta de velocidade de pulso, tem-se uma velocidade de 4556m/s, que corresponderia a 
um fck=38,26 MPa, empregando-se a equação proposta por Turgut (2004); um módulo de 
Elasticidade de 15GPa, empregando-se norma britânica BS 1881:1986; e um concreto de 
excelente qualidade de acordo com os critérios da norma a norma IS 13311: 1992.  

Entretanto, para o concreto dos pavimentos afetados pelo incêndio, a velocidade de pulso obtida é 
bem menor, com valores chegando a 476m/s no 8ª pavimento, o que corresponderia, empregando 
a equação proposta por Turgut (2004), a um fck=1,65MPa (extremamente baixo) e um concreto 
de qualidade duvidosa, de acordo com a norma IS 13311: 1992. Todavia, há que se considerar a 
correlação entre velocidade de pulso e resistência a compressão com reservas para o concreto 
danificado pelo incêndio, em função do estado de fissuração severa observada. Observou-se 
também que a velocidade de pulso no concreto dos pilares é superior aos das vigas, o que 
também é corroborado pelo fato do concreto das vigas ter sido mais severamente danificado pelo 
incêndio.  

3.3. Resultados dos Ensaios de Testemunhos de concreto 

Através dos ensaios realizados nos testemunhos de concreto, obteve-se uma resistência à 
compressão média 30,09 MPa e um valor para módulo de elasticidade médio de 28,36 GPa, 
descartando-se, para ambos os resultados, os valores espúrios obtidos. Valores estes 
considerados acima do esperado, visto que na época da construção do Edifício (1970), o fck usual 
de projeto para edifícios em Belém era de 13,5 a 15 MPa. Cabe ressaltar que o valor de módulo 
de elasticidade médio obtido está abaixo do valor do módulo de elasticidade teórico calculado 
conforme a NBR 6118:2014, em função da resistência à compressão média obtida. 

Entretando, Deve-se ter cuidado ao analisar estes resultados, pois os elementos estruturais do 
Edifício (vigas e pilares) apresentam-se bastante fissurados, devido a sua exposição a altas 
temperaturas durante o incêndio ocorrido no edifício. 

3.4. Resultados dos Ensaios de tração das barras de aço 

No que diz respeito à resistência das barras de aço ensaiadas, foram observadas tensões de 
escoamento de 450 MPa e 460 MPa, para as barras localizadas no 8° e 10° pavimentos, 
respectivamente. Tais valores são inferiores ao valor esperado de 500MPa, para um aço CA-50, 
de acordo com os valores de referência da NBR EB-3/67. No que diz respeito ao módulo de 



 

XIII Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas 

XIII Congreso Internacional sobre Patología y Rehabilitación de Estructuras 

XIII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation 
 

7-9  September, 2017, Crato (Ceara), Brasil 
 

 

 

Avaliação dinâmica e estrutural de edifício pós-incêndio, visando concepção de projeto de reforço   

13 

elasticidade, obteve-se valores de 130GPa e 97GPa, respectivamente, para as barras localizadas 
no 8° e 10° pavimentos, estando estes valores muito abaixo do valor usual para o aço que é de 
210GPa, de acordo com a NBR NB-1/60, ambas as normas vigentes durante o período de projeto 
e construção do edifício. Estes resultados indicam que estas armaduras devem ter sofrido danos 
no material devido às elevadas temperaturas atingidas durante o incêndio, nos quais pode-se 
verificar uma redução maior nos valores de módulo de elasticidade em relação a resistência a 
tração. A redução do módulo de elasticidade das barras de aço também causa perda de rigidez 
nos elementos estruturais (vigas e pilares). 

3.5. Resultados das provas de carga instrumentadas 

As cargas máximas de ensaio obtidas durante o procedimento foram de 30tf e 23,8tf, para as 
vigas íntegra e danificada, respectivamente. 

A Figura 18 apresenta a comparação das curvas carga versus deslocamento máximo (flecha, no 
meio do vão) para as duas vigas, utilizada para a avaliação da perda de rigidez à flexão global das 
vigas. 

 

Figura 18 – Comparação entre os gráficos carga (Tf) vs deslocamento máximo (mm) para as vigas íntegra 

e danificada. 

O Quadro 1 apresenta uma avaliação de perda de rigidez global da viga, no que diz respeito a 
aumento de deslocamentos (flecha máxima no meio do vão), de acordo com as fases de 
carregamento (aplicação de carga) do gráfico da Figura 19. Observa-se que a rigidez global da 
viga danificada é apenas 35% da rigidez da viga íntegra. Ou seja, a viga danificada perdeu 64% 
de rigidez em relação à viga íntegra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Avaliação de perda de rigidez global das vigas 
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Carga (Tf) 

Deslocamento no  
meio do vão (mm) 

Rigidez  
Relativa 

Viga íntegra Viga Danificada 

5 0,29 0,83 0,35 

10 0,76 2,08 0,37 

15 1,2 3,38 0,36 

20 1,69 4,73 0,36 

23,8 2,04 5,9 0,35 

25 2,17 -  - 

30 2,67 -  - 

Rigidez Relativa média 0,35 

 

A Figura 19 apresenta a comparação das curvas carga versus curvatura para as duas vigas, 
utilizada para a avaliação da perda de rigidez à flexão da seção do meio do vão das vigas.  

  

Figura 19 – Comparação entre os gráficos carga vs curvatura para as vigas íntegra e danificada.  

O Quadro 2 apresenta uma avaliação de perda de rigidez da seção do meio do vão, no que diz 
respeito a aumento de curvatura, de acordo com as fases de carregamento (aplicação de carga) 
do gráfico da Figura 20. Observa-se que a rigidez da seção central da viga danificada é apenas 
44% da rigidez da seção da viga íntegra. Ou seja, a seção da viga danificada perdeu 56% de 
rigidez em relação à seção da viga íntegra. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Avaliação de perda de rigidez da seção do meio do vão das vigas 
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Carga (Tf) 
Curvatura (10^-6/m) Rigidez  

Relativa 
Viga íntegra Viga Danificada 

5 36,56 84,98 0,43 

10 87,48 196,16 0,45 

15 136,97 309,34 0,44 

20 185,85 421,03 0,44 

23,8 - 517,97  - 

25 236,11 -  - 

30 284,2 -  - 

Rigidez Relativa média 0,44 

 

Estas perdas de rigidez, observadas nas provas de carga, se devem, indubitavelmente, aos danos 
causados pelo incêndio, os quais ficaram evidentes nos ensaios de caracterização dos materiais 
concreto e aço, onde se observou a perda de rigidez do concreto e do aço. Ressalta-se que esta 
perda de rigidez observada se deve também a perda parcial de aderência que deve ter ocorrido 
entre o concreto e o aço devido às diferenças nos coeficientes de dilatação térmica do concretoe 
do aço em elevadas temperaturas, como ressaltou William et al (2009). 

3.6. Resultados da análise das deformações dos pilares 

Os resultados obtidos para as deformações dos pilares instrumentados variaram na faixa de 140 
µm/m e 330 µm/m, se encontrando, portanto, em uma faixa razoável de deformação, distantes das 
deformações máximas às quais o concreto pode ser submetido. Ressalta-se, porém, a 
preocupação com o fato dos pilares dos pavimentos atingidos pelo incêndio apresentarem fissuras 
significativas que atravessam toda a seção. 

3.7. Resultado da análise linear estática e monitoração e análise de vibrações 

Quanto a análise linear estática, foipossível a determinação numérica dos esforços solicitantes 
nos elementos estruturais do Prédio. 

No que diz respeito a avaliação das vibrações segundo a NBR15307:2006, obteve-se em toda a 
extensão dos espectros dos sensores instalados índices de vibração abaixo do limite de V=10, ou 
seja, conclui-se, baseado nas diretrizes da norma NBR15307:2006, que não há danos associados 
aos níveis de vibração ambiente registrados. Em outras palavras, de acordo com esta norma, 
pode-se dizer que a estrutura não apresenta amplitudes de vibração acentuadas, que poderiam 
estar associadas a danos na mesma.  

No que diz respeito à análise modal experimental, observa-se que a estrutura apresenta uma 
frequência fundamental de vibração de 0,60Hz, que corresponde a um período de 1,66s, o qual, 
de acordo com a NBR6123, uma edificação com período maior do que 1s pode apresentar 
importante resposta flutuante na direção do vento médio.   

Empregando a expressão apresentada na NBR6123 para o cálculo do período, considerando a 
altura do edifício h=65m, chega-se aos seguintes valores, respectivamente, para período e 
frequência: T=1,025 e f= 0,95 Hz. Ou seja, interpretando-se esta formula como produzindo valores 
médios para edifícios de uma determinada altura, depreende-se que o valor da frequência 
fundamental do edifício em questão medida experimentalmente (f=0,60Hz) é baixa. 

4. Conclusões 
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Os resultados obtidos puderam fundamentar recomendações para a concepção do projeto de 
reforço estrutural do prédio. Pôde-se verificar que os elementos estruturais dos pavimentos 
afetados diretamente pela ação do fogo apresentaram propriedades mecânicas, rigidez e 
integridade estrutural bastante inferiores em relação aos pavimentos íntegros (não afetados 
diretamente pela ação do sinistro). 

Para o projeto de reforço estrutural, recomenda-se considerar que as vigas danificadas pelo 
incêndio, em sua condição atual, têm a capacidade resistente apropriada para suportar o peso 
próprio das vigas e lajes existentes, com coeficiente de segurança igual a 1(um) e os pilares 
afetados pelo incêndio, em sua condição atual, têm a capacidade resistente para suportar o peso 
próprio da estrutura existente com coeficiente de segurança igual a 1(um), e uma parcela parcela 
do efeito do vento (assumida aqui como 50%). Assim, recomenda-se projetar o reforço das vigas 
para absorver toda a sobrecarga, peso das divisórias e revestimentos e mais 30% do peso próprio 
das vigas e lajes existentes e o reforço dos pilares deve ser projetado para suportar 50% das 
cargas de vento, toda a sobrecarga, todo o peso de divisórias e revestimentos, e 30% do peso 
próprio da estrutura de concreto armado (das vigas, lajes e pilares). Deve-se, também, 
providenciar a demolição e reconstrução das lajes existentes, empregando-se material de 
enchimento leve (isopor). O projeto de reforço deverá levar em conta os resultados das análises e 
ensaios apresentados no presente trabalho. 

Aconselha-se, também, a utilização de revestimentos do piso leve, e divisórias leves, evitando-se 
a utilização de alvenaria interna. Além disso, deve-se conceber o projeto de reforço considerando 
um tratamento das manifestações patológicas observadas, em especial as fissuras e trincas 
constatadas nas vigas e pilares. O projeto executivo de reforço deverá ser validado de acordo 
preconizado na norma NBR6118:2014, no que se refere a Avaliação de Conformidade de Projeto. 

Referências Bibliográficas 

ARIOZ, O. Effects of elevated temperatures on properties of concrete. Fire Safety Journal. 
Eskisehir, Turquia, v.42, p . 516-522, 2007 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1960). NB-1 — Cálculo e execução de 
obras de concreto armado. Rio de Janeiro. 

______ (1967). EB-3 — Barras e fios de aço destinados a armadura de peças de concreto 
armado. Rio de Janeiro. 

______ (1988). NBR6123 — Forças devidas ao vento em edificações. Rio de Janeiro. 

______ (2005). NBR15307 — Ensaios não destrutivos - Provas de cargas dinâmicas em grandes 
estruturas - Procedimento. Rio de Janeiro. 

______ (2008). NBR8522 — Concreto - Determinação do módulo estático de elasticidade à 
compressão. Rio de Janeiro. 

______ (2012). NBR15200 — Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Rio de 
Janeiro. 

______ (2012). NBR15200 — Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Rio de 
Janeiro. 

______ (2013). NBR8802 — Concreto endurecido — Determinação da velocidade de propagação 
de onda ultrassônica. Rio de Janeiro. 

______ (2014). NBR6118 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro. 

______ (2015). NBR7680-1 — Concreto - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de 
estruturas de concreto - Parte 1: Resistência à compressão axial. Rio de Janeiro. 

______ (2012). NBR7584 — Concreto endurecido — Avaliação da dureza superficial pelo 
esclerômetro de reflexão — Método de ensaio. Rio de Janeiro. 



 

XIII Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas 

XIII Congreso Internacional sobre Patología y Rehabilitación de Estructuras 

XIII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation 
 

7-9  September, 2017, Crato (Ceara), Brasil 
 

 

 

Avaliação dinâmica e estrutural de edifício pós-incêndio, visando concepção de projeto de reforço   

17 

BRITISH STANDARD INSTITUTE (1986). BS 1881:1986 — Testing concrete. Recommendations 
for measurement of velocity of ultrasonic pulses in concrete. London, United Kingdom. 

COELHO, A. L. Incêndios em edifícios. Editora Orion, primeira edição – outubro de 2010. 

COSTA, C.N; SILVA, V.P Estruturas de concreto armado em situação de incêndio. XXX Jornadas 
Sul Americanas de Engenharia Estrutural, 21p.2002. 

GEORGALI, B; TSAKIRIDIS, P.E. Microstructure of fire-damaged concrete. A case study. Cement 
& Concrete Composites. Atenas, Grécia, v. 27, p. 255-259, 2005.. 

INDIAN STANDARD (1992). IS 13311-1 — Method of Non-destructive testing of concret, Part 1: 
Ultrasonic pulse velocity. Nova Delhi, Indian. 

LIMA, R.C.A. Investigação  do comportamento de concretos em temperaturas elevadas. 
257p.Tese(Doutorado)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005. 

METHA, P.K; MONTEIRO, P.J.M. Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. 3 ed. São 
Paulo: IBRACON, 2008. 

PRADO, E. P. “Intervenções em estruturas de concreto” Dissertação (Mestrado) – Departamento 
de Engenharia de Estruturas da Escola politécnica da USP. São Paulo, 1998. 

SILVA, J.S. Estudo de Concretos de Diferentes resistências á Compressão Submetidos a Altas 
Temperaturas Sem e Com Incorporação de Fibras de Politereftalato de Etileno (PET). 
Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013. 

SILVA, V.P., FAKURY, R. H., RODRIGUES, F. C., PANONNI, F. D. “A real fire in small 
apartmente: a case study”. SIF’06 INTERNATIONAL WORKSHOP STRUCTURES IN FIRES. 
Aveiro, 2006. 

SOUZA, D. J., DE LA TORRE, E. M., KOSLOSKI, F., SILVESTRO, L., LEME, L. B. P., 
MEDEIROS, M. H. F., “Obtenção da Resistência à Compressão do Concreto de Viadutos 
Localizados na Região de Curitiba por Métodos de Ensaios Não Destrutíveis: Esclerometria e 
Ultrassom”. 18º ENACOR – Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, ISSN 1807-5568, 
Foz do Iguaçu, 2015. 

TURGUT, P. “Research into the correlation between concrete strength and UPV values”, NDT.net, 
The e-journal of Nondestructive Testing, Vol. 9, No. 12, 2004. 

WILLAM, K.; Xi, Y.; Lee, K; Kim, B., “Thermal response of reinforced concrete structures in nuclear 
power plants”, SESM N.o 02-2009, University of Colorado at Boulder. 



 

XIII Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas 

XIII Congreso Internacional sobre Patología y Rehabilitación de Estructuras 

XIII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation 
 

7-9  September, 2017, Crato (Ceara), Brasil 
 

 

 

Título abreviado do artigo, usando no máximo 100 caracteres incluindo os espaços em branco   

18 

 

 


