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Resumo 
 

Um edifício de 18 pavimentos em concreto armado localizado na cidade de Belém/PA, foi atingido por um 
incêndio de grandes proporções em agosto de 2012. O incêndio causou danos estruturais decorrentes das 
reações físico-químicas desencadeadas pelas altas temperaturas a qual o prédio foi submetido. Este trabalho 
teve como objetivo a realização de provas de carga instrumentadas visando a comparação do comportamento 
entre uma viga íntegra e outra danificada pelo fogo. Em cada viga analisada, foi aplicada uma carga 
concentrada no meio do vão, com o auxílio de um conjunto bomba-cilindro hidráulico. Para monitoramento 
dos elementos estruturais, foram utilizados transdutores (sensores) de deslocamentos e extensômetros 
(strain-gauges). Os resultados indicaram uma perda de rigidez da seção danificada em 56% em relação à 
seção da viga íntegra, e referente a flexão global, uma perda de 64% de rigidez da viga danificada em relação 
à viga íntegra. Concluiu-se que os elementos estruturais expostos ao incêndio tiveram a capacidade de carga 
consideravelmente reduzida. 
Palavra-Chave: Provas de carga, Avaliação estrutural, Comparação de rigidez.  

 

Abstract 
 

A eighteen-story reinforced concrete building located in the city of Belém/PA, was hit by a fire of great 
proportions in August 2012.  The fire caused structural damages inherent to the physicochemical reactions 
triggered by the high temperatures to which the building was subjected. The objective of this work is the 
analysis of instrumented load tests to compare the behavior of an intact beam and a damaged one. In each 
beam, a concentrated load was applied at midspan, with a hydraulic pump-cylinder assembly. For the 
monitoring of the structural elements, transducers (sensors) of displacements and strain-gauges were used. 
The results indicated a loss of stiffness of the damaged section by 56% with respect to the section of the intact 
beam, and referring to global bending, a loss of 64% of stiffness of the damaged beam with respect to the 
intact beam. It was concluded that the structural elements exposed to the fire had their load capacity 
considerably reduced. 
Keywords: Load tests, Structural evaluation, Stiffness comparison. 

  



 

ANAIS DO 60º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2018 – 60CBC2018 2 

1 Introdução  

Um edifício localizado no Município de Belém-PA, foi atingido por um grande incêndio em 
2012, o qual ocasionou uma significativa deterioração estrutural. Construído em 1976, o 
prédio abrigava a sede do Ministério da Fazenda, bem como, diversos órgãos públicos, os 
quais tiveram suas atividades interrompidas na edificação após a ocorrência do fato. Com 
o intuito de definir as medidas a serem tomadas para recuperação do prédio, foram 
realizados diversos ensaios visando o mapeamento das patologias decorrentes do sinistro. 
O prédio objeto do estudo é composto por 18 pavimentos, dos quais 8 (8º ao 15º) foram 
atingidos diretamente pelo fogo, sendo os mais prejudicados os andares que vão do 8º ao 
13º pavimentos.  
O concreto por possuir uma composição polifásica apresenta certas particularidades 
quando submetido à ação do fogo, devido ser um material incombustível e de baixa 
condutividade térmica, não contribui para a propagação do incêndio e nem libera gases 
tóxicos, o que consiste em uma vantagem no momento de extinguir o sinistro. No entanto, 
ao ser submetido à elevadas temperaturas, ocorre um comportamento díspar entre seus 
elementos, principalmente devido a não equivalência térmica entre a pasta de cimento e os 
agregados (Feigelson et al, 2013). Na incidência de um incêndio, o concreto passa por uma 
série de modificações em suas propriedades, a gravidade dessas alterações está atrelada 
ao tempo e à temperatura em que a estrutura fica submetida à ação do fogo (BRITEZ, 
2011). Na figura 1 é possível identificar os efeitos sofridos pelo concreto conforme o 
aumento da temperatura, sendo que muitos desses efeitos estão relacionados com as 
alterações sofridas na microestrutura. Essas modificações se restringem basicamente às 
propriedades físico-químicas da pasta cimentícia, dos agregados e como já foi dito 
anteriormente na disparidade do comportamento térmico entre os agregados e a pasta 
cimentícia (Fernandes et al, 2017). 
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Figura 1: Comportamento do concreto em função da evolução da temperatura (Britez, 2011) 

 

Na pasta cimentícia o principal fenômeno que contribui para alteração da sua microestrutura 
é a perda de água livre tanto as contidas nos poros como as associadas ao silicato de cálcio 
hidratado, elemento responsável pela evolução da resistência no processo de hidratação 
do cimento (Feigelson et al, 2013), o vapor proveniente da evaporação dessa água exerce 
um aumento de pressão nos poros no interior do elemento, de modo que ultrapassa a 
resistência do concreto à tração, ocasionando microfissuração excessiva, que resulta na 
perda de resistência à compressão e redução do módulo de elasticidade (Britez, 2011). O 
FIB Bulletin n° 38 (2007) evidencia outro fator preocupante decorrente do aumento de 
pressão nos poros, o fenômeno de lascamento (Spaling), que ocorre quando à altas 
temperaturas, a estrutura interna do elemento expulsa frações de concreto, fazendo com 
que a armação seja exposta e sofra ação direta do fogo, conforme apresenta a Figura 2. 
 

 
Figura 2: Viga do 8° Pavimento do edifício com armadura exposta. 
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Semelhante ao que ocorre com o concreto, o aço em situações de incêndio também sofre 
alterações termomecânicas relevantes. De acordo com a NBR 15200:2012, o módulo de 
elasticidade e a resistência a tração do aço sofrem uma redução atribuída ao aumento de 
temperatura, a qual pode ser estimada por meio de um coeficiente redutor. Este coeficiente, 
obtido experimentalmente, no caso da resistência à tração é influenciado pela composição 
mineralógica, pelo tratamento termo metalúrgico do aço e pela tensão que provoca uma 
deformação residual (Costa, 2008); a alteração desta propriedade mecânica é um fator 
determinante para a degeneração do concreto armado.  

Uma propriedade térmica muito importante a ser considerada em caso de incêndios em 
estruturas de concreto armado é o calor específico pois ele está associado à variação 
térmica de um material ao receber calor, sendo que quanto maior o valor dessa propriedade 
maior será a quantidade de calor necessária para que haja variações de temperatura 
(Costa, 2008). Apesar do concreto e o aço apresentarem coeficientes de dilatação térmicos 
muito próximos, o que possibilita a utilização dos materiais conjuntamente, o aço possui 
calor específico inferior ao do concreto. Sendo o aço um bom condutor de calor, enquanto 
o concreto se comporta como um isolante térmico, estas diferenças causam dilatações 
diferenciadas e consequentemente afeta diretamente a aderência entre os dois materiais 
quando o concreto armado é submetido à altas temperaturas (Morales et al, 2011). 

Devido ao aço ser um material sensível às variações de temperatura como supracitado, o 
cobrimento fornecido pelo concreto na estrutura fornece uma proteção para as armaduras. 
Porém, quando ocorre o fenômeno de lascamento, essa camada sofre degradação, 
causando exposição da armação, o que eventualmente pode causar uma corrosão por 
reação eletroquímica no aço o que agrava a perda da capacidade portante da estrutura 
(Feigelson et al, 2013). 

Como forma de analisar a segurança estrutural de edifícios acometidos por incêndios a 
prova de carga é um método experimental de grande eficiência. De acordo com a NBR 
9607:2012, a prova de carga baseia-se no conjunto de atividades destinadas a analisar o 
desemprenho de uma estrutura sob a aplicação de cargas de intensidade e natureza 
previamente estabelecidas. Os carregamentos de prova podem ser feitos de duas formas: 
estático ou dinâmico. Na prova de carga estática a observação é feita mediante aplicação 
do carregamento lentamente enquanto que na dinâmica o comportamento é observado 
quando na estrutura é aplicada um impacto, ou um carregamento que varia rapidamente de 
intensidade ou posição, o que geralmente ocasiona vibrações (ver, por exemplo, Oliveira, 
2006). 

Ainda de acordo com a NBR 9607:2012, para a realização de uma prova de carga é 
necessário a avaliação da obra sob os aspectos de projeto, materiais, controle de execução 
e estado de conservação e utilização. No entanto, esta norma abrange também casos 
especiais, como a situação de obra antiga para as quais os registros técnicos não são 
conhecidos e/ou insuficientes.  

 

No caso do edifício em questão, os projetos executivos estavam arquivados no próprio 
prédio, e foram totalmente destruídos durante o incêndio. Assim, houve a necessidade de 
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inspeções visuais e levantamento das características geométricas do edifício (as built), 
identificação das armaduras e ensaios diversos para caracterização dos materiais, 
conforme apresentado em Souza et al, 2013. 

O objetivo deste estudo é a análise de provas de carga instrumentadas visando a 
comparação entre a curva carga-deslocamento e carga-curvatura de duas vigas principais 
do edifício, sendo um em situação íntegra e outra atingida diretamente pelo fogo, conforme 
descrição mais detalhada a seguir. 

 

2 Metodologia  

 
A fim de avaliar o comportamento das peças devido aos danos causados pelo incêndio, 
foram realizadas provas de carga instrumentas em duas vigas do edifício, sendo um ensaio 
correspondente a uma viga íntegra (não acometida pelo fogo) e outro referente a uma viga 
visivelmente danificada pelo sinistro. Ressalta-se que ambas as vigas possuíam mesma 
configuração geométrica e armadura. 

Os ensaios foram realizados na viga íntegra V8, no piso do 4º pavimento, e na viga 
danificada V12, no piso do 9º pavimento, equivalente ao teto do 8º pavimento, andar mais 
afetado pelo incêndio. Em cada ensaio, foi utilizado um sistema composto por: um cilindro 
hidráulico (macaco) alimentado por uma bomba hidráulica, viga de reação, ancoragem com 
tirantes no pavimento inferior, transdutores (sensores) de deslocamentos e extensômetros 
de resistência elétrica do tipo strain-gauges. A tabela 1 apresenta a relação dos sensores 
instalados nas duas vigas ensaiadas, dos quais apenas os sensores C1 e C2 não foram 
instalados na viga danificada em função da superfície da mesma estar extremamente 
danificada. 
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Tabela 1 – Relação dos sensores utilizados na prova de carga. 

 
 

Os extensômetros foram instalados aos pares (NA1 e NA2; CA1 e CA2; PA1 e PA2), em 
posições simétricas das vigas, em uma seção central, para proporcionar redundância ao 
ensaio, em relação à análise de deformações. Os transdutores de deslocamentos 
(T1:E1:2,5 e T1:D1:2,5; T2:E2:5,0 e T2:D2:5,0; T0:0,0 e T0 INF) foram posicionados de 
forma simétrica em relação ao meio do vão. Em cada ensaio, aplicou-se uma carga 
concentrada no meio do vão das vigas, através de um cilindro hidráulico reagindo contra 
uma estrutura metálica de reação afixada as colunas do andar abaixo por intermédio de 
tirantes. As Figuras 3 e 4 apresentam os croquis de localização dos extensômetros e dos 
transdutores de deslocamento, respectivamente. 
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Figura 3 – Croqui de localização dos extensômetros afixados na viga íntegra (esquerda) e viga 
danificada(direita). 

 

 
Figura 4 – Croqui de localização dos transdutores de deslocamento afixados nas vigas ensaiadas. 

 

Ressalta-se que no ensaio de tração da armadura da viga diretamente atingida pelo sinistro 
e observou-se uma redução no valor do módulo de elasticidade em 38% (ver Souza et al, 
2017).  
Por questões de segurança, as cargas utilizadas foram abaixo da capacidade máxima 
estimada para as estruturas. A força aplicada foi monitorada através de uma célula de carga 
posicionada sobre o macaco, cujo valor foi comparado com o manômetro da bomba 
hidráulica. As figuras 5, 6 e 7 apresentam as vistas e materiais utilizados nos ensaios.  
 



 

ANAIS DO 60º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2018 – 60CBC2018 8 

 
Figura 5 – Ensaio 1: macaco e sistema de reação posicionado sobre a viga íntegra. 

 

 
Figura 6 – Ensaio 1: viga íntegra, vista dos tirantes no pavimento inferior (Autores). 

 

 
Figura 7 – Ensaio 2: viga danificada, vista lateral dos dispositivos 

utilizados na prova de carga (Autores). 
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Na viga íntegra foi aplicada uma carga máxima de 30 tf, em seis estágios de 5 tf força cada. 
O descarregamento foi feito em três estágios de 10 tf cada. O Ensaio teve a duração de 
aproximadamente 10 min (600 segundos). Já na viga danificada, foi aplicada uma carga 
máxima de 23,8 tf. O ensaio teve a duração de aproximadamente 12,5 min (750 segundos). 
As figuras 8 e 9 apresentam os históricos de carregamento para os ensaios nas vigas 
íntegra e danificada, respectivamente. 
 

 
Figura 8 – Ensaio 1: viga íntegra, histórico de carregamento aplicado. 

 

 
Figura 9 – Ensaio 2: viga danificada, histórico de carregamento aplicado  

 

3 Resultados e discussão  

3.1 Resultados da viga íntegra  

3.1.1 Resultados referentes às deformações 

A figura 10 mostra os históricos de deformação obtidos com os extensômetros instalados 
na seção central da viga. Observa-se que as deformações dos extensômetros instalados 
aos pares em um mesmo nível (em relação à altura da seção) apresentam ótima 
consistência, já que resultaram em valores próximos. 
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Figura 10 – Ensaio 1: viga íntegra, carga máxima de 30 tf. 

Histórico de deformações. 

 
A figura 11 apresenta o gráfico de deformação versus carga, para a seção central 
instrumentada. As deformações correspondentes a uma carga de 30 tf são baixas, sendo 
a deformação máxima de compressão igual a cerca de -100 μm/m (-0,01 %) e a deformação 
máxima de tração igual a cerca de 220 μm/m (0,022 %). 
 

 
Figura 11 – Ensaio 1: viga íntegra, carga máxima de 30 tf. 

Relação ente deformação e carga. 

 
A figura 12 apresenta o campo de deformações na seção, para vários níveis de 
carregamento. Os símbolos circulares no gráfico representam as deformações medidas 
através dos extensômetros para cada nível de carregamento. Verifica-se a confirmação da 
hipótese de seção plana com variação linear do campo de deformações na seção e que a 
posição da linha neutra se mantém fixa para vários níveis de carga, o que confirma também 
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o comportamento linear, tanto para as deformações no topo quanto na base da seção. 
Observa-se ainda que os extensômetros instalados no concreto foram posicionados 
ligeiramente acima da linha neutra, justificando as baixas deformações observadas. 
 

 
Figura 12 – Ensaio 1: viga íntegra, carga máxima de 30 tf. 

Distribuição de deformações na seção para vários níveis de carga.  
 
A partir do gráfico da figura 11 pode-se calcular as curvaturas da seção, que nada mais são 
do que a inclinação (coeficiente angular) da reta correspondente ao campo de deformações. 
Assim a curvatura φ pode ser calculada através da equação 1. 
 

φ=
εt−εb
∆y

           (Equação 1) 

onde εt e εb são as deformações axiais no topo e na base da seção e Δy é a distância entre 
os pontos de medição das deformações. Os resultados são mostrados na figura 13. 
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Figura 13 – Ensaio 1: viga íntegra, carga máxima de 30 tf. 

Relação entre carga e curvatura. (Autores) 

 
3.1.2 Resultados referentes aos deslocamentos  

A figura 14 apresenta os resultados dos transdutores de deslocamentos. Os resultados dos 
transdutores de um mesmo par (instalados simetricamente opostos em relação à seção 
central) apresentam ótima consistência já que resultaram em valores próximos. 
 

 
Figura 14 – Ensaio 1: viga íntegra, carga máxima de 30 tf. 

Histórico de deslocamentos. (Autores) 
 

A figura 15 representa o gráfico de deslocamento versus carga para todos os transdutores. 
O deslocamento máximo no meio do vão correspondente a carga máxima de 30 tf foi cerca 
de 2,7 mm. 
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Figura 15 – Ensaio 1: viga íntegra, carga máxima de 30 tf. 

Relação ente deslocamentos e carga (Autores) 
 

A figura 16 apresenta os deslocamentos ao longo do comprimento da viga para diversos 
níveis de carregamento. Observa-se que há um engastamento parcial nos apoios da viga, 
indicando a ocorrência de curvatura negativa na região dos apoios, a qual está associada 
a um momento fletor negativo. 
 

 
Figura 16 – Ensaio 1: viga íntegra, carga máxima de 30 tf. 

Deslocamentos ao longo do comprimento da viga. (Autores) 
 

3.2 Resultados da viga danificada  

 
3.2.1 Resultados referentes às deformações  

A figura 17 mostra os históricos de deformação obtidos com os extensômetros instalados 
na seção central, conforme descrito na tabela 1. Observa-se que as deformações dos 
extensômetros instalados aos pares em um mesmo nível (em relação à altura da seção) 
apresentam ótima consistência, já que resultaram em valores próximos. 
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Figura 17 – Ensaio 2: viga danificada, carga máxima de 23,8 tf. 

Histórico de deformações (Autores) 

A figura 18 apresenta o gráfico de deformação versus carga. As deformações referentes à 
carga de 23,8 tf são mais elevadas do que as deformações da viga íntegra. A deformação 
máxima de compressão, do aço na face superior, foi igual a cerca de -270 μm/m = -0,027 
cm/m = -0,027%. A deformação máxima de tração, do aço na face inferior, foi igual a cerca 
de 350 μm/m = 0,035 cm/m = 0,035%. 

 
Figura 18 – Ensaio 2: viga danificada, carga máxima de 23,8 tf. 

Relação entre deformação e carga. (Autores) 

A figura 19 apresenta o campo de deformações na seção, para vários níveis de 
carregamento, os símbolos circulares no gráfico representam as respectivas deformações. 
Ao contrário do que ocorreu para a viga íntegra, a posição da linha neutra não se manteve 
fixa para os diversos níveis de carga. 



 

ANAIS DO 60º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2018 – 60CBC2018 15 

 

Figura 19 – Ensaio 2: viga danificada, carga máxima de 23,8 tf. 
Distribuição de deformações na seção para vários níveis de carga. (Autores) 

 

A partir do gráfico da figura 19 pode-se calcular as curvaturas da seção. Os resultados são 
mostrados na figura 20. 
 

 
Figura 20 – Ensaio 2: viga danificada, carga máxima de 23,8 tf. 

Relação entre carga e curvatura. (Autores) 
 
 

3.2.2 Resultados referentes aos deslocamentos  

 
A figura 21 apresenta os resultados referentes aos transdutores de deslocamentos, para a 
viga danificada. Observa-se que os resultados dos transdutores de um mesmo par 
(instalados simetricamente opostos em relação à seção central) apresentam ótima 
consistência, já que resultaram em valores muito próximos. 
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Figura 21 – Ensaio 2: viga danificada, carga máxima de 23,8 tf. 

Histórico de deslocamentos. (Autores) 
 

A figura 22 mostra o deslocamento versus carga para todos os transdutores. 
O deslocamento máximo correspondente a carga de 23,8 tf foi cerca de 6 mm, maior do 
que o deslocamento máximo da viga íntegra, igual a 2,7 mm, para uma carga de 30 tf (ver 
figura 15). Evidenciando perda de rigidez na viga danificada em relação à viga íntegra. 
 

 
Figura 22 – Ensaio 2: viga danificada, carga máxima de 23,8 tf. 

Relação entre deslocamento e cargas. (Autores) 
 

A figura 23 apresenta os deslocamentos ao longo do comprimento da viga para diversos 
níveis de carregamento. A deformação da viga revela um engastamento parcial nos apoios, 
indicando a ocorrência de curvatura negativa na região dos apoios, associada a um 
momento fletor negativo. 
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Figura 23 – Ensaio 2 – Viga danificada, carga máxima de 23,8 tf. 

Deslocamentos ao longo do comprimento da viga. (Autores) 

 

3.3 Comparativo entre as vigas íntegra e danificada  

Realizar as provas de carga em uma viga íntegra e outra danificada pelo incêndio teve 
como objetivo permitir uma comparação entre as rigidezes das mesmas, já que se partiu 
da premissa que os danos causaram perda de rigidez e de resistência destas vigas. Assim, 
é importante comparar esta perda de rigidez, tanto para a seção do meio do vão 
instrumentada com extensômetros, quanto para a viga como um todo. 
 
3.3.1 Avaliação da perda de rigidez à flexão da seção no meio do vão  

Para a avaliação da perda de rigidez à flexão da seção do meio do vão, pode-se comparar 
os gráficos carga versus curvatura para as duas vigas (ver figura 13 e figura 20). Estas 
curvas são comparadas em um mesmo gráfico, na figura 24. 
 

 
Figura 24 – Comparação entre os gráficos carga versus curvatura  

para as vigas íntegra e danificada. (Autores) 

A tabela 2 apresenta uma avaliação de perda de rigidez da seção, no que diz respeito ao 
aumento de curvatura, de acordo com as fases de carregamento (aplicação de carga) do 
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gráfico da figura 24. 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. 
 

Tabela 2 – Avaliação de perda de rigidez da seção do meio do vão. (Autores) 

 
 
3.3.2 Avaliação da perda de rigidez à flexão global da viga  

Para a avaliação da perda de rigidez à flexão global da viga, pode-se comparar os gráficos 
carga versus deslocamento máximo (flecha, no meio do vão) para as duas vigas (ver figura 
16 e figura 23). Estas curvas são comparadas em um mesmo gráfico na figura 24. 

 

 
Figura 25 – Comparação entre os gráficos carga versus deslocamento máximo  

para as vigas íntegra e danificada. (Autores) 
 

A tabela 3 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 25. Observa-se que a rigidez global 
da viga danificada é apenas 36% da rigidez da viga íntegra. Ou seja, a viga danificada 
perdeu 64% de rigidez em relação à viga íntegra. 
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Tabela 3 – Avaliação de perda de rigidez global das vigas (Autores). 

 
 

4 Conclusão 

As perdas de rigidez, observadas nas provas de carga, se devem aos danos causados pelo 
incêndio, os quais ficaram evidentes nas atividades previamente realizadas a este trabalho, 
dos quais a inspeção, onde se observou grande descamação do concreto, e nos ensaios 
de caracterização dos materiais concreto e aço, onde se observou perda de rigidez do 
concreto e do aço. Além disso, a presença de várias fissuras/trincas que atravessam as 
vigas, conforme se constatou durante a fase de extração dos testemunhos de concreto, 
corroboram esta perda significante de rigidez. 
Ressalta-se inclusive que esta perda de rigidez observada pode ser causada também pela 
perda parcial de aderência que pode ter ocorrido entre o concreto e o aço devido às 
diferenças de temperatura de acordo com Morales et al (2011). 
Sabe-se que a perda de rigidez observada nas provas de carga realizadas está 
similarmente associada a perda de capacidade resistente das vigas, embora não seja 
possível se quantificar esta perda de capacidade resistente, a menos que se levasse as 
vigas ao colapso durante as provas de carga, o que, obviamente, não seria adequado. 
Entretanto, para orientar um projeto de reforço dos elementos, a carga máxima aplicada 
durante a prova de carga indica, ao menos, um limite inferior para a capacidade resistente 
das vigas ensaiadas. Em outras palavras, as provas de carga indicam que as vigas 
ensaiadas têm capacidade resistente superior às cargas aplicadas nos ensaios. 
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