
Resumo 
 
A presente tese tem como objectivo principal a avaliação do comportamento de 

elementos estruturais simples de betão, nomeadamente as lajes, vigas, paredes e 

pilares e pórticos quando sujeitos à acção do incêndio. 

A regulamentação Europeia de análise estrutural sintetizada nos Eurocódigos e 

especificamente neste trabalho através das EN1992-1-2 e EN1992-1-1 preconiza três 

níveis distintos na análise de elementos estruturais: do mais simples Método Tabelado, 

ao Método Simplificado de Cálculo até ao Método Avançado de Cálculo. Enquanto que 

a aplicação do Método Tabelado, inspirado em análises empíricas e experimentais, a 

cada tipo de elemento estrutural corresponde a uma consulta da própria EN1992-1-2, 

os Métodos Simplificados e Avançados de Cálculo exigem o desenvolvimento e 

aplicação de modelos numéricos. 

Utilizou-se neste trabalho, como Método Avançado de Cálculo, o modelo SAFIR 

desenvolvido em Liège por Jean-Marc Franssen. No que se refere ao Método 

Simplificado de Cálculo desenvolveu-se um modelo computacional orientado para a 

análise do comportamento mecânico e termo-mecânico de elementos estruturais 

quando sujeitos à acção do fogo tendo em conta as exigências preconizadas pela 

recente legislação, não linearidade material e geométrica, potenciadas pela acção do 

fogo. Este modelo computacional foi designado de SimFIRb, para vigas e lajes e 

SimFIRc, para pilares e paredes. 

Complementarmente, e tendo como objectivo a avaliação comparativa entre os vários 

modelos numéricos, desenvolveu-se os modelos computacionais definidos no 

Eurocódigo, o Método da Isotérmica dos 500ºC e o Método de Zona. 

Validou-se o modelo aqui desenvolvido para inúmeros exemplos de elementos 

estruturais de edifícios quando estão sujeitos à acção do incêndio. Simultaneamente, 

no seu desenvolvimento, procurou-se potenciar a sua aplicabilidade ao projecto. 

Contudo, nem todas as indicações legislativas para o estabelecimento do modelo 

desenvolvido são suficientemente precisas pelo que o modelo acresce novidade 

científica tendo implicado um estudo de análise de sensibilidade necessário à sua 

aferição. 



Tendo em consideração o objectivo referido, foram aplicados os vários modelos aos 

respectivos elementos estruturais avaliando o comportamento termo-mecânico dos 

mesmos quando sujeitos a incêndio. São apresentados inúmeros resultados para cada 

tipo de elemento e tecem-se considerações várias do seu comportamento quando 

submetidas à acção do fogo. Faz-se ainda uma análise paramétrica através da 

modelação numérica do comportamento estrutural ao fogo normalizado ISO 834 e o 

estudo comparativo com as poucas análises experimentais existentes. 
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Abstract 
 

The main objective of the current thesis is the analysis of the fire behaviour in simple 

structural concrete elements, nominated slabs, beams, walls, columns and frames. 

The European regulation of structural analysis synthesized in the Eurocodes and 

specifically in this work through the EN1992-1-2 and EN1992-1-1 defines three distinct 

levels in the fire analysis of structural elements: since the simplest Tabulated Method, to 

the Simplified Calculation Method, until the Advanced Calculation Method. While the 

application of the Tabulated Method, inspired in empirical and experimental analyses, to 

each type of structural element corresponds to a consultation of the EN1992-1-2 itself, 

the Simplified Calculation Method and Advanced Calculation Method demand the 

development and the application of numerical models. 

It was used in this work, as Advanced Calculation Method, the SAFIR model developed 

in Liège by Jean-Marc Franssen. It was developed, as Simplified Calculation Method a 

computational model guided to the analysis of the mechanical and thermo-mechanical 

behaviour of structural elements when submitted to fire. In that model it was having in 



account the increased requirements by recent legislation: material and geometric non 

linearity, increased for the fire. This numerical model was designated SimFIRb, for 

beams and slabs and SimFIRc, for columns and walls. It was also developed the 

numerical tools to the fire model defined in Eurocode 2, part 1-2, the 500ºC Isotherm 

Method and Zone Method. 

The model developed was validated for several examples of simple structures 

constituent of buildings when submitted to fire. Simultaneously, in their development it 

was important to look to their project applicability. 

Nevertheless, the legislatives prescriptions for the developed model establishment are 

precise enough, so this model increases scientific newness. However, it was implied a 

sensitivity analysis study to its gauging. 

Taking in consideration the related objective, we did apply the several models to the 

respective structural elements, evaluating the thermo-mechanical behaviour when 

subjected to fire action. Many results for each element type are presented and several 

considerations of its behaviour are attained. A parametric analysis is made by the 

numerical modulation of the structural behaviour to the standard ISO 834 fire and the 

comparative study with the few existing experimental analyses still becomes. 
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