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Introdução 

Na avaliação de estruturas sujeitas à ação do fogo, para além de ser necessário 

conhecer o estado de degradação dos materiais, importa avaliar o seu impacto 

no comportamento global das estruturas. Frequentemente, é escassa a infor-

mação sobre o projeto de estruturas original e posteriores alterações, o tempo 

de duração do fogo e o modo como este foi extinto, pelo que é necessária uma 

abordagem multidisciplinar.  

Este trabalho aborda a metodologia de intervenção adotada pelo LNEC para 

avaliação estrutural de diferentes edifícios em duas instalações fabris afetadas 

por um incêndio de grande dimensão. Sendo edifícios estratégicos para a ativi-

dade laboral, era urgente identificar a extensão e a gravidade dos danos exis-

tentes para decidir sobre a viabilidade da reconstrução, e o grau de interven-

ção de reabilitação e reforço necessários. Apresentam-se os danos mais rele-

vantes observados na inspeção visual em diferentes tipos de estruturas e resul-

tados de ensaios laboratoriais de caracterização mecânica e microestrutural 

que permitiram melhor esclarecer a condição das estruturas afetadas. 

Objetivos 

Inferir o nível de segurança fundamentando, num curto espaço de tempo, a vi-
abilidade da intervenção de reabilitação e reforço em edifícios fabris, de dife-
rentes tipologias e materiais estruturais, sujeitos à ação do fogo, para mitigar 

as consequências económicas associadas à interrupção da atividade laboral. 

Metodologia 

1. Tipificação das estruturas e dos elementos potencialmente mais suscetíveis 

de afetar o comportamento global de cada estrutura (betão armado, betão 

armado pré-esforçado - Figura 1 - e estruturas metálicas - Figura 2);  

2. Inspeção visual para identificar os principais danos em cada tipo de estrutu-

ra, com particular relevo para os elementos estruturais principais, zonas de 

ligação e de transição entre diferentes materiais; identificação de danos 

pré-existentes à ação do fogo; 

3. Seleção dos locais de recolha de amostras para caracterização laboratorial, 

em elementos secundários, em zonas com diferentes graus de deterioração; 

4. Quantificação da perda de propriedades dos materiais devida à temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 1                                                                     Figura 2         

Resultados 

Inspeção visual  
Nos elementos de betão armado foram identificadas as zonas com maiores da-

nos, com alteração acentuada da coloração e desagregação do betão superfici-

al (Figura 3 e Figura 4).  

Nas zonas de ligação entre elementos metálicos e maciços de betão armado 

observaram‑se danos que, em geral, comprometiam severamente o seu desem-

penho (Figura 5 e Figura 6).  

As zonas com maior degradação dos revestimentos de proteção anticorrosiva 

dos edifícios em estrutura metálica (Figura 7) permitiram identificar os locais 

expostos a temperaturas mais elevadas. Nestes edifícios os danos detetados fo-

ram essencialmente deformações relevantes nos elementos metálicos (Figura 8 

e Figura 9), anomalias nas ligações, nomeadamente desalinhamentos, desaper-

tos ou folgas nas zonas aparafusadas e fissuras em zonas soldadas (Figura 10, 

Figura 11, Figura 12 e Figura 13). 
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         Figura 10                  Figura 11                           Figura 12                                  Figura 13   

Ensaios laboratoriais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Vista geral das amostras; (b) informação disponível; (c) resultados dos ensaios de caracterização mecânica 

 

 

 
Microestrutura registada em secções transversais de provetes extraídos das amostras P2 e P3, na  

alma — irregularidade no tamanho de grão, globulização da perlite e cementação superficial em P2 

    Discussão e Conclusões 

Alguns locais de edifícios com betão pré-esforçado foram interditados, uma 

vez que o fogo afeta severamente os aços de alta resistência. Na inspeção vi-

sual dos edifícios de estrutura metálica detetaram-se ligações comprometidas 

entre elementos metálicos (desapertos ou folgas nas zonas aparafusadas e fis-

suras em zonas soldadas) e também nas ligações de transição entre a estrutura 

metálica principal e a fundação de betão (por perda de aderência devido à mi-

crofissuração do betão). A caracterização mecânica e microestrutural de 

amostras de aço extraídas em zonas com e sem indícios de deterioração, pró-

ximas dos elementos estruturais principais, permitiu estimar a temperatura a 

que estes estiveram sujeitos, bem como a perda de resistência mecânica. Para 

além da avaliação da segurança estrutural, dado que os revestimentos de pro-

teção anticorrosiva existentes perdem propriedades quanto sujeitos a tempe-

raturas superiores a 100 ºC, recomendou-se a sua reposição integral. 

Com uma avaliação do estado global de segurança das estruturas é possível 

uma análise custo-benefício de diferentes opções de intervenção, tendo em 

conta os elevados custos associados à interrupção da atividade laboral. A abor-

dagem adotada neste trabalho, envolvendo técnicos de diferentes especialida-

des, possibilitou, num curto espaço de tempo, avaliar a viabilidade de reabili-

tação e/ou reforço dos diferentes edifícios. A metodologia adotada permitiu 

assim disponibilizar informação de suporte para uma decisão fundamentada 

quanto à estratégia a adotar para os diferentes edifícios. 
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Rp0,2 - tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2%  
Rm - tensão de rotura; A - extensão após rotura 
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