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Resumo 
 
A questão do incêndio em estruturas mistas de aço e concreto tem sido abordada em diversas 
pesquisas, o que mostra a importância do tema. Recentemente foi publicada, no Brasil, a norma ABNT 
NBR 14323:2013 que propõe que ligações entre vigas mistas e pilares mistos preenchidos com concreto 
em situação de incêndio sejam realizadas apenas por consoles com conectores adicionais ou chapa de 
extremidade. O conector Crestbond ainda não se encontra normatizado. Estudos deste conector em 
temperatura ambiente já foram contemplados em análises anteriores, todavia, ainda não foram 
pesquisados em situação de incêndio, sendo que nessa situação ocorre degradação das propriedades 
dos materiais. Diante disso, esse trabalho realiza uma investigação numérica, por meio do programa 
Abaqus, para analisar a influência deste conector na distribuição das temperaturas na seção transversal 
de pilares mistos preenchidos com concreto. Foram buscados na literatura trabalhos experimentais 
sobre transferência de calor em pilares mistos tubulares. A calibração do modelo numérico foi feita em 
comparação com resultados experimentais. Após isso, o Crestbond foi inserido no modelo numérico e 
analisou-se sua influência na distribuição de temperaturas. Os resultados mostram que a presença do 
conector elevou de forma significativa a temperatura do concreto no seu entorno.  
Palavras-chave: Crestbond; Situação de Incêndio; Pilares Mistos Preenchidos com Concreto; Conector 
de Cisalhamento. 
 
Influence of Crestbond Conector on Temperature Distribution in Concrete Filled Tubular Columns At 
Elevated Temperatures 
 
Abstract 
 
The question of fire in composite structures has been approached in several studies, which shows the 
importance of it. It was recently published in Brazil, ABNT NBR 14323:2013 which proposes connections 
between composite beams and concrete filled tubular columns at elevated temperatures is used by 
Bearing blocks with additional studs or penetrating shear flats. The Crestbond shear connector is not yet 
standardized. Studies of this connector at room temperature were already included in previous 
analyzes, but, Crestbond has not been investigated in fire conditions, and in this situation occurs 
degradation of materials properties. Therefore, this work performs a numerical investigation using the 
Abaqus software to analyze the influence of this connector on temperature distribution in transverse 
section in concrete filled tubular columns. It was researched in the literature, works about heat transfer 
in concrete filled tubular columns. The calibration of the numerical model was compared with 
experimental results. After that, the Crestbond was inserted into the numerical model and analyzed its 
thermal influence. The results show that the presence connector increased significantly the temperature 
of the concrete in its surroundings. 
Keywords: Crestbond; Elevated Temperatures; Concrete Filled Tubular Columns; Shear Connector. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
Estruturas mistas são resultados da associação de perfis de aço com concreto estrutural, 
formando pilares, vigas, lajes e ligações que combinam as propriedades estruturais e as 
vantagens de ambos os materiais. Os pilares tubulares de aço funcionam como fôrma e 
confina o concreto, o que dificulta a flambagem local do perfil. A presença do concreto 
melhora a capacidade resistente em situação de incêndio, o que torna os pilares mistos mais 
eficientes do que os de aço. Os pilares mistos de aço e concreto possuem uma capacidade de 
carga significativamente aumentada em comparação com os pilares de aço e os de concreto 
que possuem dimensões exteriores idênticas, o que facilita ter estruturas mistas com seções 
transversais reduzidas.  
 
Em situação de incêndio ocorre a degradação das propriedades dos materiais, o que faz com 
que a estrutura apresente um comportamento não linear sendo, portanto mais difícil prever o 
colapso estrutural. O surgimento das estruturas mistas está relacionado diretamente às 
tentativas de proteger os perfis metálicos utilizados na construção civil frente aos efeitos 
decorrentes do fogo e da corrosão.  
 
Com o avanço das pesquisas em estruturas mistas, surgiram modelos analíticos e numéricos de 
cálculo para estimar a capacidade resistente sob o efeito de temperaturas elevadas. Os 
modelos numéricos têm como vantagem, em relação aos analíticos, a possibilidade de 
considerar algumas características importantes para uma representação mais realista do 
comportamento da transferência de calor, como a condutância térmica, coeficientes de 
expansão térmica dos materiais entre outros parâmetros. Atualmente, existem modelos 
analíticos e numéricos que abordam, com uma razoável precisão, a simulação do 
comportamento de pilares em situação de incêndio. Estes modelos têm como base princípios 
da transferência de calor para os pilares e são validados mediante testes experimentais.  
 
Devido ao fato de que os testes experimentais de incêndio em estruturas são bastante caros, a 
análise numérica se torna uma importante ferramenta para investigar o comportamento 
estrutural de pilares, vigas entre outros elementos estruturais.  
 
Os conectores de cisalhamento são elementos que possuem como objetivo a transferência de 
esforços do aço para o concreto e vice-versa. Este procedimento visa evitar a separação na 
interface entre ambos os materiais. Tais dispositivos garantem a capacidade resistente ao 
cisalhamento entre os componentes da seção transversal, reduzindo o deslizamento relativo 
entre eles, fazendo assim com que funcionem como um único elemento estrutural. 
 
Vários tipos de conectores de cisalhamento têm sido utilizados, frutos de diversos aspectos 
econômicos e técnicos, que motivam o desenvolvimento de novos produtos. Foi recentemente 
publicada no Brasil uma norma para projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e 
concreto, utilizando perfis tubulares de aço, a ABNT NBR 14323:2013. Ela apresenta duas 
alternativas para a transferência de carga entre os componentes dos pilares mistos 
preenchidos com concreto em situação de incêndio, que são os consoles e a chapa passante. 
 
Assim sendo, este artigo tem por escopo investigar um novo conector de cisalhamento em 
pilares mistos, denominado Crestbond, em situação de incêndio. Entre algumas de suas 
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vantagens destacam-se a simplicidade, o baixo custo de fabricação, ductilidade, bem como o 
fato de possuir aberturas para recebimento da armadura do concreto. 
 
O Crestbond foi inicialmente estudado no Departamento de Engenharia de Estruturas da 
Universidade Federal de Minas Gerais por Veríssimo (2007), originalmente para ser utilizado 
em vigas, mas recentemente estudado para aplicação em pilares mistos Aguiar (2015) em 
temperatura ambiente.  
 
A Figura 1 mostra como é a geometria do Crestbond. A Figura 2 mostra a proposta de 
utilização do conector Crestbond como ligação de vigas a pilares mistos tubulares.  
 

 

Figura 1: Dimensões em mm do Conector Crestbond. 

 

 

Figura 2: Proposta de Utilização do Crestbond em Pilares Mistos Tubulares Preenchidos com Concreto. 

 
O objetivo deste artigo é analisar a influência do Crestbond na transferência de calor  na seção 
transversal de pilar misto tubular preenchido com concreto em situação de incêndio. Por meio 
do programa Abaqus, foi desenvolvido um modelo numérico tridimensional de elementos 
finitos não lineares para simular o comportamento do fogo no pilar. O modelo numérico 
apresentado foi calibrado pela comparação de resultados experimentais em temperaturas 
elevadas que estão disponíveis na literatura.  
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2. Modelo Numérico 
 
A análise térmica e mecânica de uma estrutura em situação de incêndio é mais complexa do 
que em temperatura ambiente devido a inúmeras variáveis que devem ser consideradas nos 
modelos numéricos, tais como: utilização de curva de incêndio; transferência interna de calor 
na estrutura; interação entre os componentes estruturais; mudanças nas propriedades dos 
materiais ao longo do tempo de exposição ao fogo entre outros fatores. Em adição a estes 
parâmetros, a escolha do tipo de elemento finito e o tamanho de malha são fundamentos para 
simular com pelo menos uma razoável precisão a estrutura em temperaturas elevadas.   
 
2.1. Geometria e Malha de Elementos Finitos 
 
Por meio do programa de elementos finitos Abaqus, foi desenvolvido um modelo numérico 
tridimensional para simulação de pilares mistos tubulares preenchidos com concreto com o 
uso do Crestbond em situação de incêndio. Os principais parâmetros do modelo são: o 
comprimento do pilar; o diâmetro exterior do tubo; a espessura do tubo de aço; o diâmetro do 
núcleo de concreto; a geometria do Conector Crestbond e as propriedades térmicas do aço e 
concreto.   
 
Por se tratar apenas de transferência de calor em pilares mistos neste artigo, foi escolhido no 
programa Abaqus o elemento sólido de oito nós e temperatura nodal de um grau de liberdade 
denominado DC3D8, conforme mostra a Figura 3. Esse tipo de elemento finito foi usado na 
malha térmica do tubo de aço, do núcleo de concreto e do conector de cisalhamento 
Crestbond. Para a definição do tamanho dos elementos finitos utilizados, foi feito o 
refinamento da malha até que ela proporcionasse valores que tornassem o modelo numérico 
calibrado com testes experimentais disponíveis na literatura. Após a simulação com diferentes 
tamanhos de elementos finitos, chegou-se a conclusão que 8 mm atende adequadamente nas 
simulações numéricas de transferência de calor. A Figura 4 mostra um exemplo de como fica a 
malha de elementos finitos na seção transversal de um pilar misto tubular preenchido com 
concreto. 
 

 
 

Figura 3: Elemento Sólido DC3D8. 
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Figura 4: Malha na Seção Transversal do Modelo Numérico. 

2.2. Curva de Incêndio 
 
Para avaliar a variação da temperatura dos gases ao longo do tempo, procurou-se em normas 
quais curvas são as mais utilizadas. Foi escolhida a curva de incêndio padrão fornecida pela 
ABNT NBR 14432:2001, que tem a mesma formulação da ISO 834, conforme é mostrada na 
equação (1), sendo uma das curvas mais usadas em diversas referências. A curva padrão 
fornecida pela norma brasileira apresenta valores mais elevados do que os presentes na curva 
de incêndio ASTM E-119. A Figura 5 apresenta a curva padrão de incêndio que é utilizada neste 
artigo, mostrando como ocorre a elevação da temperatura com o tempo. 
 
𝑇 = 345 log (8𝑡 + 1)          (1) 
 
Onde:  
 
T = Temperatura, em °C 
t = tempo, em segundos 
 

 
Figura 5: Curva Padrão de Incêndio da ABNT NBR 14323. 
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2.3. Propriedades térmicas dos materiais  
 
A densidade, o calor específico e a condutividade térmica são os principais parâmetros que 
influenciam na elevação de temperatura dos materiais. Na transferência de calor do modelo 
numérico considerou que as propriedades térmicas dos materiais são dependentes da 
temperatura. As propriedades presentes na norma EN 1994-1-2:2005 foram as utilizadas no 
tubo de aço, no conector Crestbond (aço) e o núcleo de concreto.   

 
2.3.1 Propriedades térmicas de aço  
 
Em situação de incêndio, a densidade de aço é considerada ser independente da temperatura. 
A norma EN 1994-1-2:2005 estabele o valor de 7850 kg/m³. Entretanto, o calor específico do 
aço não se apresenta constante ao longo do tempo, apresentando um valor de pico bem mais 
elevado no intervalo de 730 a 740 °C. As equações (2) a (5) e a Figura 6 mostram como é o 
calor específico do aço, em J/Kg°C, conforme a variação da temperatura. 
 

𝑐𝑎 = 425 + 7,73𝑥10−1𝜃𝑎 − 1,69𝑥10−3𝜃𝑎
2 + 2,22𝑥10−6𝜃𝑎

3, 𝑝𝑎𝑟𝑎 20𝑜 ≤ 𝜃𝑎 < 600𝑜
                (2) 

 
𝑐𝑎 = 666 + 13002/(738 − 𝜃𝑎), 𝑝𝑎𝑟𝑎 600𝑜 ≤ 𝜃𝑎 < 735𝑜

                   (3) 
 
𝑐𝑎 = 545 + 17820/(𝜃𝑎 − 731), 𝑝𝑎𝑟𝑎 750𝑜 ≤ 𝜃𝑎 < 900𝑜

              (4) 
 
𝑐𝑎 = 650, 𝑝𝑎𝑟𝑎 900𝑜 ≤ 𝜃𝑎 < 1200𝑜                 (5) 
 
 

 
Figura 6: Calor Específico do Aço. 
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De 0 a 800°C a condutividade térmica do aço diminui com o aumento de temperatura, só 
mantendo constante após atingir 800°C. As equações (6) e (7) e a Figura 7 mostra como é a 
condutividade térmica do aço, em W/m°C, em função da temperatura. 
  
𝜆𝑎 = 54 − 3,33𝑥10−2𝜃𝑎, 𝑝𝑎𝑟𝑎 20𝑜 ≤ 𝜃𝑎 < 800𝑜                (6) 
 
𝜆𝑎 = 27,3 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃𝑎 ≥ 800𝑜                   (7) 

 
Figura 7: Condutividade Térmica do Aço. 

 
 

2.3.2 Propriedades térmicas de concreto 
 
A densidade de concreto em temperaturas elevadas depende principalmente da constituição 
dos materiais agregados, do teor de umidade e da magnitude da temperatura. O valor da 
densidade diminui gradualmente com o aumento da temperatura para a maioria dos 
concretos. Neste artigo é usado o modelo empírico apresentado na norma EN 1994-1-2:2005 
que descreve a variação da densidade de concreto com a temperatura. As equações (8) a (11) 
e a figura 8 mostram como é a variação da densidade do concreto em função da temperatura. 
Foi considerada a densidade inicial do concreto de 2400 kg/m³.  
 
𝜌(𝜃) = 𝜌( 20𝑜) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 20𝑜 ≤ 𝜃𝑎 ≤ 115𝑜         (8) 
 

𝜌(𝜃) = 𝜌( 20𝑜)(1 −
0.02(𝜃−115)

85
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 115𝑜 < 𝜃𝑎 ≤ 200𝑜

       (9) 

 

𝜌(𝜃) = 𝜌( 20𝑜)(0.98 −
0.03(𝜃−200)

200
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 200𝑜 < 𝜃𝑎 ≤ 400𝑜

    (10) 

 

𝜌(𝜃) = 𝜌( 20𝑜)(0.95 −
0.07(𝜃−400)

800
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 400𝑜 < 𝜃𝑎 ≤ 1200𝑜

    (11) 
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Figura 8: Massa Específica do Concreto. 

 

O calor específico do concreto depende do teor de umidade presente, sendo que quando seco, 
o calor específico, em J/kg°C, é fornecido pelas equações (12) a (15): 
 
𝑐𝑐,𝜃 = 900, 𝑝𝑎𝑟𝑎 20𝑜 ≤ 𝜃𝑎 ≤ 100𝑜                    (12) 

 
𝑐𝑐,𝜃 = 900 + (𝜃 − 100), 𝑝𝑎𝑟𝑎 100𝑜 < 𝜃𝑎 ≤ 200𝑜            (13) 
 
𝑐𝑐,𝜃 = 1000 + (𝜃 − 200)/2, 𝑝𝑎𝑟𝑎 200𝑜 < 𝜃𝑎 ≤ 400𝑜

           (14) 

 
𝑐𝑐,𝜃 = 1100, 𝑝𝑎𝑟𝑎 400𝑜 < 𝜃𝑎 ≤ 1200𝑜              (15) 

 
A migração da água no interior do concreto afeta o processo de transferência de calor. O calor 
específico do concreto com agregados silicosos ou calcários pode ser modelado com um pico 
constante, situado entre 100°C e 115°C, conforme a norma EN 1994-1-2:2005. Os valores mais 
usuais para o teor de água são: 3%(concreto silicioso) em peso com um valor de pico 2020 
J/kgK e também com o teor de umidade de 10%(concreto calcário)  possuindo valor de pico de 
5600 J/kgK. Neste artigo foi escolhido o valor de 3% por ser o mais usado em referências. A 
Figura 9 mostra como é a variação do calor específico do concreto com a mudança de 
temperatura. 
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Figura 9: Calor Específico do Concreto. 

 
De acordo com a norma EN 1994-1-2:2005, a condutividade térmica, em W/m°C, para 
temperaturas variando de 20ºC a 1200ºC no concreto podem ser definidas com as equações 
(16) e (17), 
 

𝜆𝑐 = 2 − 0,2451 (
𝜃

100
) + 0,0107(

𝜃𝑐

100
)2              (16) 

 

𝜆𝑐 = 1,36 − 0,136 (
𝜃

100
) + 0,0057(

𝜃𝑐

100
)2              (17) 

     
Essas equações definem, respectivamente, um limite superior e inferior para a condutividade 
térmica do concreto. A norma EN 1994-1-2:2005 recomenda que o limite superior para as 
estruturas mistas de aço e concreto seja o utilizado, sendo portanto a curva escolhida neste 
artigo. A Figura 10 mostra como são as duas curvas que definem a condutividade térmica em 
função da temperatura para o concreto. 
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Figura 10: Condutividade Térmica do Concreto. 

 
2.4. Análise Térmica 
 
Na análise térmica, foi realizada transferência de calor não linear da fonte do fogo até a 
superfície exposta do pilar misto. Por meio da curva padrão de incêndio da ABNT NBR 14432, a 
radiação e a convecção foram os mecanismos utilizados na transferência de calor. Os seguintes 
parâmetros foram os adotados no programa Abaqus: 
 
- Coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície exposta: h = 25 W/m² K 
 
- Constante de Stephan-Boltzmann: σ = 5,67x10^(-8) W/m³K 
 
- Emissividade da superfície exposta: εm = 0,7  
 
- Emissividade do fogo: εf = 1,0 
 
- Temperatura inicial: T0 = 20 ºC 
 
2.4.1 Contato térmico  
 
Na superfície exposta do pilar misto, a convecção e radiação são os mecanismos de 
transmissão térmica, mas na seção interna a condução é a forma de transferência de calor. A 
condutância térmica na interface entre o núcleo de concreto com o tubo de aço e também 
com o conector Crestbond foi considerada ser constante com o valor de 200 W/m²K, como 
usado por Espinós (2013). A condução perfeita foi testada nessas regiões, porém os resultados 
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obtidos foram não foram compatíveis com os dados experimentais.  Na ligação entre o tubo de 
aço com o Conector Crestbond, por ser uma região soldada e ter somente o material aço, foi 
considerado acontecer condução perfeita de calor.  
 
3. Resultados e Discussão 
 
3.1 Validação do Modelo Numérico 
 
O modelo numérico tridimensional foi validado comparando resultados numéricos com dados 
experimentais disponíveis na literatura. A validação consistiu em comparar a evolução da 
temperatura ao longo do tempo de exposição ao fogo nas simulações numéricas feitas por 
meio do programa Abaqus com as temperaturas registradas em ensaios.  
 
Foi investigado na literatura dados experimentais de pilares mistos tubulares preenchidos com 
concreto em situação de incêndio, sendo encontrados distintos parâmetros (como diferentes 
seções transversais, propriedades dos materiais entre outros) analisados por diversos autores. 
O modelo escolhido para calibração numérica de transferência de calor é o modelo número 3 
de Wang (2013), com diâmetro externo do tubo de aço de 219,1 mm e a espessura do tubo de 
4,78 mm. A escolha dessa seção transversal baseou-se principalmente por causa do diâmetro 
externo ser igual ao de um pilar usado por Aguiar (2015). Além disso, o autor analisou quatro 
pontos na seção transversal (sendo a a distância em relação a superfície externa do tubo de 
aço), o que foi possível avaliar diferentes pontos do núcleo de concreto ao longo do tempo de 
exposição ao fogo. A Figura 11 faz a comparação entre as temperaturas medidas no teste 
experimental com os resultados obtidos via análise numérica por meio do programa Abaqus.  

 
  

Figura 11: Comparação de resultados experimentais e numéricos. 
 

No gráfico acima é possível concluir que a elevação da temperatura do modelo numérico 
segue, na maior parte, com uma boa precisão em relação aos resultados experimentais. A 
principal exceção é no intervalo de 100 a 200 °C nos pontos mais internos do núcleo de 
concreto. Isso se deve por causa da evaporação da água e da transferência de massa que 
ocorre no concreto e que é simulado de maneira aproximada com a modificação do calor 
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específico conforme Figura 9 que apresenta os picos devido a umidade. A figura 12 mostra a 
simulação numérica da distribuição de temperatura na seção transversal do pilar, após 
noventa minutos de exposição ao incêndio. 
 

 
 

Figura 12: Distribuição de Temperatura na Seção Transversal 
 
3.2 Transferência de Calor no Pilar Misto Tubular Preenchido com Concreto com o uso do 
Crestbond 
 
Para realização desse artigo escolheu um exemplo realizado por Aguiar (2015) que estudou o 
Conector Crestbond em pilares mistos tubulares preenchidos com concreto em temperatura 
ambiente. A Figura 13 mostra os detalhes da geometria do pilar misto e do Crestbond 
estudado. 

   
Figura 13: Geometria do Pilar misto com o uso do Conector Crestbond 

 
Por meio do programa Abaqus, foi modelado o pilar estudado por Aguiar (2015), conforme 
mostra a Figura 14. Por ser duplamente simétrico e para visualizar como ficará a transferência 
interna de calor, utilizou apenas um quarto do pilar nas simulações numéricas. Além disso, o 
núcleo de concreto e o tubo de aço foram seccionados em três partes, para melhorar a 
simulação numérica e também para separar as regiões que não tem a presença do conector 
Crestbond. 
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Figura 14: Modelo Numérico do Pilar Misto com o uso do Conector Crestbond 

 
Após a modelagem do pilar misto tubular com o Crestbond, foi realizada a análise térmica na 
estrutura A Figura 15 mostra como ficou a distribuição de temperatura no pilar após noventa 
minutos de exposição ao incêndio.   
 

 
 

Figura 15: Modelo Numérico da Transferência de Calor no Pilar Misto com o uso do Conector Crestbond 

 
Nota-se que o Crestbond tem influência significativa na transferência de calor no núcleo de 
concreto. Como foi seccionado em três partes o núcleo de concreto, percebe-se pela figura 
que as duas regiões que não tem o conector Crestbond sofreram influência da elevação de 
temperatura somente na região de divisa com que tem o contato com o conector. 
 
Para avaliar a variação de temperatura do concreto ao longo do tempo, foram escolhidas duas 
partes do núcleo de concreto do modelo numérico, sendo uma com a presença do Crestbond e 
a outra distante da região do conector (região que não se tem mais a influência do conector). 
Na parte que contém o Crestbond, foram escolhidos cinco pontos, sendo que dois pontos 
estão em contato com o conector. Na região distante do Crestbond, três pontos foram 
escolhidos. A Figura 16 mostra a localização dos pontos.  
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Figura 16: Pontos Escolhidos no Pilar Misto 

 
Todos os pontos escolhidos são do núcleo de concreto, sendo que os pontos 1 e 2 estão em 
contato direto com o Crestbond. A localização dos pontos 1, 5 e 6 é de 31,4 mm em relação a 
superfície externa do tubo de aço. Os pontos 2, 4 e 7 estão localizados a 87,6mm da região 
exterior do pilar. No centro do pilar estão os pontos 3 e 8. A Figura 17 mostra a variação da 
temperatura ao longo do tempo nos pontos escolhidos. 

 
Figura 17: Variação da Temperatura ao longo do Tempo com e sem a Presença do Conector Crestbond 
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Pelo gráfico verifica-se que analisando pontos situados na mesma distância da superfície do 
tubo, na região com o Crestbond e distante dele, o aumento de temperatura pela presença do 
conector é bastante significativo, podendo a diferença ser até mais de 200 ºC. As curvas dos 
pontos 3, 4 e 5 que estão localizados próximos do Crestbond, mas sem estar em contato direto 
com ele, apresentaram valores mais elevados do que as dos pontos 6, 7 e 8 respectivamente, 
que estão em parte do núcleo de concreto distante do conector. Fazendo uma comparação 
dos valores da curva “Ponto 2”(localizado a 87,6mm e contato com o Crestbond) nota-se que 
são superiores a da curva “Ponto 6”(localizado 31,4mm e distante do conector). Isso mostra 
mesmo comparando pontos mais internos da camada de concreto com a presença do 
Crestbond com pontos menos internos em regiões distantes do conector, o aumento de 
temperatura é bastante expressivo no núcleo de concreto.  
 
4  CONCLUSÕES 
 
Este trabalho apresentou um estudo numérico de pilares mistos tubulares preenchidos com 
concreto com o uso do conector de cisalhamento Crestbond em situação de incêndio sem a 
presença de nenhum tipo de revestimento. O estudo foi realizado por meio de simulações 
numéricas utilizando o programa de elementos finitos Abaqus. Os resultados experimentais de 
transferência de calor em pilares mistos, disponíveis na literatura, serviram para a calibração 
dos modelos numéricos. Com esses modelos numéricos foi analisada a influência do conector 
Crestbond na transferência interna de calor no núcleo de concreto.  
 
O programa Abaqus mostrou ter uma boa simulação do fenômeno de transferência de calor 
nos elementos estruturais provenientes de ações térmicas. Para isso foi fundamental ter uma 
boa escolha do tipo e o tamanho da malha de elementos finitos na calibração de modelos 
numéricos mediante resultados experimentais. 
 
Vários fatores influenciam na transferência de calor, entre eles a propriedades térmicas de aço 
e concreto, coeficiente de emissividade, curva de incêndio entre outros. As propriedades 
presentes na norma EN 1994-1-2:2005 mostraram ter uma boa concordância na obtenção de 
resultados. O principal problema foi uma dificuldade maior na modelação do comportamento 
térmico do concreto na variação de temperatura entre 100 a 200 °C.  
 
É importante considerar um valor na condutância térmica na interface tubo de aço e concreto, 
como foi apresentado o valor de 200 W/m²K, pois nem sempre a condução perfeita é 
condizente com a realidade. 
 
O Crestbond, por ser constituído de aço, se torna um bom condutor térmico. A presença dele 
internamente no núcleo de concreto eleve a temperatura (podendo ser a diferença maior do 
que 200 °C) se torne mais rápida do que em regiões sem a presença dele. Isso faz com que 
ocorra mais facilmente a degradação das propriedades do concreto na região em torno do 
conector, fazendo que a capacidade resistente da estrutura em situação de incêndio com a 
presença do Crestbond seja mais prejudicada. 
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