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1
 Importante: Esse tutorial refere-se à versão ilimitada do software. Caso a versão disponível seja a 

proveniente do livro “Fenômeno Térmico do Concreto: Fundamentos e Aplicações Práticas” deve-se 
considerar as restrições apresentadas no item 9.2 deste tutorial. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO SOFTWARE 

Denominação 
Comercial 

Thermal Stress Analisys – 1D 

Versão V3.1* – Apresenta as principais funcionalidades sem restrição  
Limitações da Versão Versão plena sem restrições. 
Comercialização É proibida a comercialização deste software sem a 

autorização formal do seu desenvolvedor* 
Tamanho O executável possui tamanho aproximado de apenas 1,1Mb 
Passível de 
customização? 

Sim. Este software foi desenvolvido em uma base passível de 
otimização conforme necessidades específicas do usuário. 

Sistema Operacional Windows® – Arquitetura 32 ou 64 bits 
* Para a aquisição da versão plena para usos diversos sem limitadores e com autorização de 
uso pelo seu criador, deve-se entrar em contato a partir dos dados na primeira página deste 
tutorial. A aquisição da versão ilimitada do software vincula os dados pessoais do usuário na 
tela de entrada. 
 

2. ENTENDENDO O CONTEXTO DE USO DO SOFTWARE 

A primeira versão é datada do ano de 2000 quando o criador a partir de um 
projeto de pesquisa pela Universidade Federal do Espírito Santo desenvolveu o 
software ainda no formato de protótipo. Posteriormente o mesmo passou por 
várias evoluções na forma do processamento e melhorias na interface com o 
usuário, bem como foram realizadas várias validações de seus resultados a 
partir de dezenas de aplicações em estruturas reais de grande porte por Furnas 
Centrais Elétricas, bem como para estruturas de edificações pela SBS 
Consultoria. O principal propósito deste software é voltado para aplicações 
práticas de rápida resposta em função do processo otimizado do programa, a 
fim de se dinamizar as decisões a serem tomadas na obra. 

Tal situação permite que o software seja melhor compreendido como uma 
ferramenta facilitadora para análises mais elaboradas e estritamente 
profissionais requerendo, portanto, conhecimento prévio do fenômeno. Isso 
significa dizer que não é recomendado o uso deste sem antecipadamente 
haver conhecimento a respeito dos seguintes assuntos: tecnologia do concreto, 
análise estrutural, fenômeno de transmissão de calor e processo construtivo de 
estruturas de concreto. Dentro deste contexto, recomenda-se que o usuário 
tenha conhecimento prévio do fenômeno térmico a partir de algumas 
referências bibliográficas a seguir listadas: 

Livro: Fenômeno Térmico do Concreto: Fundamentos e Aplicações Práticas 
Autor: Sergio Botassi dos Santos 
Editora e Edição: Interciência, 1ª Edição 
Ano: 2019 
 
Livro: Fluência do concreto: Análise nas primeiras idades e efeito de 
adições e aditivos 

Autores: Sergio Botassi dos Santos, João Luiz Calmon, Luiz Carlos da Silva 
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Editora e Edição: NEA, 1ª Edição 
Ano: 2014 
 
Livro: Concreto Ciência e Tecnologia 
Capítulo 23: Efeitos da temperatura sobre o concreto 
Autor: Sergio Botassi dos Santos, et. al. 
Editora e Edição: IBRACON, 1ª Edição 
Ano: 2011 
Livro: Concreto: microestrutura, propriedades e materiais 
Autor: Mehta, P. K.; Monteiro, P. J. M 
Editora e Edição: Ibracon, 2ª Edição 
Ano: 2014 
 
Treinamento: O Fenômeno Térmico do Concreto – Módulo Profissional 
Tutor: Eng. Sergio Botassi dos Santos 
Duração: 20 horas 
Realização: Conforme demanda. Entrar em contato com o tutor para mais 
detalhes 

 

A utilização do software TSA-1D requer conhecimento prévio de princípios do 
fenômeno térmico e suas nuances, caso contrário implica em uma análise 
passível de erros grosseiros e tomadas de decisão em obra com risco de 
danos a estrutura. O software possui as seguintes vantagens: 

� Interface intuitiva com passos para a entrada de dados sequencias que 
facilitam o manuseio pelo usuário; 

� Gerador automático das malhas, numeração e conexão dos elementos 
finitos; 

� Gerador de malhas evolutivos para simular concretagem em camadas; 
� Processamento rápido que dura para maioria das estruturas alguns 

poucos segundos; 
� Apresentação dos resultados que facilitam a interpretação; 
� Aplicativo de pequeno tamanho computacional, bem como dos arquivos 

de saída; 
� Concebido para análises rápidas de campo e testes prévios de 

concretagem; 
� Software não requer processo de instalação e ocupa pouco espaço no 

disco rígido. 

 

3. REQUISITOS BÁSICOS PARA FUNCIONAMENTO 

O software foi desenvolvido para ser aplicado em sistema operacional 
Windows® (Figura 1). Não requer instalação prévia e seu executável é 
facilmente processado na maioria dos computadores pessoais com arquitetura 



 

Thermal Stress Analysis  1 Dimension – TSA-1D 

Tutorial – Versão 3.1 

 

 

 
4 

32 ou 64 bits. Recomenda-se que o executável seja salvo na raiz do diretório 
c:/, mas é obrigatório criar pasta neste mesmo diretório de nome “temp”, como 
ilustrado na Figura 2. Nesta pasta serão salvos todos os arquivos temporários 
criados pelo software para cada simulação executada de forma automática. 
Não se recomenda acessar esses arquivos para análise de resultados, pois o 
software já trata as informações facilmente (pós-processamento integrado) e 
ainda pelo fato de haver risco de se acessar arquivos de simulações antigas. 

 

 
Figura 1: Tela de apresentação. 

 

 
Figura 2: Necessidade de criar uma pasta denominada “temp” no drive C do computador. 

 

Recomenda-se que o usuário inicialmente seja submetido a um treinamento 
para entendimento do fenômeno térmico, a fim de evitar que o uso do software 
gere resultados inconsistentes com a realidade da obra. 
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A versão licenciada para o usuário apresenta em várias telas, inclusive de 
apresentação do software, dados pessoais do usuário detentor da licença para 
evitar utilização indevida por terceiros, destacando-se a responsabilidade dos 
direitos autorais e uso por terceiros indevidamente. 

3.1. Campos de Aplicação 

O programa analisa estruturas de concreto tanto em fase de pré-processo e 
processo, quanto nas fases de emissão e/ou impressão gráfica de resultados 
em ambiente Windows® (pós-processo). Suas principais características de 
processamento são as seguintes: 

- Realiza análise unidirecional de fluxo térmico em regime transiente (ao longo 
do tempo); 

- Análise térmica calculada de forma aproximada a partir do Método de 
Elementos Finitos - MEF; 

- Realiza análise tensional escalar, vinculado ao campo de temperaturas de 
forma desacoplada; 

- Considera as propriedades do concreto variando no tempo, inclusive a 
fluência, tomando como base diversos modelos, inclusive da NBR 6118; 

- Considera situações de contorno variadas, dependendo das configurações 
reais de campo (ex.: troca de calor diferenciada com o entorno em função de 
condições climáticas, tipo de cura do concreto, etc.); e 

- Simula várias formas de execução de concretagem: em camadas, formas 
deslizantes, instantânea, etc., procurando representar condições reais de 
campo. 

 

4. INTRODUÇÃO ÀS FUNCIONALIDADES 

O software realiza o pré-processo, processamento e pós-processo em um 
único aplicativo a partir de várias telas intuitivas. O pré-processo equivale à 
entrada de dados da simulação, incluindo todas as propriedades dos materiais 
e de contorno ao qual a estrutura estará sujeita, bem como a malha de 
elementos finitos que vai compor a dimensão da estrutura a ser analisada. O 
processamento é feito automaticamente a partir de resoluções de equações 
matriciais, proporcionais ao seu quadrado em relação ao número de elementos 
finitos, que representam a maior parte do esforço de processamento de dados 
do computador. Já o pós-processamento refere-se ao tratamento e 
apresentação dos resultados das simulações térmicas e tensionais por meio de 
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interfaces gráficas de fácil entendimento que facilitam a uma interpretação 
rápida do fenômeno na estrutura. 

O software possui uma tela principal que gerencia as principais etapas da 
análise termo-tensional do concreto (Figura 3) e que será tratada em detalhes 
nos próximos itens deste tutorial. 

 

 

Figura 3: Tela inicial (principal) do TSA-1D
2 e seus principais comandos. 

 

5. PRÉ-PROCESSO (ENTRADA DE DADOS) 

Essa primeira etapa é essencial, pois uma má representação do que ocorre em 
campo resultará em resultados inconsistentes com a realidade. A entrada de 
dados segue uma sequência lógica a partir da tela principal (Figura 3): 

1) Inserir Membro: Simula a criação das camadas de concreto com suas 
respectivas propriedades térmicas; 

2) Elementos Finitos por Camada: Estabelece-se uma quantidade fixa de 
elementos finitos por camada3; 

                                                           
2
 Essa tela principal pode passar por pequenas alterações de layout com a atualização da versão. 

3
 O programa fixa a mesma quantidade de elementos finitivos por membro (camada). 
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3) Calor Interno: Representa a fonte de calor interna das estruturas de 
concreto, principalmente proveniente do calor de hidratação dos 
compostos cimentícios; 

4) Condições de Contorno: Representa o comportamento do entorno da 
estrutura (fronteira da região de análise), incluindo: taxa de troca de 
calor com o ambiente natural e forçada (convecção), temperaturas 
prescritas e ambiente; 

5) Condições Iniciais: Estabelece os dados de início de cada camada 
(idade e temperatura de lançamento) e ainda o tempo total de análise.  

Após inseridos os dados de entrada vinculados ao problema térmico é então 
possível realizar o processamento dos cálculos clicando no botão localizado no 
canto superior direito (posição 6 da Figura 3), a ser detalhado no item 4.2 deste 
tutorial.  

Há ainda no software (posição 7 da Figura 3) o menu na parte superior da tela 
principal de entrada de dados onde é possível realizar algumas ações de 
ordem geral discriminadas no Quadro 1. 

Quadro 1: Menu geral da tela de entrada de dados principal – Parte 1. 

 
 

 
Arquivo:  
� Sair:  Encerra o 

programa, permitindo 
antes que o usuário 
salve os resultados. 

� Nova Análise:  reinicia o 
processo de simulação 
apagando os dados de 
entrada anteriores*. 

� Unidades:  É possível 
trabalhar com o sistema 
internacional ou 
unidades típicas de 
cálculo térmico. Esta 
seleção deve ocorrer 
sempre no início da 
simulação.** 

Dados : 
� Inserir Membro, Calor 

Interno, Cond. 
Contorno, Cond. 
Iniciais:  Equivalente ao 
botões 1, 3, 4 e 5, 
respectivamente da tela 
de entrada de dados 
(Figura 3). 

� Gerar Relatório:  
permite ao usuário, após 
realizada a análise 
térmica e/ou tensional, 
salvar os dados de 
entrada.& 

* É sempre recomendável proceder clicando no menu Arquivo/Nova Análise quando o usuário deseja 
realizar nova simulação, pois corre-se o risco do programa considerar parte dos dados de entrada da 
simulação anterior. Dica: Não é recomendável realizar várias simulações clicando neste menu, pois há um 
natural acúmulo de memória RAM do computador. 
** Padrão do software é o Sistema Internacional. 
& Os dados deste relatório poderão ser lidos pelo programa para reproduzir novas análises termo-
tensionais. 

 



 

Thermal Stress Analysis  1 Dimension – TSA-1D 

Tutorial – Versão 3.1 

 

 

 
8 

Quadro 2: Menu geral da tela de entrada de dados principal – Parte 2 

  
 

  
 

Resultados : 
� Visualiza Resultados:  

Tem-se acesso a tela de 
resultados da simulação 
térmica e ainda permite 
iniciar o processo de 
cálculo tensional. Este 
menu fica inabilitado até 
a entrada completa de 
dados da simulação 
térmica.*** 

 

Info : 
� Sobre o TSA-1D:  

Apresenta as 
informações básicas do 
software, semelhante ao 
observado na Figura 1. 

 

*** As opções deste menu são específicas para a versão 2.8 do software aplicado ao livro Fenômeno 
Térmico do Concreto: Fundamentos e Aplicações Práticas de Sergio Botassi dos Santos. 

 

É importante estar atento a sequência de entrada dos dados da análise 
térmica: 

� Deve-se obrigatoriamente primeiro inserir membro (botão nº 1 da tela 
principal de dados de entrada, apresentada na Figura 3). O software 
ajuda a evitar erros neste processo, pois no início da simulação ele 
desabilita o acesso aos demais botões de entrada de dados da tela 
principal4, até que sejam inseridos os membros (camadas). 

� Posteriormente sugere-se inserir os demais dados de entrada na 
sequência apresentada na Figura 3 (botões de nº 2 a 6), embora o 
programa permita que os botões de nº 2 a 5 possam ser inseridos em 
ordem aleatória. 

É possível realizar várias simulações, porém atentando-se ao fato de se 
respeitar a sequência de entrada de dados anteriormente descrita5. O 
detalhamento da entrada de dados da simulação térmica será abordado nos 
próximos tópicos desta seção. 

5.1. Inserir Membro/Camadas (botão 1, Figura 3) 

O princípio de inserir membro é de se definir o domínio de estudo da análise 
térmica. É comum, por exemplo, se for simular a concretagem de uma estrutura 
em contato com o solo, não somente considerar como um dos membros a 
estrutura, mas também uma determinada espessura de solo como sendo uma 
“camada” adjacente na parte inferior do domínio. É também importante relatar 

                                                           
4
 Deve-se tomar o cuidado quanto a esse mecanismo de segurança do software, pois ele só desabilita os 

demais botões na primeira simulação ou quando o usuário solicita nova análise por meio do menu: 

“Arquivo/Nova Análise”. 
5
 Recomenda-se evitar realizar quantidade elevada de simulações, sem reiniciar o software. 
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que se o usuário desejar simular concretagens em camadas deve-se 
considerar a inserção de vários membros para uma mesma estrutura com 
propriedades semelhantes6. 

A tela para inserção de membros (camadas) apresenta-se na Figura 4, onde os 
dois primeiros campos são automáticos (numeração da camada e Y inicial) e 
não passíveis de alteração pelo usuário. Os dados a serem inseridos pelo 
usuário são os seguintes: 

� Espessura da camada: Esse valor corresponde à menor dimensão da 
peça de concreto a ser executada e/ou àquela em que ocorre de forma 
preponderante a maior quantidade de troca de calor (maior fluxo de 
calor). Como já informado, essa dimensão corresponde ao tamanho 
específico de uma camada a ser concretada. Se houver várias camadas, 
cada uma delas terão seus dados próprios. 

� Condutividade térmica, massa específica, calor específico e coeficiente 
de dilatação térmica: correspondem as propriedades térmicas 
necessárias para a análise do concreto ou material de interesse. O 
programa já fornece alguns dados padronizados apenas como sugestão 
de ordem de grandeza. 

� Fundação/Incluir: Ao selecionar esta caixa o usuário definirá como 
sendo a fundação da estrutura. Logo recomenda-se, caso considere na 
simulação, como sendo a primeira camada. Tal procedimento é 
importante para definir a partir de qual camada haverá o foco na análise 
térmica. 

 
Figura 4: Tela de entrada de dados “Inserir Camada”. 

 

� Forma Deslizante: Simula concretagem em sub-camadas com 
espessura constante (item Espessura) a uma taxa de concretagem pré-
definida (item Velocidade)7. Esta técnica simula condição de 
concretagem tipicamente aplicada em grandes obras de infraestrutura 

                                                           
6
 Não é função deste tutorial detalhar as formas, estratégias e questões técnicas das análises térmicas. 

Recomenda-se neste caso consultar o livro “Fenômeno Térmico do Concreto: Fundamentos e Aplicações 

Práticas” de Sergio Botassi dos Santos. 
7
 Esta funcionalidade é disponível para a versão ilimitada. 
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ou estruturais verticais com rápido processo de alteamento (ex.: torres, 
arranha-céus, etc.). 
 
5.1.1. Elementos Finitos por Camada (campo 2, Figura 3) 

Defini-se a quantidade de elementos finitivos unidimensionais que o usuário 
deseja estabelecer por camada a ser concretada. Quanto maior essa 
quantidade, mais precisa é análise em seu gradiente térmico ao longo da 
direção de propagação do calor na camada de concreto, mas por outro lado 
mais demorada será o processamento dos cálculos. Para efetuar uma análise 
com bons resultados de precisão recomenda-se que espessuras dos 
elementos finitos variem entre 5cm a 20cm, visto que ao optar pelo número 
elevado de elementos finitos por camada na tela principal de entrada de dados 
pode sobrecarregar o processamento, ou até mesmo gerar problemas com o 
processador do computador por demandar de muita memória dinâmica. Por 
outro lado, caso defina poucos elementos corre-se o risco dos resultados dos 
cálculos perderem precisão. 

5.2. Calor Interno (botão 3, Figura 3) 

O calor interno possui como função definir quais camadas de concreto irão 
gerar calor, possivelmente decorrente do calor de hidratação dos 
aglomerantes. O programa permite que o calor de hidratação possa ser 
inserido nos cálculos a partir de uma curva proposta por Calmon em sua tese 
de doutorado8 ou a partir de dados provenientes de um calorímetro adiabático, 
como ilustrado na Figura 5. 

A curva do calor de hidratação do concreto a partir do modelo de Calmon 
ajusta uma equação contínua de geração de calor proveniente de um bloco 
semi-adiabático. No entanto, é necessário ajustar a equação do autor aos 
resultados de ensaio. Este modelo pode ser utilizado de forma aproximada 
para se conhecer a geração de calor a partir dos dados padronizados pelo 
programa, variando somente o consumo de cimento (em kg/m³) e o calor de 
hidratação do cimento potencial (em Cal/g) (Figura 6). 

 

                                                           
8
 CALMON, J. L. Estudio térmico y tensional en estructuras masivas de hormigón. Aplicación a las presas 

durante la etapa de construcción. 1995. 711p. Tesis (Doctoral) – UPC. Barcelona. 
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Figura 5: Dados de entrada / Calor Interno. 

 

 
Figura 6: Geração de calor do concreto pelo modelo de Calmon. 

 

O software disponibiliza a segunda opção de entrada de dados para simular a 
geração de calor no concreto por meio da opção: “Curva do Calorímetro 
Adiabático” que se baseia em dados discretos provenientes de calorímetro 
adiabático, inserindo pares de dados (tempo, temperatura) manualmente ou 
importando dados com terminação “.txt”. Esse processo deve ser realizado 
para cada camada e a identificação das camadas são apresentadas na parte 
superior da janela (Figura 7). 
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Figura 7: Geração de calor do concreto a partir de dados discretos. 

 

Caso se opte pela importação dos dados para definição da curva de calor de 
hidratação do concreto (Figura 7) deve apresentar os pares de dados (idade x 
temperatura adiabática) empilhados em colunas distintas, considerando a idade 
em horas (mesmo que na Figura 7 apresente em dias) e separado por um 
espaço tabulado (apertar a tecla “tab”)9. Ainda nessa segunda opção, pode-se 
optar pela não geração de calor de hidratação na camada analisada, em 
estrutura já existente por exemplo, como apresentado na parte superior da 
Figura 7. 

5.3. Condições Contorno (botão 4, Figura 3) 

Refere-se à inserção das informações relativa ao contorno da estrutura, bem 
como estabelece como será dissipado o calor gerado ou até mesmo haver 
ganho de temperatura, possivelmente definindo o efeito da convecção sobre as 
extremidades do domínio unidimensional (inferior e superior), podendo variar 
segundo efeito do vento e cura do concreto. 

Quando selecionado o referido botão será apresentado uma janela que 
disponibiliza a opção de considerar a influência da cura do concreto no 
coeficiente de convecção; se a escolha for positiva, a janela (Figura 8) é 
exibida. É necessário para cada camada em análise estabelecer os dias e 
períodos de cura, como também a influência do vento no efeito da cura do 
concreto. 
                                                           
9
 Pode-se importar os dados de um arquivo em planilha (ex.: MS-Excel) e colar no arquivo .txt. Deve-se 

trocar a separação dos decimais por ponto. 
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Figura 8: Tela de entrada de dados de coeficiente de convecção incidentes sobre as 

extremidades do domínio em estudo. 

Pode-se simular a estrutura sem a devida cura do concreto escolhendo a 
opção “não” ao acionar o botão das condições de contorno (botão 4, Figura 3), 
cuja simulação só apresenta as variáveis relacionadas à influência do vento, já 
apresenta na Figura 8. Recomenda-se definir com valor zero o coeficiente de 
convecção na parte inferior do domínio de análise (beta inferior, Figura 8), caso 
esteja considerando na primeira camada a fundação. 

Em seguida, após inserção dos dados de convecção, é solicitado os dados 
referentes à temperatura ambiente, podendo variar conforme o horário do dia 
de acordo com uma curva senoidal ou constante, como observado na Figura 9. 
É  possível também pré-fixar a temperatura nos extremos superior e/ou inferior 
do domínio. Há ainda a opção de se pré-determinar a incidência de radiação 
sobre a superfície superior do domínio de estudo. 

É importante destacar que todas as condições de contorno do domínio de 
estudo incidem sobre a camada vigente ou conjunto de camadas que vão 
sendo lançadas durante o tempo de análise. Logo, por exemplo, se uma 
condição de contorno específica for programada para ocorrer em um instante 
de tempo em que já foi lançada uma segunda camada, a primeira não sofrerá 
interferência externa superior, uma vez que ela foi sobreposta pela segunda, 
que absorveu os efeitos externos por encontra-se exposta ao contorno do 
domínio. 
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Figura 9: Tela de entrada de condições de contorno. 

 
5.4. Condições Iniciais (botão 5, Figura 3) 

Por fim, para análise térmica, deve-se acionar o botão “Condições Iniciais”, 
onde irá surgir a tela da Figura 10. Deve-se definir o instante de início da 
simulação que pode, ou não, coincidir com o início da concretagem de uma 
estrutura. Toda simulação inicia-se no dia 1, já a hora deve ser correspondente 
ao horário do dia em que a concretagem começa na obra10. A camada 
considerada na simulação deve possuir valores de início de concretagem 
superior a anterior, ex.: primeira camada começa a ser monitorada no dia 1 
com intervalo de lançamento de 2 dias para a segunda camada, logo o dia de 
concretagem da segunda camada será no dia 3. A temperatura de início refere-
se a temperatura inicial de toda a camada lançada (temperatura de 
lançamento), podendo-se diferenciar entre elas. O tempo total de análise deve 
possuir valor superior ao tempo de lançamento da última camada. Recomenda-
se que o intervalo de análise seja a cada 1 hora para fins de melhor precisão 
nos resultados e garantir que ocorra a convergência de resolução matricial. 

 
Figura 10: Condições iniciais para o processamento. 

 

                                                           
10

 Os resultados de cada camada terão como primeiro valor do campo de respostas 1 hora após o início 
da concretagem da respectiva camada. 
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6. PROCESSAMENTO E SAÍDA DOS RESULTADOS – ANÁLISE T ÉRMICA 

Após inserido todos os dados de entradas necessários para análise térmica, 
deve-se iniciar o processamento térmico, acionando o botão com símbolo que 
remete a ação de início (botão 6, Figura 3). Todo o processamento é 
acompanhado por um contador percentual que permite ao usuário saber que o 
programa encontra-se organizando e resolvendo as equações matriciais, e em 
paralelo realiza o registro histórico de resultados a partir de arquivos de texto. 
Todos os resultados são temporariamente salvos na pasta “temp” para que 
evite sobrecarregar a memória dinâmica do computador e ainda permita 
inúmeros tratamentos de dados, não só pelo programa, mas por outro 
aplicativo de tratamento de dados (pós-processadores), como os softwares 
organizadores de dados em planilhas (ex.: MS-Excel®). 

 
Figura 11: Tela de aviso com os dados da temperatura máxima, após finalizado o 

processamento térmico. 

Finalizado o processo de cálculo o programa informa a posição (em nós), 
instante de tempo e temperatura máxima de ocorrência na estrutura analisada, 
como ilustrado na Figura 11. Para se visualizar os resultados provenientes do 
cálculo térmico deve-se ir ao menu “Resultado/Visualizar Resultados” contido 
na tela principal do programa. Instantaneamente surgirá a tela de resultados, 
onde a direita é apresentado um croqui com as numerações dos elementos e 
nós que fazem parte da malha de elementos finitos unidimensional considerada 
nos cálculos (Figura 12). Na esquerda da tela de resultados apresentam-se os 
botões com as possibilidades de apresentações dos resultados, sendo: 
Planilha, Gráfico, Eixo e Cores. 
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Figura 12: Tela principal de resultados térmicos. 

 

A apresentação dos resultados em planilha facilita realizar análise discreta em 
cada nó da malha, bem como a cada instante de tempo analisado (Figura 13). 
Para que seja possível salvar as informações a fim de serem tratadas em um 
aplicativo de planilha, deve-se ir ao menu “Salvar” e lá o usuário poderá optar 
por salvar um nó em específico ou todo o domínio de resultados de 
temperatura. Destaca-se que embora haja a apresentação em planilha não se 
consegue copiar diretamente os resultados visualizados, mas apenas a partir 
do processo informado anteriormente. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Figura 13: Resultados em planilha. 

 

Para visualizar os resultados de temperatura ao longo do tempo para nós 
específicos da malha, basta selecionar o botão “Gráfico” (botão 2, Figura 12) 
da tela de resultados do programa (Figura 14). É possível ampliar a 
visualização do gráfico (zoom in) a partir do acionamento do mouse do 
computador sobre a imagem realizando movimento que abrigue a região de 
interesse, partindo do canto superior esquerdo em sentido diagonal até o canto 
inferior direito. No sentido inverso o tamanho do gráfico volta ao seu estado 
original (zoom out). 

 
Figura 14: Resultados de temperatura ao longo do tempo. 
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Outro tipo de gráfico relevante disponível no programa refere-se a análise por 
eixo (acionar botão 3, Figura 12). Esse gráfico permite visualizar o 
comportamento da temperatura ao longo da direção de propagação do calor 
através da camada (Figura 15). É possível analisar o gradiente de temperatura 
para qualquer instante de tempo considerado no processamento dos cálculos 
térmicos. 

 

 
Figura 15: Resultados de temperatura ao longo do domínio unidimensional. 

 

Há a opção de se visualizar os resultados a partir de isotemperaturas (também 
chamado de isocores), que seria basicamente representar a temperatura ao 
longo da direção de propagação de calor em formato de cores quentes 
(tendendo ao vermelho) e frias (tendendo ao azul). Para tanto, basta acionar o 
botão “Cores” da tela de resultados (botão 4, Figura 12). Há a opção de se 
analisar a distribuição de temperatura para qualquer instante de tempo que o 
usuário desejar, como ilustrado na Figura 16. Esta opção de visualização de 
resultados é bastante útil para se ter uma análise qualitativa de como se 
comporta a distribuição de temperatura de uma forma intuitiva e facilmente 
compreensível. É possível ainda simular a propagação de calor por meio de 
isocores, evolutiva no tempo a partir do comando “Animação a cada:” 
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Figura 16: Resultados a partir de isotemperaturas (isocores). 

 

7. ENTRADA DE DADOS – ANÁLISE TENSIONAL (botão 8, Figura 3; ou 
botão 5, Figura 12) 

A análise tensional é uma continuidade da análise térmica, pois converte os 
gradientes de temperatura em deformação e, por conseguinte, em tensão. 
Essa análise tensional embora simplificada, pois não considera diretamente o 
efeito acoplado da temperatura sobre as propriedades térmicas, bem como não 
contempla a conexão interna de deformações entre elementos finitos 
adjacentes, permite certa sofisticação computacional, pois simula os efeitos da 
deformação diferida no tempo, mesmo se não houvesse gradiente de 
temperatura, a partir da consideração do efeito da fluência do concreto. 

Selecionando o botão “Análise Tensional” disponível tanto na tela de entrada 
de dados principal (Figura 3) ou tela de resultados de temperatura (Figura 12) 
fica acessível a tela de entrada de dados para análise tensional, conforme 
observada na Figura 17.  
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Figura 17: Entrada de dados para análise tensional. 

 

7.1. Fluência (botão 1, Figura 17) 

Na tela de entrada de dados há a opção de selecionar a partir do botão 
“Fluência” qual seria a forma de se considerar a propriedade deformacional de 
fluência e módulo de elasticidade. A Figura 18 apresenta as formas de se 
considerar essa propriedade. A mais utilizadas pelo autor é o modelo do 
Bureau of Reclamation11. Neste modelo (Figura 19) o usuário necessita 
previamente ajustar uma curva para representar a fluência e outra para o 
módulo de elasticidade12 e então inserir os parâmetros das curvas ajustadas na 
tela apresentada, como também, caso opte pelo modelo da NBR 6118, há a 
necessidade de definir alguns parâmetros conforme a Figura 20 apresenta, nas 
demais opções não há essa necessidade. 

 
Figura 18: Modelos preditivos de fluência. 

                                                           
11

 Outros modelos de viscoelasticidade estão disponíveis na versão ilimitada do software, incluindo a da 

norma NBR 6118:2014. 
12

 Na falta de dados para estimativa dessas propriedades o desenvolvedor do software sugere a consulta 

a algumas bibliografias técnicas: 
BOTASSI, S. S., et al. Modelos de predição do módulo de elasticidade do concreto. 48º CBC, 2006. 

BOTASSI, S. S.; et al. Modelo de predição da fluência com base em banco de dados do laboratório de 

concreto de furnas: estudos preliminares. 49º CBC, 2007.  

1 

2 

3 

4

5
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Figura 19: Tela de entrada dos parâmetros das curvas de fluência (Bureau of Reclamation) e 

módulo de elasticidade. 

 

Ressalta-se que os parâmetros viscoelásticos e elásticos (fluência e módulo de 
elasticidade) precisam ser estimados ou determinados por meio de ensaios 
com muita cautela, devido a grande influência de seus resultados nas tensões 
térmicas. 
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Figura 20: Tela de entrada dos parâmetros de fluência da NBR 6118. 

 

7.2. Coeficiente de Restrição (botão 2, Figura 17) 

O Coeficiente de Restrição deve ser selecionado para definir qual será a 
restrição externa que pode converter deformação em tensão, haja vista que a 
vinculação de deformação externa é que tende a gerar acúmulo de tensões 
interna. Caso se opte pela restrição total dos nós da malha de elementos finitos 
corresponde a restringir por completo a capacidade de deformação da estrutura 
e isso tende a gerar maiores valores de tensão. Neste caso, considera-se que 
a análise tensional tende a ser superestimada, pois normalmente estruturas 
massivas apresentam certa capacidade de deformação em seu maciço sem 
acumular grandes níveis de tensão. 

Caso se opte pelo princípio de restrição do ACI13 será necessário especificar 
qual comprimento (L) da estrutura de análise, como apresenta a Figura 21. 
Essa alternativa é a mais utilizada nos casos práticos por normalmente 
apresentar mais próxima das condições de restrição de deformação em campo, 
principalmente para grandes estruturas maciças de concreto. O valor H (altura 
da estrutura) equivale ao somatório das espessuras das camadas de concreto 
e é gerado automaticamente pelo software, não devendo o usuário edita-la. 

                                                           
13

 ACI. Mass concrete for dams and other massive structures. ACI 207.1R-87, Farmington Hills, USA, 
1996. 
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Figura 21: Restrição conforme o ACI. 

 

 

7.3. Tensões Resistentes (botão 3, Figura 17) 

Normalmente para se avaliar o risco de fissuração de origem térmica, compara-
se as tensões solicitantes com a resistente. A versão atual do software14 
disponibiliza a avaliação da tensão resistente por curvas de crescimento em 
função da idade do concreto ajustadas, a partir de dados de ensaio e/ou 
prognóstico por equações preditivas. Assim, ao acionar o botão 3 (Figura 17) 
será dada a alternativa das curvas preditivas para inserção dos coeficientes 
das curvas (Figura 22)15.  

Os dados de entrada dessas tensões resistentes não precisam ser inseridos 
para a realização da análise tensional pelo software, uma vez que os mesmos 
não estão diretamente vinculados a equação do modelo térmico. Convenciona-
se que a análise tensional ocorre no estado de deformação viscoelástico sem 
fissuração generalizada do concreto, ou seja enquadrado no Estado Limite de 
Serviço16 - ELS – da NBR 6118. 

                                                           
14

 Encontra-se em fase de implantação os modelos preditivos da NBR 6118. 
15

 Para a obtenção desses coeficientes de curvas ajustas a valores pontuais, pode-se utilizar softwares 
específicos para este propósito, como o FitCurve criado pelo desenvolvedor deste software (para mais 

informações: sbotassis@gmail.com). 
16

 Normalmente considera-se o estado limite de formação de fissuras (ELS-F), situação essa 

caracterizada quando a tensão de tração máxima na estrutura atingir patamar equivalente da 
resistência à tração na flexão fct,f, conforme descrito na NBR 6118. 
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Figura 22: Entrada dos coeficientes das curvas de tensões resistentes. 

 

8. PROCESSAMENTO E SAÍDA DE DADOS – ANÁLISE TENSION AL 

Com o acionamento do botão “Run” (Figura 17) ao final do processamento 
aparecerá a tela de informação com o valor da máxima tensão de tração (pior 
situação), sua localização (associado ao nó dos elementos finitos do domínio 
de estudo) e tempo de ocorrência17, conforme ilustrado na Figura 23. 

 

 
Figura 23: Resultado de tensão máxima de tração na finalização da análise tensional. 

 

Os resultados da análise tensional em detalhes podem ser visualizados a partir 
de três botões da tela principal da análise tensional (botões 4, 5 e 6 da Figura 
17), agora disponíveis para serem selecionadas após o cálculo do histórico de 
tensões ao se acionar o botão “Run”.  

As opções de visualizações são semelhantes ao da análise térmica com 
destaque para visualização por meio de planilha (quando deseja-se avaliar os 
resultados por nó e instante de tempo em específico), gráfico (resultados 

                                                           
17

 Esse tempo é referente ao início da análise tensional do primeiro membro considerado na simulação. 
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gráficos de tensão ao longo do tempo por nó) e eixo (avalia-se a tensão ao 
longo dos nós de análise), conforme ilustrado nas Figuras 24, 25 e 26. Vale 
ressaltar que as tensões térmicas no programa são convencionadas em 
compressão, positivo, e tração, negativo. 

 
Figura 24: Resultados das tensões em cada nó em diferentes idades. 

 

 
Figura 25: Gráfico de tensões ao longo do tempo. 
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Figura 26: Gráfico de tensões na direção de análise, percebendo os nós do domínio para 

diferentes idades. 

 

A análise tensional calculada em um domínio unidimensional de temperatura, 
como no caso deste software TSA-1D, é considerada escalar, ou seja não leva 
em consideração a análise vetorial. Sendo assim, atribui-se que as tensões 
obtidas referem-se à tensão principal, situação essa a favor da segurança, 
caso obviamente a estrutura real tenha características geométricas condizentes 
com as simulações e que permitam essa simplificação de análise. 

9. LIMITADORES DO SOFTWARE 
 
9.1. Intrínsecos  

Este software pelo próprio modelo matemático unidimensional restringe a sua 
aplicação a estruturas cuja propagação de calor ocorra preponderantemente 
em uma única direção, como no caso de concretagem em camadas de 
estruturas de grande porte. Havendo a configuração geométrica da estrutura 
que propicie a propagação bidimensional de calor, o recomendável seria utilizar 
software melhor apropriado a este fim, como no caso do TSA-2D, cuja a 
capacidade de cálculo e precisão dos resultados justificam sua utilização. 

Este software foi concebido para análise termo-tensional em estruturas de 
concreto nas primeiras idades pós-concretagem, mas pode ser adaptado para 
análise de estruturas diversas da construção civil, como no caso de vedações, 
mas sem considerar efeito preciso da radiação solar. 
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Embora seja um software que ocupa pequeno espaço na memória interna do 
computador, seu funcionamento pode exigir maior capacidade de 
processamento da CPU em termos de memória RAM. Assim, recomenda-se 
restringir o número de membros no domínio de estudo a no máximo 50 e o 
tempo de análise não maior que 5 meses. Esses valores são apenas sugestões 
para que o tempo de análise do computador não fique muito demorado e ainda 
evitar o risco de consumir grande parte da memória dinâmica do computador, a 
ponto de travar o processamento e funcionamento da CPU. 

9.2.  Aplicados à Versão de Treinamento 

Como informado no início deste tutorial (item 1) essa versão do software 
apresenta algumas funcionalidades limitadas no pré e pós-processamento, 
dentro de seu código fonte, para seja customizada a aplicação de estudos de 
caso do livro “Fenômeno Térmico do Concreto: Fundamentos e Aplicações 
Práticas”. Para o acesso a versão ilimitada recomenda-se inicialmente 
conhecimento prévio do fenômeno térmico a partir das referências 
bibliográficas e/ou treinamento destacado no item 2 deste tutorial. As principais 
restrições desta versão são as seguintes: 

• Pré-processamento: 
o Número máximo de camadas: 4; 
o Não simula concretagem com forma deslizante; 
o Altura máxima de camada: 3,2m; 
o Quantidade de elementos finitos por camada: Máximo de 24; 
o Coeficiente de convecção dependente do vento: Não considera; 
o Tempo total de processamento: 1000h (aprox. 41 dias); e 
o Modelo de fluência: U.S. Bureau of Reclamation. 

• Pós-processamento: 
o Gráfico de temperatura no tempo e eixo sem ampliação e 

salvamento; 
o Salvamento do histórico de temperatura: Máximo de 5 nós; 
o Isocores: Máximo de instante de tempo de 500h para 

visualização; 
o Gráfico de tensão no tempo e eixo sem ampliação e salvamento; 
o Salvamento do histórico de tensão: Máximo de 5 nós. 
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