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O aumento gradativo da deformação com o tempo é chamado de fluência. É fenômeno que pode ocorrer no 
concreto e na madeira, por serem materiais viscoelásticos. Dessa forma, o conhecimento sobre o comporta-
mento reológico da curva tensão-deformação é essencial para o projeto de peças longas, pois colunas esbeltas 
comprimidas podem ter a rigidez modificada em função da reologia do material, mesmo com um nível de 
tensão constante.

Matematicamente, a deformação devida à fluência pode ser caracterizada por modelos onde a deformação 
elástica imediata é acrescida de uma deformação viscosa, resultando em uma função temporal. Em consonân-
cia com esse entendimento, a formulação desenvolvida para calcular a frequência natural de uma coluna deve 
incluir os efeitos redutores da rigidez tanto da força axial quanto da fluência. O primeiro pode ser considerado 
por meio da parcela negativa da matriz de rigidez e o segundo pela introdução, na parcela elástica, de um 
módulo de elasticidade variável com o tempo, obtido em relação ao modelo reológico adotado. A frequência 
assim calculada resulta em uma função do tempo.

Para avaliar os aspectos anteriores foi realizada uma simulação numérica, considerando uma coluna com-
primida na extremidade livre e sujeita a seu peso próprio. Um modelo reológico de três parâmetros, com o 
componente viscoso ajustado para a deformação convergir aos noventa dias, foi utilizado para obter o módulo 
de elasticidade variável. Os resultados indicaram uma diferença entre a frequência no instante inicial e aos 
noventa dias que, dependendo do caso, pode representar significativa alteração na resposta do sistema frente 
a solicitações de natureza dinâmica.


