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T. S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

RESUMO 

 

As normativas brasileiras e internacionais mostram-se cada vez mais preocupadas com a segurança 

e integridade das edificações e de seus ocupantes não só em situações cotidianas, mas também nas 

excepcionais, como o caso de um incêndio. No Brasil, a principal norma técnica relacionada à 

segurança de estruturas de concreto armado em situação de incêndio, a NBR 15200, encontra-se 

ainda muito limitada, sendo necessária a utilização de normas internacionais, como o Eurocode 2 

e documentos do NIST, para o correto dimensionamento em situação de incêndio. Uma dessas 

limitações é a falta de um modelo de dimensionamento para paredes e painéis verticais de concreto 

armado em situação de incêndio, que é o escopo deste trabalho. Para tanto, adquiriu-se o projeto 

estrutural de um galpão industrial, construído pela técnica de painéis Tilt-Up, e utilizou-se de 

manuais específicos para o dimensionamento de painéis Tilt-Up à temperatura ambiente, como o 

Manual de Construção em Tilt-Up e o comitê 551 do ACI. Calculou-se o tempo de resistência 

requerido ao fogo para o galpão industrial e, por meio do método das isotermas de 500oC e do 

método tabular do Eurocode 2, verificou-se o painel dimensionado à temperatura ambiente em 

situação de incêndio. Percebeu-se que o painel dimensionado á temperatura ambiente, quando 

exposto a um incêndio padrão, necessitou de um aumento na área de armadura para atender aos 

critérios de segurança. Para fins de comparação, fez-se o dimensionamento à temperatura ambiente 

pelo método da NBR 16055, para paredes de concreto armado, com posterior verificação a 

incêndio pelos métodos citados. Os resultados obtidos pelo método da NBR 16055 distanciaram-

se muito dos resultados obtidos pelo método de dimensionamento norte americano. 

Palavras-chave: tilt-up; painéis de concreto; concreto armado; incêndio.  
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CAPÍTULO UM 

INTRODUÇÃO 

 

Com a tendência de verticalização e as melhorias na qualidade dos materiais construtivos, as 

grandes edificações se mostram cada vez mais presentes nos centros urbanos. Com um grande 

número de pessoas vivendo e trabalhando em prédios, acidentes com fogo têm se tornado uma 

terrível ameaça. Incêndios são forças destrutivas que causam milhares de mortes e bilhões de 

dólares de prejuízo todos os anos (BUCHANAN, 2002).  

No Brasil, o caso com maior repercussão foi o rápido incêndio do Edifício Joelma, na cidade de 

São Paulo, que resultou em 191 mortos e mais de 300 feridos no ano de 1974 (SILVA, 2012). 

Recentemente, em outubro de 2015, um incêndio ainda sem causas esclarecidas danificou as obras 

do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) na cidade de Goiânia-GO. 

A priori, muitos manuais se preocupavam mais com as perdas de patrimônio, como as destruições 

parciais ou totais das edificações em situações excepcionais, do que com os ocupantes e pessoas 

envolvidas nos trabalhos de resgate. Contudo, as normas mais recentes seguem outra vertente, 

dando prioridade à vida humana, provendo rotas de fuga e tempo suficiente para que o corpo de 

bombeiros possa desempenhar seu papel.  

Outro aspecto que deve ser considerado é a proteção ao meio ambiente, tendo em vista que um 

incêndio gera gases prejudiciais à natureza bem como o uso indiscriminado ou a contaminação de 

águas para o combate das chamas. Muitos projetos têm se baseado e adotado as exigências 

descritas em alguns manuais de construção prescritivos, em especial os Eurocódigos (CEN, 2004). 

Alguns países como a Nova Zelândia, Países Escandinavos, Inglaterra e Austrália usam códigos 

ambientais parecidos em relação ao incêndio. Já os Estados Unidos apresentam várias normas 

quanto ao desempenho e segurança das edificações (ACI-TMS Commitee, 216, 2007). 

Em situação de incêndio, a ação térmica é excepcional e deve ser considerada no projeto estrutural. 

Para tal situação, a ação térmica é descrita por meio do fluxo de calor por radiação e por convecção 

nos elementos estruturais (SILVA, 2004). Segundo Costa (2008), um projeto estrutural em 

situações de incêndio envolve as variáveis da Termodinâmica e da Transferência de Calor, além 
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de incluir as mesmas variáveis utilizadas na Mecânicas das Estruturas à temperatura ambiente, 

porém, afetadas pela temperatura elevada dos materiais. 

A maioria dos projetos de combate a incêndio leva em consideração dois tipos de proteção: passiva 

e ativa. A proteção ativa refere-se ao controle do fogo por meio de uma ação tomada por alguma 

pessoa ou por acionamento de dispositivos automáticos. A melhor tecnologia em segurança contra 

incêndio comprovada é a colocação de dispositivos borrifadores de água automáticos (em inglês, 

sprinklers), pois eles têm apresentado uma grande probabilidade de controlar ou extinguir qualquer 

tipo de chama de pequenas proporções. Também é necessário providenciar instalações para a 

detecção e notificação de focos de incêndio, exaustores de fumaça, trabalho do corpo de 

bombeiros, entre outros.  

A proteção passiva baseia-se nos elementos que não requerem a ação humana para seu 

funcionamento. Na fase em que o incêndio ainda pode ser combatido, a proteção passiva é 

garantida por meio de materiais resistentes ao espalhamento das chamas. Na fase seguinte, é feita 

pela contenção do fogo e pela resistência dos elementos estruturais para que a edificação não sofra 

colapso rapidamente.  

O fogo implica em uma significativa variação na temperatura do concreto armado e isso faz com 

que a rigidez e a resistência dos elementos estruturais expostos ao calor intenso sejam reduzidas 

devido a alterações na microestrutura dos materiais constituintes. Além disso, esforços adicionais 

surgem com a dilatação e gradientes térmicos, os quais afetam outros elementos adjacentes, mesmo 

fora do compartimento onde o incêndio se desencadeia. 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), as estruturas de concreto precisam atender, durante sua 

construção e serviço, a três requisitos mínimos de qualidade:  capacidade resistente, definida como 

segurança à ruptura; desempenho em serviço, que é a capacidade de a estrutura manter-se em 

condições de utilização, sem comprometer parte ou totalmente o uso para o qual foi projetada; e 

durabilidade, ou capacidade de a estrutura resistir às intempéries ambientais previstas. 

Entretanto, essa norma não prevê o dimensionamento de elementos de concreto armado para evitar 

estados-limites gerados por certos tipos de ação, como impactos, explosões e fogo. Para ações 

oriundas de situação de incêndio, deve-se consultar a norma ABNT NBR 15200 (ABNT, 2012). 
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Os três objetivos gerais estabelecidos por esta norma na verificação de estruturas em situação de 

incêndio são: 

- limitar o risco à vida humana; 

- limitar o risco da vizinhança e da própria sociedade; 

- limitar o risco a propriedade exposta ao fogo. 

Considera-se que estes objetivos são atingidos se for demonstrado que a estrutura mantém as 

funções de corta-fogo, ou seja, de impedir que o fogo ultrapasse ou que o calor atravesse em 

quantidade suficiente para gerar combustão no lado oposto ao incêndio inicial, e de suporte, isto 

é, que a estrutura seja capaz de resistir aos esforços solicitantes em situação de incêndio. Estas 

duas funções são verificadas apenas no estado-limite último para combinações excepcionais de 

ações (ABNT, 2012). 

Para a verificação dessas duas capacidades suportes, deve-se consultar a ABNT NBR 14432 - 

Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações (ABNT, 2001), que 

define, em função das características da construção e do uso da edificação, as ações a serem 

consideradas para representar a situação de incêndio.  

Essas normas brasileiras são complementadas por meio de decretos estaduais ou regionais, como 

as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CMBGO), que auxiliam na 

definição de cargas e considerações de incêndio a serem adotadas em determinados lugares.  

A NBR 15200 (ABNT, 2012) recomenda a utilização de cinco métodos para o dimensionamento 

de elementos estruturais de concreto armado: tabular, analítico, simplificado, avançado e 

experimental. Essa norma permite, ainda, que o projetista escolha métodos citados pela literatura 

técnica internacional, uma vez que ainda há muito sobre o tema a ser estudado no Brasil. 

Dessa forma, o dimensionamento estrutural para situações de incêndio é multifacetado. Pode ser 

feito de forma simplificada, utilizando aproximações tabeladas, ou com métodos mais detalhados, 

considerando cada vez mais o uso de variáveis importantes. Independentemente do nível de 

complexidade, é essencial que o projetista tenha em mente o resultado que está obtendo e quais 

considerações estão sendo feitas (NIST, 2010). 
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Este trabalho visa contribuir com os métodos de dimensionamento utilizados nas normas 

brasileiras e internacionais, principalmente no que tange ao dimensionamento de paredes 

autoportantes de concreto, uma vez que, comparadas às vigas, colunas e lajes de concreto armado, 

ainda há pouquíssima pesquisa científica sobre elas (Mueller, Kurama, 2015).  

 

1.1  Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo geral a ampliação do conhecimento técnico-científico acerca das 

propriedades termomecânicas do concreto armado em situação de incêndio, assim como a 

apresentação da distinção entre incêndio real e parametrizado em estruturas de concreto armado. 

Ainda, visa-se a apresentação de um modelo de dimensionamento para painéis verticais 

autoportantes de concreto armado construídos pela técnica Tilt-Up. 

Para alcançar esse objetivo, são traçados os seguintes objetivos específicos: 

• Apresentar as curvas de incêndio real e curvas de incêndio padrão encontradas na literatura 

nacional e internacional; 

• Apresentar curvas de decaimento da resistência do concreto e do aço em situação de incêndio e 

uma posterior análise crítica delas; 

• Descrever métodos de dimensionamento de painéis autoportantes de concreto armado em 

situação de incêndio, apresentando exemplo de dimensionamento de painéis construídos pela 

técnica Tilt-Up. 

 

1.2  Justificativa 

A literatura técnica nacional sobre estruturas de concreto em situação de incêndio, ainda que em 

ascensão no momento, é escassa.  

Os métodos atuais propostos são, muitas vezes, traduções de métodos propostos no exterior, que 

podem não se aplicar a contextos climáticos e econômicos brasileiros. 
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Apesar de baseadas principalmente nas normas europeias, as normas brasileiras para o 

dimensionamento de elementos estruturais de concreto em situação de incêndio (ABNT, 2001 e 

ABNT, 2012) não estabelecem critérios para o dimensionamento de paredes autoportantes. Com 

isso, uma grande variedade de obras que se utilizam de paredes de concreto moldado no local ou 

pré-moldado, como galpões industriais, depósitos e até mesmos shoppings, não encontram 

respaldo para o dimensionamento em situação de incêndio pelas normas nacionais, como galpões 

industriais. 

 



 

 

T. S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

CAPÍTULO DOIS 

O INCÊNDIO 

 

Para modelos de dimensionamento e análise comportamental das estruturas, em grande parte dos 

estudos são usadas as curvas de incêndio paramétrico. Apesar de não representarem com muita 

precisão o incêndio real, essas curvas são obtidas por meio de algumas simplificações. Neste 

capítulo são apresentadas e discutidas as curvas reais de incêndio, as quais são comparadas com 

as curvas paramétricas utilizadas em projetos.  

 

2.1. Incêndio Real 

O incêndio real é representado por uma curva em um gráfico temperatura-tempo com um ramo 

ascendente, com o aumento da temperatura dos gases no compartimento, e um ramo descendente, 

representando o estágio de resfriamento (Figura 2.1). 

Figura 2.1 – Fases de um incêndio real (COSTA, 2008) 

 

Para um melhor entendimento, a curva é dividida em alguns trechos e pontos relevantes: 

Ignição: É o início do incêndio, quando as os materiais começam a entrar em combustão. Há um 

crescimento gradual da temperatura ambiente; 

Pré-flashover: é o estágio de aquecimento caracterizado por uma aceleração no aumento da 

temperatura; o incêndio ainda é localizado e sua duração depende das características do 
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compartimento (aberturas, material da compartimentação, etc.), até a possibilidade do flashover 

(COSTA, 2008); 

Flashover: Ponto ou instante em que o compartimento é tomado pelas chamas. Sendo assim, as 

condições de transmissão de calor e aumento de temperatura no compartimento fazem com que 

todos os materiais combustíveis alcancem seu ponto de ignição. A partir desse ponto, as chamas 

não podem ser mais combatidas pelos mecanismos de proteção ativa; 

Pós-flashover: região caracterizada por uma mudança súbita de crescimento da temperatura; nesse 

estágio, todo o material combustível no compartimento entra em combustão. A temperatura dos 

gases quentes é superior a 300 °C e de crescimento veloz, até atingir o pico da curva – a 

temperatura máxima do incêndio – correspondente à máxima temperatura dos gases do ambiente 

(COSTA, 2008); 

Resfriamento: Se o incêndio não for controlado, eventualmente, todo o material combustível é 

consumido e a temperatura começa a cair gradativamente na fase de resfriamento. Sem carga de 

incêndio para alimentar as chamas, inicia-se o arrefecimento do incêndio.  

Nota-se que se os mecanismos de proteção ativa conseguirem combater as chamas, ainda há uma 

pequena elevação da temperatura ambiente, pois as chamas não são combatidas imediatamente e 

há a inércia termal dos materiais já aquecidos que também liberam calor por algum tempo. 

Entretanto, a temperatura não se eleva tanto. Caso contrário, os meios de proteção passiva 

asseguram as ações de resgate e combate ao incêndio. Assim, o confinamento do incêndio, rotas 

de fuga e/ou de acesso de bombeiros e, principalmente, a resistência estrutural deve ser prevista 

em projeto. 

Ressalta-se que a curva que expressa a temperatura dos elementos estruturais em função do tempo 

tem o formato muito parecido com a curva da temperatura dos gases. Contudo, elas se diferem 

pelas propriedades térmicas dos materiais em questão, como calor específico e inércia térmica. 

Devido à inércia térmica, a temperatura no elemento estrutural continuará a aumentar por alguns 

minutos durante o período de resfriamento, havendo, portanto, um pequeno “atraso” no início do 

resfriamento da estrutura (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Temperatura no elemento estrutural em um incêndio real (COSTA, 2008) 

 

2.2. Incêndio Padrão 

Como os incêndios reais diferem-se muito, variando de um ambiente para o outro, uma série de 

variáveis devem ser consideradas. Com base em numerosos estudos, algumas curvas nominais 

foram criadas com a intenção de padronizar o incêndio.  

A maioria dos países ao redor do mundo confiam nos testes de resistência ao fogo em escala real 

para avaliar o desempenho contra incêndio de edifícios e elementos estruturais. A curva tempo-

temperatura usada em testes de resistência ao fogo é denominada curva padrão. Ensaios em escalas 

reais têm preferência em relação aos ensaios com escala reduzida pois eles possibilitam a avaliação 

dos métodos construtivos utilizados, incluindo os efeitos da expansão térmica e deformação devida 

à carga aplicada. (BUCHANAN, 2002). 

As curvas-padrão possuem apenas o ramo ascendente, com a temperatura crescendo em relação 

ao tempo, independente da influência da carga de incêndio e do grau de ventilação do 

compartimento e das propriedades térmicas dos materiais da compartimentação. Portanto, as 

curvas-padrão não representam uma situação real de incêndio, uma vez que as características do 

cenário do incêndio podem variar de um compartimento para o outro; contudo, elas são usadas 

para facilitar os ensaios em série de elementos construtivos para avaliar a sua resistência a fogo. 

(COSTA, 2008). 

Assim como no caso dos incêndios reais, a curva da temperatura dos elementos estruturais em 

incêndios paramétricos se comporta da mesma maneira, como mostrado na Figura 2.3.  
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Figura 2.3 – Temperatura no elemento estrutural em um incêndio padrão (COSTA, 2008) 

 

 

 

 

 

2.2.1 Curva Padrão da ISO 834 

Como já citado na seção 2.1, os incêndios reais são caracterizados pela ignição, pré-flashover, pós-

flashover e fase de resfriamento. Entretanto, uma das curvas paramétricas mais utilizadas para 

dimensionamento de estruturas em situação de incêndio, a curva padrão (Standard Curve ISO 834) 

conta apenas com um ramo ascendente. Isso deve-se ao fato de que essa curva tenta explicitar a 

relação entre os parâmetros temperatura e tempo em um compartimento em que o incêndio já foi 

instalado, ou seja, a proteção ativa não foi suficiente para conter as chamas.  

A curva da ISO 834 (ISO, 1990) surgiu com a ideia de padronizar as curvas mais conceituadas e 

utilizadas no século XX, sendo elas a ASTM E119 (20001 apud COSTA E SILVA, 2006) e a BS 

476 (19872 apud COSTA E SILVA, 2006). A primeira foi desenvolvida nos Estados Unidos pela 

American Society for Testing and Materials, em 1917. Já a segunda foi publicada no Reino Unido, 

em 1932, pela British Standards Institution. A curva ISO 834 (ISO, 1990) apresentada em 1975, 

tem a seguinte expressão:  

T −  To =  345 𝑙𝑜𝑔10(8t + 1)                   (2.1) 

onde: 

T = temperatura dos gases quentes (atmosfera) do compartimento em chamas [°C];  

                                                            
1 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). Standard test methods for fire tests of building 

construction and materials. ASTM E119. Philadelphia: ASTM, 2000. [ASTM E119-00]. 

2 BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Fire tests on building materials and structures — Part 20: Method for 

determination of the fire resistance of elements of construction (general principles). BS 476- 20:1987. London: BSI, 

1987. 
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T0 = temperatura da atmosfera do compartimento no instante t = 0 [°C];  

t = tempo [min];  

Normalmente, admite-se que a temperatura ambiente do compartimento no instante t = 0 é de 

20°C. Ressalta-se que a curva padrão representa a temperatura dos gases no interior do 

compartimento em função do tempo e não a temperatura dos elementos estruturais. 

 

2.2.2 Curva Padrão da ASTM E119 

Assim como a curva de incêndio padrão da ISO 834 (ISO, 1990), a curva americana desenvolvida 

pela American Society for Testing and Materials não depende da carga de incêndio, do grau de 

ventilação e das propriedades térmicas dos materiais no compartimento. Apenas parte do princípio 

de que o incêndio já foi iniciado, com a combustão de todos os materiais. A Equação 2.2 descreve 

essa relação temperatura-tempo (COSTA E SILVA, 2006).                      

𝑇 = 750[ 1 − 𝑒−3,79553√𝑡] +  170,41√𝑡 + 𝑇𝑜                                                                       (2.2) 

Onde: 

 T = temperatura dos gases quentes (atmosfera) do compartimento em chamas [°C];  

 T0 = temperatura da atmosfera do compartimento no instante t = 0 [°C];  

 t = tempo [horas].  

 

2.2.3 Curva Padrão do Eurocode 1 

O Eurocode 1 (CEN, 2002) apresenta duas curvas padrão diferentes em seu escopo. A primeira 

delas é designada para dimensionamento de elementos estruturais envoltos por chamas, ou seja, 

elementos locados no interior do compartimento. A equação da curva “H” do Eurocode 1 (CEN, 

2002) é descrita pela Equação (2.3): 

𝑇 = 1080[ 1 − 0,325𝑒−0,167𝑡 − 0,675𝑒−2,5𝑡] +  𝑇𝑜                                                          (2.3) 

onde: 

 T = temperatura dos gases quentes (atmosfera) do compartimento em chamas [°C];  

 T0 = temperatura da atmosfera do compartimento no instante t = 0 [°C];  
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 t = tempo [minutos];  

É importante citar que essa curva é apropriada para incêndios de materiais combustíveis à base de 

hidrocarbonetos. A figura 2.4 mostra a diferença entre as curvas de incêndios com materiais 

hidrocarbonetos e materiais celulósicos. 

Figura 2.4 – Comparação entre curvas para materiais hidrocarbonetos e celulósicos (COSTA E SILVA, 2006) 

 

A curva de incêndio para materiais hidrocarbonetos, ou curva “H”, surgiu da preocupação com a 

segurança por parte da indústria petroquímica. Incêndios com esse tipo de material apresentam 

maiores fluxos de calor do que os demais, assim como taxas de aumento da temperatura mais 

elevadas do que as curvas de materiais celulósicos, podendo alcançar 1000ºC em cinco minutos. 

Na década de 80, as curvas temperatura-tempo de hidrocarbonetos conhecidas eram a curva UL 

1709 e a curva Mobil ou curva NPD (Norwegian Petroleum Directorate), sendo esta última 

adotada, na maioria das vezes, na Europa. No continente, havia uma procura por uma 

uniformização dos procedimentos de ensaios. Para diferenciar a curva NPD da curva-padrão para 

materiais celulósicos, aquela foi designada por “H” para incêndio de hidrocarbonetos (WARD, 

1996). 

O segundo caso é a curva do Eurocode 1 (CEN, 2002) que foi desenvolvida para o estudo das 

temperaturas externas ao ambiente onde se localizam as chamas, sendo chamado de incêndio não 

compartimentado. Quando não estão completamente envolvidos pelas chamas, elementos externos 
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serão expostos a temperaturas mais baixas do que aqueles que estão dentro do compartimento. 

Essa curva e suas variáveis são apresentadas na seção 2.3. 

2.2.4 Curvas-Padrão de outros países 

Outros países também possuem curvas padronizadas nacionais para ensaio de resistência ao fogo 

de elementos construtivos. Em alguns, a curvas padronizadas baseiam-se na ISO 834 (ISO, 1990), 

por exemplo, a AS 1530 (1994) da Austrália; já outras curvas baseiam-se na ASTM E119, por 

exemplo, a ULC S101 (1989) do Canadá e a JIS A 1304 (1994) do Japão (COSTA E SILVA, 

2006). 

Ao desconsiderar o ramo descendente, ou seja, a fase de resfriamento, as curvas padrão 

superestimam a temperatura quando o incêndio já foi deflagrado há bastante tempo, atuando a 

favor da segurança. A taxa de decaimento da temperatura ambiente não é tão fácil de ser prevista 

pois depende das propriedades térmicas e do formato do material. Materiais sólidos como a 

madeira apresentam quedas de temperaturas sutis, dependendo da sua espessura e inércia termal, 

por exemplo. A figura 2.5 mostra as curvas-padrão de incêndio mostradas até aqui. 

Figura 2.5 – Comparação entre curvas para materiais celulósicos (adaptado de COSTA e SILVA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Incêndio Não-compartimentado 

Em um incêndio compartimentado, o fogo toma a forma de uma massa convexa de gás quente, 

que sobe até alcançar o telhado, onde se acumula e só depois se espalha horizontalmente. À medida 
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que o incêndio continua e admitindo-se que haja material combustível suficiente, o volume de 

fumaça e de gases quentes irá aumentar, fazendo com que o fluxo de calor para todos os objetos 

no cômodo também seja aumentado. Uma vez que o nível crítico de fluxo de calor é alcançado, 

acontece o fenômeno de flashover. 

Em prédios industriais modernos, construídos sobretudo de pórticos suportados por colunas 

internas e painéis Tilt-Up pré-moldados no perímetro da edificação, tanto os vãos livres quanto o 

pé-direito dos mesmos são de grandes dimensões, variando de 15 a 30 metros e de 6 a 12 metros, 

respectivamente. Neste tipo de edificação, o comportamento de um incêndio é diferente daquele 

em um ambiente enclausurado. Devido ao amplo espaço disponível nestas estruturas e a presença 

de elementos de ventilação, os gases quentes continuarão a se espalhar e não serão capazes de 

acumular numa camada quente superior. Então, o fluxo radiante de calor pode não alcançar o nível 

crítico de ignição para gerar o flashover. Além disso, devido aos elementos de ventilação, pode 

haver a liberação dos gases quentes na atmosfera, o que faz com as que as temperaturas do fogo 

na edificação sejam equivalentes às de um incêndio externo (LIM, 2000). 

Entretanto, internamente, as temperaturas do fogo podem se tornar suficientemente quentes em 

regiões localizadas da edificação, dependendo da quantidade de combustível disponível nas 

mesmas, o que pode causar ruptura localizada, como flambagem localizada das colunas nas 

mesmas. 

Cosgrove (19963 apud LIM, 2000) mostrou que a sequência de desenvolvimento de um incêndio 

típico em prédios industriais de um único andar é dividida em três etapas principais, conforme 

mostrado na Figura 2.6: 

i) Crescimento do incêndio: esta etapa se manifestará até que o fenômeno de flashover 

aconteça ou até que a máxima quantidade de combustível seja queimada; 

ii) Condição estável: esta condição pode ser referente à ventilação ou ao controle do fogo, 

dependendo se a taxa de combustão dos combustíveis envolvidos é maior ou menor do 

que a taxa de combustão relativa devido às aberturas de ventilação disponíveis. O 

                                                            
3 COSGROVE, B.W. Fire design of single storey industrial buildings. 1996. Fire Engineering Report No. 96/3. School 

of Engineering – University of Canterbury. Christchurch, New Zealand. 1996. 
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colapso do telhado e o derretimento dos elementos pode aumentar a ventilação 

disponível, o que, consequentemente, altera a taxa de liberação do calor;  

iii) Decaimento: uma vez que o combustível diminuiu ou foi extinto, a taxa de liberação 

de calor irá diminuir. 

Figura 2.6 – Incêndio típico em um prédio industrial de um único pavimento (adaptado de Cosgrove, 1996).

 

Uma modelagem matemática para a curva de incêndio em prédios industriais bem ventilados pode 

ser aquela correspondente a um incêndio externo (LIM, 2000). O Eurocode 1 (CEN, 2002) fornece 

a Equação 2.5 para a modelagem da curva de incêndio externo: 

𝜃𝑔 = 660 (1 − 0,687𝑒−0,32𝑡 − 0,313𝑒−3,8𝑡) + 20                  (2.5) 

Onde: 

g é a temperatura do gás próximo ao elemento [oC]; 

t é o tempo em minutos. 

A Figura 2.7 faz uma comparação entre as curvas de incêndio padrão para incêndios 

compartimentado e não-compartimentado de acordo com o Eurocode 1 (CEN, 2002). Nela, pode-

se ver como a energia acumulada no tempo de duração de um incêndio não-compartimentado é 

menor do que em um incêndio compartimentado. 
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Figura 2.7 – Comparação entre as curvas de incêndio padrão compartimentado e não-compartimentado fornecidas 

no Eurocode 1 (CEN, 2002). 

 

 

2.4. Incêndio Paramétrico 

Incêndios paramétricos levam em consideração mais variáveis do que as curvas padrão 

simplificadas. Para a formulação de curvas de incêndio paramétrico, alguns pesquisadores levam 

em conta vários fatores, como ventilação, crescimento das chamas, intensidade, cargas de incêndio 

e inércia termal. Como nas curvas de incêndio padrão, a variável dependente temperatura só leva 

em consideração o fator tempo, o q0ue faz com que essas curvas sejam questionadas e que algumas 

correções sejam propostas por pesquisadores. 

2.4.1 Swedish Curves 

Um exemplo disso são as curvas de Magnusson e Thelandersson (19704 apud BUCHANAN, 

2002), conhecidas como Swedish Curves, que estão entre as curvas mais utilizadas para prever o 

                                                            
4 MAGNUSSON, S.E.; THELANDRESSON, S. Temperature-Time Curves of Complete Process of Fire Development: 

Theoretical Study of Wood Fuel Fires in Enclosed Spaces. Acta Polytechnica Scandinavica. Civil Engineering and 

Building Construction Series 65. 1970. 
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comportamento de um incêndio real. Em suas pesquisas foram traçadas várias curvas temperatura-

tempo, abordando a influência da área de ventilação e carga de incêndio. Uma explicação para as 

mudanças de comportamento é que ambientes bem ventilados sofrem incêndios mais rápidos do 

que mal ventilados, porém os gases no interior do compartimento atingem temperaturas maiores. 

Para a problemática da fase de decaimento de temperatura ou fase de resfriamento, Magnusson e 

Thelandersson usaram modelos computacionais para resolver iterações e aproximar os resultados. 

Para um dado incêndio, a taxa de liberação de calor na fase de resfriamento em relação ao tempo 

é assumida como sendo uma função poligonal de tempo, se reduzindo a zero. Com base nessa taxa 

de decaimento, a curva tempo-temperatura é calculado partindo do princípio do equilíbrio de calor 

no interior do compartimento. Usando o método de tentativa e erro, altera-se a curva de taxa de 

liberação de calor por diversas vezes até a que a curva de temperatura-tempo se enquadre nas 

configurações das curvas experimentais de incêndio. (FEASEY, 1999). 

As equações também fornecem opções de cálculo diferentes da teoria padrão, considerando 

múltiplas aberturas verticais com variadas alturas e também para o caso em que há uma abertura 

horizontal no teto. 

Figura 2.8 – Swedish Curves para fatores de ventilação igual a 0,04 (adaptado de FEASEY, 1999). 

 

2.4.2 Eurocode 1 

 

As curvas paramétricas do Eurocode 1 (CEN, 2002) foram desenvolvidas empiricamente com 

base em ajustes de curva após os resultados de ensaios e não são baseadas em cálculos reais de 

pirólise, geração e transferência de calor (FEASEY, 1999). 
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O Eurocode 1 (CEN, 2002) define a equação do incêndio paramétrico como sendo: 

𝑇 = 1325 (1 − 0,324 𝑒−0,2𝑡∗ − 0,204𝑒−1,7𝑡∗ − 0,472𝑒−19𝑡∗)                                           (2.6) 

Onde: 

T = temperatura do gás no compartimento [K] 

𝑡∗ =  𝑡 Γ                                                                                                                                   (2.7) 

t = tempo de exposição ao fogo [horas] 

Γ = (
𝑂

0,04
)2(

1160

𝑏
)2                                                                                                                                                      (2.8) 

b = média dos valores de (kρc)1/2 do compartimento tal que 1000 < b <2000 [J m-2 s-0.5 K-1] 

k é a condutividade térmica [W K-1 m-1 ]; 

ρ é a densidade do material da compartimentação [kg m-3]; 

c é a capacidade térmica do material da compartimentação [J kg-1 K-1] 

O =𝐴𝑣 √𝐻/𝐴𝑡 (fator de abertura) (2.9) 

0,02< O < 0,20 [m0,5] 

AV = área de abertura vertical [m2] 

H = altura da abertura vertical [m] 

AT = área total das fronteiras do compartimento, incluindo teto, paredes, chão e aberturas [m2] 

A fase de resfriamento é calculada por meio de equações que dependem do tempo que a 

temperatura da estrutura decai. Esse estágio se inicia no tempo virtual td*, que é o instante em que 

a temperatura começa a baixar, imediatamente após atingir o valor mais alto. 

𝑡𝑑
∗ = 0,00013𝑞𝑡,𝑑  Γ/O                                                                                                           (2.10) 

Onde: 

qt,d = carga total de incêndio presente no compartimento [MJ m-2] 

Entretanto, o tempo “real” no qual a temperatura no incêndio do Eurocode começa a diminuir é 

dado por: 

𝑡𝑑 = 0,00013 𝑞𝑡,𝑑  /O                                                                                                            (2.11) 
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Durante a fase de resfriamento, assume-se que a temperatura decai linearmente, em uma taxa que 

varia entre 625ºC e 250ºC por hora, dependendo do tempo virtual td
*. As equações que 

determinam os domínios são mostradas a seguir: 

𝑇 =  𝑇(𝑚á𝑥) − 625 (𝑡∗ − 𝑡𝑑
∗ )                                                                              para td

* ≤ 0,5 horas 

𝑇 =  𝑇(𝑚á𝑥) − 250 (3 − 𝑡𝑑
∗ )( 𝑡∗ − 𝑡𝑑

∗ )                                                         para 0,5 < td 
*< 2 horas 

𝑇 =  𝑇(𝑚á𝑥) − 250( 𝑡∗ − 𝑡𝑑
∗ )                                                                                para td 

*  ≥ 2 horas 

As equações da curva paramétrica são válidas para compartimentos com área de 100 m2, sem 

aberturas no telhado e com altura máxima de 4 metros. Estas restrições vêm dos testes físicos 

realizados, nos quais as equações paramétricas se baseiam. 

A figura 2.9 mostra uma comparação entre a curva padrão ISO 834 (ISO, 1990) e a curva 

paramétrica com carga de incêndio igual a 237 MJ/m2, fator de ventilação de 0,132 e o parâmetro 

b igual a 1195. Nota-se que para esta combinação particular (carga de combustível, grandes fatores 

de ventilação, dimensões do compartimento e propriedades de material), a taxa de aumento de 

temperatura e a temperatura máxima serão bem maiores quando comparados com a curva ISO 834 

(ISO, 1990). A temperatura decai de maneira rápida, levando a uma curta duração do incêndio. 

Nesse caso, o incêndio tem duração inferior a 40 minutos, porém ele geralmente se desencadeia 

durante algumas horas. 

Figura 2.9 – Curva paramétrica do Eurocode 1 (CEN, 2002) e Curva Padrão ISO 834 (ISO, 1990) (adaptado de 

FEASEY, 1999). 
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2.4.3 Curva com temperatura constante 

A temperatura máxima do ambiente em situação de incêndio costuma atingir valores acima de 

1000ºC. A temperatura em um determinado instante depende do equilíbrio entre o calor liberado 

dentro do compartimento e de todas as perdas de calor: por radiação e convecção através das 

aberturas, e por condução nas paredes, piso e teto. 

Um método muito simplificado, mas que possui aplicações em projetos de pequeno porte, é 

considerar a temperatura constante durante toda a duração do incêndio. Por questões de segurança, 

considera-se essa temperatura sendo máxima (Tmáx). 

Alguns estudos experimentais tentam medir a temperatura máxima durante o incêndio, porém com 

grandes discrepâncias entre seus resultados.  Usando termômetros espaçados em testes de escala 

reduzida com material derivado de madeira, Thomas e Heseldn (19725 , apud BUCHANAN, 2002) 

coletaram as máximas temperaturas medida em cada dispositivo. Com os dados deste experimento, 

uma equação foi desenvolvida por Law (19836, apud BUCHANAN, 2002) e posteriormente 

resumida por Walton e Thomas (19957, apud BUCHANAN, 2002). Sendo assim, a máxima 

temperatura é dada por: 

Tmáx = 6000(1 − e−0,1Ω)/√Ω (2.12) 

Onde: 

Tmáx é a temperatura máxima atingida no compartimento 

Ω =  
𝐴𝑡 − 𝐴𝑣

𝐴𝑣√𝐻𝑣

 (2.13) 

Onde: 

At    é a área total de superfície do compartimento [m2]  

                                                            
5 THOMAS, P.H.; HESELDEN, A.J.M. Fully developed fires in single compartments. 1972. CIB Report nº 20. Fire 

Research Note 923, Fire Research Station, U.K. 1972. 

6 LAW, M. A basis for design of fire protection of building structures. The Structural Engineer, 61p. 1983. 

7 WALTON, W.D; THOMAS, P.H – Estimating Temperatures in Compartment Fires. Chapter 3-6. SFPE Handbook 

of Fire Protection Engineering. Society of Fire Protection Engineers, USA. 1995. 
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Av é a área da abertura das janelas [m2] 

Hv é a altura da abertura das janelas [m]  

Figura 2.10 – Temperatura máxima aplicada durante todo o incêndio 

 

2.5. Comparação entre incêndios 

2.5.1 Conceito de áreas equivalentes  

Uma das maneiras de comparar a severidade dos incêndios é por meio das áreas compreendidas 

abaixo de diferentes curvas, sejam essas de incêndio padrão, paramétrico ou real (Figura 2.11). 

Entretanto, esse método oferece uma comparação não detalhada e não muito precisa, pois o 

produto de temperatura e tempo não tem significado bem definido. 

Geralmente, emprega-se a equivalência das áreas para ajustar as curvas dos testes de incêndio 

quando as exigências da ASTM E119 (ASTM, 2000) não são rigorosamente seguidas 

(BUCHANAN, 2002). Figura 2.11 – Comparação das áreas de uma curva padrão e do incêndio real 
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 O impacto de um incêndio nas estruturas adjacentes é uma função da taxa de calor transferido 

através da própria estrutura. Um problema com o conceito das áreas iguais é que ele oferece uma 

comparação muito pobre entre taxas de calor para incêndios diferentes, com curvas características 

diferentes. É importante notar também que incêndios de curta duração, mas que atingem 

temperaturas muito elevadas, podem derreter parte de alguns elementos os quais talvez não fossem 

danificados em incêndios mais extensos e com temperatura inferior. (BUCHANAN, 2002). 

2.5.2 Conceito da máxima temperatura 

Um conceito diferente e mais realista na comparação entre diferentes curvas de incêndio baseia-

se na menor das temperaturas máximas alcançadas pelos elementos estruturais presentes no 

compartimento. A ideia é determinar o tempo que o incêndio mais severo levou para atingir uma 

temperatura equivalente à máxima temperatura registrada pelo outro. Sendo assim, essa 

equivalência entre incêndio é obtida em unidade de tempo (Figura 2.12). 

Figura 2.12 – Comparação da máxima temperatura e respectivo tempo equivalente 

 

2.5.3 Conceito da mínima capacidade portante 

Como já citado, a resistência do elemento estrutural em uma situação de incêndio diminui com o 

aumento da temperatura do mesmo. Ao contrário do conceito anterior, o conceito da mínima 

capacidade portante analisa a menor resistência do elemento registrada no incêndio menos severo 

em análise, geralmente atingida pouco tempo depois de os gases atingirem a máxima temperatura. 
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Assim, deve-se determinar o tempo que o incêndio mais agressivo leva para que o elemento 

apresente essa mesma capacidade portante. Essa equivalência também é obtida em unidade de 

tempo. 

Figura 2.13 – Comparação da mínima capacidade percentual de carga do incêndio padrão e real 

 

 

 

 

 

 

2.6 Tempo Requerido de Resistência ao Fogo 

A norma brasileira NBR 14432 (ABNT, 2001) define o tempo requerido de resistência ao fogo 

como “o tempo mínimo de resistência ao fogo de um elemento construtivo quando sujeito ao 

incêndio-padrão”. Essa norma baseia alguns de seus parâmetros na curva de incêndio padrão da 

ISO 834 (ISO, 1990). A partir de ensaios experimentais, observa-se quanto tempo a estrutura pode 

resistir aos esforços solicitantes em situação de incêndio, avaliando principalmente os elementos 

estruturais isolados, definindo o TRRF. Apesar de estar relacionado com a proteção passiva, o 

TRRF não é relacionado com o tempo gasto para desocupação da edificação ou ação do corpo de 

bombeiros 

A NBR 14432 (ABNT, 2001) diz que quando um elemento fizer parte de mais de um edifício ou 

compartimento, tal elemento deve atender ao maior dos tempos de resistência ao fogo entre os 

prescritos para as diversas situações. Outra especificação é que quando um pavimento do subsolo, 

devido à inclinação do terreno, tiver um lado aberto no nível térreo, permitindo exaustão de fumaça 

e acesso para combate do incêndio, pode-se adotar para os elementos construtivos deste pavimento 

o padrão de resistência ao fogo aplicável aos pavimentos acima do solo, desde que as ocupações 

sejam similares. 
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Alguns métodos são explicitados na NBR 14432 (ABNT, 2001) e na NBR 15000 (ABNT, 2012) 

para avaliação do tempo requerido de resistência ao fogo. 

2.6.1 Método Tabular 

O método tabular da norma NBR 14432 (ABNT, 2001a) para determinação do TRRF dos 

elementos estruturais é bem simples. Ele é composto por duas tabelas, sendo que a Tabela 2.1 

estabelece o TRRF em função do tipo de ocupação do edifício e a Tabela 2.2 organiza as 

edificações em classes, em função do tipo de ocupação. A Tabela 2.1 foi retirada da NT 8 do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e a Tabela 2.2 foi retirada da Lei Estadual 

15802 de 2006. 

Tabela 2.1 - Tempo Requerido de Resistência ao Fogo, em minutos, segundo a NT 8 (SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE GOIÁS, 2014). 

Grupo 
Ocupação/ 

Uso 
Divisão 

Profundi

dade do 

Subsolo 

hs 

Altura da Edificação h 

Classe S2 

Class

e S1 

Classe 

P1 

Classe 

P2 

Classe 

P3 

Classe 

P4 

Classe 

P5 

Classe 

P6 

Classe 

P7 Classe P8 

hs > 10m 

hs ≤ 

10 

m 

hs ≤ 

6 m 

6 m < 

hs ≤ 

12 m 

12 m 

< hs ≤ 

23 m 

23 m 

< hs ≤ 

30 m 

30 m 

< hs ≤ 

80 m 

80 m 

< hs ≤ 

120 

m 

120 

m < 

hs ≤ 

150 

m 

150 m < hs 

≤ 250 m 

A Residencial A-1 a A-3 90 60 30 30 60 90 120 120 150 180 

B 
Serviços de 

hospedagem 
B-1 e B-2 90 60 30 60 60 90 120 150 180 180 

C 
Comercial 

varejista 

C-1 90 60 60 60 60 90 120 150 150 180 

C-2 e C-3 90 60 60 60 60 90 120 150 150 180 

D 

Serviços 

profissionais, 

pessoais e 

técnicos 

D-1 a D-4 90 60 30 60 60 90 120 120 150 180 

E 
Educacional e 

cultura física 
E-1 a E-6 90 60 30 30 60 90 120 120 150 180 

F 

Locais de 

reunião de 

público 

F-1, F-2, 

F-5, F-6, 

F-8 e F-10 

90 60 60 60 60 90 120 150 180 - 

F-3, F-4 e 

F-7 
90 60 - - 30 30 60 90 120 - 

F-9 90 60 30 30 60 90 120 - - - 

G 
Serviços 

automotivos 

G-1 e G-2 

não 

abertos 

lateralmen

te e G-3 a 

G-6 

90 60 30 60 60 90 120 120 150 180 
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 Tabela 2.1 - Tempo Requerido de Resistência ao Fogo, em minutos, segundo a NT 8 (SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE GOIÁS, 2014)- continuação. 

 

Tabela 2.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2006). 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

A Residencial 

A-1 Habitação unifamiliar 

Casas térreas ou assombradas (isoladas 

e não isoladas) e condomínios 

horizontais. 

A-2 Habitação multifamiliar Edifícios de apartamentos em geral. 

A-3 Habitação coletiva 

Pensionatos, internatos, alojamentos, 

mosteiros, conventos, residências 

geriátricas. Capacidade máxima de 16 

leitos. 

B Serviço de hospedagem B-1 Hotel e assemelhado 

Hóteis, móteis, pensões, hospedarias, 

pousadas, albergues, casas de cômodos 

e divisão A3 com mais de 16 leitos. E 

assemelhados. 

 

 

Grupo Ocupação/ Uso Divisão 

Profundidade do 

Subsolo hs 
Altura da Edificação h 

Classe S2 

Classe 

S1 

Classe 

P1 

Classe 

P2 

Classe 

P3 

Classe 

P4 

Classe 

P5 

Classe 

P6 

Classe 

P7 

Classe 

P8 

hs > 10 m 
hs ≤ 

10 m 

hs ≤ 6 

m 

6 m < 

hs ≤ 

12 m 

12 m 

< hs ≤ 

23 m 

23 m 

< hs ≤ 

30 m 

30 m 

< hs ≤ 

80 m 

80 m 

< hs ≤ 

120 

m 

120 

m < 

hs ≤ 

150 

m 

150 

m < 

hs ≤ 

250 

m 

G 
Serviços 

automotivos 

G-1 e G-2 

abertos 

lateralmente 

90 60 30 30 30 30 60 120 120 150 

H 

Serviços de 

saúde e 

institucionais 

H-1 a H-6 90 60 30 60 60 90 120 150 180 180 

I Industrial 

I-1 90 60 30 30 30 60 120 - - - 

I-2 120 90 30 30 60 90 120 - - - 

I-3 120 90 60 60 90 120 120 - - - 

J Depósitos 

J-1 60 30 - - 30 30 60 - - - 

J-2 90 60 30 30 30 30 60 - - - 

J-3 90 60 30 60 60 120 120 - - - 

J-4 120 90 60 60 90 120 120 - - - 

L Explosivos 
L-1, L-2 e  

L-3 
120 120 120 - - - - - - - 

M Especial 

M-1 150 150 150 150 - - - - - - 

M-2 120 90 60 60 60 90 120 -   

M-3 e M-8 120 90 90 90 90 120 120 120 - - 

M-5 e M-10 120 90 90 60 60 90 120 120 - - 
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Tabela 2.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2006) – continuação 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

B Serviço de hospedagem B-2 Hotel Residencial 

Hóteis e assemelhados com cozinha 

própria nos apartamentos (incluem-se 

apart-hotéis, hóteis residenciais) e 

assemelhados. 

C Comercial 

C-1 
Comércio com baixa carga 

de incêndio 

Armarinhos, artigos de metal, louças, 

artigos hospitalares e outros. 

C-2 
Comércio com média e alta 

carga de incêndio 

Edificios de loja de departamentos, 

magazines, galerias comerciais, 

supermercados em geral, mercados e 

outros. 

C-3 Shopping centers 
Centro de compras em geral (shopping 

centers). 

D Serviço profissional 

D-1 

Local para prestação de 

serviço profissional ou 

condução de negócios 

Escritórios administrativos ou  técnicos, 

instituições financeiras ( que não 

estejam incluidas em D-2), repartições 

públicas, cabelereiros, centros 

profissionais e assemelhados. 

D-2 Agência bancária Agências bancárias e assemelhados. 

D-3 

Serviço de reparação 

(exceto os classificados em 

G-4) 

Lavanderias, assistência técnica, 

reparação e manutenção de aparelhos 

eletrodomésticos, chaveiros, pintura de 

letreiros e outros. 

D-4 Laboratório 

Laboratórios de análises clínicas sem 

internação, laboratórios químicos, 

fotgráficos e assemelhados. 

E 
Educacional e cultura 

física 

E-1 Escola em geral 

Escolas de primeiro, segundo e terceiro 

graus, cursos supletivos e pré-

universitários e assemelhados. 

E-2 Escola especial 

Escolas de artes e artesanato, de 

línguas, de cultura geral, de cultura 

estrangeira, escolas religiosas e 

assemelhados. 

E-3 Espaço para cultura física 

Locais de ensino e/ou práticas de artes 

marciais, ginástica (artística, dança, 

musculação e outros), esportes coletivos 

(tênis, futebol e outros que não estejam 

incluídos em F-3), sauna, casas de 

fisioterapia e assemelhados. 

E-4 
Centro de treinamento 

profissional 
Escolas profissionais em geral. 

E-5 Pré-escola 
Creches, escolas maternais, jardins de 

infância. 

E-6 
Escola para portadores de 

deficiências 

Escolas para excepcionais, deficientes 

visuais e auditivos e assemelhados. 

F 
Local de reunião de 

público 
F-1 

Local onde há objeto de 

valor inestimável 

Museus, centro de documentos 

históricos, bibliotecas e assemelhados. 
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Tabela 2.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2006)- continuação. 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

F 
Local de reunião de 

público 

F-2 Local religioso e velório 

Igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, 

templos, cemitérios, crematórios, 

necrotérios, salas funerais e 

assemelhados. 

F-3 
Centro esportivo e de 

exibição 

Estádios, ginásios e piscinas com 

arquibancadas, rodeios, autódromos, 

sambódromos, arenas em geral, 

academias, pista de patinação e 

assemelhados. 

F-4 
Estação e terminal de 

passageiro 

Estações ferroviárias e marítimas, 

portos, metrô, aeroportos, heliponto, 

estações de transbordo em geral e 

assemelhados. 

F-5 Arte cênica e auditório 

Teatros em geral, cinemas, óperas, 

auditórios de estúdios de rádio e 

televisão, auditórios em geral e 

assemelhados. 

F-6 Clube social e diversão 

Boates, clubes em geral, salões de baile, 

restaurantes dançantes, clubes sociais, 

bingo, bilhares, tiro ao alvo, boliche e 

assemelhados. 

F-7 Construção provisória Circos e assemelhados. 

F-8 Local para refeição 
Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, 

refeitórios, cantinas e assemelhados. 

F-9 Recreação pública 

Jardim zoológico, parques recreativos e 

assemelhados. Edificações 

permanentes. 

F-10 
Exposição de objetos e 

animais 

Salões e salas de exposição de objetos e 

animais, show-room, galerias de arte, 

aquários, planetários, e assemelhados. 

Edificações permanentes. 

G 
Serviço automotivo e 

assemelhados 

G-1 

Garagem sem acesso de 

público e sem 

abastecimento 

Garagens automáticas. 

G-2 

Garagem com acesso de 

público e sem 

abastecimento 

Garagens coletivas sem automação, em 

geral, sem abastecimentos (exceto 

veículos de carga e coletivos) 

G-3 

Local dotado de 

abastecimento de 

combustível 

Posto de abastecimento e serviço, 

garagens (exceto veículos de carga e 

coletivos). 

G-4 
Serviço de conservação, 

manutenção e reparos 

Oficinas de conserto de veículos, 

borracharia (sem recauchutagem). 

Oficinas e garagens de veículos de 

carga e coletivos, máquinas agícolas e 

rodoviárias, retificadoras de motores. 

G-5 Hangares 
Abrigos para aeronaves com ou sem 

abastecimento. 
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Tabela 2.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2006)- continuação. 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

H 
Serviço de saúde e 

institucional 

H-1 
Hospital veterinário e 

assemelhados 

Hospitais, clínicas e consultórios 

veterinários e assemelhados (inclui-se 

alojamento com ou sem adestramento). 

H-2 

Local onde pessoas 

requerem cuidados 

especiais por limitações 

físicas ou mentais 

Asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, 

hospitais psiquiátricos, reformatórios, 

tratamento de dependentes de drogas, 

álcool e assemelhados. Todos sem 

celas. 

H-3 Hospital e assemelhado 

Hospitais, casa de saúde, prontos-

socorros, clínicas com internação, 

ambulatórios e postos de atendimento 

de urgência, postos de saúde e 

puericultura e assemelhados com 

internação. 

H-4 

Repartição pública, 

edificações das forças 

armadas e policiais 

Edificações do Executivo, Legislativo e 

Judiciário, tribunais, cartórios, quartéis, 

centrais de polícia, delegacias, postos 

policiais e assemelhados. 

H-5 
Local onde a liberdade das 

pessoas sofre restrições 

Hospitais psiquiátricos, manicômios, 

reformatórios, prisões em geral (casa de 

detenção, penitenciárias, presídios) e 

instituições assemelhadas. Todos com 

celas. 

H-6 
Clínica e consultório 

médico e odontológico 

Clínicas médicas, consultórios em 

geral, unidades de hemodiálise, 

ambulatórios e assemelhados. Todos 

sem internação. 

I Indústria 

I-1 

Locais onde as atividades 

exercidas e os materiais 

utilizados apresentam 

baixo potencial de 

incêndio. Locais em que 

carga de incêndio não 

chega a 300 MJ/m² 

Atividades que manipulam materiais 

com baixo risco de incêndio, tais como 

fábricas em geral, onde processos não 

envolvem a utilização intensiva de 

materiais combustíveis (aço; aparelhos 

de rádio e som; armas; artigos de metal; 

gesso; esculturas de pedra; ferramentas; 

fotogravuras; joias; relógios; sabão; 

serralheria; suco de frutas; louças; 

metais; máquinas). 

I-2 

Locais onde as atividades 

exercidas e os materiais 

utilizados apresentam 

médio potencial de 

incêndio. Locais com carga 

de incêndio entre 300 e 

1200 MJ/m² 

Atividades que manipulam materiais 

com médio risco de incêndio, tais 

como: artigos de vidro; automóveis; 

bebidas destiladas; instrumentos 

musicais; móveis; alimentos; 

marcenarias; fábricas de caixas e 

assemelhados. 

I-3 

Locais onde há alto risco 

de incêndio. Locais com 

carga de incêndio superior 

a 1200 MJ/m² 

Fabricação de explosivos, atividades 

industriais que envolvam líquidos e 

gases inflamáveis, materiais oxidantes, 

destilarias, refinarias, ceras, espuma 

sintética, elevadores de grãos, tintas, 

borracha e assemelhados. 
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Tabela 2.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2006)- continuação. 
 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

J Depósito 

J-1 
Depósitos de material 

incombustível 

Edificações sem processo industrial que 

armazenam tijolos, pedras, areias, 

cimentos, metais e outros materiais 

incombustíveis. Todos sem embalagem. 

J-2 Todo tipo de depósito 
Depósitos com carga de incêndio até 

300 MJ/m². 

J-3 Todo tipo de depósito 
Depósitos com carga de incêndio entre 

300 e 1200 MJ/m². 

J-4 Todo tipo de depósito 
Depósitos onde a carga de incêndio 

ultrapassa a 1200 MJ/m². 

L Explosivos 

L-1 Comércio 
Comércio em geral de fogos de artifício 

e assemelhado. 

L-2 Indústria Indústria de material explosivo. 

L-3 Depósito Depósito de material explosivo. 

M Especial 

M-1 Túnel 

Túnel rodoferroviário, destinado a 

transportes de passageiros e cargas 

diversas. 

M-2 
Tanques ou parques de 

tanques 

Edificação destinada à produção, 

manipulação, armazenamento e 

distribuição de líquidos ou gases 

combustíveis e inflamáveis. 

M-3 
Central de comunicação e 

energia 

Central telefônica, centros de 

comunicação, centrais de transmissão 

ou de distribuição de energia e 

assemelhados. 

M-4 
Propriedade em 

transformação 

Locais em construção ou demolição e 

assemelhados. 

M-5 Processamento de lixo 

Propriedade destinada a processamento, 

reciclagem ou armazenamento de 

material recusado/descartado. 

M-6 Terra selvagem 
Floresta, reserva ecológica, parque 

florestal e assemelhados. 

M-7 Pátio de containers 
Área descoberta destinada a 

armazenamento de containers. 
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2.6.2 Método do Tempo Equivalente 

O método do tempo equivalente consiste em calcular a temperatura do elemento estrutural a partir 

da curva-padrão para um tempo fictício, denominado tempo equivalente. Essa temperatura 

correspondente à máxima temperatura do elemento, com base na curva natural (SILVA, 2004). 

Destaca-se que para esse trabalho, os valores sugeridos pelos manuais do Corpo de Bombeiros do 

Estado de Goiás (CBMGO) substituirão os valores sugeridos das normas brasileiras 

regulamentadoras. 

A norma para projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio - NBR 15200 (ABNT, 

2012) recomenda a seguinte equação para determinar o tempo requerido de resistência ao fogo de 

elementos estruturais de concreto armado: 

Wqt snfie 07,0  (2.14) 

  

Onde: 

qfi = valor característico da carga de incêndio específica, conforme tabela 2.3, baseada na NT 14 

(SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2014) 

W = fator que considera a influência da ventilação e da altura do compartimento, conforme a 

Equação (2.15), em que Av é a área de ventilação vertical para o ambiente externo do 

compartimento, admitindo-se que os vidros das janelas se quebrarão em incêndio, Af é a área do 

piso do compartimento e H é a altura do compartimento (distância entre piso e teto), em metros. 

5,04,09062,0
6

43,0








































f

v

A

A

H
W  (2.15) 

É requerido que Av/Af  seja maior que 0,025 e menor que 0,3. Deve-se adotar os valores limites 

inferior e superior, caso essa razão esteja abaixo ou acima, respectivamente, do intervalo. 

γn = fator de ponderação determinado por γn = γn1 γn2 γn3 e apresentado na Tabela 2.4 com base na 

NT 14 (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2014). Na ausência de algum 

meio de proteção, adota-se γn = 1. 

s = fator de ponderação determinado por s = s1 s2. 
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Onde: 

𝛾𝑠1 = 1 +  
𝐴𝑓(ℎ+3)

105                                                                                                                     (2.16) 

 

 

Af = área do piso do compartimento [m²]; 

h = altura do piso habitável mais elevado da edificação [m]. 

É requerido que s1 seja ser maior que 1,0 e menor do que 3,0. Deve-se adotar os valores limites 

inferior e superior, caso essa razão esteja abaixo ou acima, respectivamente, do intervalo. 

s2 = fator que depende do risco de ativação do incêndio e determinado pela Tabela 2.5, com base 

na NT 8 (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2014). 

Tabela 2.3 - Valores da carga de incêndio segundo a NT 14 (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 

GOIÁS, 2014).  

Ocupação/Uso Descrição Divisão 
Carga de incêndio (qfi) 

[MJ/m²] 

Residencial 

Alojamentos estudantis A-1 300 

Apartamentos A-2 300 

Casas térreas ou sobrados A-1 300 

Pensionatos A-3 300 

Serviços de 

hospedagem 

Hotéis B-1 500 

Motéis B-1 500 

Apart-hotéis B-2 300 (500) 

Comercial varejista 

Açougues C-1/C-2 40 

Antiguidades C-1/C-2 700 

Aparelhos eletrodomésticos C-1/C-2 500 

Artigos de bijuterias, metal ou vidro C-1/C-2 300 

Artigos de couro, borracha, esportivos C-1/C-2 800 

Automóveis C-1/C-2 200 

Bebidas destiladas C-1/C-2 700 

Brinquedos C-1/C-2 500 

Cabelereiro C-1/C-2 300 

Calçados C-1/C-2 500 

Drogarias (incluindo depósitos) C-1/C-2 1000 

Ferragens C-1/C-2 300 

Floricultura C-1/C-2 80 
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Tabela 2.3 - Valores das cargas de incêndio específicas segundo a NT 14 (SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE GOIÁS, 2014) - continuação 

Ocupação/Uso Descrição Divisão 
Carga de incêndio (qfi) 

[MJ/m²] 

Comercial Varejista 

 

Galeria de quadros C-1/C-2 200 

Livrarias C-1/C-2 1000 

Lojas de departamento ou centro de 

compras 
C-2 600 (800) 

Máquina de costura ou de escritório C-1/C-2 300 

Materiais fotográficos C-1/C-2 300 

Móveis C-1/C-2 500 

Papelarias C-1/C-2 700 

Perfumarias C-1/C-2 400 

Produtos têxteis C-1/C-2 600 

Relojoarias C-1/C-2 300 

Supermercados (vendas) C-2 400 (600) 

Tapetes C-1/C-2 800 

Tintas C-1/C-2 1000 

Verduras C-1/C-2 200 

Vinhos C-1/C-2 200 

Vulcanização C-1/C-2 1000 

Serviços profissionais, 

pessoais e técnicos 

Agências bancárias D-2 300 

Agência de correios D-1 400 

Centrais telefônicas D-1 100 (200) 

Consultórios médicos ou odontológicos D-1 200 (300) 

Copiadora D-3 400 

Encadernadoras D-3 1000 

Escritórios D-1 700 

Estúdios de rádio ou de televisão ou de 

fotografia 
D-1 300 

Serviços profissionais, 

pessoais e técnicos 

Lavanderias D-3 300 

Oficinas elétricas D-3 600 

Oficinas hidráulicas ou mecânicas D-3 200 

Pinturas D-3 500 

Processamento de dados D-1 400 

 

Educacional e cultura 

física 

Academias E-3 300 

Creches E-5 400 

Escolas E-1/E-2/E-4 300 

Locais de reunião 

pública 

Bibliotecas F-1 2000 

Cinemas ou teatros F-5 600 

Igrejas F-2 200 

Museus F-1 300 
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Tabela 2.3 - Valores das cargas de incêndio específicas segundo a NT 14 (SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE GOIÁS, 2014) - continuação 

Ocupação/Uso Descrição Divisão 
Carga de incêndio (qfi) 

[MJ/m²] 

Locais de reunião 

pública Restaurantes F-8 300 

Serviços automotivos 
Estacionamentos G-1/G-2 200 

Oficinas de conserto de veículos G-4 300 

Serviços de saúde e 

institucionais 

Asilos H-2 350 

Hospitais H-1 300 

 

Tabela 2.4 - Fatores das medidas de segurança contra incêndio segundo a NT 8 (SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE GOIÁS, 2014) .  

Valores de ni 

Chuveiros automáticos Brigada contra incêndio Detecção automática 

γn1 = 0,60 γn2 = 0,90 γn3 = 0,90 

 

Tabela 2.5 - Valores de s2 segundo a NT 8 (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2014).  

s2 Risco Exemplos de ocupação 

0,85 Pequeno Escola, galeria de arte, parque aquático, igreja, museu. 

1,0 Normal 

Biblioteca, cinema, correio, consultório médico, escritório, farmácia, frigorífico, hotel, 

livraria, hospital, laboratório fotográfico, indústria de papel, oficina elétrica ou mecânica, 

residência, restaurante, supermercado, teatro, depósitos (produtos farmacêuticos, bebidas 

alcoólicas, venda de acessórios de automóveis) e depósitos em geral. 

1,2 Médio Montagem de automóveis, hangar, indústria mecânica. 

1,5 Alto Laboratório químico, oficina de pintura de automóveis. 

 

 

2.7. Curvas de incêndio e ensaios reais  

Franssen (2000), após comparar a curva de incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 2002) 

com 48 experimentos envolvendo um compartimento em situação de incêndio, notou algumas 

discrepâncias ao tentar validar os resultados do ensaio e os resultados esperados usando a 

equação da curva.  
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Usando termômetros espalhados pelo compartimento, foram medidas as temperaturas máximas 

dos gases, de elementos estruturais de aço expostos ao fogo e de elementos de aço protegidos por 

cobrimento de concreto. Para os elementos expostos e para os gases, houve uma concordância 

muito pequena com os resultados da curva de incêndio paramétrica, e no caso das seções protegidas 

os resultados se mostraram um pouco melhores.  

Curvas padrão, ou curvas nominais de incêndio, como a da ISO 834 (ISO, 1990) ou da ASTM 

E119 (ASTM, 2000) são curvas temperatura-tempo que são muito usadas para dimensionamento 

de estruturas, porém elas podem oferecer uma comparação muito pobre de um incêndio real em 

um determinado compartimento, sendo uma maneira muito simplificada de prever o que realmente 

pode ocorrer com os elementos estruturais nessa situação.  

Curvas paramétricas também relacionam de maneira simplificada tempo-temperatura, mas levam 

em consideração os fatores mais importantes no incêndio, como a carga de incêndio contida no 

compartimento, aberturas nas paredes e/ou teto e a tipologia e composição das divisões do 

ambiente em questão. Por considerar que a temperatura é uniforme em todo o compartimento, esse 

tipo de curva tem sua aplicação limitada para ambientes de dimensões relativamente pequenas, 

tornando-se antieconômica em galpões, como explicado na seção 2.3.  

Como citado na seção 2.4.2, a curva paramétrica do Eurocode 1 (Equação  2.6) tem sua validade 

restrita a compartimentos de no máximo 100 m² de superfície horizontal, pé-direito de até 4 metros, 

sem aberturas no teto, o parâmetro “b” deve variar entre 1000 e 2000 e o fator de abertura “O” 

deve variar entre 0,02 e 0,2. 

2.7.1 Comparação da Curva Paramétrica com Resultados Experimentais  

Para análise, a base de dados utilizada por Franssen (2000) consistiu em 48 testes experimentais 

executados em compartimentos com uma área de 12 a 13 m² e um volume total de 38 a 40 m³. O 

fator de abertura “O” variou de 0,055 e 0,157 e a carga de incêndio qt,d variou entre 38 e 151 MJ/m². 

O fator “b” do compartimento foi de 996 para 12 testes, 958 para 24 testes, mas foi um pouco 

menor para alguns deles (833 para 3 ensaios e 751 para 9 ensaios).  

Na Figura 2.14, cada um dos testes realizados está representado por um ponto que correlaciona a 

temperatura máxima do ar calculada pela proposta do Eurocode 1 (eixo vertical) com a medida no 

teste (eixo horizontal). Para os testes, a temperatura é o valor médio de várias medições efetuadas 
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por diferentes termômetros localizados no compartimento. A linha contínua nesta figura representa 

o lugar onde todos os pontos deveriam ser localizados, se a predição fosse perfeita. A linha 

pontilhada representa uma regressão linear dos pontos.  

Figura 2.14 – Comparação da máxima temperatura do ar no compartimento (FRANSEN, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a série de ensaios considerados, praticamente não há correlação entre a temperatura máxima 

medida e a temperatura máxima prevista pela curva de incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 

2002) O coeficiente de correlação entre os resultados experimentais e os resultados calculados é 

de apenas 0,23. 

Nota-se que as predições da curva do Eurocode 1 (CEN, 2002) são seguras até uma temperatura 

aproximada de 900 ºC. Em temperaturas superiores, a curva subestima a temperatura dos gases, 

tornando-se insegura. 

A temperatura do aço foi calculada, em primeiro lugar com a temperatura do ar dada pela equação 

do incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 2002) como dado de entrada e, em seguida, com a 

temperatura do ar medida nos testes. A temperatura máxima do perfil de aço mostra algum tipo de 

relação com o desenvolvimento da temperatura do ar, como mostrado nas Figura 2.2 e Figura 2.3.  

A Figura 2.15 mostra os resultados obtidos para a temperatura no perfil de aço não protegido. 

Neste caso, parece haver alguma correlação entre os testes e o fogo paramétrico. Quanto maior a 

temperatura calculada a partir das medições experimentais, maiores são as temperaturas calculadas 
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a partir da curva paramétrica. A correlação ainda é bastante fraca, com um coeficiente de 

correlação de apenas 0,69. 

Figura 2.15 – Temperatura máxima no elemento de aço desprotegido. (FRANSEN, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o aço desprotegido, as predições da curva do Eurocode 1 (CEN, 2002) são seguras até uma 

temperatura aproximada de 650 ºC. Em temperaturas superiores, a curva subestima a temperatura 

do elemento estrutural, fazendo com que o dimensionamento seja baseado em dados duvidosos a 

partir desse ponto. 

A temperatura no perfil provido de isolamento térmico, por outro lado, é mais influenciada pela 

duração da solicitação térmica do que pela temperatura máxima atingida no ar. Portanto, a 

evolução da temperatura na mesma seção de aço foi calculada de novo, com dados de entrada da 

medição e, em seguida, a partir do incêndio paramétrico. Entretanto dessa vez o material contém 

uma camada de isolamento térmico com 2 cm de espessura, condutividade térmica de 0.20 e calor 

específico igual a 0.555 MJ/m³K. O resultado desta comparação é apresentado na Figura 2.16.  
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Figura 2.16 – Temperatura máxima no elemento de aço protegido. (FRANSEN, 2000) 

 

A correlação mostra-se melhor, com um coeficiente de correlação igual a 0,81. O fogo paramétrico 

do Eurocode 1 (CEN, 2002), no entanto, leva em conta temperaturas menores que as produzidas 

pela temperatura do ar nos testes, conduzindo assim para uma estimativa insegura do tempo de 

resistência ao fogo. 

Apesar de uma melhor correlação para o aço dotado de cobrimento, as predições da curva do 

Eurocode 1 (CEN, 2002) são seguras até uma temperatura aproximada de 180 ºC, sendo essa 

temperatura relativamente baixa, ocorrida quando o incêndio ainda está desencadeando. Em 

temperaturas superiores, a curva subestima a temperatura do elemento estrutural, fazendo com que 

o dimensionamento seja arriscado a partir dessa temperatura. 

2.7.2 Correções Sugeridas Para a Curva Paramétrica do Eurocode 1 

Franssen (2000) apresentou algumas propostas para melhorar a correlação com os resultados 

experimentais, mantendo as mesmas expressões para o fogo paramétrico apresentadas no 

Eurocode 1 (CEN, 2002). Estas alterações dizem respeito às propriedades térmicas equivalentes 

de paredes composta por mais de um material, a introdução do tempo mínimo de duração do fogo 

e efeitos da ventilação no caso dos incêndios de cargas de combustível controladas. 
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2.7.2.1 Propriedades Térmicas das Paredes  

Em um número considerável dos testes, as paredes eram constituídas de várias camadas de 

diferentes materiais. Por exemplo, uma parede de tijolo por uma camada de isolamento de lã 

mineral. Em caso de várias camadas, o Eurocode 1 (CEN, 2002) sugere uma alternativa à equação 

do parâmetro “b”, mostrada na seção 2.4.2, para representar a parede equivalente (beq). Se, em uma 

parede de duas camadas, damos o número 1 ao lado exposto ao fogo, a equação sugerida pelo 

Eurocode 1 é : 

𝑏𝑒𝑞 =  √
(𝑠1𝑐1𝜆1 +  𝑠2𝑐2𝜆2)

(𝑠1𝑐1𝜆1
𝑏1

2⁄ + 𝑠2𝑐2 𝜆2
𝑏2

2⁄ )⁄                                                                                                                        (2.17) 

Onde: 

λ é a condutividade termal [W K-1 m-1 ] 

s é a espessura da camada 

c é a capacidade térmica do material da compartimentação [J kg-1 K-1] 

Há dois problemas principais com a Equação 2.17. O primeiro é que esta equação é simétrica em 

relação a 1 e 2. Em outras palavras, uma parede feita de um material pesado isolada do fogo por 

um material leve tem o mesmo valor de beq que uma parede com o interior feito de material leve 

coberto por uma camada do material pesado. Na realidade, a energia transferida a partir do ar 

quente para a parede vai ser principalmente influenciada pelo material que está em contato direto 

com o ar. 

O segundo problema é que a espessura de cada camada desempenha o mesmo papel. Devido a isto, 

uma parede feita de uma espessura pequena de material 1 que abrange um material muito espesso 

2 têm um fator de parede equivalente quase igual ao do material 2 (b2) que, na realidade, tem um 

papel secundário e não desempenha função isolante. 

Para analisar este efeito e fazer uma proposta melhor, várias paredes constituídas por duas camadas 

foram analisadas por Franssen (2000) com o programa SAFIR desenvolvido pela Universidade de 

Liege. Cada uma das paredes foi submetida ao incêndio padrão da ISO 834 (ISO, 1990) e a 

quantidade de energia absorvida pelas paredes foi calculada.  
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Para cada caso, foram calculadas as propriedades do material de uma parede equivalente feita de 

apenas um material, a qual absorveria a mesma quantidade de energia e, por conseguinte, poderia 

identificar o valor da parede equivalente (beq) com duas camadas. Duas situações diferentes 

emergiram das análises, dependendo dos respectivos valores do fator de parede de cada material 

(bl e b2). Geralmente, os materiais pesados são os que mais absorvem calor. Se um material pesado 

é isolado por um material mais leve, o autor sugere calcular o fator equivalente de parede como 

sendo igual ao fator de parede do material mais leve, de acordo com a Equação 2.18. 

𝑏1 <  𝑏2,  então   𝑏𝑒𝑞 =  𝑏1 (2.18) 

A Figura 2.17 mostra a energia absorvida pela parede após 30 minutos de incêndio para uma parede 

de concreto (b2 = 2000) isolada por uma camada de lã mineral (b1 = 200), calculada para espessuras 

variáveis da lã mineral. O gráfico mostra como a fórmula do Eurocode 1 (CEN, 2002) super estima 

a energia absorvida devido ao fato de que ele apresenta uma grande importância para o concreto, 

mas, de fato, este material é protegido pela lã mineral. 

Figura 2.17 – Material isolante em contato com o fogo 

 

A nova proposta, dada pela Equação 2.18, subestima a energia absorvida, trabalhando apenas no 

lado seguro dos gráficos, ou seja, no domínio em que as temperaturas registradas pelos testes são 

menores do que as fornecidas pela curva do Eurocode 1 (CEN, 2002). Pode-se ver que mesmo 
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para uma quantidade razoável de cobertura isolante, a alternativa é suficientemente precisa na 

estimativa da energia absorvida. 

Se um material leve é coberto por uma camada de material mais pesado, como um painel sanduíche 

por exemplo, propõe-se utilizar o seguinte procedimento para calcular o fator de parede 

equivalente. 

Se b1 > b2 , então uma espessura limite slim,l é inicialmente calculada para o material de acordo 

com a Equação 2.19. 

𝒔𝒍𝒊𝒎,𝟏 =  √
𝒕𝝀𝟏

𝒄𝟏𝝆𝟏
                                                                                                                       (2.19) 

Onde t é o tempo da fase de aquecimento do incêndio, em segundos. 

Se s1 > slim,1 , então beq = b1                                                                                                   (2.20) 

Se s1 < slim,1 , então  𝑏𝑒𝑞 =  
𝑠1

𝑠𝑙𝑖𝑚,1
 𝑏1 + (1 −

𝑠1

𝑠𝑙𝑖𝑚,1
) 𝑏2                                                          (2.21) 

 

Na Figura 2.18 é apresentado um gráfico para um caso em que talvez seja meramente acadêmico, 

mas foi escolhido pelo autor pelo fato de ser muito ilustrativo. Trata-se de uma parede feita de 

concreto de menor densidade coberto na face interior por uma camada de outro concreto de peso 

normal. O gráfico mostra que a fórmula do Eurocode 1 (CEN, 2002) negligencia quase totalmente 

a contribuição do concreto de revestimento. Para o mesmo caso, o cálculo do SAFIR mostra que 

esse fato está muito longe de ser desprezível.   

A nova proposta permite calcular uma espessura limite da primeira camada (slim,1) igual a 60 mm. 

A influência da primeira camada aumenta com a sua espessura, até a espessura limite (slim,1), 

quando a influência do segundo material é totalmente desprezada, porque se tornou negligenciável, 

sendo o segundo material totalmente escondido pelo primeiro. 
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Figura 2.18 – Material pesado em contato com o fogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras comparações sobre casos mais práticos mostraram que para um painel isolante sanduiche 

com chapas de aço, a subestimação feita pela fórmula do Eurocode 1 não é tão grave como a 

mostrada na Figura 2.18, mas a nova fórmula proposta ainda é melhor, conduzindo a resultados 

quase equivalente aos cálculos exatos. Para um painel de placa de gesso com lã mineral no interior, 

a fórmula do Eurocode 1 (CEN, 2002) quase despreza a contribuição da placa de gesso, enquanto 

os resultados fornecidos pela nova fórmula proposta estão muito perto da solução exata. 

Para esta série de testes, os fatores de parede calculados de acordo com a Equação 2.18, no lugar 

da Equação 2.17, mudaram de 958 para 469 (24 testes), 833 para 400 (3 ensaios) e de 958 para 

469 (24 testes), enquanto se manteve inalterado o valor de 996 em 12 testes. 

2.7.2.2 Cargas de Incêndio Controladas  

Uma das hipóteses principais em que o incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 2002) se baseia 

é que a liberação de energia durante o incêndio está diretamente relacionada ao fator de abertura 

Av. Em outras palavras, o fogo é controlado pela ventilação. Se uma taxa de calor do combustível 

é de 16 MJ/kg e considerando que 70% da carga de incêndio foi consumida até o final da fase de 

aquecimento, a Equação 2.10 pode ser facilmente transformada na seguinte: 

𝑅 = 337 𝐴𝑣 √ℎ                                                                                                                     (2.22) 

onde R é a taxa de combustão em kg/h.  

http://2.9.2.1/
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A Equação 2.22 é a equação típica frequentemente citada como a equação de Kawagoe para a taxa 

de combustão em um incêndio controlado pela ventilação. Quando a relação entre a carga de 

incêndio e o fator de abertura diminui, a Equação 2.10 tende a uma duração do incêndio muito 

curto, sendo muitas vezes irrealista. Com base no fato de qualquer objeto ou carga de incêndio 

necessitar de uma certa quantidade de tempo para queimar, mesmo na presença ilimitada de ar, a 

nova proposta é a de modificar a Equação 2.10 e substituí-la pela Equação 2.23. 

𝑡𝑑 = min(0,13𝑥10−3  
𝑞𝑡,𝑑

𝑂
; 𝑡lim.)                                                                                     (2.23) 

com  tlim escolhido como 20 minutos, valor semelhante à duração do incêndio livre assumido no 

Anexo C do Eurocode 1 (CEN, 2002). 

Ao aplicar a Equação 2.23, existem duas possibilidades diferentes. Se a duração da fase de 

aquecimento calculada a partir do primeiro termo da equação (0,13𝑥10−3  
𝑞𝑡,𝑑

𝑂
) é maior do que o 

limite de tempo escolhido (tlim), as equações 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e as equações da temperatura na fase 

de resfriamento são aplicados como tal, sem qualquer modificação. 

Entretanto, há casos em que a duração da fase de aquecimento do fogo calculada a partir do 

primeiro termo da equação (0,13𝑥10−3  
𝑞𝑡,𝑑

𝑂
 ) é menor que o limite de tempo (tlim). Sendo assim, 

as equações de 1 a 4 são aplicadas com um fator de abertura modificado Olim, tendendo ao tempo 

limite escolhido da seguinte equação: 

𝑡𝑙𝑖𝑚
∗ =  ᴦ𝑙𝑖𝑚𝑡 (2.24) 

ᴦ𝑙𝑖𝑚 =  
(𝑂𝑙𝑖𝑚 0,04)²

(𝑏 1160)²
 (2.25) 

𝑡𝑙𝑖𝑚
∗  é usado na Equação. 1 no lugar de  𝑡∗ 

Aplicando a Equação 2.6 até o limite de tempo (tlim), é possível calcular a temperatura máxima 

da fase de aquecimento.  

As equações que fornecem o decaimento da temperatura durante a fase de resfriamento não são 

modificadas. A variável t* é usado nestas equações e não tlim
*. Isto se deve ao fato de que a 

ventilação e o resfriamento do compartimento quando o fogo cessa não têm relação com o fato de 

que o incêndio foi controlado pelo ar ou pela carga de incêndio durante a fase de aquecimento. 
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2.7.2.3 Ventilação Durante a Fase de Aquecimento 

O fator de abertura limite (𝑂𝑙𝑖𝑚) permite retardar o incêndio em casos de grandes aberturas, porque 

nem todo o ar que entra através das aberturas é consumido na combustão. Esta modificação reduz 

a velocidade da queima e reduz o nível da temperatura no interior do compartimento. Existe, ainda, 

uma outra influência das aberturas que está presente quando o fogo é controlado pela carga de 

incêndio. 

A quantidade de gás que passa através das aberturas é maior do que o que o fictício fator de abertura 

(𝑂𝑙𝑖𝑚 ) tende a indicar. A troca de massa entre o compartimento e o ambiente externo é maior com 

grandes aberturas do que com pequenas. Uma parcela mais significativa da energia produzida pelo 

incêndio é evacuada, por transferência de massas, e isto também tende a limitar a elevação da 

temperatura no compartimento. 

Com a intenção de levar em conta este efeito, a seguinte modificação é proposta quando a duração 

da fase de aquecimento do fogo calculado a partir do primeiro termo da Equação 2.10 

(0,13𝑥10−3  
𝑞𝑡,𝑑

𝑂
) é menor que o tempo (tlim) escolhido. 

Se 𝑂 > 0,04,   𝑞𝑡,𝑑 < 75 e  𝑏 < 1160, então  

𝑘 =  1 + (
𝑂 − 0,04

0,04
 ) (

𝑞𝑡,𝑑  − 75

75
) (

1160 − 𝑏

1160
) (2.26) 

e  

 ᴦ𝑙𝑖𝑚 = 𝑘 
(𝑂lim 0,04)²

(𝑏 1160)²
 (2.27) 

2.7.2.4 Comparação entre o Incêndio Paramétrico Modificado e Experimentos 

Se o incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 2002) for modificado de acordo com as propostas 

de Franssen (2000), a temperatura máxima dos gases estimada pelo incêndio paramétrico apresenta 

uma melhor correlação com os valores medidos nos experimentos (Figura 2.19). Neste caso, o 

coeficiente de correlação, que tinha o valor de 0,23 no incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 

2002), tem agora um valor de 0,84 com as propostas sugeridas. 
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Figura 2.19 – Temperatura máxima do ar no compartimento (FRANSEN, 2000) 

 

 

Para as temperaturas calculadas no elemento de aço desprotegido, o coeficiente de correlação foi 

de 0,69. Com o modelo melhorado com as propostas sugeridas, o valor aumentou para 0,77 (Figura 

2.20). 

Figura 2.20 – Temperatura máxima do elemento de aço desprotegido (FRANSEN, 2000) 

 

A comparação da temperatura do perfil de aço protegido é apresentada na Figura 2.21, e deve ser 

comparada com a Figura 2.16. O coeficiente de correlação é ligeiramente modificado, de 0,81 para 
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0,80. Contudo, o mais relevante é que os resultados não são localizados no domínio inseguro do 

gráfico, mas sim do lado seguro. 

Figura 2.21 – Temperatura máxima no elemento de aço protegido (FRANSEN, 2000)

 

 



 

 

T. S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

CAPÍTULO TRÊS 

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DOS MATERIAIS EM 

SITUAÇÃO DE INCÊNDIO 

 

O concreto armado é uma mistura de agregados graúdos e miúdos, cimento e água, no qual barras 

de aço estão imersas no mesmo para promover o reforço à tração. A aderência entre o concreto e 

o aço é uma hipótese básica de projeto a temperatura ambiente. Sob temperaturas elevadas (acima 

de 100oC), a heterogeneidade do concreto é realçada pelas transformações físicas, químicas e 

mineralógicas envolvendo a pasta de cimento, os agregados e o aço (COSTA, 2008). 

Assim, para o bom dimensionamento de estruturas de concreto armado em situação de incêndio, é 

necessário o conhecimento de suas propriedades termomecânicas e suas variações com a 

temperatura.  

As propriedades térmicas incluem condutividade térmica, massa específica, calor específico, 

alongamento térmico e difusividade térmica, sendo as três primeiras as mais importantes. Já as 

propriedades mecânicas incluem as resistências à compressão e à tração, módulo de elasticidade e 

as relações de tensão-deformação dos materiais. 

No geral, os modelos matemáticos que representam a variação dessas propriedades, em função da 

temperatura, são estabelecidos por meio de curvas médias com base em resultados experimentais 

ou modelagens matemáticas (COSTA, 2008). 

Em análises de cálculo mais avançadas, algumas propriedades também podem ser requeridas, 

como a porosidade, a umidade, o coeficiente de Poisson e os parâmetros de retração dos materiais 

(NIST, 2010). Estas propriedades não serão do escopo deste trabalho. 
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3.1. Propriedades Térmicas 

3.1.1. Concreto Armado 

3.1.1.1. Condutividade Térmica 

A condutividade térmica do concreto, λc, é função principalmente da densidade do concreto e do 

tipo de agregado, sendo que é menor para agregados de baixo peso, o que faz com que sejam 

melhores isolantes térmicos (NIST, 2010). 

Para concreto de densidade normal com agregados silicosos ou calcários, ela pode ser determinada 

no intervalo 20 oC ≤ θ ≤ 1200 oC pelas equações 3.1 e 3.2 que fornecem os valores mínimos e 

máximos da condutividade térmica, respectivamente, para estruturas de concreto e estruturas 

mistas de aço e concreto (SILVA, 2012). O Eurocode 2 (CEN, 2004) recomenda que o valor 

adotado esteja entre os dois limites, enquanto a NBR 15200 (ABNT, 2012) fornece e sugere a 

utilização apenas da primeira equação. 

𝜆𝑐 = 1,36 − 0,136 
𝜃𝑐

100
+ 0,0057 (

𝜃𝑐

100
)

2

 (3.1) 

𝜆𝑐 = 2 − 0,2451 
𝜃𝑐

100
+ 0,0107 (

𝜃𝑐

100
)

2

 (3.2) 

Onde: 

λc = condutividade térmica do concreto de densidade normal com agregado silicoso ou calcário 

[W/m °C]; 

θc = temperatura do concreto [°C]. 

Para análises simplificadas, a NBR 15200 (ABNT, 2012) diz que a condutividade térmica do 

concreto pode ser considerada independente da temperatura e constante, com valor de 1,3 W/moC. 

3.1.1.2. Massa Específica 

A massa específica do concreto, ρc, depende da massa específica dos agregados e do teor de 

umidade livre para o intervalo 20 oC ≤ θ ≤ 150 oC (COSTA, 2008). Entretanto, ela não varia 

significativamente com a variação de temperatura associada aos incêndios mais comuns. Em geral, 

a massa específica do concreto diminui com o acréscimo da temperatura devido, principalmente, 
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à perda de massa que ocorre na liberação e evaporação da água presente no concreto devido ao 

aquecimento (NIST, 2010). 

Tanto o Eurocode 2 (CEN, 2004) quanto a NBR 15200 (ABNT, 2012) recomendam a utilização 

da Equação 3.3 a seguir para o cálculo da massa específica em função da temperatura. 

𝜌𝑐,𝜃 =  𝜌(20 °𝐶), se 20 oC ≤ θ ≤ 115 oC (3.3) 

𝜌𝑐,𝜃 =  𝜌(20 °𝐶)𝑥 (1 −
0,02(𝜃−115)

85
), se 115 oC < θ ≤ 200 oC  

𝜌𝑐,𝜃 =  𝜌(20 °𝐶)𝑥 (0,98 −
0,03(𝜃−200)

200
), se 200 oC < θ ≤ 400 oC   

𝜌𝑐,𝜃 =  𝜌(20 °𝐶)𝑥 (0,95 −
0,07(𝜃−400)

800
), se 400 oC < θ ≤ 1200 oC  

Onde: 

ρ(20 oC) = massa específica do concreto de densidade normal à temperatura ambiente [kg/m³]; 

ρc,θ = massa específica do concreto de densidade normal em função da temperatura θ [kg/m³]. 

A Equação 3.3 tem sido questionada devido ao exagero da redução de até 12% da massa específica 

do concreto de densidade normal em situação de incêndio (COSTA, 2008). Na prática, percebe-se 

uma redução menor do que a calculada pela equação sugerida pelo Eurocode 2 (CEN, 2004) e pela 

NBR 15200 (ABNT, 2014), da ordem de 100 kg/m³. Ainda, o impacto da variação da massa 

específica sobre as propriedades térmicas do concreto não é muito significativo, podendo-se 

considerar seu valor como independente da temperatura e constante ao mesmo valor à temperatura 

ambiente (SCHLEICH, 20058 apud COSTA, 2008). 

Para métodos simplificados de cálculo, o NIST (2010) recomenda que as massas específicas de 

concreto estruturais podem ser tomadas como ρc = 1760 kg/m³ para concretos de baixo peso e ρc = 

2330 kg/m³ para concretos de peso normal. Já a norma NBR 6118:2014 (ABNT, 2014) recomenda 

utilizar os valores massa específica do concreto iguais a ρc = 2400 kg/m³, para as análises térmicas 

das seções dos elementos de concreto armado, e a ρc = 2500 kg/m³, para o cálculo do peso próprio 

dos elementos de concreto armado. 

                                                            
8 SCHLEICH, J.-B. Properties of the materials. In: Implementation of Eurocodes: Design of buildings for the fire 

situation: Handbook 5. Luxembourg: KI CTU/CKAIT/RWTH/IET/UOP/TNO/IMK/BRE, 2005. Chapt. 5. P. V-1-V-28. 

Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007. 



Análise de Painéis de Concreto Armado em Situação de Incêndio  67 

 

 

Comportamento Estrutural dos Elementos em Situação de Incêndio  T.S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

3.1.1.3. Calor específico 

O calor específico de um material é a quantidade de calor por unidade de massa requerida para 

mudar a temperatura do mesmo de um grau. O calor específico do concreto não é muito sensitivo 

nem para o tipo de agregado utilizado nem para o traço da mistura, mas é extremamente 

dependente do conteúdo de umidade (u) da mistura (LIM, 2000). 

Para o concreto seco (u = 0%) silicoso ou calcário, o calor específico cp pode ser determinado pela 

Equação 3.4, de acordo com o Eurocode 2 (CEN, 2004) e com a NBR 15200 (ABNT, 2014). 

𝑐𝑝,𝜃 = 900, se 20 oC ≤ θ ≤ 100 oC (3.4) 

𝑐𝑝,𝜃 = 900 + (𝜃 − 100), se 100 oC < θ ≤ 200 oC  

𝑐𝑝,𝜃 = 1000 +  
𝜃−200

2
, se 200 oC < θ ≤ 400 oC  

𝑐𝑝,𝜃 = 1100, se 400 oC < θ ≤ 1200 oC  

Onde: 

cp,θ = calor específico por unidade de massa do concreto de densidade normal em função da 

temperatura θ [J/kg °C]. 

Quando o teor de umidade no concreto é diferente de 0%, o calor específico do concreto perto dos 

100 oC se eleva de forma súbita devido à evaporação da água livre (COSTA, 2008). A temperatura 

na microestrutura do concreto não se elevará acima dos 100 oC enquanto a água livre não for 

totalmente evaporada. 

Assim, quando a umidade não for considerada explicitamente no método de cálculo, a função do 

calor específico do concreto calcário ou silicoso pode ser modelada por este valor de pico, 

constante, cp,top, situado entre 100 oC e 115 oC e com decréscimo linear entre 115 oC e 200 oC 

(SILVA, 2012), resultando na Equação 3.5. 

𝑐𝑝,𝑡𝑜𝑝 = 900, para umidade de 0% em peso; 

𝑐𝑝,𝑡𝑜𝑝 = 1470, para umidade de 1,5% em peso; 

𝑐𝑝,𝑡𝑜𝑝 = 2020, para umidade de3,0% em peso. 

Ou seja: 
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𝑐𝑝,𝜃 = 900, se 20 oC ≤ θ ≤ 100 oC   (3.5) 

𝑐𝑝,𝜃 = 𝑐𝑝,𝑡𝑜𝑝, se 100 oC < θ ≤ 115 oC  

𝑐𝑝,𝜃 = 𝑐𝑝,𝑡𝑜𝑝 − (
𝑐𝑝,𝑡𝑜𝑝−1000

85
) (𝜃 − 115), se 115 oC < θ ≤ 200 oC  

𝑐𝑝,𝜃 = 1000 +  
𝜃−200

2
, se 200 oC < θ ≤ 400 oC 

𝑐𝑝,𝜃 = 1100, se 400 oC < θ ≤ 1200 oC 

 

Sendo: 

cp,top = valor de pico do calor específico por unidade de massa do concreto em função da umidade 

de equilíbrio do concreto e da temperatura θ [J/kg °C]. 

Para estruturas de concreto armado, o teor de umidade u ≤ 4% em peso é bastante representativo, 

enquanto estruturas mistas de aço e concreto possuem um teor de umidade que se encontra dentro 

do 4% < u ≤ 10% (COSTA, 2008). Entretanto, não se recomenda a utilização de concretos com 

teor de umidade superior a 4%, nem mesmo para concretos de estruturas mistas de aço e concreto, 

pois a durabilidade do concreto pode ser comprometida, tanto à temperatura ambiente quanto a 

temperaturas elevadas (KHOURY & ANDERBERG, 20009 apud COSTA, 2008; Costa et al., 

200210 apud COSTA, 2008). 

Para análises de cálculo simplificadas, a NBR 15200 (ABNT, 2012) admite possível a 

consideração do calor específico do concreto como constante em função da temperatura, com um 

valor de cp,θ = 1000 J/kg oC. 

O calor específico pode ainda ser expresso por unidade de volume, na qual também é conhecido 

por capacidade calorífica. A capacidade calorífica representa a capacidade do material de 

armazenar energia térmica e é dada pelo produto do calor específico por unidade de massa pela 

massa específica do material.  

                                                            
9 KHOURY, G. A.; ANDERBERG, Y. Concrete spalling review. [S.l.]: FSD, 2000. 60 p. Report submitted to the 

Swedish National Road Administration. 

10 COSTA, C.N.; FIGUEIREDO, A. D.; SILVA, V. P. O fenômeno do lascamento (“spalling”) nas estruturas de 

concreto armado submetidas a incêndio: uma revisão crítica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 44., 

2002, Belo Horizonte. Anais... São Paulo: IBRACON, 2002. 1 CD-ROM. 
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O NIST (2010), recomenda a utilização da Equação 3.6 para se determinar o valor da capacidade 

calorífica em função da variação da temperatura. 

𝜌𝑐𝑐𝑐(𝜃) = (0,005𝜃 + 1,7)𝑥106, para 0 ≤ θ ≤ 200 oC (3.6) 

𝜌𝑐𝑐𝑐(𝜃) = 2,7𝑥106, para 200 < θ ≤ 400 oC  

𝜌𝑐𝑐𝑐(𝜃) = (0,013𝜃 − 2,5)𝑥106, para 400 < θ ≤ 500 oC  

𝜌𝑐𝑐𝑐(𝜃) = (−0,013𝜃 + 10,5)𝑥106, para 500 < θ ≤ 600 oC  

𝜌𝑐𝑐𝑐(𝜃) = 2,7𝑥106, para θ > 600 oC  

 

Onde: 

ρccc(θ) = capacidade calorífica do concreto de densidade normal em função da temperatura θ 

[J/m³oC]. 

Para análises simplificadas, o Eurocode 2 (CEN, 2004) recomenda a utilização dos valores de ρccc 

= 2,6 MJ/m³ oC, para concretos de densidade normal, e ρccc = 1,5 MJ/m³ oC, para concretos de 

baixo peso. 

 

3.1.1.4. Alongamento Térmico 

De acordo com a norma NBR 15200 (ABNT, 2012), o alongamento específico do concreto de 

densidade normal com agregados silicosos, em função da temperatura, é calculado pela Equação 

3.7. 

∆𝑙

𝑙𝑐
= −1,8𝑥10−4 + 9𝑥10−6𝜃𝑐 + 2,3𝑥10−11𝜃𝑐

3, para 20 oC ≤ θ ≤ 700 oC (3.7) 

∆𝑙

𝑙𝑐
= 14𝑥10−3, para 700 oC < θ ≤ 1200 oC  

Onde:  

lc = comprimento da peça de concreto a 20°C; 

∆l = alongamento do elemento de concreto provocado pela variação de temperatura; 

c = temperatura do elemento [°C]. 
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A NBR 15200 (ABNT, 2012) só fornece a equação para o cálculo do alongamento térmico do 

concreto de agregados silicosos, pois estes têm pior desempenho ao fogo (SILVA, 2012). 

Entretanto, para concretos de agregados calcários, o Eurocode 2 (CEN, 2004) fornece a Equação 

3.8. 

∆𝑙

𝑙𝑐
= −1,2𝑥10−4 + 6𝑥10−6𝜃𝑐 + 1,4𝑥10−11𝜃𝑐

3, para 20 oC ≤ θ ≤ 805 oC (3.8) 

∆𝑙

𝑙𝑐
= 12𝑥10−3, para 805 oC < θ ≤ 1200 oC  

Para análises de cálculo simplificadas, a relação entre o alongamento específico do concreto e a 

temperatura pode ser considerada constante e igual a (ABNT, 2012). 

∆𝑙

𝑙𝑐
= 18𝑥10−3(𝜃 − 20), para 20 oC < θ ≤ 1200 oC (3.9) 

 

3.1.1.5. Difusividade Térmica 

A difusividade térmica, ac, representa a taxa de variação da temperatura em um material e é 

utilizada para calcular distribuições de temperatura do material sob condições transientes. É 

expressa como λ/(ρc), onde λ é a condutividade térmica do material e (ρc), sua capacidade 

calorífica. 

Para agregados silicosos, a difusividade térmica pode ser considerada independente da temperatura 

do concreto e igual a ac = 0,69 x 10-6 m²/s (LIM, 2000). Devido à sua baixa influência sobre as 

propriedades termomecânicas do concreto, a versão mais atual do Eurocode 2 (CEN, 2004) nem 

cita esta propriedade. 

3.1.2. Aço 

Para a análise termoestrutural de elementos de concreto armado, as propriedades térmicas do aço 

não são tão relevantes, já que a área das barras da armadura é muito pequena em comparação com 

a área bruta da seção do elemento e, assim, não há grande desenvolvimento de gradientes de 

temperaturas significativos na seção da armadura de aço (COSTA, 2008).  

Admite-se que as armaduras de aço passiva e ativa possuem as mesmas propriedades térmicas do 

aço estrutural (NIST, 2010). 
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3.1.2.1. Condutividade Térmica 

O Eurocode 4 (CEN, 2005) recomenda a utilização da Equação 3.10 para o cálculo da 

condutividade térmica do aço, λa.  

𝜆𝑎,𝜃 = 54 − 3,33𝑥10−2𝜃, se 20 oC ≤ θ ≤ 800 oC (3.10) 

𝜆𝑎,𝜃 = 27,3, se 800 oC < θ ≤ 1200 oC  

Onde: 

 ,a = condutividade térmica do aço em função da temperatura θ [W/m °C]. 

Para métodos simplificados de cálculo, a condutividade térmica do aço pode ser considerada 

independente da temperatura e igual a λa = 45 W/m °C (NIST, 2010). 

 

3.1.2.2. Massa Específica 

A microestrutura cristalina do aço é bem definida, ainda que a temperaturas elevadas. Assim, a 

massa específica do aço, ρa, pode ser considerada constante e independente da temperatura, com 

valor de ρa = 7850 kg/m³ (COSTA, 2008). 

 

3.1.2.3. Calor Específico 

A Equação 3.11, indicada pelo Eurocode 4 (CEN, 2005) para o cálculo do calor específico do aço, 

ca, é válida para qualquer tipo de aço, seja estrutural ou armaduras para concreto. 

𝑐𝑎,𝜃 = 425 + 7,73𝑥10−1𝜃 − 1,69𝑥10−3𝜃2 + 2,22𝑥10−6𝜃3, para 20 oC ≤ θ ≤ 600 oC   (3.11) 

𝑐𝑎,𝜃 = 666 − (
13002

𝜃−738
), para 600 oC < θ ≤ 735 oC       

𝑐𝑎,𝜃 = 545 − (
17820

𝜃−731
), para 735 oC < θ ≤ 900 oC       

𝑐𝑎,𝜃 = 650, para 900 oC < θ ≤ 1200 oC       

Onde: 

ca,θ = calor específico por unidade de massa do aço em função da temperatura θ [J/kg °C]. 
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Para análises simplificadas, o calor específico do aço pode ser considerado independente da 

temperatura e igual a 600 J/kg oC (NIST, 2010). 

 

3.1.2.4. Alongamento Térmico 

O alongamento específico do aço estrutural e de armaduras passivas de concreto armado é 

calculado pela Equação 3.12 (ABNT, 2012; CEN, 2004; CEN, 2005). 

∆𝑙

𝑙𝑎
= −2,416𝑥10−4 + 1,2𝑥10−5𝜃 + 0,4𝑥10−8𝜃2, para 20 oC ≤ θ ≤ 750 oC   (3.12) 

∆𝑙

𝑙𝑎
= 11𝑥10−3, para 750 oC < θ ≤ 860 oC      

∆𝑙

𝑙𝑎
= −6,2𝑥10−3 + 2𝑥10−5𝜃, para 860 oC < θ ≤ 1200 oC      

Onde:  

lc = comprimento do aço a temperatura de 20°C; 

∆l = alongamento do elemento de açoprovocado pela variação de temperatura; 

 = temperatura do elemento [°C]. 

Para o cálculo do alongamento térmico de aços de armadura ativa, o Eurocode 2 (CEN, 2004) 

fornece a Equação 3.13. 

∆𝑙

𝑙𝑎
= −2,016𝑥10−4 + 1,0𝑥10−5𝜃 + 0,4𝑥10−8𝜃2, para 20 oC ≤ θ ≤ 1200 oC     (3.13) 

 

Para análises simplificadas, o alongamento térmico do aço pode ser simplificado pela função linear 

dada pela Equação 3.14 (CEN, 2004; SCHLEICH, 200511 apud COSTA, 2008). 

∆𝑙

𝑙𝑎
= 14𝑥10−6(𝜃 − 20), para 20 oC ≤ θ ≤ 1200 oC     (3.14) 

 

  

                                                            
11 Idem 8. 
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3.2. Propriedades Mecânicas 

As propriedades mecânicas do material a elevadas temperaturas estão intimamente relacionadas 

ao método específico de ensaio realizado (LIM, 2000). Essas propriedades são determinadas por 

meio de ensaios em regimes de aquecimento constante (steady state tests) ou de aquecimento 

transiente (transient state tests ou non-steady tests). 

Nos steady state tests, aquece-se o material até a temperatura desejada; posteriormente, após o 

período de estabilização térmica do elemento, aplica-se a carga de ensaio. Já nos transient state 

tests, a variação de temperatura no material ocorre simultaneamente com a aplicação de uma carga 

monotônica ao corpo-de-prova (COSTA, 2008). 

Um incêndio consiste num regime transiente de aquecimento, o que faz com que os transient state 

tests forneçam resultados mais precisos. Entretanto, eles são insuficientes para fornecer as relações 

de tensão-deformação do material para um regime qualquer de tensões. Por isso, deve-se também 

realizar os steady state tests, em complementação (COSTA, 2008). 

 

3.2.1. Concreto Armado 

3.2.1.1. Resistência à compressão do concreto 

A resistência característica à compressão do concreto diminui com o acréscimo de temperatura, 

podendo ser obtida pela Equação 3.15, retirada da NBR 15200 (ABNT, 2012). 

𝑓𝑐𝑘,𝜃 =  𝑘𝑐,𝜃𝑓𝑐𝑘 (3.15) 

Onde: 

fck = resistência característica do concreto à compressão em temperatura ambiente [MPa]. 

fck,θ = resistência característica do concreto à compressão à temperatura elevada θ [MPa]; 

kc,θ = coeficiente de redução da resistência à compressão do concreto em função da temperatura θ 

[adimensional].  

Os valores do coeficiente redutor kc,θ são dados pela Tabela 3.1, retirada do Eurocode 2 (CEN, 

2004), da qual a NBR 15200 (ABNT, 2012) retirou os valores apenas para concretos com 
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agregados silicosos, que possuem pior desempenho a elevadas temperaturas, como falado 

anteriormente. Para valores intermediários, pode-se utilizar de interpolações lineares. 

Tabela 3.1 – Valores do coeficiente redutor kc,θ da resistência característica à compressão em função da temperatura θ 

para agregados silicosos e calcários (CEN, 2004). 

Temperatura do 

Concreto (oC) 

kc,θ 

Agregados silicosos Agregados calcários 

20 1 1 

100 1 1 

200 0,95 0,97 

300 0,85 0,91 

400 0,75 0,85 

500 0,60 0,74 

600 0,45 0,60 

700 0,30 0,43 

800 0,15 0,27 

900 0,08 0,15 

1000 0,04 0,06 

1100 0,01 0,02 

1200 0 0 

 

Na ausência dos valores do coeficiente redutor, Lie (199212 apud NIST, 2010) propôs outra forma 

de estimar a resistência característica à compressão do concreto a temperaturas elevadas com a 

Equação 3.16. 

𝑓𝑐𝑘,𝜃 =  𝑓𝑐𝑘, para θ ≤ 450 oC   (3.16) 

𝑓𝑐𝑘,𝜃 =  𝑓𝑐𝑘 (2,011 − 2,353
𝜃−20

1000
), para θ > 450 oC  

Onde: 

fck = resistência característica do concreto à compressão em temperatura ambiente [MPa]. 

fck,θ = resistência característica do concreto à compressão à temperatura elevada θ [MPa]; 

                                                            
12 LIE, T.T. (1992), Structural Fire Protection. Manual 78, Reston, Va.: American Society of Civil Engineers. 
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A Figura 3.1 faz uma comparação entre as equações 3.15 e 3.16. Dela, pode-se perceber que a 

equação recomendada pela NBR 15200 (ABNT, 2012), fornece resultados mais conservadores até 

uma temperatura elevada de 800 oC. A partir daí, a equação de Lie fica mais conservadora, pois 

admite que o concreto perdeu toda sua capacidade resistente. 

Figura 3.1 – Comparação entre as Equações 3.15 (ABNT, 2012) e 3.16 (Lie, 199213 apud NIST, 2010)

 

 

3.2.1.2. Resistência à tração do concreto 

A resistência à tração do concreto é comumente desprezada tanto à temperatura ambiente quanto 

a temperaturas elevadas. Porém, nos casos em que ela necessita de ser calculada, a Equação 3.17, 

retirada do Eurocode 2 (CEN, 2004), pode ser utilizada. 

𝑓𝑐𝑡,𝜃 = 𝑓𝑐𝑡, para θ ≤ 100 oC (3.17) 

𝑓𝑐𝑡,𝜃 = [1 − (
𝜃−100

500
)] 𝑓𝑐𝑡, para 100 oC < θ ≤ 600 oC  

Onde, 

fct,θ = resistência a tração do concreto à temperatura elevada  [MPa]; 

fct = resistência a tração do concreto à temperatura ambiente [MPa]; 

 

                                                            
13 Idem 12. 
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3.2.1.3. Módulo de elasticidade do concreto 

O módulo de elasticidade do concreto, Ec, também decresce com o aumento da temperatura. Para 

análises simplificadas de cálculo, em que se admitem constantes o módulo de elasticidade e a 

rigidez do elemento, a Equação 3.18 pode ser aplicada, segundo o Eurocode 2 (CEN, 2004). 

𝐸𝑐,𝜃 =  𝑘𝑐𝐸,𝜃𝐸𝑐   (3.18) 

Onde: 

Ec,θ = módulo de elasticidade do concreto  à temperatura elevada θ [MPa]; 

kcE,θ = coeficiente de redução do módulo de elasticidade do concreto em função da temperatura θ 

[adimensional], tal que 𝑘𝑐𝐸,𝜃 = 𝑘𝑐,𝜃
2  ; 

Ec = módulo de elasticidade do concreto à temperatura ambiente [MPa]. 

A Figura 3.1 mostra a variação do módulo de elasticidade do concreto em função de seu valor 

inicial, à temperatura ambiente, para um certo intervalo de temperaturas. 

 

Figura 3.2 – Módulo de elasticidade do concreto a temperaturas elevadas (Adaptado de CRUZ 196614 apud NIST, 

2010).  

                                                            
14 CRUZ, C.R. Elastic Properties of Concrete at High Temperatures. Research Department Bulletin, 191. Portland 

Cement Association. Skokie. 1966. 
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Já o módulo de elasticidade transversal do concreto, Gc, pode ser obtido a partir da Figura 3.2. 

Figura 3.3 – Módulo de elasticidade transversal do concreto a temperaturas elevadas (Adaptado de ACI 216.1-07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4. Relação tensão-deformação do concreto 

Tanto o Eurocode 2 (CEN, 2004) quanto a NBR 15200 (ABNT, 2012) indicam a Equação 3.19 

para a construção do ramo ascendente do diagrama de tensão-deformação. 

𝜎𝑐,𝜃 =  𝑓𝑐,𝜃

3(
𝜀𝑐,𝜃

𝜀𝑐1,𝜃
)

2+(
𝜀𝑐,𝜃

𝜀𝑐1,𝜃
)

3   (3.19) 

Onde: 

σc,θ = tensão à compressão do concreto à temperatura elevada θ [MPa]; 

fc,θ = resistência à compressão do concreto à temperatura elevada θ [MPa]; 

εc,θ = deformação linear específica do concreto em função da temperatura θ [adimensional]; 

εc1,θ = deformação linear específica correspondente à resistência à compressão do concreto à 

temperatura elevada θ [adimensional]; 
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Para a elaboração do ramo descendente da curva, as duas normas citadas anteriormente não 

estabelecem métodos definidos, sendo permitido utilizar a própria Equação 3.19 ou um trecho 

linear entre εc1,θ e εcu,θ (SILVA, 2012). O ramo descendente de forma linear não gera muitas 

imprecisões, uma vez que, na prática, a deformação mais importante do concreto é aquela 

correspondente à tensão de pico (εc1,θ) (COSTA, 2008). 

Os valores sugeridos para a deformação de pico, εc1,θ, pela NBR 15200 (ABNT, 2012) são 

diferentes daqueles sugeridos pelo Eurocode 2 (CEN, 2004). Os valores sugeridos pela NBR 15200 

servem apenas para concreto de agregados silicosos e estão dispostos na Tabela 3.2, enquanto os 

valores sugeridos pelo Eurocode 2 servem tanto para concretos de agregados silicosos quanto para 

concretos de agregados calcários e estão dispostos na Tabela 3.3. 

Tabela 3.2 – Deformação específica do concreto em função da temperatura elevada segundo a NBR 15200 (ABNT, 

2012). 

Temperatura do 

Concreto (oC) 
εc1,θ (%) εcu,θ (%) 

20 0,25 2,00 

100 0,35 2,25 

200 0,45 2,50 

300 0,60 2,75 

400 0,75 3,00 

500 0,95 3,25 

600 1,25 3,50 

700 1,40 3,75 

800 1,45 4,00 

900 1,50 4,25 

1000 1,50 4,50 

1100 1,50 4,75 

1200 1,50 - 
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Tabela 3.3 – Deformação específica do concreto em função da temperatura elevada segundo o Eurocode 2 (CEN, 

2004). 

Temperatura do 

Concreto (oC) 

Agregados silicosos Agregados calcários 

εc1,θ (%) εc,θ (%) εc1,θ (%) εc,θ (%) 

20 0,25 2,00 0,25 2,00 

100 0,40 2,25 0,40 2,25 

200 0,55 2,50 0,55 2,50 

300 0,70 2,75 0,70 2,75 

400 1,00 3,00 1,00 3,00 

500 1,50 3,25 1,50 3,25 

600 2,50 3,50 2,50 3,50 

700 2,50 3,75 2,50 3,75 

800 2,50 4,00 2,50 4,00 

900 2,50 4,25 2,50 4,25 

1000 2,50 4,50 2,50 4,50 

1100 2,50 4,75 2,50 4,75 

1200 - - - - 

 

O diagrama tensão-deformação indicado na Equação 3.19 é válido para as deformações 

instantâneas relacionadas às tensões que o concreto sofre, uma das parcelas da deformação total à 

qual o concreto está submetido. 

Anderberg e Thelandersson (197615 apud LIM, 2000) propuseram a lei constitutiva para 

determinação da deformação total do concreto de agregados silicosos sob condições transientes de 

elevadas temperaturas, expressa conforme a Equação 3.20. 

𝜀𝑡,𝜃 =  𝜀𝑡ℎ,𝜗 +  𝜀𝜎,𝜃 +  𝜀𝑐𝑟,𝜃 +  𝜀𝑡𝑟,𝜃   (3.20) 

Onde: 

εt,θ = deformação total do concreto à temperatura θ[adimensional]; 

                                                            
15 ANDERBERG, Y.; THELANDERSSON, S. Stress and deformation characteristics of concrete at high 

temperatures. Bulletin 54. Division of Structural Mechanics and Concrete Construction. Lund Institute of Technology, 

Lund, Sweden. 1976. 
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εth,θ = alongamento térmico do concreto à temperatura θ, calculado conforme a Equação 3.7 citada 

anteriormente [adimensional]; 

εσ,θ = deformação induzida devido ao carregamento à temperatura θ, dada pelo diagrama de tensão-

deformação calculado nesta seção [adimensional]; 

εcr,θ = deformação por fluência clássica à temperatura θ [adimensional]; 

εtr,θ = deformação térmica transiente à temperatura θ [adimensional]. 

A deformação por fluência clássica do concreto, εcr,θ, à temperatura e carregamento constante pode 

ser calculada de acordo com a Equação 3.21, também fornecida por Anderberg e Thelandersson 

(197616 apud LIM, 2000). 

𝜀𝑐𝑟,𝜃 =  𝛽0

𝜎

𝜎𝑢,𝜃
(

𝑡

𝑡𝑟
)

𝑝

𝑒𝑘1(𝜃−2) (3.21) 

Onde: 

β0 = -0,53x10-3; 

σ = tensão do concreto no momento t [MPa]; 

σu,θ = tensão última do concreto à temperatura θ [MPa]; 

t = tempo [horas]; 

tr = 3h; 

k1 = 3,04x10-3/oC. 

A deformação térmica transiente manifesta-se apenas no primeiro aquecimento do concreto e 

mostrou-se irrecuperável. Ela surge na pasta de cimento e é restringida pelos agregados, causando 

                                                            
16 Idem 15. 
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um significante relaxamento e redistribuição das tensões térmicas (KHOURY, 1985a17; 

GRAINGER ,1985b18; e SULLIVAN, 198619 apud LIM, 2000).  

A deformação transiente não pode ser medida e deve ser determinada a partir da diferença das 

demais deformações calculadas na Equação 3.20 (LIM, 2000). Entretanto, para concretos de 

agregados silicosos, Anderberg e Thelandersson (197618 apud LIM, 2000) descobriram que a 

deformação transiente possui sinal contrário ao do alongamento térmico para temperaturas abaixo 

de 500 oC e pode ser modelada pela Equação 3.22. 

𝜀𝑡𝑟,𝜃 =  −2,35
𝜎𝑖−1

𝜎𝑐
𝜀𝑡ℎ,𝜗, para θ < 500 oC (3.22) 

𝜀𝑡𝑟,𝜃 =  −0,0001 𝜃
𝜎𝑖−1

𝜎𝑐
, para 500 oC ≤ θ ≤ 800 oC  

Onde: 

σi-1 = tensão no elemento calculada no momento anterior [MPa]; 

σc = tensão de compressão no elemento à temperatura θ [MPa]. 

 

3.2.2. Aço 

3.2.2.1. Resistência à tração do aço 

A resistência à tração do aço de armaduras passiva e ativa decresce com o aumento da temperatura, 

podendo ser obtida a partir da Equação 3.23 (ABNT, 2012; CEN, 2004).  

𝑓𝑦𝑘,𝜃 =  𝑘𝑠,𝜃𝑓𝑦𝑘 (3.23) 

fyk,θ = resistência característica do aço à tração à temperatura elevada θ [MPa]; 

                                                            
17 KHOURY, G.A.; GRAINGER, B.N.; SULLIVAN, P.J.E. Transient thermal strain of concrete: Literature review, 

conditions within specimen and behavior of individual constituents. Magazine of Concrete Research, Vol 37. No. 

132, pp. 131-144. 1985a. 

18 KHOURY, G.A.; GRAINGER, B.N.; SULLIVAN, P.J.E. Strain of concrete during first heating to 600 oC under 

load.. Magazine of Concrete Research, Vol 37. No. 133, pp. 195-215. 1985b. 

19 KHOURY, G.A.; GRAINGER, B.N.; SULLIVAN, P.J.E. Strain of concrete during first cooling from 600 oC under 

load. Magazine of Concrete Research, Vol 38. No. 134, pp. 3-12. 1986. 



Análise de Painéis de Concreto Armado em Situação de Incêndio  82 

 

 

Comportamento Estrutural dos Elementos em Situação de Incêndio  T.S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

ks,θ = coeficiente de redução da resistência à tração do aço em função da temperatura θ 

[adimensional]; 

fyk = resistência característica do aço à tração em temperatura ambiente [MPa]. 

A NBR 15200 fornece os valores do coeficiente de redução da resistência à tração do aço em 

função da temperatura na Tabela 3.4.  

Tabela 3.4 – Valores dos coeficientes de redutores ks,θ, kEs,θ e kp,θ para aços de armadura passiva em função da 

temperatura segundo a NBR 15200 e o Eurocode 2 (SILVA, 2012). 

Temperatura 

do Aço (oC) 

ks,θ = fyk,θ/fyk kEs,θ = Es,θ/Es kp,θ = fpk,θ/fyk 

Tração Compressão 
CA-50 CA-60 CA-50 CA-60 

CA-50 CA-60 CA-50 ou CA-60 

1 2 3 4 5 6 - - 

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 

200 1,00 1,00 0,89 0,90 0,87 0,81 0,92 

300 1,00 1,00 0,78 0,80 0,72 0,61 0,81 

400 1,00 0,94 0,67 0,70 0,56 0,42 0,63 

500 0,78 0,67 0,56 0,60 0,40 0,36 0,44 

600 0,47 0,40 0,33 0,31 0,24 0,18 0,26 

700 0,23 0,12 0,10 0,13 0,08 0,07 0,08 

800 0,11 0,11 0,08 0,09 0,06 0,05 0,06 

900 0,06 0,08 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 

1000 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,04 

1100 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 

1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Em situação de tração do aço, o Eurocode 2 (CEN, 2004) recomenda os valores da Tabela 3.4, 

enquanto que em situação de compressão, recomenda a utilização da Equação 3.24 para o cálculo 

da redução da resistência do aço. 

𝑘𝑠,𝜃 = 1,0, para 20 oC ≤ θ ≤ 100 oC (3.24) 

𝑘𝑠,𝜃 = 0,7 −  
0,3(𝜃−400)

300
, para 100 oC < θ ≤ 400 oC  

𝑘𝑠,𝜃 = 0,57 −  
0,13(𝜃−500)

100
, para 400 oC < θ ≤ 500 oC  
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𝑘𝑠,𝜃 = 0,1 −  
0,47(𝜃−700)

200
, para 500 oC < θ ≤ 700 oC  

𝑘𝑠,𝜃 = 0,1
(1200−𝜃)

500
, para 700 oC < θ ≤ 1200 oC  

          

Para o aço tracionado, considera-se que o patamar de escoamento em situação de incêndio é 

atingido quando εs,θ = 2%. Para armaduras comprimidas, a deformação do aço deve ser 

compatibilizada com a do concreto, sendo que, assim, dificilmente o aço aingirá 2% de 

deformação.  

Já a resistência ao escoamento do aço da armadura ativa também diminui com o acréscimo de 

temperatura e pode ser calculada conforme a Equação 3.25 (ABNT, 2012; CEN, 2004). 

𝑓𝑝𝑦𝑘,𝜃 =  𝑘𝑝,𝜃𝑓𝑝𝑦𝑘    (3.25) 

fpyk,θ = resistência característica do açode armadura ativa à tração à temperatura elevada θ [MPa]; 

ks,θ = coeficiente de redução da resistência à tração do aço de armadura ativa em função da 

temperatura θ, obtido da Tabela 3.4 [adimensional]; 

fyk = resistência característica do aço de armadura ativa à tração em temperatura ambiente [MPa]. 

Para fios e cordoalhas e barras de armadura ativa, a Tabela 3.5 fornece a relação entre a resistência 

ao escoamento do aço de armadura ativa a diferentes temperaturas (fpyk,θ) e 90% da resistência 

característica ao escoamento em situação normal (fpyk). Além disso, fornece a relação entre o 

módulo de elasticidade do aço submetido a diferentes temperaturas (Ep,θ) e o módulo de 

elasticidade em situação normal (Ep), bem como os valores de deformação linear específica ao 

final do patamar de escoamento (εpt,θ) e ao momento de ruptura (εpu,θ). Estes valores auxiliarão na 

elaboração dos diagramas tensão-deformação para o aço protendido. 
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Tabela 3.5 – Valores da relação fpk,θ/(0,9 fpk) e Ep,θ/Ep para fios e cordoalhas e para barras da armadura ativa (SILVA, 

2012). 

Temperatura 

do Aço (oC) 

fpk,θ/(0,9 fpk) fppk,θ/(0,9 fpk) kEp,θ = Ep,θ/Ep 

εpt,θ  εpu,θ  Fios e 

cordoalhas 
Barras 

Fios e 

cordoalhas 
Barras 

Fios e 

cordoalhas 
Barras 

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,050 0,100 

100 0,99 0,98 0,68 0,77 0,98 0,76 0,050 0,100 

200 0,87 0,92 0,51 0,62 0,95 0,61 0,050 0,100 

300 0,72 0,86 0,32 0,58 0,88 0,52 0,055 0,105 

400 0,46 0,69 0,13 0,52 0,81 0,41 0,060 0,110 

500 0,22 0,26 0,07 0,14 0,54 0,20 0,065 0,115 

600 0,10 0,21 0,05 0,11 0,41 0,15 0,070 0,120 

700 0,08 0,15 0,03 0,09 0,10 0,10 0,075 0,125 

800 0,05 0,09 0,02 0,06 0,07 0,06 0,080 0,130 

900 0,03 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,085 0,135 

1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,090 0,140 

1100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,095 0,145 

1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,100 0,150 

 

3.2.2.2. Módulo de elasticidade do aço 

O módulo de elasticidade do aço também sofre decréscimo com o acréscimo de temperatura 

conforme um coeficiente redutor, kEs,θ. Para o cálculo do módulo de elasticidade do aço de 

armaduras passivas, Es, a NBR 15200 (ABNT, 2012) e o Eurocode 2 (CEN, 2004) sugerem a 

utilização da Equação 3.26. 

𝐸𝑠,𝜃 =  𝑘𝐸𝑠,𝜃𝐸𝑠   (3.26) 

Onde: 

Es,θ = módulo de elasticidade do aço à temperatura elevada θ [MPa]; 

ksE,θ = coeficiente de redução do módulo de elasticidade do aço em função da temperatura θ, 

conforme Tabela 3.4 [adimensional]; 

Es = módulo de elasticidade do aço em situação normal [MPa]. 
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Já para o cálculo do módulo de elasticidade do aço de armaduras ativas, a Equação 3.7 (ABNT, 

2012; CEN, 2004) faz-se presente. 

𝐸𝑝,𝜃 =  𝑘𝐸𝑝,𝜃𝐸𝑝   (3.27) 

 

Onde: 

Ep,θ = módulo de elasticidade do aço protendido à temperatura elevada θ [MPa]; 

kEp,θ = coeficiente de redução do módulo de elasticidade do aço protendido em função da 

temperatura θ, conforme Tabela 3.5 [adimensional]; 

Ep = módulo de elasticidade do aço protendido em situação normal [MPa]. 

 

3.2.2.3. Relações tensão-deformação do aço 

3.2.2.3.1. Abordagem do Eurocode 2  

Na abordagem utilizada pelo Eurocode 2 (CEN, 2004), que é a mesma sugerida pela NBR 15200 

(ABNT, 2012), para a elaboração dos diagramas de tensão-deformação do aço, três parâmetros 

dependentes da temperatura são utilizados: 

i) A inclinação do regime linear elástico do aço, Es,θ; 

ii) A resistência correspondente ao limite de proporcionalidade do aço na temperatura θ, 

fpk,θ; 

iii) A resistência ao escoamento na temperatura θ,  fyk,θ. 

A resistência ao escoamento é tomada como a tensão a uma deformação de 2% e é considerada 

como resistência efetiva ao escoamento. Uma elipse é encaixada entre o limite de 

proporcionalidade do aço e a resistência efetiva ao escoamento. Para além de uma deformação de 

2%, a relação tensão-deformação é tomada como uma curva horizontal constante até uma 

deformação εt,θ. Entre a deformação εt,θ e a deformação última de ruptura, εu,θ, adota-se uma curva 

linear (NIST, 2010). 
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Os parâmetros de deformação εt,θ e εu,θ dependem da classe de resistência do aço (SILVA, 2012). 

Para aços de ductilidade normal (CA 60, de acordo com a NBR 6118, ABNT 2014), εt,θ = 5% e 

εu,θ = 10%. Já para aços de alta ductilidade (CA 25-50, de acordo com a NBR 6118), εt,θ = 15% e 

εu,θ = 20%. 

Desta forma, o diagrama tensão-deformação pode ser modelado com a utilização da Equação 3.28 

(CEN, 2002). 

𝜎𝑠,𝜃 =  𝜀𝑠,𝜃𝐸𝑠,𝜃, se 0 ≤ εs,θ ≤ εp,θ   (3.28) 

𝜎𝑠,𝜃 = 𝑓𝑝,𝜃 − 𝑐 +
𝑏

𝑎
 √𝑎2 − (𝜀𝑦,𝜃 − 𝜀𝑠,𝜃)

2
, se εp,θ ≤ εs,θ ≤ εy,θ 

 

𝜎𝑠,𝜃 =  𝑓𝑦𝑘,𝜃, se εy,θ ≤ εs,θ ≤ εt,θ  

𝜎𝑠,𝜃 =  𝑓𝑦𝑘,𝜃 [1 −
(𝜀𝑠,𝜃−𝜀𝑡,𝜃)

(𝜀𝑢,𝜃−𝜀𝑡,𝜃)
], se εt,θ ≤ εs,θ ≤ εu,θ 

 

𝜎𝑠,𝜃 =  0, se εs,θ > εu,θ  

𝑎2 =  (𝜀𝑦,𝜃 − 𝜀𝑝,𝜃) (𝜀𝑦,𝜃 − 𝜀𝑝,𝜃 +
𝑐

𝐸𝑠,𝜃
)  

 

𝑏2 =  𝑐(𝜀𝑦,𝜃 − 𝜀𝑝,𝜃)𝐸𝑠,𝜃 + 𝑐2   

𝑐 =  
(𝑓𝑦𝑘,𝜃−𝑓𝑝𝑘,𝜃)

2

(𝜀𝑦,𝜃−𝜀𝑝,𝜃)𝐸𝑠,𝜃−2(𝑓𝑦𝑘,𝜃−𝑓𝑝𝑘,𝜃)
  

 

𝜀𝑝,𝜃 =  
𝑓𝑝𝑘,𝜃

𝐸𝑠,𝜃
   

𝜀𝑦,𝜃 =  0,02   

𝑓𝑝𝑘,𝜃 =  𝑘𝑝,𝜃𝑓𝑦𝑘   

Onde: 

fyk,θ = resistência ao escoamento do aço na temperatura elevada θ [MPa]; 

fyk = resistência ao escoamento do aço a temperatura de 20°C [MPa]; 

fpk,θ = resistência correspondente ao limite de proporcionalidade do aço na temperatura θ [MPa],; 

kp,θ = redutor do limite de proporcionalidade [Adimensional], conforme Tabela 3.4; 

Es,θ = módulo de elasticidade do aço na temperatura θ [MPa]. 
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De acordo com Silva (2012), para a elaboração do diagrama tensão-deformação dos aços de 

armadura ativa a temperaturas elevadas, deve-se substituir os parâmetros  ,p  por  ,pp ;  ,s  por 

 ,sp ;  ,y  por  ,py ;  ,t  por  ,pt ;  ,u  por  ,pu ; ,sE  por ,pE ; ,pkf  por ,ppkf ;  ,kf  por  ,kpf

da Equação 3.29 (ABNT, 2012; CEN, 2004). Os valores de εpt,θ e εpu,θ, bem como os valores de 

resistência correspondente ao limite de proporcionalidade do aço, fppk,θ = kpp,θ (0,9fpyk), de 

armaduras ativas a temperaturas elevadas encontram-se na Tabela 3.5. 

 

3.2.2.3.2. Abordagem do NIST 

Nas investigações advindas do colapso do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, o 

NIST estudou e caracterizou o comportamento a elevadas temperaturas de sete diferentes aços 

recuperados do local do acidente. Estes aços incluíram chapas, perfis de aços leves e pesados, com 

tensões de escoamento variando de 248 MPa a 689 MPa. 

Utilizando dados obtidos de ensaios com três destes aços, o NIST (2010) formulou a Equação 3.29 

para definir o módulo de elasticidade do aço estrutural a temperaturas elevadas. 

𝐸𝑠,𝜃 =  𝑒0 + 𝑒1𝜃 + 𝑒2𝜃2 + 𝑒3𝜃3 (3.29) 

Onde: 

e0 = 206 GPa; 

e1 = 0,043 GPa/oC; 

e2 = - 3,5x10-5 GPa/oC²; 

e3 = -6,6x10-8 GPa/oC³; 

Es,θ = módulo de elasticidade do aço estrutural a temperatura elevada θ [GPa]. 

Para a modelagem do diagrama tensão-deformação, utiliza-se a fórmula geral para a tensão em 

função da deformação, conforme Equação 3.30 (NIST, 2010). Com os parâmetros K e n dados 

pela Equação 3.31. 

𝜎𝑠,𝜃 = 𝐾𝜀𝑠,𝜃
𝑛     (3.30) 
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𝐾 = (𝑘3 + 𝑘4𝑓𝑦𝑘)𝑒𝑥𝑝 (− (
𝜃

𝑘2
)

𝑘1

) (3.31a) 

𝑛 = (𝑛3 + 𝑛4𝑓𝑦𝑘)𝑒𝑥𝑝 (− (
𝜃

𝑛2
)

𝑛1

) (3.31b) 

 

Onde: 

σs,θ = tensão do aço a temperatura elevada θ [MPa]; 

εs,θ = deformação do aço a temperatura elevada θ [adimensional]; 

fyk = resistência ao escoamento do aço a temperatura ambiente [MPa]. 

Os parâmetros restantes da Equação 3.31 são válidos para aços com resistência ao escoamento a 

temperatura ambiente variando de 248 MPa a 689 MPa e são dados pela Tabela 3.6 (NIST, 2010). 

Tabela 3.6 – Parâmetros utilizados na Equação 3.31 (NIST, 2010). 

Parâmetro Valor Unidade 

k1 4,92  

k2 575 oC 

k3 734 MPa 

k4 0,315  

n1 4,51  

n2 637 oC 

n3 0,329  

n4 -4,23x10-4 MPa-1 

 

A Figura 3.4 mostra uma comparação entre os diagramas tensão-deformação do aço a temperaturas 

elevadas (200 oC, 400 oC e 600 oC) para as duas abordagens citadas. 
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Figura 3.4 – Diagramas tensão-deformação do aço a elevadas temperaturas pelas abordagens do Eurocode 2 (CEN, 

2004) e NIST (2010).

 

 

3.3. Concreto de Alta Resistência 

 Todas as propriedades citadas anteriormente são válidas para concretos armados do grupo 

I (fck ≤ 50 MPa). Para concretos do grupo II (fck > 50 MPa), as propriedades descritas na seção 

3.1.1. e 3.2.1. podem sofrer algumas alterações. 

 

3.3.1. Propriedades Térmicas 

As propriedades térmicas do concreto de resistência normal são bastante similares às do concreto 

de alta resistência, o que permite a utilização das propriedades descritas em 3.1.1. também para 

este tipo de concreto (NIST, 2010). 
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3.3.2. Propriedades Mecânicas 

3.3.2.1. Resistência à compressão do concreto de alta resistência 

A resistência à compressão do concreto de alta resistência também diminui com o aumento de 

temperatura e pode ser calculada de acordo com a Equação 3.32 (PHAN, 200320, 200721 apud 

NIST, 2010). 

𝑓𝑐𝑘,𝜃 =  𝑓𝑐𝑘, para θ ≤ 50 oC   (3.32) 

𝑓𝑐𝑘,𝜃 =  𝑓𝑐𝑘(1,28 − 0,0056𝜃), para 50 oC < θ ≤ 100 oC  

𝑓𝑐𝑘,𝜃 =  0,72𝑓𝑐𝑘, para 100 oC < θ ≤ 350 oC   

𝑓𝑐𝑘,𝜃 =  𝑓𝑐𝑘(1,31 − 0,00168𝜃), para 350 oC < θ ≤ 778 oC  

𝑓𝑐𝑘,𝜃 =  0, para θ > 778 oC    

Onde: 

fck,θ = resistência à compressão do concreto de alta resistência a temperatura elevada θ [MPa]; 

fck = resistência à compressão do concreto de alta resistência a temperatura ambiente [MPa]. 

 

3.3.2.2. Módulo de elasticidade do concreto de alta resistência 

Para concretos de alta resistência com agregados calcários, a variação do módulo de elasticidade 

do concreto em função da temperatura em relação ao seu valor a temperatura ambiente deve ser 

tomada a partir da Figura 3.3. 

 

                                                            
20 PHAN, L.; CARINO, N.J.. Code Provisions for High Strength Concrete Strength-Temperature Relationship at 

Elevated Temperatures. RILEM Materials and Structures 36, pp. 91-98. 2003. 

21 PHAN, L.; CARINO, N.J.. Spalling and Mechanical Properties of High Strength Concrete at High Temperature. 

Proceedings of the 5th International Conference on Concrete under Severe Conditions: Environment and Loading 

(CONSEC’07). Tours, France. pp. 1595-1608. 2007. 
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Figura 3.5 – Módulo de elasticidade do concreto de alta resistência a temperaturas elevadas (adaptado de PHAN, 

200122 apud NIST, 2010). 

 

 

 

 

 

                                                            
22 PHAN, L.; CARINO, N.J.. Mechanical Properties of High-Strength Concrete at Elevated Temperatures. NISTIR 

6726. National Institute of Standards and Technology. Gaithersburg. 2001. 
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CAPÍTULO QUATRO 

DIMENSIONAMENTO DE PAINÉIS TILT-UP 

 

O sistema construtivo Tilt-Up consiste na utilização de painéis verticais de concreto pré-moldados 

no local, aplicados conjuntamente como estrutura e vedação.  Sua utilização se dá, basicamente, 

em dois passos: primeiro, os painéis são concretados sobre a laje de piso ou até mesmo em uma 

laje destinada somente à concretagem dos painéis. Depois de aquirirem resistência suficiente, os 

painéis então são içados por um guindaste e conectados à fundação já realizada. 

Desta forma, este sistema se destaca pela rapidez de construção e custo competitivo, uma vez que 

a fabricação dos painéis minimiza o uso de equipamentos e materiais, podendo até mesmo ser feita 

de forma industrializada, assemelhando-se a uma construção em série (MELO, SILVA, 

OLIVEIRA, 2005).  

Os painéis Tilt-Up pesam em média 60 toneladas ou mais, apresentando uma espessura que varia 

usualmente entre 15 e 20 cm. Destacam-se pela altura que conseguem vencer, podendo passar dos 

10 metros em boas condições de suporte. 

Sua utilização é bastante significativa em países como Nova Zelândia, Austrália e, especialmente, 

nos Estados Unidos, onde sua utilização data do início do século XX (TCA, 2004). No Brasil, é 

mais utilizado na construção de galpões industriais de um ou dois pavimentos. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar modelos normatizados de dimensionamento de painéis 

Tilt-Up em temperatura ambiente, os quais serão utilizados na verificação a incêndio destes painéis 

associados com o método das isotermas de 500 oC, apresentado pela NBR 15200 (ABNT, 2012) e 

pelo Eurocode 2 (CEN, 2004). 

 

4.1. Normatizações técnicas relativas ao Tilt-Up 

Por se tratar de um método construtivo relativamente “recente” no Brasil, as normatizações 

técnicas brasileiras ainda não contemplam o dimensionamento próprio de painéis Tilt-Up. Sendo 

estes elementos estruturais de concreto, sabe-se que sua utilização deve respeitar alguns limites 
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impostos pelas normas técnicas de estruturas de concreto, como a NBR 6118 (ABNT, 2014), para 

estruturas de concreto armado, e a NBR 9062 (ABNT, 2006), para estruturas de concreto pré-

moldado.  

Entretanto, para o correto dimensionamento, recomenda-se buscar as normas técnicas 

internacionais, como o ACI 318 (ACI, 2014), para estruturas de concreto, e o Comitê 551 do ACI 

(ACI, 2003), especificamente para estruturas de painel Tilt-Up. Devido à ampla utilização nos 

Estados Unidos, criou-se a Associação do Concrete Tilt-Up (TCA), que elaborou um manual guia 

para a construção em Tilt-Up (TCA, 2004), mostrando informações, detalhes e métodos de 

dimensionamento dos painéis. 

Para o dimensionamento dos painéis à temperatura ambiente, este trabalho irá utilizar o método 

das paredes esbeltas, descrito tanto no Manual de Construção do Tilt-up (TCA, 2004) quanto no 

Comitê 551 do ACI (ACI, 2003). Será, ainda, mostrado um método para o dimensionamento de 

paredes de concreto segundo a NBR 16055 (ABNT, 2012). 

 

4.2. Método das Paredes Esbeltas 

Este método apareceu pela primeira vez no Uniform Building Code de 1988, derivado de um 

método pioneiro para o dimensionamento de paredes esbeltas da Associação de Engenheiros do 

Sul da Califórnia (SEAOSC) (TCA, 2004). Agora, ele está incluso no ACI 318 (ACI, 2014). 

Para que este método seja utilizado, as seguintes condições precisam ser obedecidas (TCA, 2004): 

• O segmento de parede tem seu maior vão na vertical e está apoiado lateralmente, na base e no 

topo; 

• As tensões geradas pela flexão controlam o dimensionamento; 

• A tensão axial de serviço no ponto de máximo momento não pode exceder em 0,04 vezes a 

resistência característica do concreto (fc’); 

• O momento de fissuração deve ser menor que o momento resistente de cálculo (Mn) minorado 

de um coeficiente Φ, calculado pela Equação 4.8; 

• A deflexão de serviço, ∆s, não deve exceder l/150, sendo l a altura livre do painel; 
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• Admite-se que as cargas concentradas se espalham verticalmente em uma razão de 2:1 entre 

vertical e horizontal. 

 Este método leva em conta os momentos de segunda ordem devido à deflexão do painel. É 

utilizado para que o dimensionamento atenda, sobretudo, aos estados limites de serviço. Contudo, 

neste trabalho as verificações de serviço não serão apresentadas, uma vez que a situação de 

incêndio se enquadra como estado limite último excepcional. Para a verificação dos estados limites 

de serviço, recomenda-se a leitura das referências citadas. 

Assim, o dimensionamento segundo este método começa com o cálculo de uma armadura vertical 

estimada, As, posicionada no centro da seção do painel, dada pela Equação 4.1: 

𝐴𝑠 =  
0,0001𝑊𝑢𝐻2

𝑡
 (4.1) 

Onde: 

As = armadura vertical estimada [sq. in/ft] 

Wu = força lateral aplicada sobre a superfície do painel [psf]; 

H = altura livre do painel, em pés; 

t = espessura do painel, em polegadas; 

Posteriormente, calcula-se a área efetiva de armadura que irá resistir às tensões de tração, Ase, dada 

pela Equação 4.2. 

𝐴𝑠𝑒 =  
𝑃𝑢

′ + 𝐴𝑠𝑓𝑦

𝑓𝑦
 (4.2) 

Onde: 

Ase = área efetiva de armadura vertical [sq. in] 

Pu’ = força vertical de cálculo aplicada à meia altura do painel [lbs]; 

fy = tensão de escoamento do aço [psi]; 

A altura da linha neutra da seção de concreto plastificada, a, é dada pela Equação 4.3. 
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𝑎 =  
𝐴𝑠𝑒𝑓𝑦

0,85𝑓𝑐
′𝑏

 (4.3) 

Onde: 

f'c = resistência característica à compressão do concreto [psi]; 

b = largura do segmento de parede em questão, considerado sempre para a faixa de um pé; 

O momento resistente de cálculo, Mn, é dado pela Equação 4.4. 

𝑀𝑛 =  𝐴𝑠𝑒𝑓𝑦(𝑑 −
𝑎

2
) (4.4) 

Onde: 

d = distância do centro da armadura à face comprimida [in]; 

O momento último de cálculo, Mu, é dado pela soma do momento último de primeira ordem com 

o momento de segunda ordem, devido aos efeitos P-delta, conforme Equação 4.5.  

𝑀𝑢 =  𝑀1𝑢 + 𝑃𝑢
′∆ (4.5) 

Onde: 

M1u = momento último de primeira ordem [in-lbs]; 

∆ = deflexão do painel à meia altura devido aos efeitos de segunda ordem [in]. 

A deflexão do painel à meia altura, devido aos efeitos de segunda ordem, é dada pela Equação 4.6 

e leva em conta o momento de inércia de fissuração do concreto. 

∆ =  
5 𝑀𝑛 𝐻2 122

48 𝐸𝑐  𝐼𝑐𝑟
 (4.6) 

Onde: 

Ec = módulo de elasticidade do concreto [psi]; 

Icr = momento de inércia da seção fissurada do painel de concreto [in4], dado pela Equação 4.7. 

𝐼𝑐𝑟 =  𝑛𝐴𝑠𝑒(𝑑 − 𝑐)2 +
𝑏𝑐³

3
 (4.7) 

Tal que: 
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n = relação entre o módulo de elasticidade do aço e do concreto; 

𝑐 =  
𝑎

0,85
 

O momento último de cálculo, Mu, deve ser menor que o momento resistente de cálculo minorado 

de um fator Φ, dado pela Equação 4.8. 

𝛷 =  0,90 − 
2 𝑃𝑢

′

12𝑓𝑐
′𝑡 

 (4.8) 

 

4.3. Método da ABNT NBR 16055:2012 

Como as normas brasileiras ainda não fornecem métodos para o dimensionamento de painéis Tilt-

Up, resolveu-se adotar um modelo de cálculo de paredes verticais preconizado pelas mesmas.  

A NBR 16055 (ABNT, 2012), referente a Paredes de concreto moldadas no local para a construção 

de edificações, fornece a metodologia para determinação da normal resistente de cálculo, válida 

para um metro de comprimento da parede. Esta norma é válida para paredes convencionais de 

concreto, com altura variando entre 2,5 a 4 metros. Entretanto, apesar dos painéis Tilt-Up 

destoarem um pouco das condições de cálculo previstas por essa norma, optou-se por empregar o 

método da normal resistente de cálculo para verificar a aplicabilidade dessa metodologia aos 

painéis Tilt-Up. 

As premissas básicas de dimensionamento prescritas por esta norma exigem que, se o 

comprimento da parede for menor que dez vezes o valor de sua espessura, o dimensionamento 

deve ser feito como pilar ou pilar-parede. Caso contrário, o dimensionamento é dado como parede 

e governado pela flexo-compressão. 

Ainda, a norma sugere a utilização de Aço CA-60 para as armaduras dos painéis, com armadura 

vertical mínima igual a 0,09% da área da seção transversal da parede e armadura horizontal mínima 

igual a 0,15% da área da seção transversal. O espaçamento entre as barras deve ser menor que duas 

vezes a espessura ou 30 cm. 
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A normal resistente de cálculo para uma parede de concreto moldada no local é dada pela Equação 

4.9. A NBR 16055 (ABNT, 2012) diz que caso a pressão de vento sobre a parede seja maior que 

1 kN/m², as paredes de preferia também devem ser verificadas à flexo-compressão. 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 =
(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

𝑘1[1 + 3𝑘2(2 − 𝑘2)]
≤  

(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

1,643
 ≤ 0,4𝑓𝑐𝑑𝐴𝑐 (4.9) 

Onde: 

nd,resist = normal resistente de cálculo, por unidade de comprimento, admitida no plano médio da 

parede; 

fcd = resistência à compressão de cálculo do concreto, dada por 𝑓𝑐𝑑 =  
𝑓𝑐𝑘

1,2𝑥1,4
; 

ρ = taxa geométrica da armadura vertical, não maior do que 1%; 

t = espessura da parede [m]; 

Ac = área da seção transversal da parede de concreto [m²]; 

fscd = resistência à tração de cálculo do aço, dada por 𝑓𝑠𝑐𝑑 =  
0,002𝐸𝑠

𝛾𝑠
, em que Es é o modulo de 

elasticidade do aço e γs o coeficiente de minoração da resistência do aço, igual a 1,15. 

Os coeficientes k1 e k2 dependem do índice de esbeltez, λ, da parede, tal que: 

35 ≤  𝜆 ≤ 86 𝑘1 = 𝜆
35⁄  e 𝑘2 = 0; 

86 <  𝜆 ≤ 120 𝑘1 = 𝜆
35⁄  e 𝑘2 = 𝜆 − 86

35⁄ . 

A normal resistente de cálculo deve ser maior que o carregamento normal majorado pelos 

coeficientes de majoração, conforme especificado pela NBR 8681 (ABNT, 2003). 
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CAPÍTULO CINCO 

 EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO DE UM PAINEL TILT-

UP EM UM GALPÃO INDUSTRIAL  

 

Umas das grandes vantagens de optar por construir um galpão com painéis Tilt-Up é a redução no 

desperdício de materiais, uma vez que os mesmos são pré-moldados. A rapidez na confecção e no 

posicionamento dos painéis também é outro ponto positivo, uma vez que, do ponto de vista 

comercial, é muito importante que a construção seja concluída no prazo.  

O estudo de caso desse trabalho é embasado em um projeto de um galpão industrial, utilizado 

como depósito para equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, situado no interior do 

estado de Goiás. Os esforços na estrutura são repassados para pilares nas partes centrais e também 

para os painéis Tilt-Up, considerados biapoiados pois, além do apoio na base, os painéis são 

contraventados na extremidade superior pelas tesouras nas quais a cobertura se apoia.  

5.1. Geometria 

O galpão é constituído por 58 painéis de concreto armado, nomeados de PN 001 a PN 058, com 

altura e largura variáveis, mas todos com espessura de 15 cm. Não há aberturas para ventilação no 

piso nem no teto. Entretanto, as dimensões das aberturas verticais nas paredes, isto é, portas e 

janelas, variam entre os painéis. 

Na Figura 5.1 é mostrada a representação em planta do galpão, com a nomenclatura e disposição 

dos painéis. Como alguns dos painéis apresentam as mesmas áreas de abertura, apenas os painéis 

tipo foram indicados. A representação de cada um dos tipos dos painéis, com suas respectivas 

dimensões e aberturas, está contida no Apêndice A.  
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Figura 5.1 – Planta baixa do galpão 

 

  



Análise de Painéis de Concreto Armado em Situação de Incêndio  100 

 

 

Exemplo de Dimensionamento de um Painel Tilt-Up em um Galpão Industrial  T.S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

A tabela 5.1 lista todos os painéis que constituem o galpão, apresentando suas dimensões e suas 

aberturas, e relaciona a numeração dos painéis com seus respectivos painéis tipo.  

Tabela 5.1 – Dimensões dos painéis de concreto armado e de suas aberturas. 

Painel Tipo 

Painel Janelas Portas 
Área do 

Painel (m²) 

Área de 

Aberturas 

(m²) 
Altura 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 

Largura 

(m) 

PN 001 Tipo 1 9,00 4,80 0,00 0,00 2,70 1,30 43,20 3,51 

PN 002 Tipo 2 9,00 4,85 0,00 0,00 2,60 3,50 43,65 9,10 

PN 003 Tipo 2 9,00 4,85 0,00 0,00 2,60 3,50 43,65 9,10 

PN 004 Tipo 3 9,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 

PN 005 Tipo 4 9,00 4,85 1,20 1,25 2,70 0,90 43,65 3,93 

PN 006 Tipo 5 9,00 4,85 
1,20 1,30 

0,00 0,00 
43,65 

3,41 
1,00 1,85 0,00 

PN 007 Tipo 6 9,00 4,85 1,85 2,50 0,00 0,00 43,65 4,63 

PN 008 Tipo 7 9,00 4,85 1,00 1,85 2,70 1,50 43,65 5,90 

PN 009 Tipo 8 9,00 4,85 
1,20 1,25 

0,00 0,00 43,65 2,14 
0,80 0,80 

PN 010 Tipo 9 9,00 4,85 
0,80 0,80 

0,00 0,00 43,65 1,28 
0,80 0,80 

PN 011 Tipo 10 9,00 4,85 1,20 2,50 0,00 0,00 43,65 3,00 

PN 012 Tipo 10 9,00 4,85 1,20 2,50 0,00 0,00 43,65 3,00 

PN 013 Tipo 10 9,00 4,85 1,20 2,50 0,00 0,00 43,65 3,00 

PN 014 Tipo 10 9,00 4,85 1,20 2,50 0,00 0,00 43,65 3,00 

PN 015 Tipo 10 9,00 4,85 1,20 2,50 0,00 0,00 43,65 3,00 

PN 016 Tipo 11 9,00 4,85 0,00 0,00 2,35 1,50 43,65 3,53 

PN 017 Tipo 12 10,40 4,91 
0,80 0,80 

0,00 0,00 51,06 0,73 
0,30 0,30 

PN 018 Tipo 13 10,40 4,93 
0,80 2,50 

0,00 0,00 51,27 2,55 
0,50 1,10 

PN 019 Tipo 14 10,40 4,93 0,80 2,50 0,00 0,00 51,27 2,00 

PN 020 Tipo 15 10,40 4,93 0,80 2,50 2,35 1,50 51,27 5,53 

PN 021 Tipo 14 10,40 4,93 0,80 2,50 0,00 0,00 51,27 2,00 

PN 022 Tipo 13 10,40 4,93 
0,80 2,50 

0,00 0,00 51,27 2,55 
0,50 1,10 

PN 023 Tipo 12 10,40 4,93 0,80 0,80 0,00 0,00 51,27 0,64 

PN 024 Tipo 14 10,40 4,93 0,80 2,50 0,00 0,00 51,27 2,00 

PN 025 Tipo 14 10,40 4,93 0,80 2,50 0,00 0,00 51,27 2,00 
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Tabela 5.1 – Dimensões dos painéis de concreto armado e de suas aberturas. (Continuação). 

Painel Tipo 

Painel Janelas Portas 
Área do 

Painel (m²) 

Área de 

Aberturas 

(m²) 
Altura 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 

Largura 

(m) 

PN 026 Tipo 14 10,40 4,93 0,80 2,50 0,00 0,00 51,27 2,00 

PN 027 Tipo 16 10,40 4,93 1,20 2,50 0,00 0,00 51,27 3,00 

PN 028 Tipo 16 10,40 4,93 1,20 2,50 0,00 0,00 51,27 3,00 

PN 029 Tipo 16 10,40 4,93 1,20 2,50 0,00 0,00 51,27 3,00 

PN 030 Tipo 17 9,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 

PN 031 Tipo 18 9,00 4,85 1,20 1,60 2,35 1,30 43,65 4,98 

PN 032 Tipo 19 9,00 4,85 1,20 1,60 0,00 0,00 43,65 1,92 

PN 033 Tipo 19 9,00 4,85 1,20 1,60 0,00 0,00 43,65 1,92 

PN 034 Tipo 19 9,00 4,85 1,20 1,60 0,00 0,00 43,65 1,92 

PN 035 Tipo 20 9,00 4,85 
1,20 1,60 

0,00 0,00 43,65 3,12 
0,50 2,40 

PN 036 Tipo 17 9,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 

PN 037 Tipo 17 9,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 

PN 038 Tipo 17 9,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 

PN 039 Tipo 18 9,00 4,85 0,00 0,00 2,35 1,30 43,65 3,06 

PN 040 Tipo 17 9,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 

PN 041 Tipo 21 9,00 4,85 1,20 2,80 4,70 2,60 43,65 15,58 

PN 042 Tipo 17 9,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 

PN 043 Tipo 17 9,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 

PN 044 Tipo 17 9,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 0,00 

PN 045 Tipo 22 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 046 Tipo 23 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 047 Tipo 24 10,40 5,29 0,00 0,00 2,35 1,30 55,02 3,06 

PN 048 Tipo 25 10,40 4,57 1,20 2,80 0,00 0,00 47,53 3,36 

PN 049 Tipo 26 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 050 Tipo 26 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 051 Tipo 26 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 052 Tipo 26 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 053 Tipo 26 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 054 Tipo 26 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 055 Tipo 27 10,40 4,56 1,20 2,80 0,00 0,00 47,42 3,36 

PN 056 Tipo 28 10,40 5,31 0,00 0,00 2,35 1,30 55,22 3,06 

PN 057 Tipo 26 10,40 4,93 1,20 2,80 0,00 0,00 51,27 3,36 

PN 058 Tipo 22 10,40 4,91 1,20 2,80 0,00 0,00 51,06 3,36 

       Total (m²) 2736,28 171,44 

 

  



Análise de Painéis de Concreto Armado em Situação de Incêndio  102 

 

 

Exemplo de Dimensionamento de um Painel Tilt-Up em um Galpão Industrial  T.S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

O total da área de painéis, incluindo as aberturas, é de 2736,28 m² enquanto a área das aberturas 

verticais é de 171,44 m². A área de piso é de 5344,75 m² e a área total (incluindo piso, paredes e 

teto) é de 13425,77 m². Esses dados serão usados para os cálculos do fator de ventilação e 

posteriormente da curva de incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 2002).  

Para o exemplo de dimensionamento, foi considerado um painel típico, sem aberturas, mostrado 

na figura 5.2. O pé direito do galpão, e consequentemente os painéis tipo, apresenta duas 

dimensões diferentes: 9,40 m e 10,40 m. Sendo assim, optou-se por usar a média aritmética, 

9,70 m, para definir a altura do painel tipo sem aberturas. Em relação ao comprimento (L), o valor 

adotado é o que mais se repete entre os painéis tipo, isto é, 4,85 m. Todos os painéis apresentam 

espessura de 0,15 m.  

Figura 5.2 – Painel Tipo sem aberturas com espessura de 15 cm. 
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5.2. Cálculo da temperatura de incêndio e do tempo requerido de resistência ao fogo. 

Nesta seção são calculadas as curvas de incêndio pelos diversos processos citados no capítulo 2. 

O valor da carga de incêndio foi retirado da norma NT 14- Carga de Incêndio nas Edificações e 

Áreas de Risco (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS, 2014). Considerando 

o uso do galpão como um depósito, o Anexo B dessa norma atribui para a carga de incêndio o 

valor de 1800 MJ/m² para edificações com pé direito de aproximadamente 10 m e com 

eletroeletrônicos sendo o material combustível, como mostra a Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Carga de incêndio relativa à altura de armazenamento (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DE GOIÁS, 2014). 

Tipo de Material 

Carga de incêndio (qfi) em MJ/m² 

Altura de armazenamento (em metros) 

1 2 4 6 8 10 

Açúcar 3780 7560 15120 22680 30240 37800 

Açúcar, produtos de: 360 720 1440 2160 2880 3600 

Acumuladores/baterias 360 720 1440 2160 2880 3600 

Adubos químicos 90 180 360 540 720 900 

Alcatrão 1530 3060 6120 9180 12240 15300 

Algodão 585 1170 2340 3510 4680 5850 

Alimentação (alimentos industrializados) 1530 3060 6120 9180 12240 15300 

Aparelhos eletroeletrônicos 180 360 720 1080 1440 1800 

Aparelhos fotográficos 270 540 1080 1620 2160 2700 

Bebidas alcoólicas 360 720 1440 2160 2880 3600 

Borracha 12870 25740 51480 77220 102960 128700 

Artigos de borracha 2250 4500 9000 13500 18000 22500 

Brinquedos 360 720 1440 2160 2880 3600 

Cabos elétricos 270 540 1080 1620 2160 2700 

 

É importante destacar que os valores apresentados pelas curvas de incêndio representam os valores 

atingidos pelos gases dentro do compartimento em questão. A curva que expressa a temperatura 

dos elementos estruturais em função do tempo tem o formato muito parecido com a curva da 

temperatura dos gases. Contudo, elas se diferem pelas propriedades térmicas dos materiais em 

questão, como calor específico e inércia térmica. Devido à inércia térmica, a temperatura no 

elemento estrutural continuará a aumentar por alguns minutos durante o período de resfriamento, 

havendo, portanto, um pequeno “atraso” no início do resfriamento da estrutura. 
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Como não há relações matemáticas entre as curvas de temperatura nos gases e nos elementos 

estruturais, a temperatura dos gases será levada em conta para a verificação dos elementos em 

relação ao fogo.  

5.2.1 Curvas de incêndio padrão 

Como já citado, as curvas de incêndio padrão são uma representação do ramo ascendente da curva 

de incêndio real e foram criadas para simplificar os cálculos de resistência de elementos estruturais 

ao fogo e para padronizar os ensaios feitos em laboratório. Essas curvas têm como única variável 

independente o tempo. 

Sendo assim, independentemente da tipologia da carga de incêndio, das dimensões do 

compartimento e das propriedades dos materiais que constituem as fronteiras do ambiente onde 

situa-se a combustão, a curva será a mesma para as mais variadas situações. 

5.2.2 Curva de incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 2002) 

A curva de incêndio paramétrico apresenta um ramo ascendente, um ponto de máxima temperatura 

e em seguida a fase de resfriamento. Os valores da tabela 5.1 são utilizados para o cálculo da curva 

de incêndio paramétrico. 

A relação entre temperatura e tempo é expressa pela Equação 2.6, onde T é a temperatura (ºC) e 

t* é chamado de tempo virtual. A média da altura das aberturas verticais dos painéis equivale a 

1,30 m e o valor da área total (At) é o somatório das áreas de teto, piso e área dos painéis, incluindo 

as aberturas. Aplicando a Equação 2.9 as dimensões do galpão, temos: 

O = 
171,44 𝑥 √1,30

5344,75+5344,75+2736,28
 

𝑂 = 0,0146 

O valor do fator de ventilação (O) deve estar no intervalo entre 0,02 e 0,2. Sendo assim o valor 

do fator ventilação adotado é de 0,02. 

O valor de “b” é representado pela raiz quadrada da inércia térmica e a Equação 2.8 mostra que a 

mesma depende da condutividade térmica, densidade e capacidade térmica do material da 

compartimentação. Para o concreto armado (BUCHANAN, 2002): 
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Condutividade térmica (k): 0,9 W/m.K 

Calor específico (cp): 880 J/kg.K 

Densidade (ρ): 2500 kg/m³ 

𝑏 = √𝑘𝜌𝑐𝑝 

𝑏 = √0,9𝑥880𝑥2500 

𝑏 = 1414,21 

Como “b” deve estar compreendido entre 1000 e 2000, adota-se o valor obtido. 

O próximo passo é calcular o fator de relação entre tempo real e tempo equivalente, aplicando a 

Equação 2.8, isto é: 

Γ = (
0,02

0,04
)2(

1160

√1414,21
)2 

Γ = 0,1682 

Uma vez calculados os fatores de relação e de abertura, deve-se definir o tempo de duração do 

incêndio aplicando a Equação 2.11 para o tempo real de duração e a Equação 2.10 para o tempo 

virtual. O tempo real vale, então: 

𝑡𝑑 =  
0,00013 𝑥 1800

0,02
 

𝑡𝑑 =  11,7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

O tempo virtual é o tempo expresso no gráfico em que a temperatura começa a cair, ou seja, o 

tempo “real” no qual a temperatura no incêndio do Eurocode 1 (CEN, 2002) começa a diminuir é 

dado por: 

𝑡𝑑 =
0,00013𝑥 1800 𝑥 0,1682

0,02
 

𝑡𝑑 = 1,968 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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A fase de resfriamento é calculada por meio de equações que dependem do tempo que a 

temperatura da estrutura decai. Esse estágio se inicia no tempo virtual td
*, que é o instante em que 

a temperatura começa a baixar imediatamente após atingir o valor mais alto. 

Durante a fase de resfriamento, assume-se que a temperatura decai linearmente, em uma taxa que 

varia entre 625ºC e 250ºC por hora, dependendo do tempo virtual td
*. Como td

* está compreendido 

entre 0,5 e 2,0 horas, deve-se aplicar a seguinte equação: 

𝑇 =  𝑇(𝑚á𝑥) − 250 (3 − 𝑡𝑑
∗ )( 𝑡∗ − 𝑡𝑑

∗ )                                                         para 0,5 < td 
*< 2 horas 

Os valores da curva de incêndio paramétrico são representados na Figura 5.3. Na tabela B.1, 

contida no Apêndice B, são mostrados os valores calculados para o traçado dessa curva. Na Figura 

5.3 também são apresentadas as curvas de incêndio padrão da ISO 834 (ISO, 1990), Equação 2.1; 

a curva da ASTM E119 (ASTM, 2000), Equação 2.2; a curva padrão do Eurocode 1 (CEN, 2002), 

Equação 2.3; e a curva de incêndio não compartimentado do Eurocode 1 (CEN, 2002), Equação 

2.5.  

É de extrema importância citar as restrições da curva de incêndio paramétrico do Eurocode 1 

(CEN, 2002). As equações da curva paramétrica são válidas para compartimentos com área de até 

100 m2, sem aberturas no telhado e com altura máxima de 4 m. Entretendo, os valores de área de 

piso e altura máxima para esse exemplo são maiores que esses limites. Contudo, a temperatura 

máxima estimada por essa curva ficou próxima da temperatura máxima estimada da curva de 

incêndio não compartimentado. 
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Figura 5.3 – Comparação entre as curvas de incêndio para o galpão do exemplo. 

 

Para esse exemplo, as curvas que mais interessam são a curva padrão da ISO 834, a curva de 

incêndio não compartimentado e a curva do incêndio paramétrico, apesar das suas limitações. Em 

relação aos danos causados e a quantidade de calor liberada nos incêndios, a comparação das áreas 

abaixo das curvas mostra que o incêndio padrão é o mais severo, seguido do incêndio não 

compartimentado e por fim o incêndio paramétrico devido a sua curva de decaimento da 

temperatura.   

Tabela 5.3 – Áreas sob as curvas de incêndio. 

  Até 60 minutos Até 120 minutos 

Curva "H"- Eurocode 1 (CEN, 2002) 63606,7 129607,0 

ISO 834 (ISO, 1990)  44328,0 104422,5 

ASTM E119 (ASTM, 200) 44165,2 102098,2 

Incêndio Não Compartimentado 39328,7 80128,7 

Incêndio Paramétrico 28202,2 71681,0 
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As áreas na Tabela 5.3 foram alocadas em forma decrescente, mostrando que a curva “H” é a que 

causa maiores danos aos elementos estruturais enquanto o incêndio paramétrico é o menos severo. 

Comparando os dois casos estudados, percebe-se que o incêndio não compartimentado possui uma 

área 39,4% maior do que o incêndio paramétrico em 60 minutos e uma área 11,8% maior para 120 

minutos. 

 5.2.3 Tempo requerido de resistência ao fogo 

Uma vez determinadas as curvas de incêndio que relacionam a temperatura com o tempo, faz-se 

necessária a abordagem sobre quanto tempo os elementos estruturais devem resistir aos altos teores 

de calor antes de perderem resistência e atingirem um Estado Limite Último. Algumas fórmulas e 

tabelas de tempos equivalentes foram desenvolvidas por estudiosos e serão abordadas nas seções 

seguintes. 

  5.2.3.1 Tempo equivalente de Ingberg 

Ingberg (192823 apud HARMATHY, 1987) realizou alguns estudos comparando as áreas sob as 

curvas de incêndios reais e padrão na tentativa de relacionar as quantidades de calor provenientes 

de cada incêndio. A princípio, foi criada uma equação que relacionava o tempo requerido de 

resistência ao fogo com a carga de incêndio composta por madeira no compartimento. Em seguida, 

foi criada a equação em função da carga de incêndio distribuída pela área de piso (COSTA E 

SILVA, 2005): 

𝑡𝑒 = 0,07𝑞𝑓𝑖                                                                                                                                   (5.1) 

Onde: te = tempo equivalente (min) 

qfi = valor da carga de incêndio por área de piso (MJ/m²). 

Aplicando à Equação 5.1 os valores da carga de incêndio citada na seção 5.2.1, tem-se: 

𝑡𝑒 = 0,07𝑥1800  

𝑡𝑒 = 126 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

                                                            
23 INGBERG, SH. Tests of the severity of building fires. NFPQ Q 1928;22(1):43-61. 
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  5.2.3.2 Tempo equivalente de Law 

Law (197124 apud HARMATHY, 1987), por sua vez, tentou relacionar curvas experimentais e 

curvas-padrão. A inovação é que nos seus estudos foram levados em conta os fatores de ventilação, 

ou seja, as aberturas do compartimento (COSTA E SILVA, 2005). Ao final, o autor chegou na 

Equação 5.2: 

𝑡𝑒 = 0,075
𝐴𝑓 𝑞𝑓𝑖

√𝐴𝑣(𝐴𝑡−𝐴𝑓−𝐴𝑣)
                                                                                                            (5.2) 

Onde:: qfi = valor da carga de incêndio por área de piso (MJ/m²);  

Af = área de piso (m²);  

Av = área das aberturas (m²);  

At = área total do compartimento, incluindo a área das aberturas (m²). 

Substituindo os valores do galpão na Equação 5.2, tem-se: 

𝑡𝑒 = 0,075x
5344,75 x 1800

√171,44x(13425,77 − 5344,75 − 171,44)
 

𝑡𝑒 = 620 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

5.2.3.3 Tempo equivalente de Pettersson 

Em 198325, Pettersson (apud HARMATHY, 1987) também leva em consideração as áreas de 

abertura na determinação do tempo equivalente, mas adiciona um coeficiente na fórmula que varia 

de acordo com o material constituinte das fronteiras do compartimento (COSTA E SILVA, 2005): 

𝑡𝑒 = 1,06  𝑘 𝑞𝑓𝑖
𝐴𝑓

√𝐴𝑡 𝐴𝑣 √ℎ

                                                                                                                 (5.3) 

onde: qfi = valor da carga de incêndio por área de piso (MJ/m²);  

Af = área de piso (m²);  

                                                            
24 LAW,  M. A relationship between fire grading and building design and contents. Watford: BRE Trust; 1971. 

47p. 
25 PETTERSSON,  O. The connection between a real fire exposure and the heating conditions to standard fire 

resistance tests – with special application to steel structures. European Convention for Construction Steelwork. 

1983. 24p. 
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Av = área das aberturas (m²); 

At = área total do compartimento, incluindo a área das aberturas (m²);  

h = altura média das aberturas (m); 

k = fator relacionado às características térmicas dos elementos de vedação 

O valor do fator k está relacionado ao fator de parede calculado na seção 5.2.3. Como 

b=1414,21, segundo a Tabela 5.4 adota-se k=0,055. 

Tabela 5.4 – Fator k em função da inércia térmica do material da compartimentação. (COSTA E SILVA, 2005) 

𝒃 = √𝝆. 𝒄. 𝝀 (J/m²s1/2 ºC) k (min.m²/MJ) 

b > 2500 0,040 

720 ≤ b ≤ 2500 0,055 

b < 720 0,070 

 

Como não há claraboias nem outro tipo de aberturas no teto e piso, a altura média das aberturas, 

nesse exemplo, se resume à média aritmética da altura das portas e janelas. Dessa forma, tem-se a 

Equação 5.3 desenvolvida a seguir: 

𝑡𝑒 = 1,06 x 0,070 x 1800
5344,75

√13425,77 x 171,44  x √1,30
 

𝑡𝑒 = 441 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

5.2.3.4 Tempo equivalente do Eurocode 1 (CEN, 2002) 

Na proposta da norma europeia, é considerada a influência das características térmicas dos 

elementos de vedação, da ventilação horizontal e vertical, da altura do compartimento e, ainda, os 

coeficientes de ponderação associados ao risco de incêndio e suas consequências e as medidas de 

proteção. Dessa forma, surgiu um novo conceito: o do valor de cálculo da carga de incêndio, 

determinado a partir do valor característico da carga de incêndio multiplicado por coeficientes de 

ponderação, à semelhança do valor de cálculo das ações ou da resistência dos materiais em projetos 

de estruturas. (COSTA E SILVA, 2005). 

A equação proposta pelo Eurocode 1 (CEN, 2002) é dada pela Equação 5.4. 



Análise de Painéis de Concreto Armado em Situação de Incêndio  111 

 

 

Exemplo de Dimensionamento de um Painel Tilt-Up em um Galpão Industrial  T.S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

𝑡𝑒 = 𝑞𝑓𝑖  𝛾𝑛  𝛾𝑠  𝑘  𝑊 𝑀                                                                                                                  (5.4) 

Onde: M = fator de correção que depende do material estrutural. Para o concreto armado, M = 1. 

Os fatores qfi, γn, γs e W foram definidos na seção 2.6.2. Além disso, considerando o mesmo valor 

de k da seção 5.2.4.2, a Equação 5.4 se torna a Equação 2.14.  

𝛾𝑛 =  𝛾𝑛1 . 𝛾𝑛2 . 𝛾𝑛3                                                                                                                          (5.5) 

Referenciando a tabela 2.4 e considerando que haverá a presença de chuveiros automáticos e não 

haverá brigada de incêndio no galpão nem detecção automática de fumaça, a Equação 5.5 torna-

se: 

𝛾𝑛 =  0,6 𝑥 1,0 𝑥 1,0 

𝛾𝑛 =  0,6 

O fator de ponderação γs varia de acordo com a altura da edificação e com o tipo de ocupação e é 

expresso pela Equação 5.6. 

𝛾𝑠 =  𝛾𝑠1 . 𝛾𝑠2                                                                                                                                      (5.6) 

Para determinar o valor de γs1, basta substituir os valores na Equação 2.16 e considerar a altura 

média da edificação igual a 9,70 metros. 

𝛾𝑠1 = 1 +  
5344,75 . (9,70 + 3)

105
 

𝛾𝑠1 = 1,679 

O valor de γs2 é consultado na Tabela 2.5. Para depósitos em geral, γs2 = 1,0. Substituindo os 

valores na Equação 5.6, obtém-se: 

𝛾𝑠 =  1,679 x 1,0 

𝛾𝑠 =  1,679 

Para determinar o valor da variável W, deve-se aplicar a Equação 2.15. 

𝑊 =  (
6

9,70
)

0,3

x [0,62 + 90 (0,4 − 
171,44

5344,75
)

4

] 
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𝑊 =  1,965 ≥ 0,5 

Com todos os valores definidos, o tempo equivalente pode ser calculado pela Equação 5.4, isto é: 

𝑡𝑒 = 1800 𝑥 0,6 𝑥 1,679 𝑥 0,070 𝑥 1,965 𝑥 1,0 

𝑡𝑒 = 249 𝑚𝑖𝑛 

 

5.2.3.5 Tempo equivalente do método tabular (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DE GOIÁS, 2014) e NBR 14432 (ABNT, 2001) 

O método tabular dispensa equações e faz-se necessária apenas a consulta a algumas tabelas. O 

Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás e a NBR 14432 (ABNT, 2001) apresentam a 

mesma tabela em relação ao tempo requerido de resistência ao fogo de diversas edificações. 

Considerando o galpão como um depósito onde a carga de incêndio ultrapassa a 1200 MJ/m2 e que 

a altura da edificação está no intervalo entre 6 e 12 metros, a Tabela 2.1 estabelece um tempo 

requerido de resistência ao fogo de 60 minutos para tal incêndio. 

5.2.3.6 Resumo dos tempos equivalentes 

Os tempos equivalentes calculados nas seções anteriores são resumidos na tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Tempos requeridos de resistência ao fogo dos elementos estruturais (minutos) 

Tempo equivalente de Inberg 126 

Tempo equivalente de Law 620 

Tempo equivalente de Pettersson 441 

Tempo equivalente do Eurocode 1 (CEN, 2002) 249 

Método Tabular (SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE GOIÁS, 2014 e NBR 14432: 2001) 

60 

 

Os tempos requeridos de resistência ao fogo mostram-se bem destoantes, variando entre uma e 

dez horas. Isso deve-se às diferenças de abordagens, pois algumas propostas não abordam fatores 

como as dimensões do compartimento e aberturas. Para a checagem e dimensionamentos do 

painel tipo, os tempos de maior interesse são:  
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-60 minutos: tempo requerido de resistência ao fogo estabelecido pelas normativas 

brasileiras 

-120 minutos: tempo aproximado em que o incêndio paramétrico atinge sua temperatura 

máxima (768,06 ºC) 

- 240 minutos: tempo requerido de resistência ao fogo estabelecido pelas normativas 

europeias.  

  

5.3. Dimensionamento do painel Tilt-Up em situação de incêndio 

5.3.1. Carregamento 

O projeto do galpão industrial adotado como referência para o exemplo de dimensionamento do 

painel não informa o carregamento adotado no projeto. Desta maneira, optou-se por adotar o 

carregamento permanente e acidental indicado no exemplo de cálculo apresentado no Manual de 

Construção em Tilt-Up (TCA, 2004). 

Por outro lado, sabendo-se a localização e as dimensões do galpão industrial, o carregamento de 

vento foi calculado de acordo com as recomendações da NBR 6123 – Forças devido ao vento em 

edificações (ABNT, 1988). Entretanto, a norma sugere que em edificações com altura maior que 

5,0 m, deve-se calcular um valor de força por metro quadrado para uma altura entre 0 e 5 m e outra 

para alturas maiores que 5 m. De forma simplificada, optou-se por adotar a pressão de vento 

calculada para altura entre 5 m e 10 m em toda a altura do painel. 

Os valores de carregamento adotados para o dimensionamento do painel Tilt-Up sem aberturas do 

galpão industrial em questão constam na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 – Carregamento utilizado para o dimensionamento do painel. 

Carregamento Valor em psf Valor em kN/m² 

Permanente (vertical) 11,50 0,551 

Acidental (vertical) 20,00 0,958 

Vento (horizontal) 9,04 0,433 

Para o peso próprio do painel, utilizou-se o valor padrão do peso específico estabelecido na norma 

de concreto armado de 2500 kN/m³ (156 pcf). 
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5.3.2. Dimensionamento segundo o método das paredes esbeltas 

Neste trabalho, optou-se pelo dimensionamento de um painel Tilt-Up biapoiado com dimensões 

médias em relação às dimensões reais dos painéis utilizados em todo o galpão. A intenção é 

verificar a perda de resistência em situação de incêndio e se o painel dimensionado está seguro 

nesta situação para o tempo requerido de resistência ao fogo calculado. Assim, o painel sem 

aberturas com as dimensões informadas na Tabela 5.7 é dimensionado à temperatura ambiente e, 

posteriormente, verificado em situação de incêndio. 

Tabela 5.7 – Dimensões geométricas do painel médio sem aberturas. 

 Valor em metros Valor em pés 

Altura Livre (H) 9,70 31,82 

Comprimento (L) 4,85 15,91 

Espessura (t) 0,15 0,50* 

*Usualmente, adota-se o valor da espessura em polegadas, sendo que neste caso é de 6”. 

Por se tratar de um método empírico, estudado e descrito segundo as normas norte-americanas, as 

equações são válidas para o sistema norte americano de medidas. Assim, optou-se por converter 

os valores de carregamento e medidas para as unidades americanas e não pela conversão das 

equações, uma vez que nos valores constantes de cada equação podem estar embutidas correlações 

numéricas válidas apenas para o sistema norte americano de medidas.  

5.3.2.1. Dimensionamento à temperatura ambiente 

Para o dimensionamento segundo as normas norte americanas, adotou-se para os materiais o 

concreto armado com resistência característica à compressão (fck) de 25 MPa e aço CA-50. Suas 

propriedades mecânicas estão mostradas na Tabela 5.8 para valores segundo o SI e entre parênteses 

segundo o sistema norte americano de medidas. 

Tabela 5.8 – Propriedades mecânicas do concreto armado e do aço CA-50 utilizados no painel. 

Material Resistência à compressão em 

MPa (psi) 

Resistência à tração em MPa 

(psi) 

Módulo de Elasticidade em 

MPa (psi) 

Concreto 25 (3625,94) 3,11 (451,62) 28.000 (4.061.056,83) 

Aço CA-50 500 (72.518,87) 500 (72.518,87) 210.000 (30.457.926,22) 

*O valor da resistência à tração do concreto foi obtido pela fórmula: 𝑓𝑟 = 7,5 √𝑓𝑐𝑘, descrita no ACI 318 (ACI, 2014). 
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Constatou-se que devido à presença de pilares intermediários, os painéis mais carregados seriam 

os das extremidades norte e sul que não apresentam pilares em toda sua extensão. Desta forma, a 

área de influência do carregamento vertical da cobertura a ser distribuída para estes painéis é igual 

a 545,25 m² (5.869,02 ft²).  

Multiplicando-se o carregamento vertical da cobertura pela área de influência e dividindo-se pelo 

comprimento das extremidades norte e sul do galpão (72,70 m ou 238,52’), chegou-se nos valores 

de carregamento vertical distribuídos mostrados na Tabela 5.9.  

Tabela 5.9 – Carregamento vertical distribuído linearmente sobre os painéis. 

Carregamento Valor em kN/m Valor em lbs/ft 

Permanente 4,1325 282,97 

Acidental 7,185 492,12 

 

A combinação limite última para os carregamentos segundo o ACI 318 (ACI, 2014) é dada por: 

U = 0,75(1,4D + 1,7L + 1,7W) 

em que U é o carregamento último de cálculo, D o carregamento permanente, L o carregamento 

acidental e W o carregamento de vento. 

O Comitê 551 do ACI (ACI, 2003) recomenda a utilização de uma excentricidade mínima que 

varia de 0,333 a 0,5 vezes o valor da espessura do painel. Assim, à favor da segurança, adotou-se 

uma excentricidade igual à metade da espessura, isto é, 7,5 cm (3”). 

As equações citadas na seção 4.2 são válidas para o sistema de medidas norte americano, que será 

utilizado nos cálculos abaixo: 

a) Carregamento  

Peso próprio do painel = 0,5x156 = 78 psf 

Força lateral de vento, Wu = 9,04 psf 

b) Área de armadura estimada: 

𝐴𝑠 =
0,001𝑊𝑢𝐻2

𝑡
=

0,001(9,04)(31,822)

6
= 0,152 𝑠𝑞. 𝑖𝑛./𝑓𝑡 
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Adota-se uma barra #4 (12,7 mm) espaçadas a cada 12” (30 cm), no centro do painel, de tal forma 

que As = 0,20 sq.in./ft e d = 6/2 = 3”. 

c) Peso próprio do painel à meia altura = 0,75𝑥1,4𝑥 (31,82
2⁄ ) 𝑥78 = 1.303,03 𝑙𝑏𝑠/𝑓𝑡 

d) Carregamento do telhado = 0,75(1,4𝑥282,97 + 1,7𝑥492,12) = 924,57𝑙𝑏𝑠/𝑓𝑡 

𝑃𝑢
′ = 1.302,03 + 924,57 = 2.227,60 𝑙𝑏𝑠/𝑓𝑡 

e) Propriedades do painel: 

𝛷 = 0,90 −
2𝑃𝑢

′

12𝑓𝑐
′𝑡

= 0,90 −
2(2227,6)

12𝑥3625,94𝑥6
= 0,883 

𝐴𝑠𝑒 =  
𝑃𝑢

′ + 𝐴𝑠𝑓𝑦

𝑓𝑦
=  

2227,6 + 0,20𝑥72518,87

72518,87
=  0,231 𝑠𝑞. 𝑖𝑛. 

𝑎 =  
𝐴𝑠𝑒𝑓𝑦

0,85𝑓𝑐
′𝑏

=  
0,231𝑥72518,87

0,85𝑥3625,94𝑥12
= 0,453 𝑖𝑛 

𝑐 =  
𝑎

0,85
= 0,533 𝑖𝑛 

𝑛 =  
𝐸𝑠

𝐸𝑐
=

30.457.926,22

4.061.056,83
= 7,50 

𝐼𝑐𝑟 =  𝑛𝐴𝑠𝑒(𝑑 − 𝑐)2 +
𝑏𝑐³

3
= 7,5𝑥0,231𝑥(3 − 0,533)2 +

12𝑥0,5333

3
= 11,15 𝑖𝑛4 

f) Capacidade nominal: 

𝑀𝑛 =  𝐴𝑠𝑒𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) =   0,231𝑥72518,87𝑥 (3 −

0,453

2
) = 46.461,28 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

𝛷𝑀𝑛 = 0,883𝑥46461,28 = 41.025,31 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

g) Momento solicitante: 

𝑀1𝑢 =  
𝑊𝑢 𝐻2

8
+  

𝑃𝑢 𝑒

2
=

0,75𝑥1,7𝑥9,04𝑥31,822

8
+

924,57𝑥3

2
= 2.846,14 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

∆ =  
5 𝑀𝑛 𝐻2 122

48 𝐸𝑐  𝐼𝑐𝑟
=

5𝑥46461,28𝑥31,82²𝑥122

48𝑥4061056,83𝑥11,15
= 15,58 𝑖𝑛 
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𝑀𝑢 = 2846,14 + 2227,6𝑥15,58 = 37.552,15 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

Como Mu < ΦMn, a armadura estimada é suficiente para o dimensionamento do painel à  

temperatura ambiente. 

5.3.2.2. Verificação do painel em situação de incêndio 

Para a verificação do painel em situação de incêndio, será utilizado o método das isotermas de 500 

oC descrito pelo Eurocode 2 (CEN, 2004) e pela NBR 15200 (ABNT, 2012). Para que este método 

seja aplicado, a seção transversal do elemento em situação de incêndio deve possuir largura 

mínima tal qual indicado na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 – Largura mínima da seção transversal para o uso do método das isotermas de 500 oC (CEN, 2004). 

TRRF (min) Largura mínima (mm) 

60 90 

90 120 

120 160 

180 200 

240 280 

Este método consiste na redução da seção transversal do concreto, na qual a região da seção com 

temperaturas superiores a 500 oC é desprezada, numa tentativa de simular a perda de resistência 

do concreto sem a utilização de coeficientes redutores (SOUSA e SILVA, 2015). Para a seção 

residual de concreto, interna à isoterma de 500 oC, considera-se que a resistência à compressão do 

concreto é a mesma do concreto à temperatura ambiente.  

Por outro lado, caso as armaduras fiquem fora da seção transversal residual, devem-se aplicar os 

coeficientes redutores da resistência do aço para a temperatura em questão de forma a minorar a 

resistência do aço para a situação de incêndio. Essa minoração é feita de acordo com a Equação 

3.23. Caso a armadura fique interna à seção com temperaturas inferiores a 500 oC, não se considera 

sua perda de resistência. 

O painel em estudo possui uma espessura de 150 mm e deve atender a um tempo de resistência 

requerido ao fogo de 60 min, logo, pela Tabela 5.10, conclui-se que o método das isotermas de 

500 oC pode ser utilizado. 
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Para a utilização desse método, é necessário conhecer o perfil da temperatura ao longo da espessura 

do painel quando exposto ao incêndio em questão. Lim (2000), em seu trabalho, fez uma 

modelagem computacional que fornece o perfil de temperatura de uma parede de 15 cm de 

espessura quando exposta a um incêndio padrão em uma de suas faces. Este perfil é mostrado na 

Figura 5.4. 

Figura 5.4 – Distribuição de temperatura em uma parede de concreto de agregado silicoso quando exposta a um 

incêndio padrão em uma de suas faces (LIM, 2000). 

 

Este perfil de distribuição de temperatura ao longo da espessura da parede não seria ideal para o 

exemplo de dimensionamento, uma vez que a curva de incêndio mais adequada para o galpão em 

estudo seria a de um incêndio não compartimentado. Entretanto, na ausência de um perfil de 

distribuição para esse tipo de incêndio, este painel foi dimensionado para um incêndio padrão com 

duração de 60 min, que é o tempo requerido de resistência ao fogo calculado anteriormente. 

Pela Figura 5.4, para a curva de incêndio padrão da ISO 834 com um tempo de exposição de 60 

min, percebe-se que a isoterma de 500oC está localizada a, aproximadamente, 20 mm da face 

exposta ao incêndio. Isso implica numa redução de 20 mm (0,787”) da espessura da seção, uma 

vez que as temperaturas para distâncias menores que 20 mm são maiores que 500 oC. A Figura 5.5 

mostra a redução da seção transversal. 

Como a armadura longitudinal do painel está localizada no centro da seção transversal, a uma 

distância de 75 mm da face exposta, não há a necessidade de minoração da resistência à tração do 

aço. Adotou-se, ainda, que a perda de concreto ocorre na situação mais crítica de resistência, que 
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é na parte do concreto comprimido, diminuindo a resistência à compressão do painel. Desta forma, 

a seção residual do concreto terá uma espessura de 13 cm (5,118”) e a distância entre o centro da 

armadura até a fibra mais comprimida será de d = 3 – 0,787 = 2,213”. 

Para o cálculo do carregamento em situação excepcional de incêndio, o ACI 318 (ACI, 2014) não 

fornece uma combinação última de cálculo. Desta forma, adotou-se a combinação última 

excepcional para situação de incêndio fornecida pela NBR 8681 (ABNT, 2003), conforme a 

Equação 5.7. 

𝐹𝑑,𝑓𝑖 =  ∑ 𝛾𝑔,𝑓𝑖,𝑖𝐹𝐺𝑖,𝑘

𝑚

𝑖=1

+ 𝛾𝑞,𝑓𝑖𝐹𝑄,𝑓𝑖 + 𝛾𝑞,𝑓𝑖 ∑ 𝜓2𝐹𝑄𝑗,𝑘

𝑛

𝑗=1

 (5.7) 

Onde: 

Fd,fi – valor de cálculo da ação na combinação excepcional; 

FGi,k– valor característico da ação permanente i; 

FQ,fi– valor representativo da ação térmica (ação excepcional); 

γg,fi – coeficiente de ponderação das ações permanentes em incêndio conforme a Tabela 5.11; 

γq,fi – coeficiente de ponderação das ações variáveis em incêndio conforme a Tabela 5.11; 

ψ2 – fator de combinação utilizado para determinação dos valores reduzidos das ações variáveis 

conforme a Tabela 5.12. A NBR 8681 (ABNT, 2003) recomenda que na situação de incêndio o 

valor de ψ2 seja reduzido para 0,7 ψ2. 

Tabela 5.11 –Coeficientes de ponderação nas combinações excepcionais conforme a  NBR 8681 (ABNT, 2003). 

Ações 

permanentes 

(γg)1,2 - Diretas 

Peso próprio de estruturas pré-moldadas, moldadas no local e de 

elementos construtivos industrializados 
1,15 (1,00) 

Peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições in 

loco 
1,20 (1,00) 

Peso próprio de elementos construtitovs em geral e equipamentos 1,30 (1,00) 

Efeitos de recalque de apoio e de retração dos materiais 1,00 (0) 

Ações variáveis 

(γq) 

Efeito da temperatura3 1,00  

Ação do vento 1,00  

Demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação 1,00  



Análise de Painéis de Concreto Armado em Situação de Incêndio  120 

 

 

Exemplo de Dimensionamento de um Painel Tilt-Up em um Galpão Industrial  T.S. TAVARES; U. A. NOGUEIRA 

 

*1Os valores entre parênteses correspondem aos coeficientes para ações permanentes favoráveis à segurança, que 

em situação excepcional não devem ser incluídas na combinação. 
2Nas combinações excepcionais, as ações permanentes diretas que não são favoráveis à segurança podem, 

opcionalmente, ser consideradas todas agrupadas, com coeficiente de ponderação igual a 1,15 quando as ações 

variáveis decorrentes do uso e ocupação forem iguais ou superiores a 5 kN/m², ou 1,20 quando isso não ocorrer. 
3O efeito de temperatura citado não inclui o gerado por equipamentos, o qual deve ser considerado como ação 

decorrente do uso e ocupação na edificação. 

 

Tabela 5.12 – Fatores de combinação segundo a NBR 8681 (ABNT, 2003). 

Cargas acidentais nos edifícios 0,7 x ψ2 

Locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos 

períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas. 
0,21 

Locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos 

períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas. 
0,28 

Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens. 0,42 

Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral. 0 

 

No caso de edificações em situação de incêndio e admitindo-se γg = 1,4, γq = 1,4, γg,fi = 1,2, γq,fi = 

1,0 e ψ2,vento = 0, Silva (2012) admite que a Equação 5.7 pode ser simplificada pela Equação 5.8. 

𝐹𝑑,𝑓𝑖 =  1,2𝐹𝐺𝑘 + 0,7 𝑥 𝜓2𝐹𝑄𝑘 (5.8) 

Assim, no caso de um galpão industrial enquadrado como depósito, adota-se 0,7 x ψ2 = 0,42, 

conforme Tabela 5.12.  

A verificação do painel dimensionado à temperatura ambiente e exposto a um incêndio padrão 

com duração de 60 min é apresentada a seguir: 

a) Peso próprio do painel à meia altura = 1,2 (31,82
2⁄ ) 𝑥78 = 1.489,176 𝑙𝑏𝑠/𝑓𝑡 

b) Carregamento do telhado = 1,2𝑥282,97 + 0,42𝑥492,12 = 546,254 𝑙𝑏𝑠/𝑓𝑡 

       𝑃𝑢
′ = 1489,176 + 546,254 = 2.035,43 𝑙𝑏𝑠/𝑓𝑡 

c) Propriedades do painel: 

𝛷 = 0,90 −
2𝑃𝑢

′

12𝑓𝑐
′𝑡

= 0,90 −
2(2035,43)

12𝑥3625,94𝑥5,213
= 0,882 
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𝐴𝑠𝑒 =  
𝑃𝑢

′ + 𝐴𝑠𝑓𝑦

𝑓𝑦
=  

2035,43 + 0,20𝑥72518,87

72518,87
=  0,228 𝑠𝑞. 𝑖𝑛. 

𝑎 =  
𝐴𝑠𝑒𝑓𝑦

0,85𝑓𝑐
′𝑏

=  
0,228𝑥72518,87

0,85𝑥3625,94𝑥12
= 0,447 𝑖𝑛 

𝑐 =  
𝑎

0,85
= 0,526 𝑖𝑛 

𝑛 = 7,50 

𝐼𝑐𝑟 =  𝑛𝐴𝑠𝑒(𝑑 − 𝑐)2 +
𝑏𝑐³

3
= 7,5𝑥0,228𝑥(2,213 − 0,526)2 +

12𝑥0,5263

3
= 5,45 𝑖𝑛4 

d) Capacidade nominal: 

𝑀𝑛 =  𝐴𝑠𝑒𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) =   0,228𝑥72518,87𝑥 (2,213 −

0,447

2
) = 32.894,99 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

𝛷𝑀𝑛 = 0,882𝑥32894,99 = 29.013,38 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

e) Momento solicitante: 

𝑀1𝑢 =  
𝑃𝑢 𝑒

2
=

546,254𝑥3

2
= 819,38 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

∆ =  
5 𝑀𝑛 𝐻2 122

48 𝐸𝑐  𝐼𝑐𝑟
=

5𝑥32894,99𝑥31,82²𝑥122

48𝑥4061056,83𝑥5,45
= 22,57 𝑖𝑛 

𝑀𝑢 = 819,38 + 2035,43𝑥22,57 = 46.759,04 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

Como Mu > ΦMn, o painel dimensionado à temperatura ambiente não resiste à exposição a um 

incêndio padrão com duração de 60 min em uma de suas faces e precisa ser redimensionado para 

tal. Adotando-se uma barra #5 (15,875 mm) a cada 9”, no centro do painel, tem-se que As = 0,41 

sq.in./ft. Recalculando o momento resistente para essa nova taxa de armadura, tem-se que: 

a) Propriedades do painel: 

𝐴𝑠𝑒 =  
2035,43 + 0,41𝑥72518,87

72518,87
=  0,438 𝑠𝑞. 𝑖𝑛. 

𝑎 =  
0,438𝑥72518,87

0,85𝑥3625,94𝑥12
= 0,859 𝑖𝑛 
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𝑐 =  
𝑎

0,85
= 1,011 𝑖𝑛 

𝑛 = 7,50 

𝐼𝑐𝑟 = 7,5𝑥0,438𝑥(2,213 − 1,011)2 +
12𝑥1,011³

3
= 8,88 𝑖𝑛4 

b) Capacidade nominal: 

𝑀𝑛 = 0,438𝑥72518,87𝑥 (2,213 −
0,859

2
) = 56.659,21 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

𝛷𝑀𝑛 = 0,882𝑥56659,21 = 49.973,42 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

c) Momento solicitante: 

∆ =
5𝑥56659,21𝑥31,82²𝑥122

48𝑥4061056,83𝑥8,88
= 23,87 𝑖𝑛 

𝑀𝑢 = 819,38 + 2035,43𝑥23,87 = 49.405,09 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

Como Mu < ΦMn, a nova armadura atende ao dimensionamento em situação de incêndio padrão 

com duração de 60 min. Entretanto, houve um aumento percentual de armadura em relação ao 

dimensionamento à temperatura ambiente de 105%. 

Analisando-se o mesmo painel quando exposto em uma de suas faces a um incêndio padrão com 

duração de 120 min, conclui-se que há uma redução de 40 mm da espessura do painel, segundo a 

Figura 5.4. Com essa redução de seção, a armadura longitudinal ainda não foi afetada, de tal forma 

que ainda não há minoração da resistência do aço. 

Aplicando-se o mesmo roteiro de verificação ao painel com uma barra #5 (15,875 mm) a cada 9”, 

no centro do painel, constata-se que ele não resiste a um incêndio padrão com duração de 120 min 

conforme cálculos a seguir descritos: 

𝑡 = 4,426 𝑖𝑛 

𝑑 = 1,426 𝑖𝑛 

𝛷 = 0,878 
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𝐼𝑐𝑟 = 4,69 𝑖𝑛4 

𝑀𝑛 = 31.657,66 − 𝑙𝑏𝑠 

𝛷𝑀𝑛 = 27.795,43 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

∆ = 25.22 𝑖𝑛 

𝑀𝑢 = 52.148,24 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑠 

𝑀𝑢 >  𝛷𝑀𝑛    (𝑁Ã𝑂 𝑂𝐾) 

5.3.3. Dimensionamento segundo a ABNT NBR 16055:2012 

Diferentemente do modelo norte americano, este método exige a utilização de armaduras de aço 

CA-60, cujo posicionamento varia de acordo com a escolha do projetista, desde que o cobrimento 

mínimo de 2,0 cm seja atendido.   

Manteve-se, então, o concreto com resistência característica à compressão (fck) de 25 MPa, com 

as mesmas propriedades da Tabela 5.8, e alterou-se o aço para CA-60, tal que fy = 600 MPa e 

Es = 210 GPa. Os carregamentos de cálculo são os mesmos indicados na Tabela 5.6. 

Para exemplo de cálculo, adotou-se que o painel apresentaria armadura nas duas faces com 

cobrimento de 2,0 cm. A taxa geométrica de armadura foi adotada igual a 1%, à favor da segurança. 

O carregamento devido ao peso próprio é dado pela multiplicação do peso específico do concreto 

armado pelas propriedades da seção transversal e dado para uma faixa de 1 m de parede, isto é,  

qpp = 25 x 0,15 x 9,70 = 36,375 kN/m. 

 

5.3.3.1. Dimensionamento à temperatura ambiente 

Como o carregamento de vento é menor que 1 kN/m², as paredes de periferia não precisam ser 

verificadas à flexo-compressão. Sendo assim, o dimensionamento dos painéis é básico e feito de 

acordo com as normais de cálculo apresentadas pela Equação 4.9. 

As solicitações de cálculo à temperatura ambiente são feitas conforme especificado na NBR 8681 

(ABNT, 2003) para estruturas de concreto convencionais, conforme Equação 5.9. 
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𝐹𝑑,𝑓𝑖 =  ∑ 𝛾𝑔𝑖𝐹𝐺𝑖,𝑘

𝑚

𝑖=1

+ 𝛾𝑞[𝐹𝑄1,𝑘 + ∑ 𝜓0𝑗𝐹𝑄𝑗,𝑘

𝑛

𝑗=2

] (5.9) 

Onde: 

FGi,k– valor característico das ações permanentes; 

FQ1,k– valor característico da ação variável considerada como ação principal para a combinação; 

ψ0j FQj,k – valor reduzido de combinação de cada uma das demais ações variáveis. 

Os valores dos coeficientes, preconizados pela norma, estão descritos na Tabela 1 da mesma norma 

e valem para o exemplo em questão: γg = 1,4, γq = 1,4, ψ0vento = 0,6 e ψ0acidental = 0,5. 

Assim, o dimensionamento à temperatura ambiente do painel Tilt-Up, tratado como parede de 

concreto armado moldado no local, é dado pelos cálculos mostrados a seguir. 

a) Capacidade nominal: 

𝐴𝑐 = 4,85𝑥0,15 = 0,7275 𝑚² 

𝑓𝑐𝑑 =  
𝑓𝑐𝑘

1,2𝑥1,4
=  

25

1,2𝑥1,4
= 14,88 𝑀𝑃𝑎 

𝜌 = 0,01 

𝑓𝑠𝑐𝑑 =  
0,002𝐸𝑠

𝛾𝑠
=

0,002𝑥210000

1,15
= 365,22 𝑀𝑃𝑎 

𝜆 =
𝐻

𝑡
=  

9,70

0,15
= 64,67 

𝑘1 =  
𝜆

35
= 1,848  

𝑘2 =  0  

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 =
(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

𝑘1[1 + 3𝑘2(2 − 𝑘2)]
≤  

(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

1,643
 ≤ 0,4𝑓𝑐𝑑𝐴𝑐 

(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

𝑘1[1 + 3𝑘2(2 − 𝑘2)]
=  

(0,85𝑥14,88 + 0,01𝑥365,22)𝑥0,15𝑥10³

1,848[1 + 3𝑥0(2 − 0)]
=  1.323,07 𝑘𝑁/𝑚 
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(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

1,643
=  

(0,85𝑥14,88 + 0,01𝑥365,22)𝑥0,15𝑥10³

1,643
=  1.488,15 𝑘𝑁/𝑚 

0,4𝑓𝑐𝑑𝐴𝑐 = 0,4𝑥14,88𝑥0,7275𝑥103 = 4.330,08 𝑘𝑁/𝑚 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 1.323,07
𝑘𝑁

𝑚
≤  1.488,15

𝑘𝑁

𝑚
 ≤ 4.330,08

𝑘𝑁

𝑚
 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 1.323,07 𝑘𝑁/𝑚 

b) Solicitações de cálculo: 

Vento como carga variável principal 

𝐹𝑑 =  1,4𝑥(4,1325 + 36,375) + 1,4𝑥[7,185] = 66,78 𝑘𝑁/𝑚  

Carga acidental como carga variável principal 

𝐹𝑑 =  1,4𝑥(4,1325 + 36,375) + 1,4𝑥[0,5𝑥7,185] = 61,74 𝑘𝑁/𝑚 

Assim, como Fd < nd,resist, o painel resistente às solicitações de cálculo de acordo com a norma 

utilizada. 

5.3.3.2. Verificação do dimensionamento em situação de incêndio 

Da mesma forma que para o modelo norte americano, a verificação à situação de incêndio é feita 

com a utilização do método das isotermas de 500oC em uma situação de estado limite último 

excepcional, na qual as solicitações de cálculo são dadas pela Equação 5.8.  

Em um incêndio padrão com duração de 60 min, conforme visto anteriormente, despreza-se 20 mm 

da seção transversal do concreto, que estariam à temperaturas maiores que 500oC. Com o 

cobrimento de 2,0 cm, a armadura não foi atingida por temperaturas maiores que 500oC, o que faz 

com que a minoração de sua resistência não seja necessária.  

O cálculo das normais resistentes de cálculo e das solicitações de cálculo na situação excepcional 

de incêndio estão descritos a seguir. 

a) Capacidade nominal: 

𝐴𝑐 = 4,85𝑥0,13 = 0,6305 𝑚² 
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𝜆 =
𝐻

𝑡
=  

9,70

0,13
= 74,62 

𝑘1 =  
𝜆

35
= 2,132  

𝑘2 =  0  

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 =
(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

𝑘1[1 + 3𝑘2(2 − 𝑘2)]
≤  

(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

1,643
 ≤ 0,4𝑓𝑐𝑑𝐴𝑐 

(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

𝑘1[1 + 3𝑘2(2 − 𝑘2)]
=  

(0,85𝑥14,88 + 0,01𝑥365,22)𝑥0,13𝑥10³

2,132[1 + 3𝑥0(2 − 0)]
=  993,91 𝑘𝑁/𝑚 

(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

1,643
=  

(0,85𝑥14,88 + 0,01𝑥365,22)𝑥0,13𝑥10³

1,643
=  1.289,73𝑘𝑁/𝑚 

0,4𝑓𝑐𝑑𝐴𝑐 = 0,4𝑥14,88𝑥0,6305𝑥103 = 3.752,74 𝑘𝑁/𝑚 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 993,91 𝑘𝑁/𝑚 

b) Solicitações de cálculo: 

Em situação excepcional de incêndio, as solicitações normais de cálculo são dadas por: 

𝐹𝑑 =  1,2𝑥(4,1325 + 36,375) + 0,42𝑥[7,185] = 51,63 𝑘𝑁/𝑚  

Assim, como Fd < nd,resist, o painel dimensionado à temperatura ambiente ainda resiste às 

solicitações de cálculo, apesar da redução da seção em 20 mm. 

Fazendo a verificação para um incêndio padrão com duração de 120 min e com a redução de 

40 mm da seção transversal, conclui-se que agora a armadura apresentará temperaturas superiores 

a 500oC. Dessa forma, é preciso minorar a resistência do aço. 

Pela Figura 5.4, constata-se que a temperatura no centro da armadura está aproximadamente a 

700oC o que, segundo a Tabela 3.4, fornece os coeficientes de minoração da resistência à tração 

do aço iguais a ks,θ = 0,12 e kEs,θ = 0,08. Como a resistência do aço segundo a NBR 16055 (ABNT, 

2012) é dada em função de seu módulo de elasticidade, o coeficiente kEs,θ será utilizado. 

a) Capacidade nominal: 
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𝐴𝑐 = 4,85𝑥0,11 = 0,5335 𝑚² 

𝜆 =
𝐻

𝑡
=  

9,70

0,11
= 88,18 

𝑘1 =  
𝜆

35
= 2,52  

𝑘2 =  
𝜆 − 86

35
= 0,062  

𝐸𝑠,𝜃=700𝑜𝐶 =  𝐸𝑠𝑘𝐸𝑠,𝜃=700𝑜𝐶 = 210𝑥0,08 = 16,8 𝐺𝑃𝑎 

𝑓𝑠𝑐𝑑,𝜃=700𝑜𝐶 =  
0,002𝐸𝑠,𝜃=700𝑜𝐶

1,15
= 29,21 𝑀𝑃𝑎 

(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

𝑘1[1 + 3𝑘2(2 − 𝑘2)]
=  

(0,85𝑥14,88 + 0,01𝑥29,21)𝑥0,11𝑥10³

2,52[1 + 3𝑥0,062(2 − 0,062)]
=  415,18 𝑘𝑁/𝑚 

(0,85𝑓𝑐𝑑 + 𝜌𝑓𝑠𝑐𝑑)𝑡

1,643
=  

(0,85𝑥14,88 + 0,01𝑥29,21)𝑥0,11𝑥10³

1,643
=  866, 35 𝑘𝑁/𝑚 

0,4𝑓𝑐𝑑𝐴𝑐 = 0,4𝑥14,88𝑥0,5335𝑥103 = 3.175,39 𝑘𝑁/𝑚 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 415,18 𝑘𝑁/𝑚 

Assim, de acordo com a NBR 16055 (ABNT, 2012), o painel ainda resistiria às solicitações de 

cálculo para um incêndio padrão com duração de 120 min. 

5.3.4. Dimensionamento segundo o Eurocode 2 (CEN, 2004) 

Apesar de baseada no Eurocode 2, a NBR 15200 (ABNT, 2012) não apresenta o método de 

dimensionamento de paredes de concreto armado em situação de incêndio que consta no 

eurocódigo. Trata-se de um método tabular bastante simplificado, que fornece apenas dimensões 

mínimas que a parede deve atender para a exposição a um incêndio padrão com diferentes 

durações. Essas dimensões são tabeladas de acordo com a forma de exposição ao fogo (em uma 

ou duas faces da parede) e de acordo com o grau de solicitação em situação de incêndio, μfi, dado 

pela Equação 5.10. 
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𝜇𝑓𝑖 =  
𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖

𝑁𝑅𝑑
 (5.10) 

Onde 

NEd,fi – carga axial de dimensionamento na situação de incêndio; 

NRd – resistência de dimensionamento do elemento comprimido em temperatura ambiente. 

Utilizando os resultados da seção 5.3.2 tem-se que o Momento Resistente de Cálculo de um painel 

dimensionado à temperatura ambiente e exposto a um incêndio padrão de 60 min é igual a 

41.025,31 in – lbs (3,28 kNm) e a deflexão, igual a 15,58 in. A partir desse valor, utilizam-se as 

Equações 4.5 e 4.6 de forma inversa, com Mn conhecidos e Pu como incógnita, a fim de se descobrir 

a resistência normal de dimensionamento. Trata-se de uma aproximação, pois admite-se que não 

apenas o carregamento do telhado, mas também o peso próprio afeta o cálculo do momento de 

primeira ordem, M1u, tal que Pu = Pu’.   

Dessa maneira, igualando o valor de Mn com o de Mu, tem-se os cálculos: 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑢 =  𝑀1𝑢 + 𝑃𝑢
′∆ =  

𝑊𝑢 𝐻2

8
+

𝑃𝑢 𝑒

2
 + 𝑃𝑢

′∆ 

41.025,31 =  
0,75x1,7x9,04x31,822

8
+

𝑃𝑢 3

2
+ 𝑃𝑢 15,58 

𝑃𝑢 =  2.316,54 𝑙𝑏𝑠 (10.30 𝑘𝑁) 

A força normal solicitante em situação de um incêndio padrão de 60 min foi calculada como 2.035, 

43 kN. Assim, o grau de solicitação para este incêndio é igual a μfi = 2.035,43/2.316,54 = 0,88. 

O Eurocode 2 (CEN, 2004) apresenta a Tabela 5.13, na qual constam os valores mínimos de 

espessura para paredes autoportantes de concreto. Esta tabela só é válida para paredes com índice 

de esbeltez menor que 40, que não é o caso do painel Tilt-Up, cujo índice de esbeltez é igual a 

64,67. 
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Tabela 5.13 – Espessuras e distâncias do eixo da armadura mínimas para paredes autoportantes de concreto (CEN, 

2004). 

Exposição a um 

Incêndio Padrão de 

Mínimas dimensões (mm) 

Espessura da parede/distância do eixo da armadura para 

μfi = 0,35 μfi = 0,7 

Exposição em uma 

face 

Exposição em duas 

faces 

Exposição em uma 

face 

Exposição em duas 

faces 

30 min 100/10 120/10 120/10 120/10 

60 min 110/10 120/10 130/10 140/10 

90 min 120/20 140/10 140/25 170/25 

120 min 150/25 160/25 160/35 220/35 

180 min 180/40 200/45 210/50 270/35 

240 min 230/55 250/55 270/60 350/60 

 

Admitindo a validade da Tabela 5.12 para o painel Tilt-Up em análise, conclui-se que que:  

- para a exposição a um incêndio padrão de 60 min em uma de suas faces, o painel em questão 

deve possuir uma espessura mínima de 130 mm, e a distância do eixo da armadura até a face deve 

ser maior que 10 mm;  

- já para o caso de um incêndio padrão de 120 min, o painel necessita de uma espessura mínima 

de 160 mm e a distância do eixo da armadura até a face deve ser maior que 35 mm.  

Percebe-se que o painel dimensionado à temperatura ambiente atende aos requisitos impostos pelo 

Eurocode 2 (CEN, 2004) quando exposto a um incêndio padrão de 60 min em uma de suas faces. 

Entretanto, quando verificado para um incêndio padrão de 120 min, percebe-se que sua espessura 

deveria ser aumentada de 10 mm.  

Já pela metodologia de cálculo segundo a NBR 16055 (ABNT, 2012) na seção 5.3.3, tem-se que 

o grau de solicitação para um incêndio padrão com duração de 60 min é igual a μfi = 51,63/1323,07 

= 0,039, e para um incêndio padrão com duração de 120 min é igual a μfi = 51,63/415,18 = 0,124. 

Em ambos os casos, o painel em análise atenderia as exigências da Tabela 5.12 segundo o 

Eurocode 2 (CEN, 2004). 
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CAPÍTULO SEIS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A seguir, são apresentadas as considerações finais do trabalho. 

3.1 – Curvas de incêndio e Tempo Requerido de Resistência ao Fogo 

Apesar de distarem mais da realidade, as curvas de incêndio padrão são as curvas mais empregadas 

em projetos devido ao fato de apresentarem equações simples, com apenas uma variável, ao 

contrário das curvas de incêndio reais. Muitos parâmetros envolvidos nas fórmulas de incêndios 

reais são específicos de cada compartimento, tornando a análise mais complicada e minuciosa. 

As curvas de incêndio padrão da ISO 834 (ISO, 1990) e de diversos países do mundo, como 

Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Austrália, apresentam comportamento semelhante e valores 

muito parecidos na relação tempo-temperatura, mostrando que elas podem ser aplicadas em 

diversos países do mundo. As normas brasileiras relacionadas às estruturas de concreto em 

situação de incêndio, como a NBR 14432 (ABNT, 2001) e a NBR 15000 (ABNT, 2012), 

recomendam a predição da temperatura por meio da curva padrão da ISO 834 (ISO, 1990). Sendo 

assim, a norma brasileira apresenta conformidade com as demais normas internacionais nesse 

quesito. 

Mesmo com as limitações impostas pelo incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 2002) quanto 

à área e altura da edificação, foi traçada a curva característica de incêndio para o galpão com 

painéis Tilt-Up. A temperatura máxima do incêndio neste caso se aproximou da temperatura 

máxima prevista para o incêndio não compartimentado que, julga-se, deve ser a mais adequada 

para esse tipo de estrutura. O total de energia liberada no incêndio paramétrico é menor que no 

incêndio padrão não compartimentado e possui um trecho ascendente mais lento. Além disso, o 

trecho de resfriamento dessa curva iniciou-se após 120 minutos, que é um tempo maior que o 

Tempo Requerido de Resistência ao Fogo para esse tipo de estruturas segundo a NBR 14432 

(ABNT, 2001). Dessa forma, acredita-se que essa curva possa ser representativa do incêndio nesse 

tipo de estrutura. Contudo, novos estudos devem ser realizados de modo a caracterizar o incêndio 

real em estruturas de galpão com painéis Tilt-Up. 
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O Tempo Requerido de Resistência ao Fogo para o galpão com painéis Tilt-Up avaliado por 

diferentes métodos apresentou grande disparidade. Isso pode ser explicado pelo fato de alguns 

métodos não abordarem fatores como as dimensões do compartimento e as aberturas. Os tempos 

equivalentes utilizados para a verificação dos painéis Tilt-Up foram o da norma brasileira 

(TRRF = 60 min) e o da norma europeia (TRRF = 120 min). São valores bem distintos e a escolha 

entre eles deve estar relacionada ao tempo exigido para evacuação da edificação e à garantia da 

integridade da estrutura até o final do incêndio. No caso do exemplo analisado, o TRRF da norma 

europeia coincidiu com o tempo de início de resfriamento pelo incêndio paramétrico, o que indica 

que nesse caso esse TRRF poderia ser adequado para garantir a integridade da estrutura até o final 

do incêndio. 

Algumas modificações podem ser feitas na formulação do incêndio paramétrico de modo a 

aproximar os seus valores daqueles observados em incêndios reais. Neste caso, as propriedades 

térmicas das paredes afetam a temperatura na estrutura. Um exemplo são as propriedades térmicas 

de paredes apresentadas por Franssen (2000) em seu trabalho que corrigem os valores obtidos pelo 

incêndio paramétrico do Eurocode 1 (CEN, 2002). Esse tipo de análise seria particularmente 

importante na avaliação da segurança de painéis Tilt-Up, uma vez que a temperatura no painel 

depende de eventuais revestimentos existentes. 

O método tabular para determinar o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo das edificações 

demonstra-se muito simples, sendo composto apenas por duas tabelas. O Corpo de Bombeiros do 

Estado de Goiás fornece as tabelas com o tempo, em minutos, que cada tipo de edificação deve 

resistir ao fogo. O CBMGO mostra-se alinhado com os valores adotados pelo Corpo de Bombeiros 

do Estado de São Paulo e com a NBR 14432 (ABNT, 2001). 

Segundo a literatura, os métodos tabulares tendem a superdimensionar as estruturas de concreto. 

Entretanto, no galpão analisado neste trabalho, os métodos de cálculo apresentaram valores 

superiores para o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo do elemento estrutural. Sendo assim, 

o método tabular não se mostrou antieconômico, como a hipótese previa. 

3.2 – Propriedades dos materiais 

Todas as propriedades termomecânicas relevantes para o dimensionamento de estruturas de 

concreto em situação de incêndio foram levantadas. Essas propriedades são ainda mais importantes 
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para modelagens matemáticas por meio, por exemplo, do método dos elementos finitos. A NBR 

15200 (ABNT, 2012) apresenta, para as propriedades termomecânicas do concreto e do aço, as 

mesmas equações do Eurocode 2 (CEN, 2004), porém, apenas para concretos de agregados 

silicosos, que são mais sensíveis a ações decorrentes de incêndio. Para a obtenção das propriedades 

de concreto de agregados calcários deve-se buscar outras literaturas, como o Eurocode 2 (CEN, 

2004).  

Para estimar a resistência do concreto à compressão em altas temperaturas, recomenda-se a 

utilização da Equação 3.15, fornecida pela NBR 15200. A Equação 3.16, apesar de simplificada 

por não utilizar coeficientes redutores, superestima a resistência do concreto até uma temperatura 

em torno de 400 oC, o que pode levar ao dimensionamento de estruturas subdimensionadas para 

as ações de incêndio. 

3.3 – Dimensionamento de painéis Tilt-Up em situação de incêndio 

O dimensionamento de painéis Tilt-Up em situação de incêndio encontra-se ainda muito limitado 

devido à ausência de material bibliográfico e de modelagens matemáticas na área. Neste trabalho, 

várias hipóteses foram admitidas a fim de se poder acoplar os métodos atuais de dimensionamento 

de painéis Tilt-Up em temperatura ambiente com o método da isoterma de 500oC prevista no 

Eurocode 2 para dimensionamento de estruturas de concreto em situação de incêndio. 

Devido à ausência no Eurocode 2 de um perfil de distribuição de temperatura ao longo da espessura 

do painel, teve-se de utilizar no dimensionamento a curva de incêndio padrão da ISO 834. Com 

isso, foi possível utilizar o perfil de temperatura previsto no trabalho de Lim (2000). Isto faz com 

que o dimensionamento seja superestimado, uma vez que no exemplo de cálculo levantado, a curva 

de incêndio mais apropriada seria a de um incêndio não-compartimentado, em que as temperaturas 

dos gases e, consequentemente, a dos elementos estruturais, não são tão altas quanto a de um 

incêndio padrão. 

O painel dimensionado à temperatura ambiente, pelo método de cálculo do Manual de Construção 

em Tilt-up, exposto a um incêndio padrão de 60 min, não atendeu aos requisitos de segurança 

impostos pelo método das isotermas de 500oC. Teve-se de redimensionar o painel, o que gerou um 

aumento de 105% na armadura de flexão do mesmo para que os requisitos fossem atendidos. 

Verificando o painel redimensionado para um incêndio padrão de 120 min, os requisitos não foram 
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atendidos. Utilizando-se os cálculos de dimensionamento da metodologia norte americana para 

aplicação do método Tabular do Eurocode 2, percebeu-se que o painel dimensionado à temperatura 

ambiente estaria seguro quando exposto a um incêndio padrão de 60 min, mas não atende aos 

requisitos de segurança para um incêndio de 120 min, devendo-se aumentar sua espessura em 10 

mm. Já pelos métodos de cálculo da NBR 16055, o painel dimensionado a temperatura ambiente 

atendeu aos requisitos de segurança para a exposição a incêndios padrões de 60 e 120 min tanto 

para a metodologia das isotermas de 500oC, quanto para o método tabular do Eurocode 2, 

mostrando grande discrepância quanto aos métodos de dimensionamento norte-americanos.  

Assim, comparando-se as metodologias de dimensionamento do ACI 551 e da NBR 16055, 

percebe-se que as normas brasileiras ainda precisam preencher a lacuna existente referente ao 

dimensionamento de paredes de grandes índices de esbeltez, principalmente de estruturas pré-

moldadas, como o caso dos painéis Tilt-Up. O cálculo segundo a NBR 16055 é muito simplificado 

para ser aplicado para esse tipo de painéis, uma vez que não leva em consideração detalhes 

construtivos e de dimensionamento importantes, como a excentricidade do carregamento vertical. 

Então, para o correto dimensionamento à temperatura ambiente dos painéis Tilt-Up, recomenda-

se a utilização de normas especificas, como o Manual de Construção em Tilt-Up (TCA, 2004) e o 

Comitê 551 do ACI (ACI, 2003).  

Entretanto, estas bibliografias ainda não contemplam a situação excepcional de incêndio, que 

geram agravantes quanto à metodologia de dimensionamento utilizada à temperatura ambiente. 

Por exemplo, o modelo de dimensionamento de cálculo norte americano considera que o painel é 

biapoiado, travado pela laje de piso e pela cobertura metálica. Em situação de incêndio, a cobertura 

metálica pode colapsar antes do painel, fazendo com que o mesmo ficasse hipostático e viesse a 

ruína antes do TRRF do painel.  

3.4 – Recomendações para trabalhos futuros 

Recomenda-se, então, um estudo mais aprofundado sobre o dimensionamento de painéis Tilt-Up, 

engastados na base e livres no topo, tanto à temperatura ambiente quanto em situação de incêndio. 

Recomenda-se também a execução de modelagens matemáticas e computacionais de painéis Tilt-

Up expostos a um incêndio não-compartimentado, situação mais real para galpões industriais. 

Essas modelagens, além de fornecer o perfil de distribuição de temperatura para um incêndio não-

compartimentado, no qual as temperaturas ao longo da seção são menores que em um incêndio 
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padrão, utilizariam as propriedades termomecânicas descritas para avaliar a perda de resistência 

real do elemento estrutural, resultando numa análise estrutural mais precisa.  
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 APÊNDICE A 

A seguir, tem-se a representação em planta com a nomenclatura e largura dos painéis, assim como 

as dimensões de cada painel. Como alguns dos elementos apresentam as mesmas propriedades de 

área de abertura, apenas os painéis tipo foram representados. 

 

Figura A.1 – Painel Tipo 1                                                                                                   Figura A.2 – Painéis Tipo 2
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Figura A.3 – Painel Tipo 3                                                                                                  Figura A.4 – Painel Tipo 4 

                                                                    
 

Figura A.5 – Painel Tipo 5                                                                                      Figura A.6 – Painel Tipo 6 
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Figura A.7 – Painel Tipo 7                                                                                       Figura A.8 – Painel Tipo 8

                               
Figura A.9 – Painel Tipo 9                                                                                               Figura A.10 – Painéis Tipo 10 
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Figura A.11 – Painel Tipo 11                                                                                             Figura A.12 – Painel Tipo 12

                                                                    
Figura A.13 – Painel Tipo 13                                                                                             Figura A.14 – Painel Tipo 14 
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Figura A.15 – Painel Tipo 15                                                                                             Figura A.16 – Painel Tipo 16

                                                              

 

Figura A.17 – Painel Tipo 17 
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Figura A.18 – Painel Tipo 18                                                                                             Figura A.19 – Painel Tipo 19 

                                                                                   

Figura A.20 – Painel Tipo 20                                                                                            Figura A.21 – Painel Tipo 21
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Figura A.22 – Painel Tipo 22                                                                                             Figura A.23 – Painel Tipo 23 

                                                                

Figura A.24 – Painel Tipo 24                                                                                             Figura A.25 – Painel Tipo 25 
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Figura A.26 – Painel Tipo 26 

 
Figura A.27 – Painel Tipo 27                                                                                             Figura A.28 – Painel Tipo 28 
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APÊNDICE B 

Tabela B.1 – Relação temperatura-tempo das curvas de incêndio                                                                        

Tempo (min) 

ISO 834 

(ISO, 1990) 

ASTM E119 

(ASTM, 2000) 

Eurocode 1 

(CEN, 2002) 

Não Compartimentado 

(CEN, 2002) 

Paramétrico 

(CEN, 2002) 

0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 

1 349,2 332,5 743,1 346,1 34,0 

2 444,5 426,0 843,8 440,8 66,2 

5 576,4 568,5 947,7 588,5 153,8 

10 678,4 680,3 1033,9 661,5 273,2 

15 738,6 742,8 1071,3 676,3 366,3 

20 781,4 784,6 1087,6 679,2 439,2 

25 814,6 815,3 1094,6 679,8 496,6 

30 841,8 839,3 1097,7 680,0 542,0 

35 864,8 858,8 1099,0 680,0 578,3 

40 884,7 875,3 1099,6 680,0 607,6 

45 902,3 889,6 1099,8 680,0 631,4 

50 918,1 902,1 1099,9 680,0 651,0 

55 932,3 913,3 1100,0 680,0 667,3 

60 945,3 923,6 1100,0 680,0 681,2 

65 957,3 932,9 1100,0 680,0 693,2 

70 968,4 941,6 1100,0 680,0 703,6 

75 978,7 949,8 1100,0 680,0 712,8 

80 988,4 957,4 1100,0 680,0 721,1 

85 997,4 964,6 1100,0 680,0 728,7 

90 1006,0 971,5 1100,0 680,0 735,6 

95 1014,1 978,1 1100,0 680,0 742,1 

100 1021,8 984,4 1100,0 680,0 748,2 

105 1029,1 990,5 1100,0 680,0 754,0 

110 1036,0 996,3 1100,0 680,0 759,6 

115 1042,7 1002,0 1100,0 680,0 764,9 

118,08 1046,6 1005,4 1100,0 680,0 768,1 

120 1049,0 1007,5 1100,0 680,0 768,1 

125 1055,1 1012,8 1100,0 680,0 759,8 

130 1061,0 1018,0 1100,0 680,0 738,3 

135 1066,7 1023,1 1100,0 680,0 716,8 

140 1072,1 1028,0 1100,0 680,0 695,3 

145 1077,4 1032,9 1100,0 680,0 673,8 

150 1082,4 1037,6 1100,0 680,0 652,3 

155 1087,4 1042,2 1100,0 680,0 630,8 

160 1092,1 1046,8 1100,0 680,0 609,3 
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Tabela B.1 – Relação temperatura-tempo das curvas de incêndio- continuação                                                                        

Tempo (min) 

ISO 834 

(ISO, 1990) 

ASTM E119 

(ASTM, 2000) 

Eurocode 1 

(CEN, 2002) 

Não Compartimentado 

(CEN, 2002) 

Paramétrico 

(CEN, 2002) 

165 1096,7 1051,2 1100,0 680,0 587,8 

170 1101,2 1055,6 1100,0 680,0 566,3 

175 1105,5 1059,9 1100,0 680,0 544,8 

180 1109,7 1064,1 1100,0 680,0 523,3 

185 1113,8 1068,3 1100,0 680,0 501,8 

190 1117,8 1072,4 1100,0 680,0 480,3 

195 1121,7 1076,4 1100,0 680,0 458,8 

200 1125,5 1080,4 1100,0 680,0 437,3 

205 1129,2 1084,3 1100,0 680,0 415,8 

210 1132,8 1088,2 1100,0 680,0 394,3 

215 1136,3 1092,0 1100,0 680,0 372,8 

220 1139,8 1095,8 1100,0 680,0 351,3 

225 1143,2 1099,5 1100,0 680,0 329,8 

230 1146,4 1103,2 1100,0 680,0 308,3 

235 1149,7 1106,8 1100,0 680,0 286,8 

240 1152,8 1110,4 1100,0 680,0 265,3 

245 1155,9 1114,0 1100,0 680,0 243,8 

250 1158,9 1117,5 1100,0 680,0 222,3 

255 1161,9 1121,0 1100,0 680,0 200,8 

260 1164,8 1124,5 1100,0 680,0 179,3 

 

 




