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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Há registros históricos que mostram que o primeiro grande incêndio da Era cristã aconteceu 

no ano de 64 em Roma, resultando em milhares de mortos e três quartos da cidade destruída. 

Como consequência deste desastre surgiu o primeiro sistema de combate ao incêndio formado 

pelos vigiles, que eram pessoas que patrulhavam a cidade a fim de alertar em caso de 

incêndio. Desde então vários outros incêndios aconteceram e houve a necessidade de se 

aprimorar o sistema de combate ao incêndio. 

Nos Estados Unidos o primeiro Handbook, um livro com recomendações para evitar e 

combater incêndios, surgiu em 1896 e tinha como objetivo facilitar o trabalho dos inspetores 

das companhias de seguro. Antes que ocorressem incêndios com grande perda de vidas 

humanas, o foco da segurança contra incêndio era na proteção ao patrimônio. Isso mudou 

após quatro grandes incêndios com vítimas: o do Teatro Iroquis em Chicago no ano de 1903, 

o do Opera Rhoads em Boyertown no ano de 1908, o do Lake View Elementary School em 

Cleveland no ano de 1908, e o de Triangle Shirtwaist Company em Nova Iorque no ano de 

1911. Após esses desastres, surgiu a quinta edição do Fire Protection Handbook, considerado 

um marco divisório da National Fire Protection Association (NFPA) em 1914, que tinha a 

missão principal de proteger vidas e não somente propriedades. Também foi criado pela 

NFPA o Comitê de Segurança da Vida, que posteriormente fez recomendações para a 

construção de escadas e a disposição de saídas de emergência em fábricas, escolas etc., e que 

ainda constituem a base do código (SILVA, 2012). 

Até o inicio dos anos 70 do século passado o Brasil se assemelhava muito aos Estados 

Unidos, antes de 1911, no fato de que ambos relegavam a segurança contra incêndio a 

segundo plano. Até então não havia ocorrido incêndios com grande perda de vidas em 

território nacional. A regulamentação brasileira relativa ao tema era contida nos códigos de 

obras dos municípios, onde havia recomendações acerca da largura das saídas e escadas e da 

incombustilidade de escadas e estruturas de prédios elevados. O corpo de bombeiros possuía 

uma regulamentação, proveniente da área de seguros, onde indicava a obrigatoriedade do 

combate ao incêndio, com hidrantes e extintores, e a correta sinalização destes. A Associação 
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Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possuía normas relacionadas à produção de extintores 

de incêndio. Uma sequência de tragédias veio a trazer mudanças no sistema brasileiro de 

prevenção e combate ao incêndio, sendo que as principais tragédias foram o incêndio no 

Gran-Circo Norte Americano em Niterói no ano de 1961 - este sendo o maior em perda de 

vidas -, o incêndio no edifício Andraus em São Paulo no ano de 1972 - este foi o primeiro 

grande incêndio em prédios elevados -, e o incêndio no edifício Joelma em São Paulo no ano 

de 1974. Este último causou grande comoção, pois várias pessoas se jogaram do alto do 

edifício gerando fortes imagens (SILVA, 2012). 

Após estas tragédias, percebeu-se a necessidade de melhorar as normas vigentes no país, uma 

vez que um laudo do Instituto de Engenharia de São Paulo produziu um relatório no qual 

mostrava que o Edifício Joelma seguia as normas vigentes até então. Em 1983, surgiu uma 

legislação estadual em São Paulo, o Decreto n.º 20.811 (SÃO PAULO, 1983). A última 

versão deste decreto saiu em 2011 com 44 Instruções Técnicas e dispõem de exigências sobre 

compartimentação, separação entre edifícios, controle de materiais, controle de fumaça, saídas 

de emergência, chuveiros automáticos, segurança das estruturas e etc. O objetivo das 

regulamentações modernas de segurança contra incêndio é proteger a vida e evitar que os 

incêndios, caso se iniciem, se propaguem para fora de um compartimento do edifício A 

segurança à vida depende da rápida desocupação do ambiente em chamas, pois a principal 

causa de óbito, em incêndio, é a exposição à fumaça que ocorre nos primeiros momentos do 

sinistro. A inclusão de medidas de proteção e combate ao incêndio e que permitam a rápida 

desocupação do ambiente em chamas deve ser analisado pelo projetista em conjunto com o 

proprietário e leva em conta as condições específicas da obra, como o porte da edificação, 

número de pessoas, utilização e etc.  

Um sistema de segurança contra incêndio consiste em um conjunto de meios ativos e meios 

passivos. Segundo a NBR 14432 (ABNT, 2001a) a proteção ativa é definida como o tipo de 

proteção contra incêndio que é ativada manual ou automaticamente em resposta aos estímulos 

provocados pelo fogo. A proteção ativa é basicamente composta pelas instalações prediais de 

proteção contra incêndio. Pelo Decreto n.º 56.819 (SÃO PAULO, 2011) a formação de uma 

brigada de incêndio é exigida em todos os edifícios residenciais multifamiliares, escolares, de 

escritórios e hotéis, com qualquer número de andares.  
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A proteção passiva é definida como sendo o conjunto de medidas incorporado ao sistema 

construtivo do edifício, sendo funcionais durante a utilização do edifício e que reage 

passivamente em caso de incêndio, não estabelecendo condições para a propagação e 

crescimento do incêndio. A proteção passiva garante a resistência ao fogo, facilita a fuga dos 

usuários, a aproximação e o ingresso no edifício para o desenvolvimento das ações de 

combate. Exemplos de proteção passiva são a compartimentação horizontal ou vertical, as 

rotas de fuga e a resistência ao fogo das estruturas.  

A compartimentação é um dos principais meios de segurança contra o incêndio. O 

compartimento é a edificação, ou parte dela, que compreende um ou mais cômodos, espaços 

ou pavimentos construídos para evitar a propagação do incêndio dentro do edifício e para 

edifícios vizinhos. A compartimentação é dividida em compartimentação horizontal e 

compartimentação vertical. A primeira impede a propagação horizontal e o segundo a 

propagação vertical. A resistência ao fogo é a propriedade de um elemento construtivo de 

resistir à ação do fogo, mantendo sua segurança estrutural, estanqueidade e isolamento. O 

tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) para cada situação é fornecido pelas 

Instruções Técnicas dos Corpos de Bombeiro de cada estado. Edifícios de pequeno porte, de 

fácil desocupação, exigem menos dispositivos de segurança contra incêndio, e sua verificação 

pode ser dispensada. 

Quanto ao dimensionamento das estruturas em situação de incêndio, têm-se as normas NBR 

14323:1999 para estruturas de aço (ABNT, 1999) e NBR 15200:2012 para estruturas de 

concreto (ABNT, 2012a). Em vários estados estas normas devem ser seguidas por decreto 

estadual, e nos estados onde não há esta exigência deve-se considerar o Código do 

Consumidor (CDC), que requer a obediência às normas ABNT. No Estado de Goiás o Corpo 

de Bombeiros Militar (CBMGO) possui suas próprias tabelas, normalmente provenientes da 

Lei Estadual n° 15802, de 11 de setembro de 2006 (GOIÁS, 2006), das normas brasileiras, de 

normas europeias, e de outras fontes. Algumas destas tabelas retiradas pelo CBMGO foram 

adaptadas para se adequar às necessidades do Estado de Goiás.  

Atualmente a segurança contra incêndio é considerada nos projetos de instalações elétricas e 

hidráulicos e nos projetos arquitetônicos. Hoje se sabe que essa consideração deve ser 

estendida aos projetos estruturais de edificações de maior porte ou risco, considerando o fato 

de que os materiais estruturais perdem a resistência ao serem submetidos a um incêndio. Este 
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trabalho segue essa linha de pensamento, com foco no dimensionamento das estruturas de 

concreto armado em situações de incêndio.  

1.1. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem por objetivo geral apresentar a metodologia de dimensionamento de 

estruturas de concreto armado em situação de incêndio conforme a normalização nacional e 

internacional. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apresentar a metodologia de cálculo da norma NBR 15200:2012 para estruturas de 

concreto em situação de incêndio e comparar essa metodologia com o presente em 

outras normas internacionais, em especial no EUROCODE 2; 

2. Apresentar exemplos de dimensionamento de elementos isolados de concreto 

armado em situação de incêndio (vigas, lajes e pilares); 

3. Verificar a segurança de uma estrutura real em relação ao incêndio com o auxílio 

do software CAD/TQS. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEITOS BÁSICOS 

O conhecimento do comportamento dos materiais em situação de incêndio é fundamental para 

o dimensionamento e verificação da estrutura para uma situação de incêndio. A seguir serão 

apresentados as características do incêndio e como os materiais se comportam em situação de 

incêndio. 

2.1.  O INCÊNDIO 

O aumento da temperatura em elementos estruturais causa perda de resistência e redução no 

valor do módulo de elasticidade, reversíveis ou não, dependendo da intensidade desse 

aumento, podendo gerar esforços internos adicionais devido à restrição dos nós nas estruturas 

convencionais. 

A transferência de calor do ambiente para a estrutura ocorre por convecção e por radiação. A 

convecção é o processo em que existe a movimentação dos gases dentro do ambiente. Ao 

aquecer o gás, sua densidade diminui, fazendo com que o mesmo suba e troque calor com o 

elemento estrutural. A radiação é o processo no qual a fonte de calor emiti ondas 

eletromagnéticas para o elemento estrutural, aumentando a temperatura do mesmo. A 

transferência de calor também ocorre dentro do elemento estrutural por condução. Neste caso, 

as moléculas mais expostas ao ambiente se aquecem e transferem calor para as moléculas 

mais próximas e que estejam com menor temperatura.  

A curva real de incêndio apresenta um ramo inicial marcado pelo início da inflamação, onde o 

crescimento da temperatura acontece de forma gradual. Essa fase,denominada pré-flashover, 

não apresenta risco à estrutura. Porém, a formação de gases tóxicos gerados pela combustão 

dos materiais pode apresentar riscos à vida humana. Os meios de proteção ativa são de 

extrema importância nessa fase, pois permitem a rápida detecção do incêndio, ações iniciais 

de combate ao incêndio e a desocupação do edifício por parte dos usuários. Sistema de alerta 

manual de incêndio, chuveiros automáticos, sistema de iluminação de emergência, hidrantes, 

e extintores são exemplos de meios de proteção ativa. 
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Com a continuação do incêndio haverá um instante de inflamação generalizada, conhecido 

como flashover, onde toda a carga combustível presente no ambiente entra em ignição. A 

partir deste momento ocorre uma rápida elevação da temperatura até que se atinja a 

temperatura máxima do incêndio. Nesta fase, os meios de proteção passiva são efetivos para 

assegurarem ações de resgate e combate ao incêndio, para garantir o confinamento do 

incêndio e para evitar o colapso da estrutura devido à perda de resistência dos elementos 

estruturais. 

Como a determinação da curva real de incêndio depende das características específicas do 

local a ser analisado, as normas técnicas permitem que seja empregada uma curva de 

aquecimento denominada como modelo de incêndio-padrão. Essa curva possui apenas um 

ramo ascendente, de modo a não necessitar de características da carga de incêndio ou do 

ambiente, relacionando a temperatura dos gases com o tempo (Figura 2.1). 

Figura 2.1 – Curva real de incêndio e curva de incêndio padrão (COSTA, 2008). 

 

Quando a carga de incêndio é similar à madeira, em termos de potencial calorífico, a norma 

NBR 14432 (ABNT, 2001a) e a norma NBR 5628 (ABNT, 2001b) recomendam usar a 

equação (2.1) para avaliar a temperatura dos gases durante o incêndio: 

0,10 )18(log345 gg t θθ ++=  (2.1) 
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onde: 

θg = temperatura dos gases no ambiente em chamas [°C]; 

θg,0 = temperatura dos gases no ambiente no instante t = 0, geralmente admitida 20°C; 

t = tempo [min]. 

A partir dessa equação, obtém-se a curva padrão temperatura-tempo para incêndio com 

material celulósico mostrada na Figura 2.2. 

Figura 2.2 – Curva padrão temperatura-tempo (material celulósico). 

 

Quando a carga de incêndio é de material com origem de derivados do petróleo, pelo seu 

maior potencial calorífico, as normas recomendam a utilização da equação (2.2): 

20)68,033,01(1080 5,217,0 +−−= −− tt

g eeθ  (2.2) 

A partir dessa equação obtém-se a curva padrão temperatura-tempo para incêndio com 

material a base de hidrocarboneto mostrada na Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Curva padrão temperatura-tempo (hidrocarbonetos). 
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2.2. COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS ESTRUTURAIS EM 
SITUAÇÃO DE INCÊNDIO 

O concreto armado possui bom desempenho na compressão e, pela solidariedade entre o aço e 

o concreto, pode ser considerado um material “homogêneo” à temperatura ambiente. Quando 

submetido a temperaturas superiores a 100 °C o concreto armado perde essa característica de 

material “homogêneo” à medida que a temperatura cresce devido a transformações químicas, 

físicas e mineralógicas da sua matriz, conforme mostrado na Figura 2.4 (COSTA, 2008). 

Para a análise de estruturas submetidas a elevadas temperaturas, deve-se conhecer as 

propriedades térmicas do material, em especial a massa específica, o calor específico, a 

condutividade térmica e a expansão térmica. Para a análise térmica da seção de elementos 

estruturais, as três primeiras são essenciais (COSTA, 2008). Além das propriedades térmicas, 

devem-se conhecer também as propriedades mecânicas do material, em especial as 

resistências à compressão e a tração, o módulo de elasticidade e as relações tensão-

deformação. Em geral, os modelos matemáticos que representam as propriedades mecânicas 

dos materiais em função do aumento da temperatura são obtidos por meio de resultados 

experimentais ou modelagens numéricas (COSTA, 2008). 

Figura 2.4 – Transformações físico-químicas do concreto endurecido (COSTA, 2008). 
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2.2.1 Propriedades térmicas do concreto 

A seguir serão apresentadas as variações com a temperatura das propriedades físicas térmicas 

do concreto e do aço.  

2.2.1.1 Massa específica 

Para o intervalo de temperatura de 20 °C ≤ θ ≤ 150 °C a massa específica do concreto 

depende dos seus agregados e de sua umidade. Sob temperatura elevada, a massa específica 

muda devida à perda de umidade e a expansão térmica do material.  

A NBR 15200 (ABNT, 2012a) e o Eurocode 2 (CEN, 2004) apresentam a equação (2.3), 

aplicável aos concretos de densidade normal com agregados silicosos ou calcáreos, para o 

intervalo de 20 °C ≤ θ ≤ 1200 °C. 

cc ρρ θ =, , se 20 °C ≤ θ ≤ 115 °C                                                                                                       

)]
85

115
(02,01[,

−
−=

θ
ρρ θ cc

, se 115 °C ≤ θ ≤ 200 °C                  

)]
200

200
(03,098,0[,

−
−=

θ
ρρ θ cc

, se 200 °C ≤ θ ≤ 400 °C                                                                                                       

)]
800

400
(07,095,0[,

−
−=

θ
ρρ θ cc

, se 400 °C ≤ θ ≤1200°C          

(2.3) 

Onde:  

ρc = 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 (2.3) tem sido questionada pelo exagero da redução de até 12% da massa 

específica do concreto de densidade normal quando em situação de incêndio (COSTA, 2008). 

Na prática, tem-se observado que a redução da massa específica é menor do que a apontada 

pelo Eurocode 2. Além disso, o impacto da variação da massa específica sobre as 

propriedades térmicas do concreto é muito pequeno. Por isso, pode-se considerar a massa 
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específica do concreto submetido a altas temperaturas com valor constante e igual ao do 

concreto em temperatura ambiente (SCHLEICH, 20051 apud COSTA,2008). 

A norma NBR 6118:2014 (ABNT, 2014) recomenda utilizar, nos projetos de estruturas de 

concreto, massa específica igual a ρc = 2400 kg/m³ para as análises térmicas das seções dos 

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

elementos de concreto de seção com armaduras.  

2.2.1.2 Calor específico 

O calor específico do concreto pode ser determinado por meio da equação (2.4) quando não 

há dados experimentais (COSTA, 2008). O calor específico do concreto perto dos 100°C se 

eleva de forma súbita devido à evaporação da água livre. Esse pico é chamado de cp,top, 

situando-se entre 100 °C e 115 °C. O valor de cp,top varia de acordo com a umidade do 

concreto. 

900, =θpc , para 20 °C ≤ θ ≤ 100 °C 

toppp cc ,, =θ , para 100 °C ≤ θ ≤ 115 °C 

( )115
85

1000,
,, −







 −
−= θθ

topp

toppp

c
cc , para 115 °C ≤ θ ≤ 200 °C 








 −
+=

2

200
1000,

θ
θpc , para 200 °C ≤ θ ≤ 400 °C 

1100, =θpc , para 400 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

(2.4) 

Onde, 

��,��� = 900	 , para umidade de 0%, em peso 

��,��� = 1470	  , para umidade de 1,5%, em peso 

��,��� = 2020	  , para umidade de 3,0%, em peso 

                                                           
1
  SCHLEICH, J. B. Properties of the materials. In: Implementation of Eurocodes: Design of buildings for the 

fire situation: Handbook 5. Luxembourg: KICTU/CKAIT/RWTH/IET/UOP/TNO/IMK/BRE, 2005. Chapt. 5 p. 
V-1V-28. Leonardo Da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007. 
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��,��� = 2750	  para umidade de 4,0%, em peso 

��,��� = 5600	  para umidade de 10,0%, em peso 

Sendo: 

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

temperatura θ [J/kg °C]; 

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 mais 

representativo, enquanto 4% < U ≤ 10% é mais representativo para estruturas mistas de aço e 

concreto (COSTA, 2008). 

Em análises térmicas simplificadas, o calor específico pode ser considerado independente da 

temperatura e com valor constante igual a cp = 1000 J/kg °C para concretos de agregados 

silicosos e calcáreos (SCHLEICH, 20052 apud COSTA,2008). 

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

calor específico seja obtido por meio da equação (2.5): 

900, =θpc , para 20 °C ≤ θ ≤ 100 °C 

( )100900, −+= θθpc , para 100 °C ≤ θ ≤ 200 °C 








 −
+=

2

200
1000,

θ
θpc , para 200 °C ≤ θ ≤ 400 °C 

1100, =θpc , para 400 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

(2.5) 

Quando a umidade não for explicitamente considerada no método de cálculo, a função para 

determinação do calor específico do concreto com agregados calcáreo ou silicoso pode ser 

tomada com um valor constante toppc ,  para temperaturas situadas entre 100 °C e 115 °C, com 

decréscimo linear para temperaturas entre 115 °C e 200 °C (ABNT, 2012a;CEN, 2004). A 

                                                           
2
 Idem 1. 
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NBR 15200 (ABNT, 2012a) e o Eurocode 2 (CEN, 2004) recomendam os seguintes valores 

para toppc , : 

��,��� = 900	 , para umidade de 0%, em peso 

��,��� = 1470	  , para umidade de 1,5%, em peso 

��,��� = 2020	  , para umidade de 3,0%, em peso 

2.2.1.3 Condutividade térmica 

A condutividade térmica do concreto está diretamente ligada com as propriedades dos 

agregados, mas também é influenciada pela porosidade da pasta de cimento (BAZANT; 

KAPLANT, 19963 apud COSTA, 2008; CALLISTER JÚNIOR, 20024 apud COSTA, 2008). 

A condutividade do concreto de densidade normal com agregado silicoso ou calcário pode ser 

determinada, para 20 °C ≤ θ ≤ 1200 °C, pelas equações (2.6) e (2.7). A primeira 

correspondente ao valor mínimo adequado às estruturas de concreto e a segunda corresponde 

ao valor máximo adequado às estruturas mistas de aço e concreto. A equação (2.6) é 

recomendada pela norma ABNT NBR 15200 (ABNT, 2012a) e pelo Eurocode 2 (CEN, 2004) 

e a equação (2.7) é recomendada apenas pelo Eurocode 2 (CEN, 2004). 

2

100
0057,0

100
136,036,1 








+−= cc θθ

λ  
(2.6) 

2

100
107,0

100
2451,02 








+−= cc θθ

λ  
(2.7) 

Onde: 

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

[W/m °C]; 

θ = temperatura do concreto [°C]. 

                                                           
3
 BAZANT, Z. P.; KAPLAN, M. F. Concrete at high temperatures: material properties and mathematical 

models. Harlow: Longman, 1996. X, 412 p. 
4
 CALLISTER JÚNIOR, W. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Tradução: Sérgio Murilo 

Stamile Soares. 5ª Ed. Rio de Janeiro. LTC, 2002. Xvii, 589 p. 



Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio 28 

 

__________________________________________________________________________________ 

D. A. de Sousa, G. P. Silva 

 

O valor mínimo para a condutividade térmica do concreto, simplificadamente, pode ser 

considerada constante e igual a 1,3 W/m °C (ABNT, 2012a). 

2.2.1.4 Alongamento térmico 

O alongamento específico do concreto de densidade normal com agregado silicoso é 

calculado pela equação (2.8) segundo a NBR 15200 (ABNT, 2012a) e o Eurocode 2 (CEN, 

2004): 

31164 103,2109108,1 θθ −−− ×+×+×−=
∆

l

l
 para 20 °C ≤ θ ≤ 700 °C 

(2.8) 

 31014 −×=
∆

l

l
para 700 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

 

Onde:  

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

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

θ = temperatura do elemento [°C]. 

O alongamento específico do concreto de densidade normal com agregado calcário é 

calculado pela equação (2.9), recomendada apenas pelo Eurocode 2 (CEN, 2004): 

31164 104,1106102,1 θθ −−− ×+×+×−=
∆

l

l
 para 20 °C ≤ θ ≤ 805 °C 

(2.9) 

31012 −×=
∆

l

l
para 805 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

 

Simplificadamente, a relação entre o alongamento da estrutura de concreto e a temperatura 

pode ser considerada constante e igual à (ABNT, 2012a): 

)20(1018 3 −×=
∆ − θ
l

l
para 20 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

(2.10) 

Em altas temperaturas, o concreto pode dilatar-se mais que o aço (COSTA, 2008). 
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2.2.2 Propriedades mecânicas do concreto 

Para uma análise da estrutura em situação de incêndio as propriedades mecânicas mais 

importantes são às resistências à compressão e à tração, o módulo de elasticidade e a relação 

tensão-deformação dos materiais. 

Para a determinação destas propriedades em altas temperaturas são realizados ensaios em 

regimes de aquecimento constante (steady state tests) ou transiente (transient state tests ou 

non-steady tests). 

2.2.2.1 Resistência à compressão 

A resistência à compressão do concreto diminui com o aumento da temperatura. Essa redução 

é estimada por meio do coeficiente kc,θ. O valor da resistência característica do concreto em 

altas temperaturas é dado pela equação (2.11) e a resistência de cálculo é dada pela equação 

(2.12). 

ckcck fkf θθ ,, =  (2.11) 

θθ ,, ckcd ff =  (2.12) 

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 desse coeficiente estão presentes na Tabela 2.1; 

fcd,θ = resistência de cálculo do concreto à compressão à temperatura elevada θ [MPa]; 

O Eurocode 2 (CEN, 2004) fornece os valores do coeficiente kc,θ para agregados silicosos e 

agregados calcáreos (Tabela 2.1). Já a NBR 15200 (ABNT, 2012a) fornece os valores desse 

coeficiente apenas para agregados silicosos, sendo os valores idênticos aos do Eurocode 2. 
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Tabela 2.1 – Valores do coeficiente de redução da resistência à compressão em função da temperatura θ 

para agregados silicosos e calcários (CEN, 2004). 

Temperatura do 
concreto 

Agregados Silicosos Agregados Calcários 

(°C) fck,θ/fck εc1,θ εcu1,θ fck,θ/fck εc1,θ εcu1,θ 

20 1,00 0,0025 0,0200 1,00 0,0025 0,0200 

100 1,00 0,0040 0,0225 1,00 0,0040 0,0225 

200 0,95 0,0055 0,0250 0,97 0,0055 0,0250 

300 0,85 0,0070 0,0275 0,91 0,0070 0,0275 

400 0,75 0,0100 0,0300 0,85 0,0100 0,0300 

500 0,60 0,0150 0,0325 0,74 0,0150 0,0325 

600 0,45 0,0250 0,0350 0,60 0,0250 0,0350 

700 0,30 0,0250 0,0375 0,43 0,0250 0,0375 

800 0,15 0,0250 0,0400 0,27 0,0250 0,0400 

900 0,08 0,0250 0,0425 0,15 0,0250 0,0425 

1000 0,04 0,0250 0,0450 0,06 0,0250 0,0450 

1100 0,01 0,0250 0,0475 0,02 0,0250 0,0475 

1200 0,00 0,00 
 

2.2.2.2 Resistência à tração 

Em temperaturas elevadas, assim como em temperatura ambiente, a resistência à tração é 

comumente desprezada. Mas para situações em que ela deve ser considerada, pode-se 

considerá-la igual à resistência à tração em temperatura ambiente para temperaturas de até 

100°C. Além dessa temperatura, pode-se estimar a resistência à tração pela equação (2.13) de 

acordo com o Eurocode 2 (CEN, 2004). 

ctct ff =θ,  para θ ≤ 100 °C (2.13) 

ctct ff 














 −
−=

500

100
1,

θ
θ   para 100 °C ≤ θ ≤ 600 °C 

 

Onde, 

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

fct = resistência a tração do concreto à temperatura ambiente [MPa]; 
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2.2.2.3 Módulo de elasticidade 

O módulo de elasticidade diminui com o aumento da temperatura. Essa redução é estimada 

por meio do coeficiente kcE,θ. O módulo de elasticidade do concreto submetido a altas 

temperaturas é dado pela equação (2.15) fornecido pelo Eurocode 2 (CEN, 2004). 

ccEc EkE θθ ,, =  (2.15) 

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], sendo	� !," = � ,"#  ; 

Ec = módulo de elasticidade do concreto à temperatura ambiente [MPa]. 

2.2.2.4 Relação tensão-deformação 

A NBR 15200 (ABNT, 2012a) e o Eurocode 2 (CEN, 2004) indicam para a representação do 

diagrama tensão-deformação do concreto a temperaturas elevadas a equação (2.16). 

3
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cc f  

(2.16) 

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 o ramo descendente do diagrama tensão-deformação do concreto à temperatura elevada, 

pode-se usar a equação (2.16) ou pode-se adotar uma reta entre θε ,1c  e θε ,cu  de acordo com os 

valores apresentados na Tabela 2.2. 

A NBR 15200 (ABNT, 2012a) e o Eurocode 2 (CEN, 2004) diferem sobre o valor da 

deformação θε ,1c . Os valores indicados pela NBR 15200 estão colocados na Tabela 2.2 e os 

valores indicados pelo Eurocode 2 estão indicados na Tabela 2.1. 

Tabela 2.2 – Deformação específica do concreto em função da temperatura elevada segundo a NBR 15200 

(ABNT, 2012a). 

θc (°C) 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 - 

2.2.3 Propriedades térmicas do aço 

Para análise termoestrutural de uma estrutura de concreto armado, as propriedades térmicas 

do aço são irrelevantes, pois a área das barras de aço é muito pequena para desenvolver 

gradientes de temperaturas significativos na seção do aço (COSTA, 2008). 

2.2.3.1 Massa específica 

A massa específica do aço é considerada independente da temperatura, pois ele possui uma 

estrutura microcristalina bem definida e estável a altas temperaturas, com valor constante e 

igual a ρs = 7850 kg/m³. 
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2.2.3.2 Calor específico 

O calor específico do aço pode ser determinado por meio da equação (2.17) (CEN, 2004). 

36231
, 1022,21069,11073,7425 θθθθ

−−− ×+×−×+=ac  para 20 °C ≤ θ ≤ 600 °C 










−
−=

738

13002
666,

θ
θac  para 600 °C ≤ θ ≤ 735 °C 










−
−=

731

17820
545,

θ
θac para 735 °C ≤ θ ≤ 900 °C 

650, =θac para 900 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

(2.17) 

 

Onde: 

Ca,θ = calor específico por unidade de massa do aço em função da temperatura θ [J/kg/°C]. 

Para modelos simples de cálculos, o calor específico do aço pode ser considerado 

independente da temperatura, constante e igual a Ca = 600 J/kg /°C (ABNT, 1999; CEN, 2004 

SCHLEICH, 20055 apud COSTA, 2008). 

2.2.3.3 Condutividade térmica 

Para o cálculo da condutividade térmica do aço, o Eurocode 4 (CEN,2005) recomenda a 

equação (2.18). 

θλ θ
2

, 1033,354 −×−=a  para 20 °C ≤ θ ≤ 800 °C 

3,27, =θλa para 800 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

(2.18) 

 

Onde: 

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

                                                           
5
 Idem 1. 
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Para modelos simples de cálculos, a condutividade térmica do aço pode ser considerada 

independente da temperatura, constante e igual a θλ ,a  = 45 W/m/°C (ABNT, 1999; CEN, 

2004; SCHLEICH, 20055 apud COSTA, 2008). 

 2.2.3.4 Alongamento térmico 

O alongamento específico do aço estrutural e de armaduras para concreto é calculado pela 

equação (2.19) (ABNT, 1999; CEN, 2004). 

2854 104,0102,110416,2 θθ −−− ×+×+×−=
∆

l

l
para 20 °C ≤ θ ≤ 750 °C 

(2.19) 

31011 −×=
∆

l

l
para 750 °C ≤ θ ≤ 860 °C 

 

θ53 102102,6 −− ×+×−=
∆

l

l
para 860 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

 

Onde:  

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

l∆  = alongamento do elemento de aço provocado pela temperatura; 

θ = temperatura do elemento [°C]. 

O alongamento específico do aço de armadura protendida é calculado pela equação (2.20) 

(CEN, 2004). 

2854 104,010110016,2 θθ −−− ×+×+×−=
∆

l

l
para 20 °C ≤ θ ≤ 750 °C 

(2.20) 

Para modelos simplificados de cálculos, o alongamento térmico do aço pode ser simplificado 

por uma função linear (equação (2.21)) (CEN, 2004; SCHLEICH,20056 apud COSTA, 2008). 

( )201014 6 −×=
∆ − θ
l

l
para 20 °C ≤ θ ≤ 1200 °C 

(2.21) 

                                                           
6
 Idem 1. 
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2.2.4 Propriedades mecânicas do aço 

Para uma análise da estrutura em situação de incêndio as propriedades mecânicas mais 

importantes são às resistências à compressão e à tração, o módulo de elasticidade e a relação 

tensão-deformação dos materiais. 

Para a determinação destas propriedades em altas temperaturas são realizados ensaios em 

regimes de aquecimento constante (steady state tests) ou transiente (transient state tests ou 

non-steady tests). 

2.2.4.1 Resistência à tração 

A resistência à tração do aço também diminui com o aumento da temperatura. Essa redução é 

estimada por meio do coeficiente ks,θ. O valor da resistência característica do aço é dado pela 

equação (2.22) e a resistência de cálculo pela equação (2.23) (ABNT, 2012a; CEN, 2004). 

yksyk fkf θθ ,, =  (2.22) 

θθ ,, ykyd ff =  (2.23) 

Onde: 

fyk,θ = resistência característica do aço à tração à temperatura elevada θ [MPa]; 

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]; 

fyd,θ = resistência de cálculo do aço à tração à temperatura elevada θ [MPa]; 

Segundo a NBR 15200, o valor do coeficiente de redução da resistência à tração do aço em 

função da temperatura é o informado na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 – Coeficientes de redução para a resistência da armadura passiva (ks,θ), para a resistência da armadura 

ativa (ksp,θ) e para o módulo de elasticidade (ksE,θ) em função da temperatura segundo a NBR 15200 (ABNT, 

2012a; CEN, 2004). 

θ (°C) 

ks,θ kp,θ ksE,θ 

Tração* Compressão** 

CA-50 CA-60 CA-50 CA-60 
CA-50 CA-60 

CA-50 ou CA-
60 

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

100 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 

200 1,00 1,00 0,89 0,81 0,92 0,90 0,87 

300 1,00 1,00 0,78 0,61 0,81 0,80 0,72 

400 1,00 0,94 0,67 0,42 0,63 0,70 0,56 

500 0,78 0,67 0,56 0,36 0,44 0,60 0,40 

600 0,47 0,40 0,33 0,18 0,26 0,31 0,24 

700 0,23 0,12 0,10 0,07 0,08 0,13 0,08 

800 0,11 0,11 0,08 0,05 0,06 0,09 0,06 

900 0,06 0,08 0,06 0,04 0,05 0,07 0,05 

1000 0,04 0,05 0,04 0,02 0,04 0,04 0,03 

1100 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nota: * tensão correspondente à deformação residual de 2%. 

**tensão correspondente à deformação residual de 0,2%. 

Para situação de tração o Eurocode 2 (CEN, 2004) recomenda os mesmos valores da Tabela 

2.3, por outro lado, recomenda a equação (2.24) para o cálculo do coeficiente de redução da 

resistência do aço em situação de compressão. 

0,1, =θsk  para CC °≤≤° 10020 θ  

( )
300

4003,0
7,0,

−
−=

θ
θsk  para CC °≤≤° 400100 θ  

( )
100

50013,0
57,0,

−
−=

θ
θsk  para CC °≤≤° 500400 θ  

( )
200

70047,0
1,0,

−
−=

θ
θsk  para CC °≤≤° 700500 θ  

(2.24) 
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( )
500

12001,0
,

θ
θ

−
=sk  para CC °≤≤° 1200700 θ  

Para o aço tracionado, admite-se que o mesmo atinja o patamar de escoamento em situação de 

incêndio para εy,θ = 2%. Para as armaduras comprimidas, deve-se compatibilizar a deformação 

do aço com a do concreto. Portanto, dificilmente o aço atingirá 2% e, dessa forma, o redutor 

da tensão máxima atingida deve ser diferente. Assume-se, por simplicidade, que a tensão 

máxima é igual àquela correspondente à deformação plástica residual de 0,2% (SILVA, 

2012). 

A resistência ao escoamento do aço da armadura ativa decresce com o aumento da 

temperatura, podendo o valor característico ser obtido pela equação (2.25) e o valor de cálculo 

pela equação (2.26) (ABNT, 2012a; CEN, 2004): 

pykppyk fkf θθ ,, =  (2.25) 

θθ ,, pykpyd ff =  (2.26) 

Onde: 

fpyk,θ = resistência característica a tração do aço protendido à temperatura elevada θ [MPa]; 

kp,θ = coeficiente de redução da resistência à tração do aço protendido em função da 

temperatura θ [adimensional]; 

fpyk = resistência característica a tração do aço protendido em temperatura ambiente [MPa]; 

fpyd,θ = resistência de cálculo a tração do aço protendido à temperatura elevada θ [MPa]; 

Os valores do coeficiente de redução da resistência à tração do aço protendido em função da 

temperatura θ  são encontrados na Tabela 2.4 para fios e cordoalhas e na Tabela 2.5 para 

barras. 
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Tabela 2.4 – Valores dos parâmetros para o diagrama tensão-deformação de fios e cordoalhas (ABNT, 2012a e 

CEN, 2004). 

Temperatura 
(°C) 

pkpy ff 9,0/,θ  pppp ff 9,0/,θ  pp EE /,θ  θε ,pt  θε ,pu  

20 1,00 1,00 1,00 0,050 0,100 

100 0,99 0,68 0,98 0,050 0,100 

200 0,87 0,51 0,95 0,050 0,100 

300 0,72 0,32 0,88 0,055 0,105 

400 0,46 0,13 0,81 0,060 0,110 

500 0,22 0,07 0,54 0,065 0,115 

600 0,10 0,05 0,41 0,070 0,120 

700 0,08 0,03 0,10 0,075 0,125 

800 0,05 0,02 0,07 0,080 0,130 

900 0,03 0,01 0,03 0,085 0,135 

1000 0,00 0,00 0,00 0,090 0,140 

1100 0,00 0,00 0,00 0,095 0,145 

1200 0,00 0,00 0,00 0,100 0,150 
 

Tabela 2.5 – Valores dos parâmetros para o diagrama tensão-deformação de barras protendidas (CEN, 2004). 

Temperatura 
(°C) 

pkpy ff 9,0/,θ  pppp ff 9,0/,θ  pp EE /,θ  θε ,pt  θε ,pu  

20 1,00 1,00 1,00 0,050 0,100 

100 0,98 0,77 0,76 0,050 0,100 

200 0,92 0,62 0,61 0,050 0,100 

300 0,86 0,58 0,52 0,055 0,105 

400 0,69 0,52 0,41 0,060 0,110 

500 0,26 0,14 0,20 0,065 0,115 

600 0,21 0,11 0,15 0,070 0,120 

700 0,15 0,09 0,10 0,075 0,125 

800 0,09 0,06 0,06 0,080 0,130 

900 0,04 0,03 0,03 0,085 0,135 

1000 0,00 0,00 0,00 0,090 0,140 

1100 0,00 0,00 0,00 0,095 0,145 

1200 0,00 0,00 0,00 0,100 0,150 
 

2.2.4.2 Módulo de elasticidade 

O módulo de elasticidade do aço também diminui com o aumento da temperatura. Essa 

redução é estimada por meio do coeficiente ksE,θ. O módulo de elasticidade do aço submetido 

a altas temperaturas é dado pela equação (2.27) (ABNT, 2012a; CEN, 2004). 
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ssEs EkE θθ ,, =  (2.27) 

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 

[adimensional]; 

Es = módulo de elasticidade do aço em situação normal [MPa]. 

Os valores do coeficiente de redução do módulo de elasticidade do aço em função da 

temperatura θ  recomendados pela NBR 15200 e pelo Eurocode 2 são encontrados na Tabela 

2.3. 

O módulo de elasticidade do aço da armadura ativa também decresce com o aumento da 

temperatura podendo ser obtido pela equação (2.28) (ABNT, 2012a; CEN, 2004): 

$�," =	�!�," $� (2.28) 

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 [adimensional]; 

Ep = módulo de elasticidade do aço protendido em situação normal [MPa]. 

Os valores do coeficiente de redução do módulo de elasticidade do aço protendido em função 

da temperatura θ  são encontrados na Tabela 2.4 para fios e cordoalhas e na Tabela 2.5 para 

barras. 

2.2.4.3 Relação tensão-deformação 

O diagrama tensão-deformação do aço a temperaturas elevadas pode ser construído a partir da 

equação (2.29) (ABNT, 2012a; CEN, 2004), conforme mostrado na Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Diagrama tensão
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(2.29) 
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'�," = (�,"
$&,"  

'/," = 0,02  

(�," =	��," (/�  

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]; 

fp,θ = resistência correspondente ao limite de proporcionalidade do aço na temperatura θ 

[MPa], conforme Tabela 2.3; 

kp,θ = redutor do limite de proporcionalidade [Adimensional], conforme Tabela 2.3; 

Es,θ = módulo de elasticidade do aço na temperatura θ [MPa]. 

Os parâmetros de deformação εt,θ e εu,θ dependem da classe de resistência do aço. Para o aço 

CA-60, tem-se εt,θ = 5% e εu,θ = 10%; para os aços CA-25 e CA-50 tem-se εst,θ = 15% e εsu,θ = 

20% (ABNT, 2012a). 

O diagrama tensão-deformação dos aços da armadura ativa formada por fios ou cordoalhas a 

temperaturas elevadas podem ser elaborados das mesmas equações indicadas para a armadura 

passiva (ABNT, 2012a; CEN, 2004), alterando-se: θε ,p  por θε ,pp ; θε ,s  por θε ,sp ; θε ,y  por 

θε ,py ; θε ,t  por θε ,pt ; θε ,u  por θε ,pu ; θ,sE  por θ,pE ; θ,pf  por θ,ppf ; θγ ,kf  por θγ ,pf . Os valores 

de θε ,pt e θε ,pu para fios e cordoalhas são obtidos a partir da Tabela 2.4. Os valores da 

resistência correspondente ao limite de proporcionalidade do aço da armadura ativa, a uma 

temperatura θ (fpp,θ = kpp,θ 0,9fpp), são mostrados na Tabela 2.4, para fios e cordoalhas, e na 

Tabela 2.5 para barras protendidas. Nessas mesmas tabelas também são mostrados os valores 

da resistência ao escoamento do aço a uma temperatura θ (fpy,θ = kpy,θ 0,9fpk). Esses valores 

constam na NBR 15200 e foram retirados do Eurocode 2. 
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2.2.5 Resfriamento e pós-incêndio 

Normalmente, o concreto após o resfriamento não recupera a resistência inicial, podendo 

perder até 10% dessa resistência (GUO; SHI, 20117 apud SILVA, 2012). O valor final da 

resistência depende da temperatura atingida no incêndio e da velocidade de resfriamento. 

Quanto mais rápido, pior para a estrutura de concreto. Para a temperatura de 1000°C, houve 

pouca diferença de resistência entre as formas de resfriamento brusco ou lento, pois a 

porcentagem de redução foi tão alta que o concreto perdeu quase todas as suas propriedades, 

de maneira que o modo de resfriamento se tornou quase insignificante nesse patamar de 

temperatura (VIANA, 2014).  

Até o aço atingir a temperatura de 720°C, pode-se considerar que o aço recupera toda a sua 

resistência inicial. Além desta temperatura, o aço perde alguma resistência (SILVA et al., 

2006) 

De acordo com a norma ABNT NBR 15200 (ABNT, 2012a), plastificações, ruínas e colapsos 

locais são aceitos. Por essas razões, a estrutura só pode ser utilizada novamente após um 

incêndio depois de realizada uma vistoria, a avaliação da capacidade remanescente e a 

verificação de necessidade de reforço. A recuperação da estrutura pressupõe recuperar as 

antigas características que a estrutura apresentava antes do incêndio. A verificação pode 

concluir que, eventualmente, não há necessidade de recuperação da estrutura se o incêndio foi 

de pequena severidade ou se a estrutura tinha proteção superabundante (ABNT, 2012a). 

  

                                                           
7
 GUO, Z.; SHI, X. Experiment and calculation of reinforced concrete at elevated temperatures. Waltham: 

Butterworth-Heinemann, 2011. 311 p. 
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CAPÍTULO 3 

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 

SITUAÇÃO DE INCÊNDIO 

Neste capítulo é apresentada a metodologia para a determinação do Tempo Requerido de 

Resistência ao Fogo (TRRF) para o projeto de estruturas. Na sequência, são apresentados os 

métodos de dimensionamento de estruturas de concreto em situação de incêndio conforme a 

norma NBR 15200, com destaque para as vigas, as lajes e os pilares de concreto armado. Vale 

destacar que as informações apresentadas para o dimensionamento de vigas, lajes e pilares de 

concreto pelo método presente na NBR 15200 são válidas para elementos em concreto com fck 

≤ 50 MPa e submetidas ao incêndio-padrão. Também são apresentados os métodos de 

dimensionamento recomendados pelo Eurocode 2, parte 1-2 (CEN, 2004), para estruturas de 

concreto. Neste caso, esses métodos são descritos apenas quando se diferem dos métodos 

apresentados na norma NBR 15200. 

3.1 TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) 

Para a determinação da resistência de um elemento estrutural em situação de incêndio, é 

necessário conhecer o comportamento do material durante o incêndio, o qual é caracterizado 

por “curvas temperatura-incêndio”. No projeto utiliza-se um modelo fictício, o modelo do 

incêndio-padrão. Por meio dessa curva padrão, determina-se a máxima temperatura atingida 

no incêndio e a respectiva capacidade resistente dos elementos estruturais. A Figura 3.1 

apresenta a curva da temperatura no elemento estrutural com base no incêndio natural e a 

Figura 3.2 apresenta a temperatura no elemento estrutural com base na curva padrão. 

Figura 3.1 - Temperatura no elemento estrutural com base no incêndio natural (COSTA; SILVA, 2003). 
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Figura 3.2 - Temperatura no elemento estrutural com base na curva padrão (COSTA; SILVA, 2003). 

 

A norma NBR 14432 (ABNT, 2001a) define o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo 

(TRRF) como sendo “o tempo mínimo de resistência ao fogo de um elemento construtivo 

quando sujeito ao incêndio-padrão”. A resistência ao fogo é estabelecida em função da 

resistência dos elementos construtivos isolados em resistir à ação do fogo por um determinado 

período de tempo. Deve-se ter claro que o TRRF é um parâmetro de projeto e não representa 

o tempo de duração do incêndio, tempo de desocupação ou tempo-resposta do corpo de 

bombeiros.  

A norma NBR 14432 apresentam alguns procedimentos para a determinação do Tempo 

Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF). A seguir são apresentados o método tabular e o 

método do tempo equivalente. 

3.1.1 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 3.1 

estabelece o TRRF em função do tipo de ocupação do edifício e a Tabela 3.2 organiza as 

edificações em classes, em função do tipo de ocupação. A Tabela 3.1 foi retirada da NT 8 do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e a Tabela 3.2 foi retirada da Lei 

Estadual 15802 de 2006. 
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Tabela 3.1 - Tempo Requerido de Resistência ao Fogo segundo a NT 8 (GOIÁS, 2014). 

Grupo Ocupação/ Uso Divisão 

Profundida
de do 

Subsolo hs 
Altura da Edificação h 

Cla
sse 
S2 

Class
e S1 

Class
e P1 

Class
e P2 

Class
e P3 

Class
e P4 

Class
e P5 

Class
e P6 

Class
e P7 

Class
e 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 

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 
lateralm
ente e 

G-3 a G-
6 

90 60 30 60 60 90 120 120 150 180 

G-1 e G-
2 

abertos 
lateralm

ente 

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 - - - 
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Tabela 3.1 - Tempo Requerido de Resistência ao Fogo segundo a NT 8 (GOIÁS, 2014) - continuação. 

Grupo Ocupação/ Uso Divisão 

Profundida
de do 

Subsolo hs 
Altura da Edificação h 

Cla
sse 
S2 

Class
e S1 

Class
e P1 

Class
e P2 

Class
e P3 

Class
e P4 

Class
e P5 

Class
e P6 

Class
e P7 

Class
e 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 

J Depósitos 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 - - 
 

Tabela 3.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(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. 

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). 
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Tabela 3.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(GOIÁS, 2006) – continuação. 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

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. 

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. 
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Tabela 3.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(GOIÁS, 2006) – continuação. 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

F 
Local de reunião de 

público 

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. 

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. 
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Tabela 3.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(GOIÁS, 2006) – continuação. 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

H 
Serviço de saúde e 

institucional 

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. 

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. 
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Tabela 3.2 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação segundo a Lei Estadual 15802 

(GOIÁS, 2006) – continuação. 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

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. 
 

3.1.2 Método do Tempo Equivalente 

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

(ABNT, 2012a) e a norma de dimensionamento das estruturas de aço de edifício em situação 

de incêndio - NBR 14323 (ABNT, 2012b) apresentam um procedimento que permite reduzir 

o TRRF em até 30 minutos nas edificações com características favoráveis à segurança contra 

incêndio, procedimento denominado como “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 



Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio 51 

 

__________________________________________________________________________________ 

D. A. de Sousa, G. P. Silva 

 

temperatura correspondente à máxima temperatura do elemento, com base na curva natural 

(SILVA, 2004). 

A redução segunda a norma NBR 15200 (ABNT, 2012a) é verificada da seguinte forma: se 

TRRF - 30 min < te ≤ TRRF, então TRRF poderá ser substituído por te; por outro lado, se te ≤ 

TRRF - 30 min, então TRRF poderá ser substituído por TRRF - 30 min, limitado 

inferiormente em 15 min. A determinação do tempo equivalente (te) é feita pela equação (3.1). 

Wqt snfie γγ07,0=  (3.1) 

Onde: 

snfiq γγ deve ser no mínimo igual a 300 MJ/m²; 

fiq  = valor característico da carga de incêndio específica do compartimento [MJ/m²]. Esse 

valor é informado na Tabela 3.3. 

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

equação (3.2).  

5,04,09062,0
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(3.2) 

Onde: 

H = altura do compartimento (distância do piso ao teto), em metros; 

Av = área de ventilação vertical para o ambiente externo do edifício, admitindo-se que os 

vidros das janelas quebrarão em caso de incêndio, em m²; 

Af = área do piso do compartimento, que é a área compreendida pelo perímetro interno das 

paredes de compartimentação, em m². 

Av/Af deve ser maior que 0,025; se maior do que 0,3, adota-se o valor de 0,3. 

γn = fator de ponderação determinado por γn = γn1 γn2 γn3 e apresentado na Tabela 3.4. Na 

ausência de algum meio de proteção, adota-se γn = 1. 
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γs = fator de ponderação determinado por γs = γs1 γs2. 

Onde: 

γs1 = fator de segurança determinado pela equação (3.3). Para γs1 < 1, deve ser adotado γs1 = 1 

e para γs1 > 3, adota-se γs1 = 3. 

?&@ = 1 +	A�:ℎ + 3=
10D  

(3.3) 

Onde: 

Af = área do piso do compartimento [m²]; 

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

γs2 = fator que depende do risco de ativação do incêndio e determinado pela Tabela 3.5. 

Tabela 3.3 - Valores das cargas de incêndio específicas segundo a NT 14 (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 

Galeria de quadros C-1/C-2 200 

Livrarias C-1/C-2 1000 
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Lojas de departamento ou centro de 
compras 

C-2 600 (800) 

Tabela 3.3 - Valores das cargas de incêndio específicas segundo a NT 14 (GOIÁS, 2014) - continuação. 

Ocupação/Uso Descrição Divisão 
Carga de incêndio (qfi) 

[MJ/m²] 

Comercial varejista 

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 

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 
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Tabela 3.4 - Fatores das medidas de segurança contra incêndio segundo a NT 8 (GOIÁS, 2014). 

Valores de γni 

Chuveiros automáticos Brigada contra incêndio Detecção automática 

γn1 = 0,60 γn2 = 0,90 γn3 = 0,90 

 

Tabela 3.5 - Valores de γs2 segundo a NT 8 (GOIÁS, 2014). 

γs2 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. 

O procedimento do tempo equivalente não é aplicável para a presença de mezaninos ou 

dúplex. Porém, SILVA (2014) sugere a seguinte estratégia para aplicação nestes casos: 

• A carga de incêndio característica específica pode ser determinada multiplicando o 

valor tabelado de qfi pela relação entre soma das áreas do mezanino (Amez) e de piso 

(Af) e a área de piso, ou seja, (Af + Amez)/Af ; 

• A altura do compartimento (H) é a altura total desconsiderando-se o mezanino. 

3.2 DIMENSIONAMENTO DE VIGAS DE CONCRETO 

No dimensionamento de vigas pelo método tabular da NBR 15200 (ABNT, 2012a) e do 

Eurocode 2 (CEN, 2004) deve-se considerar apenas a armadura longitudinal, haja vista que 

ensaios mostraram que o rompimento de peças de concreto em situação de incêndio ocorre 

normalmente por flexão ou por flexo-compressão. Nesse método de dimensionamento, basta 

atender às dimensões mínimas, organizadas em tabelas, exigidas em função do Tempo 

Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF). 
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3.2.1 Vigas biapoiadas 

A seção transversal da barra de aço numa viga em concreto armado é pequena em relação à 

seção do concreto. Devido a essa diferença, admite-se que a temperatura no centro geométrico 

da barra é igual à do concreto que o circunda e depende das características geométricas da 

viga e da distância da barra à face exposta ao fogo. As Tabelas 3.6 e 3.7 ilustram, para vigas 

biapoiadas, que para cada TRRF é exigida uma largura mínima para a viga e uma distância 

mínima da barra longitudinal à face de concreto exposta ao fogo. A Tabela 3.6 é proveniente 

da norma NBR 15200 e a Tabela 3.7 é proveniente do Eurocode 2. 

Para vigas de largura variável, bmín se refere ao mínimo valor de b medido ao nível do centro 

geométrico das armaduras, enquanto bw é a menor largura da alma, conforme a Figura 3.3. Na 

verificação de vigas de seção I, tanto a largura b quanto a altura efetiva, def, devem ser 

maiores do que bmín. O cálculo de def é definido na equação (3.4): 

21 5,0 dddef +=  (3.4) 

No caso de wbb 4,1≥  e 22 mínef bdb < , então c1 deve ser acrescido de: 

11 85,1 c
b

b

b

d
c w

mín

ef
≥










−  

(3.5) 

 

Figura 3.3 - Definição das dimensões para diferentes tipos de seção transversal de vigas (ABNT, 2012a e CEN, 

2004). 
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Buracos nas almas das vigas não afetam a resistência ao fogo se a área da seção transversal 

remanescente na zona de tração não for menor que 22 mínc bA = , onde bmín é dado pela tabela 

2.10 (CEN, 2004). 

Tabela 3.6 – Dimensões mínimas para vigas biapoiadas segundo a NBR 15200 (ABNT, 2012a). 

TRRF 

min 

Combinações bmin/c1 

(mm/mm) 

bwmin 

(mm) 

1 2 3 4 

30 80/25 120/20 160/15 190/15 80 

60 120/40 160/35 190/30 300/25 100 

90 140/60 190/45 300/40 400/35 100 

120 190/68 240/60 300/55 500/50 120 

180 240/80 300/70 400/65 600/60 140 

 

Tabela 3.7 – Dimensões mínimas para vigas biapoiadas segundo o Eurocode 2 (CEN, 2004). 

TRRF 

min 

Combinações bmin/c1 

(mm/mm) 
bwmin 

(mm) 
1 2 3 4 

30 80/25 120/20 160/15 200/15 80 

60 120/40 160/35 200/30 300/25 100 

90 150/55 200/45 300/40 400/35 100 

120 200/65 240/60 300/55 500/50 120 

180 240/80 300/70 400/65 600/60 140 

240 280/90 350/80 500/75 700/70 160 

3.2.2 Vigas contínuas  

No dimensionamento de vigas contínuas à temperatura ambiente, costuma-se redistribuir os 

momentos fletores atuantes sobre o apoio para o meio do vão. Em situação de incêndio o calor 

age na região inferior da viga, de modo que o momento fletor positivo se torna mais crítico, 

podendo ocorrer uma redistribuição dos momentos fletores positivo para os apoios. 
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Admitindo essa redistribuição de momentos, a Tabela 3.8 apresentada pela NBR 15200 

(ABNT, 2012a) e a Tabela 3.9 apresentada pelo Eurocode 2 (CEN, 2004) são indicadas para 

avaliar as dimensões mínimas em vigas contínuas ou pórticos em situação de incêndio. 

Os valores indicados nas Tabelas 3.8 e 3.9 somente poderão ser utilizados se o coeficiente de 

redistribuição de momentos à temperatura ambiente não exceder 15%. Caso contrário, deve-se 

utilizar a Tabela 3.6 ou a Tabela 3.7 para vigas biapoiadas ou realizar uma análise mais 

rigorosa. 

Tabela 3.8 – Dimensões mínimas para vigas contínuas ou vigas de pórticos segundo a NBR 15200 (ABNT, 

2012a). 

TRRF 

min 

Combinações bmin/c1 

(mm/mm) 
bwmin 

(mm) 
1 2 3 4 

30 80/15 160/12   80 

60 120/25 190/12   100 

90 140/37 250/25   100 

120 190/45 300/35 450/35 500/30 120 

180 240/60 400/50 550/50 600/40 140 

Tabela 3.9 – Dimensões mínimas para vigas contínuas ou vigas de pórticos segundo o Eurocode 2 (CEN, 2004). 

TRRF 

min 

Combinações bmin/c1 

(mm/mm) 

bwmin 

(mm) 

1 2 3 4 

30 80/15 160/12   80 

60 120/25 200/12   100 

90 140/35 250/25   100 

120 200/45 300/35 450/35 500/30 120 

180 240/60 400/50 550/50 600/40 140 

240 280/75 500/60 650/60 700/50 160 
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A NBR 15200 (ABNT, 2012a) e o Eurocode 2 (CEN, 2004) especificam que em vigas com 

TRRF ≥ 90 min, a área de aço negativa entre o centro do apoio e a distância de 0,3 Lef não 

deve ser menor que: 
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Onde: 

x = distância entre o centro do apoio e a seção considerada, onde efLx 3,0≤ ; 

Ascalc (x) = mínima armadura negativa localizada na distância "x"; 

Ascalc (0) = armadura negativa calculada conforme NBR 6118; 

Lef = comprimento efetivo do vão da viga, conforme item 14.6.2.4 da NBR 6118. 

Para prevenir uma falha por cisalhamento ou compressão no concreto de uma viga contínua 

no primeiro apoio intermediário, o Eurocode 2 (CEN, 2004) recomenda que a largura da viga 

e a espessura da alma deve ser acrescido, para TRRFs entre 120 e 240 minutos, de acordo 

com a Tabela 3.10, se as duas condições a seguir existirem: 

• Nenhuma resistência à flexão é provida nos apoios da extremidade, tanto para junta 

ou viga; 

• VEd>2/3VRd2 no primeiro apoio intermediário, onde VEd é a tensão de cisalhamento 

solicitante, com seu valor de cálculo, a temperatura ambiente e VRd2 é a força cortante 

resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto. 

Tabela 3.10 – Dimensões mínimas para vigas contínuas ou vigas de pórticos junto ao primeiro apoio 

intermediário segundo o Eurocode 2 (CEN, 2004). 

TRRF 
(min) 

Largura mínima da viga e espessura mínima da alma 

(mm) 

120 220 

180 380 

240 480 
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3.2.3 Armadura negativa 

As Tabelas 3.6 e 3.7 de vigas biapoiadas e as Tabelas 3.8 e 3.9 de vigas contínuas foram 

construídas com a hipótese de vigas com aquecimento em três faces. Os valores dessas tabelas 

também poderão ser utilizados para vigas com aquecimento nas quatro faces desde que sua 

altura seja superior ou igual à bmin e a área da seção transversal da viga seja superior ou igual 

a 2
minb2 .  

3.2.4 Armadura do canto 

Existe uma concentração de temperatura junto às bordas da face inferior das vigas. Quando 

houver apenas uma camada de armadura e a largura for inferior ao valor de bmín indicado na 

coluna 3 das Tabelas 3.6 e 3.7 de vigas biapoiadas ou na coluna 2 das Tabelas 3.8 e 3.9 de 

vigas contínuas, a norma NBR 15200 (ABNT, 2012a) e o Eurocode 2 (CEN, 2004) indicam 

que a distância do centro de gravidade da armadura à face inferior da viga (c1l) deve ser 10 

mm maior do que o valor de c1 indicado nas tabelas. 

Para que não haja dois cobrimentos diferentes na mesma viga, a NBR 15200 (ABNT, 2012a) 

permite c1l = c1, indicado nas tabelas. Porém, para as estruturas de concreto armado, as barras 

do canto devem ter seu diâmetro aumentado para o valor imediatamente superior ao valor 

calculado em temperatura ambiente, e para as estruturas de concreto protendido, a armadura 

do canto deve ter a sua força de protensão igual a 0,7 da indicada para a obra. O Eurocode 2 

não fornece esta alternativa ao aumento da distância c1. 

3.2.5 Redução de c1 e aumento do bmín 

Os valores de c1 indicados nas Tabelas 3.6 e 3.7 para vigas apoiadas e nas Tabelas 3.8 e 3.9 

para vigas contínuas, segundo a norma NBR 15200, foram determinados admitindo-se Sd,fi/Sd 

= 0,7 e As,calc/As,ef = 1, sendo que Sd,fi e Sd representam os valores de cálculo dos esforços 

solicitantes em situação de incêndio e a temperatura ambiente, respectivamente, e As,calc e As,ef 

representam a quantidade de armadura necessária, conforme a norma NBR 6118, e a 

realmente instalada, respectivamente. Caso a solicitação de cálculo em situação de incêndio 

seja menor que 70% da solicitação a temperatura ambiente e se garanta As,calc > As,ef, o valor 

da distância da barra à face exposta ao calor pode ser reduzida para: 
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A equação (3.7) é valida com as seguintes restrições: 0,7 ≤ As,calc/As,ef ≤ 1,0 e 0,4 ≤ Sd,fi/Sd ≤ 

0,7. Se As,calc/As,ef for menor que 0,7 , deve-se adotar o valor 0,7 e se Sd,fi/Sd for menor que 

0,4, deve-se adotar o valor  0,4. 

No caso do Eurocode 2 (CEN, 2004), as tabelas com o valor mínimo de c1 foram 

desenvolvidas a partir de uma temperatura crítica no aço igual a 500 °C. Para temperaturas na 

armadura diferentes desse valor, o cobrimento pode ser ajustado, aproximadamente, segunda 

a equação (3.8): 

)500(1,01 crc θ−=∆  (3.8) 

Essa fórmula é válida para CC cr °<≤° 700350 θ  e deve ser utilizada para alterar os valores 

informados nas Tabelas 3.7 e 3.9. O valor da temperatura crítica na armadura (θcr) é 

determinado a partir da Figura 5.1 do Eurocode 2 (CEN, 2004). Inicialmente, determina-se a 

tensão na armadura em situação de incêndio pela equação (3.9): 
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(3.9) 

Em seguida, determina-se o coeficiente ks(θcr) = σs,fi / fyk(20
0
C) e, por meio das equações 

(3.10), (3.11) e (3.12), determina-se a temperatura crítica na armadura (θcr). Se devido à 

presença de uma taxa de armadura maior que a necessária o coeficiente ks(θcr) for menor que 

0,6 para a armadura passiva, a temperatura crítica será ser maior que 500 °C, resultando em 

uma redução do cobrimento da armadura conforme indicado na equação (3.8). 

A redução da resistência à tração característica das barras de aço das armaduras passivas, das 

barras de aço das armaduras ativas e dos fios e cabos protendidos em função da temperatura 

θ  é mostrado nas equações (3.10), (3.11) e (3.12) respectivamente: 

0,1, =θsk  para CC °≤≤° 35020 θ  

150)350(4,00,1, −−= θθsk  para CC °≤≤° 500350 θ

(3.10) 
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200)500(5,061,0, −−= θθsk  para CC °≤≤° 700500 θ

500)700(1,01,0, −−= θθsk  para CC °≤≤° 1200700 θ  

 

0,1, =θsk  para CC °≤≤° 20020 θ  

200)200(45,00,1, −−= θθsk  para CC °≤≤° 400200 θ

150)400(45,055,0, −−= θθsk  para CC °≤≤° 550400 θ

650)550(1,01,0, −−= θθsk  para CC °≤≤° 1200550 θ  

(3.11) 

 

0,1, =θsk  para CC °≤≤° 10020 θ  

250)100(45,00,1, −−= θθsk  para CC °≤≤° 350100 θ

200)350(45,055,0, −−= θθsk  para CC °≤≤° 550350 θ

650)550(1,01,0, −−= θθsk  para CC °≤≤° 1200550 θ  

(3.12) 

O Eurocode 2 também recomenda que para membros tracionados ou vigas onde o projeto 

indique que a temperatura crítica na armadura (θcr) deva estar abaixo de 400 °C, a largura da 

seção transversal deve ser acrescida de acordo com a equação (3.13). 

)400(8,0mod crmínbb θ−+≥  (3.13) 

Uma alternativa ao aumento da largura da peça de concreto pode ser o ajuste da distância c1 

da armadura para obter a temperatura requerida. Isto requer a utilização de um método de 

cálculo mais preciso, como o encontrado no Anexo A do Eurocode 2 (CEN, 2004). 

3.2.6 Armadura em várias camadas 

Em situações onde as barras da armadura longitudinal estão posicionadas em mais de uma 

camada, a distância do centro de gravidade da armadura à face de concreto (c1m) deve ser o 

menor dentre os seguintes valores. 
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(3.14) 

em que: 

c1vi é a distância da barra i, de área Asi, ao fundo da viga; 

c1hi é a distância da barra i, de área Asi, à face lateral mais próxima. 

Os valores de c1m devem respeitar os valores mínimos de c1 especificados nas Tabelas 3.6, 

3.7, 3.8 e 3.9. 

3.2.7 Armadura ativa 

Os valores mínimos de c1 apresentados nas Tabelas 3.6 a 3.9 são válidos para vigas apoiadas 

com armadura passiva. No caso de utilização de armaduras ativas, a NBR 15200 (ABNT, 

2012a) e o Eurocode 2 (CEN, 2004) recomendam, que se deve acrescentar, aos valores 

indicados nas Tabelas 3.6 a 3.9, 10 mm para barras e 15 mm para cordoalhas. Em vigas 

protendidas, as ancoragens devem ser protegidas para que não haja perda de protensão em 

situação de incêndio. 

3.2.8 Revestimento 

No cálculo das dimensões mínimas de vigas conforme as tabelas para vigas apoiadas e para 

vigas contínuas, a norma NBR 15200 permite a consideração do revestimento quando forem: 

• revestimentos aderentes de argamassa de cal e areia (aderência à tração, de acordo 

com a NBR 13528 (ABNT, 2010), maior ou igual a 0,2 MPa) têm 67% de eficiência 

relativa ao concreto; 

• revestimentos de argamassa de cimento e areia aderentes (aderência à tração, de 

acordo com a NBR 13528, maior ou igual a 0,2 MPa) têm 100% de eficiência relativa 

ao concreto; 
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• revestimentos protetores à base de gesso, vermiculita ou fibras com desempenho 

equivalente podem ser empregados, desde que sua eficiência e aderência na situação 

de incêndio sejam demonstradas experimentalmente.  

O Eurocode 2 não faz menção sobre a utilização do revestimento no cálculo das dimensões 
mínimas. 

3.3 DIMENSIONAMENTO DE LAJES DE CONCRETO  

Para o dimensionamento de lajes de concreto armado em situação de incêndio, podem ser 

utilizadas as tabelas presentes na NBR 15200 (ABNT, 2012a). Essas tabelas fornecem as 

espessuras mínimas para lajes e capas de lajes nervuradas com aquecimento na face inferior, 

além da mínima distância da armadura inferior à face exposta ao incêndio (c1), em função dos 

TRRF. No caso de elementos protendidos os valores de c1 indicados nas tabelas 3.11 a 3.16 

devem ser acrescentados em 10 mm para barras e em 15 mm para fios e cordoalhas. 

Caso haja exigência de compartimentação, estão indicados nas tabelas valores mínimos da 

espessura da laje (h) para garantir a função corta fogo. Se não houver exigência de 

compartimentação, a espessura mínima das lajes pode ser calculada conforme especificado 

pela NBR 6118 (ABNT, 2014). 

As tabelas são para lajes simplesmente apoiadas e lajes contínuas. No caso de lajes apoiadas, 

a NBR 15200 considera como laje armada em duas direções aquela apoiada nas quatro 

bordas; caso contrário, a laje deve ser considerada como armada em uma direção.  

Para o uso das Tabelas 3.11 e 3.12, aplicam-se as mesmas exigências das vigas contínuas 

(Seção 3.2.2 deste trabalho) referentes à redistribuição de momentos e prolongamento das 

armaduras negativas no vão dos elementos estruturais. Caso contrário, as lajes contínuas 

devem ser tratadas como simplesmente apoiadas.  
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Tabela 3.11 - Dimensões mínimas para lajes simplesmente apoiadas sobre vigas segundo a NBR 15200 (ABNT, 

2012a). 

TRRF                                                                                                                         
min 

h* 

(mm) 

c1 (mm) 

Armada em duas direções Armada em uma 
direção ly/lx > 2 

ly/lx ≤ 1,5 1,5 ≤ ly/lx ≤ 2 

30 60 10 10 10 

60 80 10 15 20 

90 100 15 20 30 

120 120 20 25 40 

180 150 30 40 55 

     *Espessura mínima para garantir a função corta fogo. 

Tabela 3.12 - Dimensões mínimas para lajes contínuas sobre vigas segundo a NBR 15200 (ABNT, 2012a). 

TRRF 

Min 

h* 

(mm) 

c1 

(mm) 

30 60 10 

60 80 10 

90 100 15 

120 120 20 

180 150 30 

    *Espessura mínima para garantir a função corta fogo. 

As lajes lisas deverão respeitar as dimensões mínimas indicadas na Tabela 3.13. Já para as 

lajes nervuradas armadas em duas direções, deverão ser respeitadas as dimensões mínimas 

indicadas nas Tabelas 3.14 e 3.15.  

Para as lajes nervuradas armadas em uma direção, segundo a NBR 15200 deverão ser 

respeitadas as dimensões mínimas indicadas na Tabela 3.16 para as nervuras e os valores 

indicados na Tabela 3.11 (coluna para lajes armadas em uma direção) para a capa. Segundo o 

Eurocode 2 para as lajes nervuradas armadas em uma direção deverão ser respeitadas as 

dimensões mínimas indicadas na Tabela 3.9 para as nervuras e os valores indicados na Tabela 

3.11 (coluna para lajes armadas em uma direção) para a capa. 
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Tabela 3.13 - Dimensões mínimas para lajes lisas ou cogumelo segundo a NBR 15200 (ABNT, 2012a). 

TRRF 

Min 

h* 

(mm) 

c1 

(mm) 

30 150 10 

60 180 15 

90 200 25 

120 200 35 

180 200 45 

    *Dimensões mínimas para garantir a função corta fogo. 

Tabela 3.14 - Dimensões mínimas para lajes nervuradas simplesmente apoiadas segundo a NBR 15200 (ABNT, 

2012a). 

TRRF 

Min 

Nervuras 

Combinações de bmin/c1* 

(mm/mm) 

Capa** 

h/c1 

(mm/mm) 
1 2 3 

30 80/15 - - 60/10 

60 100/35 120/25 190/15 80/10 

90 120/45 160/40 250/30 100/15 

120 160/60 190/55 300/40 120/20 

180 220/75 260/70 410/60 150/30 

    *bmin corresponde à largura mínima da nervura no nível do centro geométrico das armaduras. 
    **h é a espessura mínima da laje para garantir a função corta fogo. 
 

Para garantir a função corta fogo das lajes, a NBR 15200 (ABNT, 2012a) permite a 

consideração do revestimento, nas condições apresentadas na Seção 3.2.8 deste trabalho, no 

cálculo da espessura mínima. Essa redução, porém, não é permitida para lajes lisas e 

cogumelo. A mesma consideração é feita no Eurocode 2, conforme mostrado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Consideração do revestimento para lajes de concreto pelo Eurocode 2 (CEN, 2004).

Tabela 3.15 - Dimensões mínimas para lajes nervuradas contínuas em pelo menos uma das bordas segundo a 

TRRF 

Min 

30 80/10

60 100/25

90 120/35

120 160/45

180 310/60

    *bmin corresponde à largura mínima da nervura no nível do centro geométrico das armaduras.
    **h é a espessura mínima da laje para garantir a função corta fogo.

Tabela 3.16 - Dimensões mínimas para lajes nervuradas armadas em uma só direção segundo a NBR 1520

TRRF 

min 

30 

60 
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Figura 3.4: Consideração do revestimento para lajes de concreto pelo Eurocode 2 (CEN, 2004).

Dimensões mínimas para lajes nervuradas contínuas em pelo menos uma das bordas segundo a 

NBR 15200 (ABNT, 2012a). 

Nervuras 

Combinações de bmin/c1* 

(mm/mm) 

1 2 3 

80/10   

100/25 120/15 190/10 

120/35 160/25 250/15 

160/45 190/40 300/30 

310/60 600/50 - 

corresponde à largura mínima da nervura no nível do centro geométrico das armaduras.
**h é a espessura mínima da laje para garantir a função corta fogo. 

Dimensões mínimas para lajes nervuradas armadas em uma só direção segundo a NBR 1520

(ABNT, 2012a). 

Nervuras 

Combinações de bmin/c1

(mm/mm) 

1 

80/25 

100/45 

66 

__________________________________________________________________________________ 

Figura 3.4: Consideração do revestimento para lajes de concreto pelo Eurocode 2 (CEN, 2004). 

 

Dimensões mínimas para lajes nervuradas contínuas em pelo menos uma das bordas segundo a 

Capa** 

h/c1 

(mm/mm) 

60/10 

80/10 

100/15 

120/20 

150/30 

corresponde à largura mínima da nervura no nível do centro geométrico das armaduras. 

Dimensões mínimas para lajes nervuradas armadas em uma só direção segundo a NBR 15200 

1 

2 

100/20 

120/40 
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Tabela 3.16 - Dimensões mínimas para lajes nervuradas armadas em uma só direção segundo a NBR 15200 – 
continuação. 

TRRF 

min 

Nervuras 

Combinações de bmin/c1 

(mm/mm) 

1 2 

90 130/60 150/50 

120 160/65 220/50 

180 220/80 - 

As tabelas apresentadas neste item para as lajes, recomendadas pela norma NBR 15200, são, 

basicamente, as mesmas indicadas pelo Eurocode 2 (CEN, 2004). A única menção específica 

ao Eurocode 2 diz respeito a lajes com TRRF maior que 90 minutos. Neste caso, pelo menos 

20% do total da armadura de flexão sobre os apoios intermediários, em cada direção, deve se 

prolongar até o meio do vão. Além disso, a distância c1 é determinada a partir da armadura 

localizada na camada mais inferior. 

3.4. DIMENSIONAMENTO DE PILARES DE CONCRETO 

Os métodos apresentados nos itens 3.4.1 e 3.4.2 a seguir são indicados para estruturas de nós 

fixos, mas também podem ser usados nas situações em que o deslocamento de segunda ordem 

possa ser desconsiderado em situação de incêndio. Como regra geral, deve-se ter o coeficiente 

γz ≤ 1,3, ou seja, os efeitos globais de segunda ordem em temperatura ambiente não podem 

ser maiores que 30% dos respectivos esforços de primeira ordem (SILVA, 2012). 

Na determinação do valor de c1 podem ser considerados os revestimentos, respeitando as 

regras descritas no item 3.2.8. Não é permitida, na determinação dos valores de h e b, a 

utilização do revestimento (SILVA, 2012). 
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3.4.1 Método Analítico  

Para o caso de pilares de concreto com mais de uma face exposta ao fogo, o tempo de 

resistência ao fogo pode ser determinado pela equação (3.15) (ABNT, 2012a), cujo valor deve 

ser superior ou igual ao TRRF. 

8,1

120
120 







 ++++
=

nbl RRRRR
TRF

αµ  
(3.15) 

Onde: 

EF = 83[1 − I��]  

E, = 1,60:�@ − 	30=, c1 em mm  

EK = 9,60:5 −	LM�,��=  

E+ = 0,09;′, para 190 mm ≤ b’ ≤ 450 mm  

E+ = 40,5	, para b’ > 450 mm  

EN = 0, se n ≤ 4   

EN = 12	se	Q > 4  

I�� =	ST�,��
S	�

 
(3.16) 

;′ =	 #UV
:+�W= para h ≤ 1,5b (3.17) 

;′ = 	1,2; para h > 1,5b  

Onde: 

n = número de barras longitudinais 

NSd,fi = valor de cálculo da força axial em situação de incêndio; 
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NRd = valor de cálculo da força normal resistente do pilar calculado à temperatura ambiente, 

incluindo os efeitos de segunda ordem e desconsiderando os efeitos das forças decorrentes do 

vento; 

Ac = área da seção transversal do pilar;  

b = menor dimensão da seção transversal do pilar; 

h = maior dimensão da seção transversal do pilar; 

c1 = distância entre o eixo da armadura longitudinal e a face do concreto exposta ao fogo; 

lef,fi = comprimento equivalente do pilar em situação de incêndio [m].  

O valor de lef,fi pode ser obtido a partir da análise em temperatura ambiente, da qual se obtém 

o comprimento de flambagem (lef) conforme Seção 15.6 da ABNT NBR 6118 (ABNT, 2014). 

Para os pilares dos pavimentos intermediários de edifícios com múltiplos pavimentos 

compartimentados verticalmente e com efeitos de segunda ordem à temperatura ambiente 

menores que 10% dos respectivos esforços de primeira ordem, pode ser assumido que lef,fi = 

0,5 lef. Já para o pavimento mais alto, a norma NBR 15200 (ABNT, 2012a) recomenda lef,fi = 

0,7 lef  e o Eurocode 2 (CEN, 2004) recomenda 7,05,0 , ≤≤ fiefl . Quando os efeitos globais de 

segunda ordem forem maiores que 10% dos respectivos esforços de primeira ordem, o valor 

de lef,fi poderá ser determinado por análise estrutural específica (ABNT, 2012a). 

Deve-se respeitar, ainda, os seguintes limites: 

A&
A 

	≤ 0,04 

25	YY	 ≤ 	 �@ 	≤ 80	YY 

;′ ≥ 190	YY 

<	 ≤ 0,15; 

LM�,�� 	≤ 6	Y 

Onde: 

As = área total da armadura longitudinal; 
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e = excentricidade de primeira ordem da força normal atuante em situação de incêndio, que 

pode ser assumida igual à excentricidade de primeira ordem da força normal atuante à 

temperatura ambiente, desconsiderando o efeito das forças decorrentes do vento. 

O Eurocode 2 recomenda, assim como a norma NBR 15200, a equação (3.15) para o cálculo 

do TRF em pilares de concreto. Entretanto, há algumas divergências em relação às equações 

auxiliares. A primeira divergência é no cálculo do parâmetro µR , que, segundo o Eurocode 2, 

deve ser feito pela equação (3.18). 
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183  

(3.18) 

Onde: 

cdc

yds

fA

fA
=ω = taxa mecânica do concreto a condições normais de temperatura; 

ccα = coeficiente relativo à força de compressão. O Eurocode 2 recomenda  1=ccα . 

A segunda divergência é no parâmetro fiefl , . Para a norma brasileira, 6, ≤fiefl  enquanto no 

Eurocode 2 deve-se ter 62 , ≤≤ fiefl . 

Há outras divergências entre as duas normas, como o valor de bmin. Para a NBR 15200 
bmín = 190 mm e para o Eurocode 2 bmín = 200mm. O Eurocode 2 também não cita como 

calcular o parâmetro bR se b’ > 450 mm nem como calcular b’ se h > 1,5b. 

3.4.2 Método Tabular  

O método tabular geral consiste na utilização das Tabelas 3.17 a 3.25 para o dimensionamento 

dos pilares de concreto armado em situação de incêndio (ABNT, 2012a e CEN, 2004). Para 

pilares com mais de uma face exposta ao fogo, pode-se empregar o método analítico disposto 

no item 3.4.1. Nos pilares em que a área de aço longitudinal for superior ou igual a 2% da 

área de concreto, é necessária uma distribuição uniforme das armaduras ao longo dos lados da 

seção de elemento para TRRF ≥ 90 minutos. 
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Para a utilização das Tabelas 3.17 a 3.25, define-se: 

� =	A&(/�
A ( �  

(3.19) 

Onde: 

ω  = taxa mecânica de armadura longitudinal; 

As = área total da seção das barras de aço longitudinais; 

Ac = área total da seção de concreto; 

(/� =	 �[\]3  = valor de cálculo da resistência do aço à temperatura ambiente, com γs = 1,0; 

( � =	 �V\]V  = valor de cálculo da resistência do concreto à temperatura ambiente, com γc = 1,0; 

�̂� =	 S_T�,��
0,7:A ( � +	A&(/�= 

(3.20) 

Onde: 

N0Sd,fi = valor de cálculo do esforço normal de compressão de primeira ordem em situação de 

incêndio, que pode ser assumido igual a 70% de N0Sd. Neste caso, N0Sd é o valor de cálculo do 

esforço normal de compressão de primeira ordem à temperatura ambiente desconsiderando o 

efeito das forças decorrentes do vento. 

< = 	�_T�,��
S_T�,��

 
(3.21) 

Onde: 

e = é a excentricidade de primeira ordem em situação de incêndio; 

M0Sd,fi = valor de cálculo do momento fletor de primeira ordem em situação de incêndio, que 

pode ser assumido igual a 70% de M0Sd Neste caso, M0Sd é o valor de cálculo do momento 

fletor de primeira ordem à temperatura ambiente desconsiderando o efeito das forças 

decorrentes do vento. 
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`�� =	 LM�,��a  
(3.22) 

Onde: 

lef,fi = comprimento efetivo do pilar em situação de incêndio; 

r = b c
UV é o raio de giração, sendo I a inércia da seção transversal do pilar; 

bmín é a mínima dimensão da seção transversal do pilar. 

No caso de não serem encontrados nas tabelas os valores procurados, é permitida a 

interpolação respeitando os limites inferiores e superiores. 
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Tabela 3.17 – Dimensões mínimas para pilares com ω = 0,1 e e = 10 mm para b ≤ 400 mm e e = 0,025b para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) 
λfi 

bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 150/25 150/25 150/25 

40 150/25 150/25 150/25 150/25 

50 150/25 150/25 150/25 200/25 

60 150/25 150/25 200/25 250/25 

70 150/25 150/25 250/25 300/25 

80 150/25 200/25 250/30:300/25 350/25 

60 

30 150/25 150/25 200/25 200/30:250/25 

40 150/25 150/25 200/25 250/25 

50 150/25 200/25 250/25 300/25 

60 150/25 200/40:250/25 250/40:300/25 350/30:400/25 

70 200/25 250/30:300/25 300/40:350/25 450/35:550/25 

80 200/30:250/25 250/40:300/25 400/30:450/25 550/60:600/35 

90 

30 150/25 200/25 200/50:250/25 250/30:300/25 

40 150/35:200/25 200/30:250/25 250/25 300/25 

50 200/25 250/25 300/25 350/50:400/25 

60 200/35:250/25 250/40:300/25 350/35:400/25 450/50:550/25 

70 250/25 300/35:350/25 400/45:550/25 600/40 

80 250/30:300/25 350/35:400/25 550/40:600/25 (a) 

120 

30 200/25 250/25 250/25 300/45:350/25 

40 250/25 250/25 300/25 400/25 

50 250/25 300/25 350/50:400/25 450/50:500/25 

60 250/25 350/25 450/40:500/25 550/50 

70 250/50:300/25 400/25 500/60:550/25 (a) 

80 300/25 450/40:500/25 600/45 (a) 

180 

30 250/25 250/25 350/25 400/50:450/25 

40 250/25 300/30:350/25 400/25 450/50:500/25 

50 250/50:300/25 350/50:400/25 450/40:500/25 550/60:600/35 

60 300/40:350/25 450/25 550/40:600/25 (a) 

70 350/35:400/25 500/25 600/80 (a) 

80 400/30:450/25 550/45:600/25 (a) (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
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Tabela 3.18 - Dimensões mínimas para pilares com ω = 0,1 e e = 0,25b para b ≤ 400 mm e e = 100 mm para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) λfi 
bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 150/25 200/30:250/25 300/30:350/25 

40 150/25 150/30:200/25 300/25 500/40:550/25 

50 150/25 200/40:250/25 350/40:500/25 550/25 

60 150/25 300/25 550/25 600/30 

70 200/25 350/40:500/25 550/30:600/25 (a) 

80 250/25 550/25 (a) (a) 

60 

30 150/30:200/25 200/40:300/25 300/40:500/25 500/25 

40 200/30:250/25 300/35:350/25 450/50:550/25 550/40:600/25 

50 200/40:300/25 350/45:550/25 550/30:600/30 600/55 

60 250/35:400/25 450/50:550/25 600/35 (a) 

70 300/40:500/25 550/30:600/25 600/80 (a) 

80 400/40:550/25 600/30 (a) (a) 

90 

30 200/40:250/25 300/40:400/25 500/50:550/25 550/40:600/25 

40 250/40:350/25 350/50:550/25 550/35:600/25 600/50 

50 300/40:500/25 500/60:550/25 600/40 (a) 

60 300/50:550/25 550/45:600/25 (a) (a) 

70 400/50:550/25 600/45 (a) (a) 

80 500/60:600/25 (a) (a) (a) 

120 

30 250/50:350/25 400/50:550/25 550/25 550/60:600/45 

40 300/50:500/25 500/50:550/25 550/50:600/25 (a) 

50 400/50:550/25 550/50:600/25 600/60 (a) 

60 500/50:550/25 550/55:600/50 (a) (a) 

70 500/60:600/25 600/60 (a) (a) 

80 550/50:600/25 (a) (a) (a) 

180 

30 400/50:500/25 500/60:550/25 550/60:600/30 (a) 

40 500/50:550/25 550/50:600/25 600/80 (a) 

50 550/25 600/60 (a) (a) 

60 550/50:600/25 600/80 (a) (a) 

70 600/55 (a) (a) (a) 

80 600/70 (a) (a) (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
 

 

 

 

 



Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio 75 

 

__________________________________________________________________________________ 

D. A. de Sousa, G. P. Silva 

 

Tabela 3.19 - Dimensões mínimas para pilares com ω = 0,1 e e = 0,5b para b ≤ 400 mm e e = 200 mm para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) λfi 
bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 400/40:550/25 500/25 (a) 

40 200/25 550/25 550/35:600/30 (a) 

50 250/30:300/25 550/30:600/25 (a) (a) 

60 300/40:550/25 600/25 (a) (a) 

70 400/40:550/25 (a) (a) (a) 

80 550/25 (a) (a) (a) 

60 

30 300/35:500/25 500/50:550/25 550/50:600/40 (a) 

40 350/40:550/25 550/40:600/30 (a) (a) 

50 450/50:550/25 550/50:600/40 (a) (a) 

60 550/30 600/80 (a) (a) 

70 550/35 (a) (a) (a) 

80 550/40 (a) (a) (a) 

90 

30 350/50:550/25 550/45:600/40 600/80 (a) 

40 500/60:600/30 550/60:600/50 (a) (a) 

50 550/40 600/80 (a) (a) 

60 550/50:600/45 (a) (a) (a) 

70 550/60:600/50 (a) (a) (a) 

80 600/70 (a) (a) (a) 

120 

30 550/40:600/30 550/50 (a) (a) 

40 550/50:600/45 600/70 (a) (a) 

50 550/55:600/50 (a) (a) (a) 

60 550/60:600/50 (a) (a) (a) 

70 600/70 (a) (a) (a) 

80 (a) (a) (a) (a) 

180 

30 550/50 600/80 (a) (a) 

40 550/60 (a) (a) (a) 

50 600/70 (a) (a) (a) 

60 (a) (a) (a) (a) 

70 (a) (a) (a) (a) 

80 (a) (a) (a) (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
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Tabela 3.20 - Dimensões mínimas para pilares com ω = 0,5 e e = 10 mm para b ≤ 400 mm e e = 0,025b para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) λfi 
bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 150/25 150/25 150/25 

40 150/25 150/25 150/25 150/25 

50 150/25 150/25 150/25 200/25 

60 150/25 150/25 150/25 200/30:250/25 

70 150/25 150/25 200/25 250/25 

80 150/25 150/25 200/30:250/25 300/25 

60 

30 150/25 150/25 150/30:200/25 200/35:250/25 

40 150/25 150/25 200/25 250/30:300/25 

50 150/25 150/35:200/25 200/40:250/25 250/40:350/25 

60 150/25 200/30:250/25 250/30:300/25 300/40:450/25 

70 150/25 200/35:250/25 250/40:350/25 350/45:600/25 

80 150/35:200/25 250/30:300/25 300/40:500/25 450/50:600/35 

90 

30 150/25 150/40:200/25 200/40:250/25 250/40:300/25 

40 150/25 200/35:250/25 250/30:300/25 300/40:400/25 

50 150/40:200/25 200/45:250/25 250/45:350/25 350/45:550/25 

60 200/25 250/35:300/25 300/45:400/25 400/50:600/35 

70 200/35:250/25 250/45:350/25 350/45:600/25 550/50:600/45 

80 200/45:250/25 250/50:400/25 400/50:600/35 600/60 

120 

30 150/35:200/25 200/40:250/25 250/45:300/25 350/45:500/25 

40 200/25 250/25 300/45:350/25 400/50:550/25 

50 200/40:250/25 250/45:300/25 350/45:450/25 450/50:600/25 

60 200/50:250/25 300/45:350/25 400/50:550/25 500/60:600/35 

70 250/35:300/25 350/45:450/25 500/50:600/40 600/45 

80 250/45:300/25 400/50:550/25 500/60:600/45 600/60 

180 

30 200/45:250/50 250/35:300/25 350/45:400/25 450/45:500/25 

40 250/25 300/45:350/25 450/25 500/55:600/50 

50 250/35:300/25 350/45:400/25 500/40:550/25 600/65 

60 300/40:350/25 450/25 500/60:600/55 600/80 

70 350/25 500/40:550/25 600/65 (a) 

80 400/30:450/25 500/55:600/45 600/80 (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
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Tabela 3.21 - Dimensões mínimas para pilares com ω = 0,5 e e = 0,25b para b ≤ 400 mm e e = 100 mm para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) λfi 
bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 150/25 150/25 200/30:250/25 

40 150/25 150/25 150/25 300/45:350/25 

50 150/25 150/25 200/30:250/25 350/40:450/25 

60 150/25 150/25 250/30:300/25 500/30:550/25 

70 150/25 150/35:200/25 350/30:400/25 550/35:600/30 

80 150/25 200/30:250/25 400/40:500/25 600/50 

60 

30 150/25 150/35:200/25 250/35:350/25 350/40:550/25 

40 150/25 200/30:300/25 300/35:500/25 450/50:600/30 

50 150/30:200/25 200/40:350/25 300/45:550/25 500/50:600/35 

60 150/35:200/25 250/40:500/25 400/45:600/30 600/45 

70 200/30:300/25 300/40:500/25 500/40:600/35 600/80 

80 200/35:300/25 350/40:600/25 550/55:600/40 (a) 

90 

30 150/35:200/25 200/45:300/25 300/45:550/25 550/50:600/40 

40 200/35:250/25 250/45:500/25 350/50:600/25 550/50:600/45 

50 200/40:300/25 300/45:550/25 550/50:600/35 600/55 

60 200/50:400/25 350/50:600/25 550/50:600/45 (a) 

70 300/35:500/25 400/50:600/35 600/50 (a) 

80 300/40:600/25 500/55:600/40 600/80 (a) 

120 

30 200/45:300/25 300/45:550/25 450/50:600/25 550/60:600/50 

40 200/50:350/25 350/50:550/25 500/50:600/40 600/55 

50 250/45:450/25 450/50:600/25 550/55:550/45 600/80 

60 300/50:500/25 500/45:600/40 550/60:600/60 (a) 

70 350/50:550/25 500/50:550/45 600/75 (a) 

80 400/50:600/25 500/55:550/50 (a) (a) 

180 

30 300/45:450/25 450/50:600/25 500/60:600/50  (a) 

40 350/50:500/25 500/50:600/25 600/60 (a) 

50 450/50:500/25 500/60:600/50 600/70 (a) 

60 500/50:600/25 550/60:600/55 (a) (a) 

70 500/55:600/35 600/65 (a) (a) 

80 500/60:600/55 600/75 (a) (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
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Tabela 3.22 - Dimensões mínimas para pilares com ω = 0,5 e e = 0,5b para b ≤ 400 mm e e = 200 mm para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) λfi 
bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 150/25 250/35:300/25 550/40:550/25 

40 150/25 150/30:200/25 300/35:450/25 550/30 

50 150/25 200/30:250/25 400/40:500/25 550/50:600/40 

60 150/25 200/35:300/25 450/50:550/25 (a) 

70 150/25 250/40:400/25 500/40:600/30 (a) 

80 150/25 300/40:500/25 550/50:600/40 (a) 

60 

30 150/30:200/25 200/40:450/25 450/50:550/30 550/50:600/40 

40 150/35:250/25 250/40:500/25 500/40:550/35 600/60 

50 200/35:300/25 300/45:550/25 500/55:550/40 (a) 

60 200/40:500/25 400/40:600/30 550/50:600/45 (a) 

70 200/40:550/25 500/40:550/35 600/60 (a) 

80 250/40:600/25 500/45:600/35 (a) (a) 

90 

30 250/40:450/25 300/50:500/25 500/55:600/40 600/80 

40 200/50:500/25 350/50:550/35 550/60:600/50 (a) 

50 250/45:550/25 500/45:550/40 600/60 (a) 

60 250/50:550/30 500/50:550/45 600/80 (a) 

70 300/50:550/35 550/50:600/45 (a) (a) 

80 350/50:600/35 550/60:600/50 (a) (a) 

120 

30 250/50:550/25 500/50:550/40 550/50 (a) 

40 300/50:600/25 500/55:550/45 550/60:600/55 (a) 

50 400/50:550/35 500/60:600/45 600/80 (a) 

60 450/50:600/40 550/50 (a) (a) 

70 500/50:550/45 550/60:600/55 (a) (a) 

80 550/60:600/45 600/70 (a) (a) 

180 

30 500/45:550/30 550/55 600/75 (a) 

40 500/50:600/40 550/60 (a) (a) 

50 500/60:550/50 600/70 (a) (a) 

60 550/50 600/75 (a) (a) 

70 550/60 (a) (a) (a) 

80 600/60 (a) (a) (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
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Tabela 3.23 - Dimensões mínimas para pilares com ω = 1,0 e e = 10 mm para b ≤ 400 mm e e = 0,025b para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) λfi 
bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 150/25 150/25 150/25 

40 150/25 150/25 150/25 150/25 

50 150/25 150/25 150/25 150/30:200/25 

60 150/25 150/25 150/25 200/30:250/25 

70 150/25 150/25 150/30:200/25 250/25 

80 150/25 150/25 200/30:250/25 250/30:300/25 

60 

30 150/25 150/25 150/25 200/40:300/25 

40 150/25 150/25 200/30:250/25 250/35:350/25 

50 150/25 150/30:200/25 200/40:250/25 250/40:350/25 

60 150/25 150/40:250/25 250/35:300/25 300/40:600/25 

70 150/25 200/35:250/25 250/40:400/25 350/40:450/35 

80 150/30:200/25 200/40:300/25 300/40:550/25 350/45:450/40 

90 

30 150/25 200/25 200/40:250/25 250/45:600/25 

40 150/25 200/35:250/25 250/35:350/25 300/45:600/30 

50 150/35:200/25 200/40:250/25 250/45:400/25 350/45:600/35 

60 150/40:250/25 250/55:300/25 300/45:550/25 400/50:600/40 

70 200/35:250/25 300/35:350/25 350/45:600/35 550/50:600/45 

80 200/40:300/25 300/40:500/25 350/50:600/40 550/65:600/55 

120 

30 150/40:200/25 200/45:250/25 250/40:400/25 400/40:600/25 

40 200/30:250/25 250/25 300/45:400/25 400/50:600/30 

50 200/40:250/25 250/35:300/25 350/40:550/25 550/45:600/40 

60 200/45:250/25 250/45:400/25 400/50:600/25 550/60:600/50 

70 250/25 350/35:450/25 550/40:600/35 600/70 

80 250/35:300/25 350/40:550/25 550/50:600/45 (a) 

180 

30 200/50:250/25 300/25 350/45:450/25 500/50:600/45 

40 250/25 300/45:350/25 450/45:550/25 550/60:600/55 

50 250/30:300/25 350/40:450/25 450/50:600/40 600/70 

60 250/40:350/25 350/50:500/25 550/55:600/50 600/80 

70 300/45:400/25 450/45:600/35 550/70:600/65 (a) 

80 350/40:450/25 550/50:600/40 600/75 (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
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Tabela 3.24 - Dimensões mínimas para pilares com ω = 1,0 e e = 0,25b para b ≤ 400 mm e e = 100 mm para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) λfi 
bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 150/25 150/25 200/30:300/25 

40 150/25 150/25 150/25 250/30:450/25 

50 150/25 150/25 200/25 300/35:500/25 

60 150/25 150/25 200/30:250/25 400/40:550/25 

70 150/25 150/25 250/35:300/25 500/35:600/30 

80 150/25 150/30:250/25 300/35:500/25 500/60:600/35 

60 

30 150/25 150/30:200/25 200/40:400/25 300/50:600/30 

40 150/25 150/40:250/25 250/40:500/25 400/50:600/35 

50 150/25 200/35:400/25 300/40:600/25 500/45:600/40 

60 150/30:200/25 200/40:450/25 400/40:600/30 550/40:600/40 

70 150/35:200/25 240/40:550/25 450/45:500/35 600/60 

80 200/30:250/25 300/40:550/25 500/50:600/40 600/80 

90 

30 200/25 200/40:300/25 250/40:550/25 500/50:600/45 

40 200/30:250/25 200/50:400/25 300/50:600/35 500/60:600/50 

50 200/35:300/25 250/50:550/25 400/50:600/40 600/55 

60 200/40:400/25 300/45:600/25 500/50:600/45 600/70 

70 200/45:450/25 300/50:600/35 550/55:600/50 (a) 

80 200/50:500/25 400/50:600/35 600/55 (a) 

120 

30 200/40:250/25 250/50:400/25 450/45:600/30 600/60 

40 200/45:300/25 300/40:500/25 500/50:600/35 (a) 

50 250/40:400/25 400/40:550/25 550/50:600/45 (a) 

60 250/50:450/25 400/50:500/35 600/55 (a) 

70 300/40:500/25 500/45:600/35 (a) (a) 

80 300/50:550/25 500/60:600/40 (a) (a) 

180 

30 300/35:400/25 450/50:550/25 500/60:600/45 (a) 

40 300/40:450/25 500/40:600/30 550/65:600/60 (a) 

50 400/40:500/25 500/45:600/35 600/75 (a) 

60 400/45:550/25 500/55:600/45 (a) (a) 

70 400/50:600/30 500/65:600/50 (a) (a) 

80 500/45:600/35 600/70 (a) (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
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Tabela 3.25 - Dimensões mínimas para pilares com ω = 1,0 e e = 0,5b para b ≤ 400 mm e e = 200 mm para b > 

400 mm (ABNT, 2012a e CEN, 2004). 

TRRF (mín) λfi 
bmín/c1 

νfi = 0,15 νfi = 0,3 νfi = 0,5 νfi = 0,7 

30 

30 150/25 150/25 200/30:300/25 500/30:550/25 

40 150/25 150/25 250/30:450/25 500/40:600/30 

50 150/25 150/30:200/25 300/35:500/25 550/35 

60 150/25 200/30:250/25 350/40:500/25 550/50 

70 150/25 200/30:300/25 450/50:550/25 (a) 

80 150/25 250/30:350/25 500/35:600/30 (a) 

60 

30 150/25 200/35:450/25 350/40:600/30 550/45:600/40 

40 150/30:200/25 200/40:500/25 450/50:500/35 600/60 

50 150/35:250/25 250/40:550/25 500/40:600/35 600/80 

60 200/30:350/25 300/40:600/25 500/50:600/40 (a) 

70 250/30:450/25 350/40:600/30 550/50:600/45 (a) 

80 250/55:500/25 450/40:500/35 600/70 (a) 

90 

30 200/35:300/25 250/50:550/25 500/50:600/40 600/70 

40 200/40:450/25 300/50:600/30 500/55:600/45 (a) 

50 200/45:500/25 350/50:600/35 550/50 (a) 

60 200/50:550/25 450/50:600/40 600/60 (a) 

70 250/45:600/30 500/50:600/45 600/80 (a) 

80 250/50:500/35 500/55:600/45 (a) (a) 

120 

30 200/50:450/25 450/45:600/25 550/55:600/50 (a) 

40 250/50:500/25 500/40:600/30 600/65 (a) 

50 300/40:550/25 500/50:600/35 (a) (a) 

60 350/45:550/25 500/60:600/40 (a) (a) 

70 450/40:600/30 550/60:600/50 (a) (a) 

80 450/45:600/30 600/65 (a) (a) 

180 

30 350/45:550/25 500/45:600/40 600/80 (a) 

40 450/45:600/30 500/60:600/45 (a) (a) 

50 450/50:600/35 500/70:600/55 (a) (a) 

60 500/45:600/40 550/70:600/65 (a) (a) 

70 500/50:600/40 600/75 (a) (a) 

80 500/55:600/45 (a) (a) (a) 

(a) Requer largura superior a 600 mm. Avaliação específica é requerida. 
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Na Tabela 3.26 é mostrada a dimensão mínima para a seção transversal de pilares expostos ao 

fogo em somente uma face e o valor de da distância c1 das armaduras, em função do TRRF. 

Tabela 3.26 – Dimensão mínima para pilares com uma face exposta ao fogo (ABNT, 2012a). 

TRRF (mín) bmín/c1 (mm/mm) 

30 155/25 

60 155/25 

90 155/25 

120 175/35 

180 230/55 

Na Tabela 3.27 é mostrada a dimensão mínima para a seção transversal de pilares paredes 

expostos ao fogo em somente uma face e o valor de da distância c1 das armaduras, em função 

do TRRF de acordo com a NBR 15200 (ABNT, 2012a). 

Tabela 3.27 - Dimensões mínimas para pilares parede (ABNT, 2012a). 

TRRF 
(mín) 

Combinações de bmín/c1 (mm/mm) 

µ fi = 0,35 µ fi = 0,7 

Uma face 
exposta 

Duas faces 
expostas 

Uma face 
exposta 

Duas faces 
expostas 

1 2 3 4 

30 100/10 120/10 120/10 120/10 

60 110/10 120/10 130/10 140/10 

90 120/20 140/10 140/25 170/25 

120 140/25 160/25 160/35 220/35 

180 180/40 200/45 210/50 270/55 

 

Para tirantes, os valores de bmín e c1 podem ser os mesmos indicadas na Tabela 3.6 e 3.7 para 

vigas biapoiadas. A área da seção transversal do tirante não pode ser menor que 2bmín
2. 

Quando a deformação excessiva do tirante afeta a capacidade resistente da estrutura, os 

valores de c1 devem ser acrescidos de 10 mm (ABNT, 2012a). 

3.5. DIMENSIONAMENTO DE PAREDES DE CONCRETO 

A norma NBR 15200 não apresenta recomendações para o projeto de paredes de concreto em 

situação de incêndio. Nesse sentido, a seguir é descrita a recomendação presente no Eurocode 

2 (CEN, 2004) 
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3.5.1 Paredes de concreto não portantes 

Quando se deseja que a parede de concreto apenas mantenha a sua integridade e a sua 

estanqueidade, ou seja, não possua função estrutural (paredes de vedação), a espessura 

mínima da parede é apresentada na Tabela 3.28. A verificação da distância c1 não se aplica 

neste caso. Se o concreto da parede for feito com agregados calcáreos, a espessura fornecida 

pela tabela 3.28 pode ser reduzida em 10%. Para evitar deformações excessivas provocadas 

pela temperatura e subsequente perda da integridade entre a parede e a laje, a relação entre a 

altura da parede e sua espessura não pode ultrapassar 40. 

Tabela 3.28 – Espessura mínima das paredes de concreto não portantes (CEN, 2004). 

TRRF Espessura mínima da parede de concreto (mm) 

30 60 

60 80 

90 100 

120 120 

180 150 

240 175 
 

3.5.2 Paredes de concreto portantes 

Para que paredes de concreto com função estrutural (paredes portantes) tenham adequada 

resistência ao fogo, elas devem respeitar os valores indicados na Tabela 3.29. A espessura 

mínima fornecida nessa tabela também pode ser utilizada para paredes de concreto simples. 

Se o concreto da parede for feito com agregados calcáreos, a espessura fornecida pela Tabela 

3.29 pode ser reduzida em 10%. 

Quando for necessária a utilização de paredes corta fogo e estas tiverem que ser resistentes à 

impactos, a espessura mínima para paredes de concreto com densidade normal não pode ser 

menor que: 

• 200 mm para paredes de concreto não armadas; 

• 140 mm para paredes de concreto portantes e armadas; 

• 120 mm para paredes de concreto não portantes e armadas; 
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Já a distância c1 na parede de concreto portante e armada não deve ser menor que 25 mm. 

Tabela 3.29 – Dimensões mínimas e distância c1 das paredes de concreto portantes (CEN, 2004). 

TRRF 

Dimensões mínimas (mm) (b/c1) 

µfi = 0,35 µfi = 0,7 

um lado 
exposto 

dois lados 
expostos 

um lado 
exposto 

dois lados 
expostos 

30 100/10 120/10 120/10 120/10 

60 110/10 120/10 130/10 140/10 

90 120/20 140/10 140/25 170/25 

120 150/25 160/25 160/35 220/35 

180 180/40 200/45 210/50 270/55 

240 230/55 250/55 270/60 350/60 
 

3.6. MÉTODOS SIMPLIFICADOS DE CÁLCULO 

Os métodos anteriormente descritos são, basicamente, tabulares. Sendo assim, eles são de 

fácil aplicação e utilizados para a verificação da segurança das estruturas em situação de 

incêndio. As normas também permitem o emprego de outros métodos simplificados, nos quais 

se busca determinar a resistência do elemento estrutural quando em situação de incêndio e 

para um determinado Tempo Requerido de Resistência ao Fogo. 

3.6.1 Método Simplificado da NBR 15200 

No método simplificado de cálculo da NBR 15200 (ABNT, 2012a) a avaliação da resistência 

ao fogo consiste em analisar se, para o TRRF requerido, a equação 3.23 é satisfeita. 

fidfid RS ,, ≤  (3.23) 

Onde: 

fidS , = valor de cálculo da solicitação em situação de incêndio; 

fidR , = valor de cálculo do esforço resistente em situação de incêndio; 

As solicitações de cálculo em situação de incêndio podem ser calculadas seguindo as 

recomendações da norma NBR 8681 (ABNT, 2003). Já os esforços resistentes de cálculo em 
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situação de incêndio podem ser determinados de modo semelhante aos métodos utilizados em 

temperatura ambiente. A diferença, neste caso, consiste na aplicação dos fatores de redução 

da resistência dos materiais em situação de incêndio ( θ,sk  e θ,ck ) e os coeficientes de 

minoração da resistência adequados à situação excepcional. Estes fatores de redução da 

resistência são calculados em função da temperatura no interior do elemento estrutural, 

portanto primeiramente deve-se definir o campo térmico da seção transversal. Essa 

distribuição de temperatura pode ser obtida na literatura técnica, no Anexo A do Eurocode 2 

(CEN, 2004) ou calculada em programas específicos de computador a partir do fluxo de calor 

determinado conforme o Anexo F da NBR 15200 (ABNT, 2012a). 

Após a determinação dos fatores de redução, deve-se adotar para o concreto e para o aço a 

resistência de cálculo média em situação de incêndio. No caso da resistência à flexão de vigas 

e lajes, essa média pode ser obtida distribuindo-se uniformemente na parte comprimida da 

seção de concreto e na armadura longitudinal a perda total de resistência de cada material 

(ALBUQUERQUE, 2012). Esse método está mais detalhado no capítulo 4 de exemplos de 

dimensionamento. 

Também podem ser aplicados métodos que consideram a seção transversal de concreto 

reduzida devido à exposição ao fogo de modo a diminuir a sua resistência. Dentre esses 

métodos, podem ser citados os métodos da isoterma de 500 °C e das zonas, que são descritos 

a seguir. 

O método simplificado não garante a função corta fogo. Caso a função corta fogo seja 

necessária em algum elemento, suas dimensões devem respeitar o mínimo estabelecido no 

método tabular ou o elemento deve ser verificado de acordo com os métodos avançados de 

cálculo ou com métodos experimentais. 

3.6.2 Método da Isoterma de 500 °C 

Esse método, apresentado no Eurocode 2 (CEN, 2004), pode ser aplicado a seções expostas 

tanto ao incêndio-padrão quanto a qualquer outro regime de incêndio, desde que este 

provoque isotermas semelhantes no elemento em análise. O método é válido para seções 

transversais em que as larguras possuam, no mínimo, as dimensões indicadas na Tabela 3.30. 
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Tabela 3.30 – Largura mínima da seção transversal para o uso do método da isoterma de 500 °C (CEN, 2004) 

TRRF 
(min) 

Largura mínima (mm) 

60 90 

90 120 

120 160 

180 200 

240 280 
 

O método consiste na redução da seção transversal do concreto, com o intuito de simular a 

perda de resistência do concreto. A região externa a isoterma de 500 °C é desprezada, pois o 

concreto nesta temperatura já perdeu consideravelmente sua resistência devido à ação do 

fogo. Segundo a hipótese adotada no método, considera-se que o concreto da seção residual, 

aquela interna à isoterma de 500 °C e, possui a mesma resistência característica à compressão 

em situação de incêndio e  a temperatura ambiente, ou seja, o fator de redução da resistência 

do concreto em função de temperaturas elevadas ( θ,ck ) é desconsiderado nos cálculos, como 

indicado na equação (3.24). 

ckficd ff =,  (3.24) 

Onde: 

ficdf , = resistência de cálculo à compressão do concreto em situação de incêndio; 

ckf = resistência característica à compressão do concreto a temperatura ambiente. 

As orientações do Eurocode 2 (CEN, 2004) para a redução de diferentes seções transversais 

são apresentadas na Figura 3.5. Após a determinação da isoterma, determina-se a nova 

largura, fib , e a nova altura efetiva, fid , da seção transversal excluindo o concreto de fora da 

isoterma de 500 °C. Os cantos arredondados das isotermas podem ser considerados 

aproximando a forma real dos mesmos a um quadrado ou retângulo. 
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Figura 3.5: Redução de seções de concreto armado com base no método da isoterma de 500 °C: (a) exposição ao 

fogo em três faces com zona tracionada exposta, (b) exposição em três faces com zona comprimida exposta e (c) 

exposição em quatro faces (viga ou pilar) (CEN, 2004). 

 

(a)                                                  (b)                                            (c) 

Pode acontecer, em alguns casos, de algumas barras ficarem de fora da seção transversal 

remanescente, mesmo assim elas devem ser consideradas no cálculo do momento resistente 

em situação de incêndio. Para tanto se deve determinar a temperatura no eixo das barras e 

aplicar seus respectivos coeficientes de redução de resistência. 

Este método não leva em consideração a perda de resistência no concreto, considerando 

somente a perda de resistência do aço. Entretanto no cálculo das forças resultantes devem-se 

aplicar tanto os coeficientes de ponderação das resistências ( fis,γ e fic,γ ) quanto o redutor do 

valor de cálculo da resistência à compressão do concreto ( fiα ), para a situação de incêndio. 

Se todas as barras estiverem posicionadas em camadas e possuírem o mesmo diâmetro, as 

seguintes expressões podem ser usadas para calcular a distância entre o eixo do centroide da 

armadura longitudinal e a face do concreto exposta ao fogo, c1.  

∑
∑

=
)(

)(1
1

θ

θ

v

vv

k

kc
c  

(3.25) 

 

Onde: 

c1ν = distância entre a face do concreto da seção transversal exposta ao fogo e a camada ν. 
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)(θvk = média do coeficiente de redução da resistência da barra de aço na camada v ; 

A média do coeficiente de redução da resistência da armadura na camada v  em função da 

temperatura é calculada de acordo com a expressão (3.26). 

v

i

v
n

k
k

∑
=

)(
)(

θ
θ  

(3.26) 

Onde: 

iθ = temperatura da barra de aço i na camada v ; 

)( ik θ = coeficiente de redução da resistência da barra de aço i a temperatura iθ ; 

vn = número de barras na camada v . 

Se forem somente duas camadas, a distância entre o eixo do centroide da armadura 

longitudinal e a face do concreto exposta ao fogo pode ser calculada usando a equação (3.27). 

12111 ccc =  (3.27) 

Onde: 

c11 = distância entre a face do concreto da seção transversal exposta ao fogo e a camada 1; 

c12 = distância entre a face do concreto da seção transversal exposta ao fogo e a camada 2. 

Se as barras da armadura longitudinal possuírem diferentes diâmetros e estiverem distribuídas 

arbitrariamente, a média da resistência de um grupo de barras em função da temperatura, 

fisdfk .)(ϕ , pode ser calculada usando a expressão (3.28). 

∑

∑
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(3.28) 

Onde: 
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)( isk θ = é o coeficiente de redução da resistência da barra i; 

isdf , = é a resistência de cálculo da barra i a temperatura ambiente; 

iA = é a área da seção transversal da barra i; 

Neste caso, a distância c1 entre a face do concreto exposta ao fogo e o centroide de um grupo 

de barras é calculado de acordo a equação (3.29). 

∑

∑
=

i

iisdis

i

iisdisi

Afk
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,
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1
θ

θ

 

(3.29) 

Onde: 

ic1 = distância entre a face do concreto exposta ao fogo e a barra i. 

3.6.3 Método das zonas 

Este método, apresentado no Eurocode 2 (CEN, 2004), embora mais trabalhoso, possui 

resultados mais precisos do que o método das isotermas de 500 °C especialmente para os 

pilares. Este método é aplicável exclusivamente com a curva de incêndio-padrão (CEN, 

2004). 

A seção transversal é dividida em número, maior ou igual a três, de zonas paralelas de igual 

espessura (elementos retangulares) nas quais a temperatura média, a resistência média à 

compressão e o módulo de elasticidade (quando aplicável) podem ser avaliadas (Figura 3.6). 

A seção transversal efetiva é representada pela redução da seção transversal descontando a 

área danificada de espessura az dos lados expostos ao fogo. O ponto M é um ponto arbitrário 

na linha central usado para determinar a redução da resistência à compressão de toda a seção 

transversal efetiva.  

A determinação da largura da seção para o qual o método será aplicado (w) depende da 

quantidade de lados expostos ao fogo. Em peças retangulares com apenas uma face aquecida, 

tais como lajes ou mesas de vigas em T, w é igual às respectivas alturas. Para seções 
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retangulares em que duas faces opostas estão submetidas ao calor, tais como a alma de uma 

viga em T, admite-se esse parâmetro igual à metade da largura da peça. Para o fundo e final 

de peças retangulares expostas ao fogo, onde a largura é menor que a altura, o valor de az é 

igual aos valores calculados para os lados. 

Figura 3.6: Redução de diferentes seções transversais expostas ao fogo pelo método das zonas (CEN, 2004). 

 

A espessura da zona a ser descartada, az, deve ser determinada de acordo com os 

procedimentos listados a seguir (Figura 3.7).  

• Dividi-se w em, no mínimo, três zonas paralelas com larguras iguais; 

• Determina-se a temperatura no centro geométrico de cada uma dessas zonas; 

• Define-se o fator de redução da resistência à compressão do concreto para as 

temperaturas determinadas no centro geométrico de cada zona; 

• Por meio da equação (3.30), calcula-se o valor médio do coeficiente de redução de 

modo a considerar, na seção em análise, a variação de temperaturas em cada zona. 
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(3.30) 

Onde: 

n = número de zonas paralelas; 

ick θ, = fator de redução da resistência à compressão do concreto em função da temperatura θ  

da zona i; 

mck , = fator de redução médio da resistência à compressão do concreto. 

• Determina-se a temperatura no centro geométrico da seção total (Ponto M da Figura 

3.6) com base na largura e altura reais da peça; 

• Calcula-se o fator de redução da resistência à compressão do concreto para a 

temperatura anteriormente determinada; 

• Utiliza-se a equação (3.31) para se encontrar a largura da zona danificada, e a equação 

(3.32) para se encontrar a largura da zona danificada para pilares e paredes de concreto 

onde os efeitos de segunda ordem são relevantes. 
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Onde: 

w = largura da seção para a qual o método é aplicado; 

Mck θ, = fator de redução da resistência à compressão do concreto em função da temperatura θ  

do ponto M. 
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Figura 3.7: Divisão em zonas, de um elemento exposto ao fogo em ambos os lados, para o cálculo da redução de 

resistência e dos valores az (CEN, 2004). 

 

Após o cálculo da seção transversal reduzida, procede-se à determinação do momento fletor 

resistente em situação de incêndio, por equilíbrio de esforços. No método das zonas, ao 

contrário do método da isoterma de 500 °C, utiliza-se o fator de redução à resistência do 

concreto, Mck θ, , como indicado na equação (3.33). 

ckMcMcdficd fkff θθ ,,, ==  (3.33) 

Onde: 

Mcdf θ, = resistência de cálculo à compressão do concreto à temperatura θ  do ponto M. 

3.6.4 Método simplificado de cálculo para vigas e lajes 

Este método simplificado, apresentado no Eurocode 2 (CEN, 2004), somente se aplica onde o 

carregamento é predominantemente uniformemente distribuído e o cálculo a temperatura 

ambiente tenha sido baseado em análise linear ou análise linear com redistribuição máxima de 

15%. A aplicação do método para vigas ou lajes contínuas onde a redistribuição de momentos 

é maior que 15% é possível se nos apoios houver capacidade rotacional suficiente para as 

condições de exposição de incêndio exigidas. 
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Este método simplificado de cálculo é uma extensão do método tabular para vigas com três 

lados expostos ao fogo e lajes. O mesmo determina a resistência à flexão para situações onde 

a distância c1 possa ser menor do que aqueles exigidos pelas tabelas. As dimensões mínimas 

da seção transversal (bmín, bw, hs) dadas nas tabelas não devem ser reduzidas. O método não é 

válido para vigas onde, nas regiões de momento fletor negativo, a largura bmín ou bw é menor 

que 200 mm e a altura hs é menor que 2b. 

Para o cálculo de vigas e lajes simplesmente apoiadas deve ser verificado que: 

fiRdfiEd MM ,, ≤  (3.34) 

O máximo valor para o momento em situação de incêndio, MEd,fi, para carregamento 

predominantemente uniformemente distribuído pode ser calculado usando a equação (3.35). 

8

2
,

,
efffiEd

fiEd

lw
M =  

(3.35) 

Onde: 

fiEdw , = carregamento uniformemente distribuído em situação de incêndio; 

effl = vão efetivo da viga ou laje. 

O momento resistente em situação de incêndio, MRd,fi, pode ser calculado usando a equação 

(3.36). 
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=  

(3.36) 

Onde: 

sγ = fator de redução da resistência do aço; 

fis,γ = fator de redução da resistência do aço em situação de incêndio; 
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θ,sk = coeficiente de redução da resistência do aço em situação de incêndio para a temperatura 

θ ; a temperatura θ  pode ser encontrada usando a distância c1 no Anexo A do Eurocode 2; 

EdM = momento resistente em temperatura ambiente; 

exsA , = área de aço tracionada existente; 

reqsA , = área de aço tracionada requerido a temperatura ambiente. 

reqs

exs

A
A

,

, não deve ser maior que 1,3. 

Para o cálculo de vigas e lajes contínuas, o equilíbrio de momentos fletores e forças de 

cisalhamento deve ser garantido para todo o comprimento das vigas e lajes em situação de 

incêndio. A fim de satisfazer o equilíbrio em situação de incêndio, a redistribuição de 

momentos do vão para os apoios é permitida desde que haja armadura suficiente sobre os 

apoios para garantir a redistribuição em situação de incêndio. A armadura deve estender-se de 

modo a cobrira envoltória de momento fletor. 

Na ausência de cálculos mais precisos, o momento resistente sobre os apoios em situação de 

incêndio pode ser calculado usando a equação (3.37). 
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(3.37) 

Onde: 

sγ = fator de redução da resistência do aço; 

fis,γ = fator de redução da resistência do aço em situação de incêndio; 

EdM = momento resistente em temperatura ambiente; 

exsA , = área de aço tracionada existente; 
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reqsA , = área de aço tracionada requerido a temperatura ambiente; 

1c = distância entre o eixo da armadura longitudinal e a face do concreto exposta ao fogo; 

d = altura útil da seção transversal. 

reqs

exs

A

A

,

, não deve ser maior que 1,3. 

A equação (3.37) é válida somente se a temperatura máxima nos apoios não exceda 350 °C 

para barras de aço, e não exceda 100 °C para cabos protendidos. Para temperaturas maiores 

MRd,fi deve ser reduzido pelos coeficientes 
crsk θ, ou 

crpk θ, . 

A redução do comprimento, lbd,fi, requerido em situação de incêndio pode ser calculada 

usando a equação (3.38). 
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(3.38) 

O comprimento da barra deve estender-se sobre os apoios mais a distância lbd,fi. 

3.7. MÉTODOS AVANÇADOS DE CÁLCULO 

As normas apresentam, além dos métodos tabulares e simplificados, os métodos avançados de 

cálculo. Os métodos apresentados a seguir possuem um grau de dificuldade de aplicação 

maior que os tabulares e simplificados, porém são mais precisos. 

3.7.1 Métodos avançados de cálculo da NBR 15200 

A NBR 15200 (ABNT, 2012a) recomenda que os métodos avançados de cálculo devam 

considerar, pelo menos: 

• Combinação de ações em situação de incêndio composta rigorosamente com base na 

ABNT NBR 8681; 
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• Esforços solicitantes de cálculo acrescidos dos efeitos das deformações térmicas 

restringidas, desde que calculados por modelos não lineares capazes de considerar as 

profundas redistribuições de esforços que ocorrem; 

• Esforços resistentes calculados considerando as distribuições de temperatura conforme 

o TRRF; 

• Ambas as distribuições, de temperatura e de resistência, devem ser rigorosamente 

calculadas considerando as não linearidades envolvidas. 

A verificação da capacidade resistente deve respeitar o que a NBR 6118 (ABNT, 2014) 

estabelece. A determinação da distribuição de temperatura na estrutura e a verificação do 

isolamento térmico podem ser feitas analiticamente com o auxilio de programas que 

considerem adequadamente a distribuição de temperatura na edificação. Deve haver validação 

nos programas utilizados, os quais devem ser de uso consagrado internacionalmente ou ser 

avalizados por ensaios experimentais em estruturas. O atendimento aos requisitos de 

estanqueidade, quando exigidos, pode ser feito por ensaios experimentais do elemento, que 

deve apresentar função corta fogo, em escala reduzida de acordo com a ABNT NBR 5628 

(ABNT, 2001b). 

3.7.2 Métodos avançados de cálculo do Eurocode 2 

Segundo o Eurocode 2, os métodos avançados de cálculo devem providenciar uma análise 

realística da estrutura exposta ao fogo. Eles devem ser baseados em comportamento físicos 

fundamentados, levando a uma aproximação confiável do comportamento esperado para o 

componente estrutural em situação de incêndio. 

O Eurocode 2 recomenda que os métodos avançados de cálculo devam incluir modelos de 

cálculo para a determinação: 

• do desenvolvimento e distribuição da temperatura dentro da estrutura (modelo de 

análise térmica); 

• do comportamento mecânico da estrutura ou qualquer parte dela (modelo de análise 

mecânica). 
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Os métodos avançados de cálculo para a análise térmica devem ser baseados no conhecimento 

dos princípios e suposições da teoria da transferência do calor. O modelo de análise térmica 

deve conter as seguintes considerações: 

• ações térmicas relevantes especificadas no EN 1991-1-2 (CEN , 2002); 

• temperatura dependente das propriedades térmicas dos materiais. 

Na análise térmica a influência da umidade pode ser conservadoramente desprezada, os perfis 

de temperatura dos elementos de concreto armado podem ser avaliados desprezando a 

presença da armadura, e os efeitos da exposição térmica não uniforme e a transferência de 

calor para componentes adjacentes na edificação podem ser incluídos onde forem 

apropriados. 

Os métodos de cálculo para a análise mecânica devem ser baseados no conhecimento dos 

princípios e suposições da teoria da mecânica das estruturas, levando em conta as mudanças 

nas propriedades mecânicas causadas pela temperatura. Os efeitos das deformações e tensões 

que surgirem pelo acréscimo de temperatura devem ser considerados. As deformações no 

estado limite último implícitos nos métodos de cálculo devem ser limitados, se necessário, 

para garantir a compatibilidade entre todas as partes da estrutura. Onde forem relevantes, os 

efeitos geométricos não lineares devem ser levados em conta no modelo mecânico. 

A deformação total da análise mecânica é assumida igual a: 

trcreepth εεεεε σ +++=  (3.39) 

Onde: 

thε = deformação térmica; 

σε = deformação instantânea devido a tensão; 

creepε = deformação devido à fluência; 

trε = deformação no estado transiente; 
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A capacidade de carga de membros individuais, ou estruturas inteiras, expostas ao fogo 

podem ser analisadas por análise plástica. A capacidade de rotação plástica das seções de 

concreto armado deve ser estimada levando em conta as deformações últimas do concreto e 

do aço na condição aquecida. A zona comprimida da seção, especialmente se diretamente 

exposta ao fogo, deve ser checada e detalhada com particular preocupação quanto ao spalling 

da camada de concreto comprimida. 

3.8. MÉTODOS DE CÁLCULO PARA CISALHAMENTO E TORÇÃO 

A NBR 15200 não apresenta critérios para verificação da capacidade resistente de peças de 

concreto ao cisalhamento quando expostas a situações de incêndio. Por essa razão, apresenta-

se a seguir as recomendações constantes no Eurocode 2 (CEN, 2004). 

A capacidade resistente ao cisalhamento e à torção podem ser calculadas de acordo com os 

métodos apresentados no Eurocode 2 (CEN, 2004) usando as propriedades dos materiais 

reduzidas e a redução da pré-tensão de cada parte da seção transversal. Quando usado os 

métodos simplificados de cálculo, os métodos de cálculo para cisalhamento e torção podem 

ser usados diretamente na seção transversal reduzida. 

Quando os métodos de cálculos simplificados são usados e nenhuma armadura de 

cisalhamento for colocada ou a resistência ao cisalhamento depender da redução da 

resistência à tração do concreto, o comportamento do cisalhamento real do concreto a 

temperaturas elevadas deve ser considerado. Na ausência de informações mais precisas sobre 

a redução da resistência a tração do concreto, os valores de θ,ctk  podem ser aplicados (CEN, 

2004). 

Para a avaliação da resistência a solicitações normais, os perfis de temperaturas podem ser 

determinados sem levar em conta a presença da armadura e atribuindo a temperatura do 

concreto à armadura no mesmo ponto. Esta aproximação é aceitável para a armadura 

longitudinal, mas não é totalmente verdade para os estribos que passam por zonas de 

diferentes temperaturas. Geralmente as quinas e a face inferior da viga são mais quentes que a 

face superior. Por isso, a temperatura nos estribos é menor que no concreto em volta e tende a 

se tornar uniforme ao longo de seu comprimento. Mesmo negligenciando este pequeno efeito 
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favorável, o estribo não deforma de forma homogênea ao longo de seu comprimento. Na 

verdade, a máxima tensão ocorre próxima à fissura ocasionada por cisalhamento ou torção.  

3.8.1 Procedimento para avaliação da resistência ao cisalhamento da seção 

de concreto armado 

O cálculo da redução da seção transversal é semelhante ao descrito no método das isotermas 

de 500 °C e no método das zonas. A determinação da resistência residual à compressão do 

concreto é igual ao apresentando nos métodos de cálculo simplificados, isto é, 20,, cdficd ff =  

no método da isoterma de 500 °C ou 20,,, cdMcficd fkf θ= quando aplicado o método das 

zonas. A determinação da resistência residual à tração do concreto é feita de forma análoga a 

determinação da resistência residual à compressão do concreto, isto é, 20,, ctdfictd ff =  dentro 

no método da isoterma de 500 °C ou 20,,, ctdMctfictd fkf θ= quando aplicado o método das 

zonas. 

A área de tensão efetiva é delimitada pela seção a-a (Figura 3.8). A temperatura de referência, 

Pθ , nos estribos é a mesma do ponto P. A temperatura do aço pode ser calculada por 

programas computacionais ou usando os perfis de temperaturas fornecidos no Anexo A do 

Eurocode 2 (CEN, 2004). A redução da resistência de cálculo do aço nos estribos deve ser 

calculada com a temperatura de referência, 20,,, sdsfisd fkf θ= . Os métodos de cálculo para 

calcular e avaliar o cisalhamento podem ser aplicados diretamente à seção transversal 

reduzida, usando a resistência reduzida do aço e do concreto. 

3.8.2 Procedimento para avaliação da resistência à torção da seção de 

concreto armado 

O cálculo da redução da seção transversal é igual ao mostrado no método das isotermas de 

500 °C e método das zonas. A determinação da resistência residual à compressão do concreto 

é semelhante ao apresentado nos métodos de cálculo simplificados, isto é, 20,, cdficd ff =  para 

a isoterma de 500 °C ou 20,,, cdMcficd fkf θ= quando aplicado o método das zonas. A 

determinação da resistência residual à tração do concreto é feita de forma análoga a 
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determinação da resistência residual à compressão do concreto

métodos da isoterma de 500 °C ou 

 

Figura 3.8: A temperatura de referência 

resistência ao cisalhamento. A área de tensão efetiva pode ser obtida no EN 1992

 

A temperatura de referência, 

Figura 3.9. A temperatura do aço pode ser calculada por programas computacionais ou usando 

os perfis de temperaturas fornecidos no Anexo A do Eurocode 2 (CEN, 2004). A redução da 

resistência de cálculo do aço nos estribos deve ser calculada com a temperatura de refe

20,,, sdsfisd fkf θ=  

Os métodos de cálculo para calcular e avaliar a torção podem ser aplicados diretamente à 

seção transversal reduzida usando a resistência reduzida do aço e do concreto como indicado 

acima. 
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Figura 3.9: A temperatura de referê

3.9. SPALLING 

O spalling é um dos mais complexos e pouco compreendidos fenômenos experimentado pelo 

concreto sob temperaturas elevadas. Este fenômeno consiste na expulsão, de forma explosiva 

ou não explosiva, de porções de concreto da superfície de elementos estruturais submetido

altas temperaturas e rápidas taxas de aquecimentos (FIB, 2007

3.9.1 Spalling explosivo

O spalling explosivo é considerado o tipo mais severo de 

estruturas de concreto em situação de incêndio. O 

formas: devido à pressão nos poros do concreto ou devido às tensões térmicas, Ambas são 

influenciadas pelos carregamentos aplicados. Os 

de forma isolada, dependendo das dime

concreto, e das características dos materiais. A ocorrência do 

                                                          
8
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Figura 3.9: A temperatura de referência 
Pθ  deve ser avaliada nos pontos P sobre a linha a

resistência à torção (CEN, 2004). 

é um dos mais complexos e pouco compreendidos fenômenos experimentado pelo 

concreto sob temperaturas elevadas. Este fenômeno consiste na expulsão, de forma explosiva 

ou não explosiva, de porções de concreto da superfície de elementos estruturais submetido

altas temperaturas e rápidas taxas de aquecimentos (FIB, 20078 apud KLEIN JUNIOR, 2011).

3.9.1 Spalling explosivo 

explosivo é considerado o tipo mais severo de spalling, que pode ocorrer em 

estruturas de concreto em situação de incêndio. O spalling explosivo pode ocorrer de duas 

formas: devido à pressão nos poros do concreto ou devido às tensões térmicas, Ambas são 

influenciadas pelos carregamentos aplicados. Os spallings podem ocorrer simultaneamente ou 

de forma isolada, dependendo das dimensões da seção transversal, do teor de umidade do 

concreto, e das características dos materiais. A ocorrência do spalling

                   

Fire design of concrete structures. Lausanne, Suiça: EPFL, 2007.
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máximo, pois hipóteses de cálculos podem ser invalidadas e diminuir drasticamente os níveis 

de segurança da estrutura em situação de incêndio (FIB, 20079 apud KLEIN JUNIOR, 2011). 

É improvável a ocorrência do spalling explosivo quando a umidade contida no concreto é 

menor que k% do peso. Acima de k% uma avaliação mais precisa do teor de umidade, do tipo 

de agregado, permeabilidade do concreto e da taxa de aquecimento deve ser feita. O valor de 

k é encontrado no anexo das normas nacionais europeias, sendo recomendado o valor de %3.  

Quando o método tabular for utilizado nenhuma verificação a mais é necessária para concreto 

de massa normal.  

Para vigas, lajes e membros tensionados, se o teor de umidade do concreto for maior que k% 

em massa, a influência do spalling explosivo na função suporte de carga pode ser analisado 

assumindo perda local de cobertura para uma barra de aço, ou para várias barras na seção 

transversal, e então verificar a redução da função suporte de carga da seção. Para esta 

verificação, a temperatura da armadura pode ser assumida como sendo igual a de uma região 

onde não ocorreu spalling. Esta verificação não é necessária para os membros estruturais em 

que o comportamento do spalling explosivo tenha sido checado experimentalmente ou uma 

proteção complementar é aplicada e verificada por testes. 

3.9.2 Queda do concreto 

A queda do concreto em um estágio último de exposição ao fogo deve ser evitada, ou 

considerada nos parâmetros de cálculo (resistência, integridade e isolamento). Onde a 

distância c1 for maior ou igual a 70 mm e testes não tenham sido feitos para mostrar que não 

ocorrerá queda do concreto, deve ser providenciado um reforço para a superfície do concreto. 

A malha de reforço da superfície deve ter um espaçamento não superior à 100 mm e diâmetro 

não menor que 4 mm. 

 

 

                                                           
9
 Idem 8. 
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3.10. JUNTAS 

O Eurocode 2 (CEN, 2004) recomenda que o cálculo de juntas deve ser baseado numa 

avaliação geral do comportamento da estrutura em situação de incêndio. As juntas devem ser 

detalhadas de forma a obedecer aos parâmetros necessários (resistência, integridade e 

isolamento) para a conexão dos elementos estruturais e garantir a estabilidade de toda a 

estrutura.  

Com relação ao critério de isolamento, de acordo com o Eurocode 2 (CEN, 2004), a largura 

das juntas não pode exceder o limite de 20 mm e elas não podem ser mais fundas que metade 

da espessura mínima do componente de separação. Para as juntas com profundidade maior e, 

se necessário, com a adição de produto selantes, a resistência ao fogo deve ser documentada 

com base em testes com procedimentos apropriados. 

3.11. CAMADAS PROTETORAS 

De acordo com o Eurocode 2 (CEN, 2004) o tempo requerido de resistência ao fogo também 

pode ser obtido com a aplicação de camadas protetoras. As propriedades e performances do 

material da camada protetora devem ser avaliadas usando testes com procedimentos 

apropriados. 

3.12. CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA 

O Eurocode 2 (CEN, 2004) possui uma seção exclusiva para o concreto de alta resistência. 

Nessa seção ele dispõe sobre regras adicionais para este tipo de concreto. O cálculo dos 

elementos estruturais deve levar em conta as propriedades do tipo do concreto e do risco de 

spalling.  

O concreto de alta resistência possui três classes de resistência: a classe 1 abrange os 

concretos C 55 e C 60; a classe 2 abrange os concretos C 70 e C 80 e a classe 3 abrange o 

concreto C 90. As propriedades e recomendações dadas em relação à exposição ao fogo 

correspondem à curva de incêndio padrão. Em situação de temperaturas elevadas, deve ser 

feito a redução da resistência, ckc ff θ, , com os valores dados na Tabela 3.31. 
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Tabela 3.31 – Redução da resistência do concreto de alta resistência à temperatura elevada (CEN, 2004) 

Temperatura no concreto ckc ff θ,  

θc Classe 1 Classe 2 Classe 3 

20 1,00 1,00 1,00 

50 1,00 1,00 1,00 

100 0,90 0,75 0,75 

200     0,70 

250 0,90     

300 0,85   0,65 

400 0,75 0,75 0,45 

500     0,30 

600     0,25 

700       

800 0,15 0,15 0,15 

900 0,08   0,08 

1000 0,04   0,04 

1100 0,01   0,01 

1200 0,00 0,00 0,00 
 

Em relação ao spalling, para os concretos do nível C 55 até C 80 e teor de sílica ativa menor 

que 6% do peso do cimento, as regras dadas na seção 3.9 se aplicam. Caso contrário, estes 

entram na mesma situação que os concretos do nível entre C 80 e C 90. Para os concretos do 

nível entre C 80 e C 90, o spalling pode ocorrer em qualquer situação de exposição ao fogo. 

Para evitá-lo, ao menos um dos seguintes métodos deve ser usado: 

• Utilização de uma malha de reforço com cobrimento nominal de 15 mm. Os ferros 

desta malha devem possuir um diâmetro maior que 2 mm e um espaçamento menor 

que 50 x 50 mm. O cobrimento nominal da armadura principal deve ser maior que 40 

mm; 

• Utilização de um tipo de concreto em que tenha sido demonstrado, por experiências ou 

por testes, que quando exposto ao fogo não ocorra spalling; 

• Utilização de camadas protetoras que tenha sido demonstrado que quando expostas ao 

fogo não ocorra spalling; 

• Incluir na mistura do concreto no mínimo 2 kg/m³ de fibras de polipropileno 

monofilamento. 
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Quanto às propriedades térmicas do concreto de alta resistência, valem as mesmas 

propriedades dos concretos convencionais. Entretanto, a condutividade térmica do concreto de 

alta resistência pode ser maior que a de concreto de resistência normal (CEN, 2004). 

A capacidade resistente de um concreto de alta resistência em situação de incêndio deve ser 

determinada considerando: 

• Exposições térmicas e consequentes campos térmicos no elemento; 

• Redução da resistência do concreto por causa da elevação da temperatura; 

• Efeitos de restrição de forças causadas pela expansão térmica; 

• Efeitos de segunda ordem. 

Os métodos simplificados da isoterma de 500 °C e das zonas também se aplicam ao concreto 

de alta resistência (CEN, 2004), porém com algumas adaptações. O cálculo da seção 

transversal reduzida do concreto é feito usando a profundidade da isotérmica de 500 °C, a500, 

aumentada por um fator k. O fator k permite a conversão da isoterma de 500 °C para 460 °C 

para o concreto da classe 1 e a conversão da isoterma de 500 °C para 400 °C para o concreto 

da classe 2. Os valores recomendados para o fator k são 1,1 para a classe 1 e 1,3 para a classe 

2. Para a classe 3, métodos mais precisos são necessários. Para o cálculo da seção transversal 

reduzida para pilares e paredes de concreto, a equação (3.40) deve ser usada (CEN, 2004). 

500,zz aka =  (3.40) 

A resistência à flexão de vigas e lajes em situação de incêndio pode ser calculada em função 

da seção transversal efetiva utilizando os métodos usados para concretos de resistência 

normal. Neste caso, porém, deve-se aplicar uma redução adicional ao momento resistente 

conforme equação (3.41). 

mfid kMM 500, =  (3.41) 

Onde: 

fidM , = momento de cálculo em situação de incêndio para concreto de alta resistência; 
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500M = momento baseado na seção transversal efetiva definida na isoterma de 500 °C; 

k = fator de redução, conforme Tabela 3.32. 

Tabela 3.32 – Fator de redução do momento para vigas e lajes confeccionadas com concreto de alta resistência 
(CEN, 2004). 

Item 
km 

Classe 1 Classe 2 

Vigas 0,98 0,95 

Lajes expostas ao fogo na zona de compressão 0,98 0,95 

Lajes expostas ao fogo na zona de tração, h1 ≥  120 mm 0,98 0,95 

Lajes expostas ao fogo na zona de tração, h1 = 50 mm 0,95 0,85 

*Para classe 3, métodos mais precisos são necessários. 
 

O método tabular pode ser usado para os concretos de alta resistência, assim como para os 

concretos de resistência normal, se as dimensões mínimas da seção transversal recomendadas 

para concretos de resistência normal forem acrescidas de: 

1)1( ck −   para paredes de concreto e lajes com um lado exposto ao fogo (3.42) 

1)1(2 ck −  para todos os outros elementos estruturais (3.43) 

Onde: 

k = fator que permite a conversão da isoterma de 500 °C para 460 °C para a classe 1 na 

Tabela 3.32 e a conversão da isoterma de 500 °C para 400 °C para a classe 2. Os valores 

recomendados são 1,1 para a classe 1 e 1,3 para a classe 2 . Para a classe 3 métodos mais 

precisos são necessários; 

c1= distância entre o eixo da armadura longitudinal e a face do concreto exposta ao fogo. 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

D. A. de Sousa, G. P. Silva 

CAPÍTULO 4 

EXEMPLOS DE DIMENSIONAMENTO 

Neste item são apresentados três exemplos de dimensionamento de estruturas de concreto em 

situação de incêndio, isto é, uma viga, uma laje e um pilar de concreto armado. O objetivo é 

ilustrar os métodos de dimensionamento da NBR 15200 (ABNT, 2012a) e do Eurocode 2 

(CEN, 2004). Além disso, procura-se apresentar a metodologia de verificação do programa 

TQS® para estruturas de concreto em situação de incêndio. Os elementos escolhidos fazem 

parte de um projeto baseado na estrutura do Centro de Aulas da Escola de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Goiás. 

4.1 APRESENTAÇÃO DO EXEMPLO 

Como já dito, os elementos utilizados nos exemplos foram retirados de um projeto baseado na 

estrutura do Centro de Aulas da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de 

Goiás. Foram escolhidas a viga VP60, a laje LP13 e o pilar P43. Nas figuras 4.1 a 4.6 são 

mostrados, respectivamente, o corte esquemático, a planta de forma do primeiro pavimento, o 

detalhe dos elementos utilizados nos exemplos, o corte X-X, o corte Y-Y e uma vista 3D do 

projeto utilizado neste trabalho elaborada no programa TQS®. 

Figura 4.1: Corte esquemático do projeto baseado na estrutura do Centro de Aulas da Escola de Engenharia Civil 

da Universidade Federal Goiás. 
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Figura 4.2: Planta de forma do primeiro pavimento do projeto baseado na estrutura do Centro de Aulas da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal Goiás. 

(Dimensões em cm). 
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Figura 4.3: Planta de forma do primeiro pavimento do projeto baseado na estrutura do Centro de Aulas da 

Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás (Detalhe dos elementos usados nos exemplos). 

 

Figura 4.4: Corte X-X do primeiro pavimento do projeto baseado na estrutura do Centro de Aulas da Escola de 

Engenharia Civil da Universidade Federal Goiás (Dimensões em cm). 

 

Figura 4.5: Corte Y-Y do primeiro pavimento do projeto baseado na estrutura do Centro de Aulas da Escola de 

Engenharia Civil da Universidade Federal Goiás (Dimensões em cm). 

 

 

 

Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio                                                                                                         109 

_________________________________________________________________________________ 

D. A. de Sousa, G. P. Silva 



Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio 110 

 

__________________________________________________________________________________ 

D. A. de Sousa, G. P. Silva 

 

Figura 4.6: Vista 3D no programa TQS® do projeto baseado na estrutura do Centro de Aulas da Escola de 

Engenharia Civil da Universidade Federal Goiás. 

 

De acordo com a Tabela 2.5, esse edifício está classificado como E-1. Pela Tabela 2.4, esse 

edifício possui um Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) de 60 minutos por ter 

12,24 metros de altura (ABNT, 2001a). 

Na Figura 4.7 são mostradas as dimensões e o detalhamento da viga VP60 em temperatura 

ambiente obtido do programa TQS®. Já na Figura 4.8 são mostrados os diagramas de força 

cortante e de momento fletor da viga VP60. Na Tabela 4.1 são mostrados os dados 

necessários para a verificação da viga VP60 em situação de incêndio. 

Na Figura 4.9 é mostrado um corte da laje LP13. Na Figura 4.10 é mostrada a armação 

negativa e na Figura 4.11 a armação positiva da laje LP13, ambas obtidas do 

dimensionamento dessa laje em temperatura ambiente no programa TQS®. Já na Tabela 4.2 

são mostrados os dados necessários para a verificação dessa laje em situação de incêndio. 
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Figura 4.7: Dimensões (em cm) e detalhamento da viga VP60 em temperatura ambiente obtido do programa 

TQS®. 

 

Figura 4.8: Diagrama de momento fletor e de força cortante da viga VP60 obtido do programa TQS®.(valores 

característicos). 

 

 

 

 



Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio 112 

 

__________________________________________________________________________________ 

D. A. de Sousa, G. P. Silva 

 

Tabela 4.1 – Dados para a verificação da Viga VP60 em situação de incêndio. 

Largura (b) 30 cm 

Altura (h) 60 cm 

Cobrimento 3 cm 

Vão 11,37 m 

Resistência do concreto (fck) 25 MPa 

Tensão de escoamento do aço (fyk) 500 MPa 

Força cortante máxima (Vk) 163,68 kN 

Momento fletor máximo positivo (���) 218,97 kNm 

Momento fletor máximo negativo (��
) 293,62 kNm 

 

Figura 4.9: Corte da laje LP13 (dimensões em cm). 

 

 

Tabela 4.2 – Dados para a verificação da laje LP13 em situação de incêndio. 

Altura (h) 20 cm 

Altura da capa (hcapa) 4 cm 

Base da nervura (bw) 9 cm 

Cobrimento 2,5 cm 

Menor vão (lx) 4,34 m 

Maior vão (ly) 11,16 m 

λ (ly/lx) 2,57 

Resistência do concreto (fck) 25 MPa 

Tensão de escoamento do aço (fyk) 500 MPa 
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Figura 4.10: Armação negativa da laje LP13 em temperatura ambiente obtida do programa TQS®.. 

 

Figura 4.11: Armação positiva da laje LP13 em temperatura ambiente obtida do programa TQS®.. 
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Na Figura 4.12 é mostrada a seção transversal e o detalhamento do 

P43 em temperatura ambiente obtido do programa TQS

dados necessários para a verificação do pilar P43 em situação de incêndio.

Figura 4.12: Seção transversal e detalhamento do 

Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio 

__________________________________________________________________________________

Na Figura 4.12 é mostrada a seção transversal e o detalhamento do primeiro

P43 em temperatura ambiente obtido do programa TQS®. Já na Tabela 4.3 são mostrados os 

dados necessários para a verificação do pilar P43 em situação de incêndio.

Figura 4.12: Seção transversal e detalhamento do primeiro lance do pilar P43 em temperatura ambiente obtido do 

programa TQS®.. 
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primeiro lance do pilar 

. Já na Tabela 4.3 são mostrados os 

dados necessários para a verificação do pilar P43 em situação de incêndio. 

lance do pilar P43 em temperatura ambiente obtido do 
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Tabela 4.3 – Dados para a verificação do pilar P43 em situação de incêndio. 

Menor dimensão da seção transversal (b) 25 cm 

Maior dimensão da seção transversal (h) 50 cm 

Cobrimento 2,5 cm 

Resistência do concreto (fck) 25 MPa 

Tensão de escoamento do aço (fyk) 500 MPa 

Força normal de compressão ( S�) 934 kN 

Força normal de compressão de primeira ordem em 

situação de incêndio ( fiSdN ,0 ) 

737 kN 

Momento fletor (�d) -59 kN.m 

4.2 VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO 

SEGUNDO O PROGRAMA TQS® 

Neste item são apresentados os resultados da verificação da estrutura em questão pelo 

programa de cálculo estrutural CAD/TQS®.  

O CAD/TQS® é um software desenvolvido pela empresa TQS Informática Ltda. utilizado no 

cálculo de estruturas em concreto armado, protendido, pré-moldado e alvenaria estrutural. Na 

utilização do CAD/TQS® para verificação de incêndio para estruturas de concreto armado, o 

programa utiliza método tabular presente na NBR 15200, para lajes e vigas. Para a verificação 

de pilares o programa permite que se verifique, também pela NBR 15200, ou pelo método 

proposto pelo Prof. Dr. Valdir Pignatta da Silva apresentado no artigo "Dimensionamento de 

pilares de concreto armado em situação de incêndio. Uma alternativa ao método tabular da 

NBR 15200:2004", publicado na revista "IBRACON Structures and Materials Journal", 

2008, v.1, n.4, p. 379 a 392 (TQS, 2009). 

Para a verificação de estruturas em situação de incêndio é necessário que o usuário determine 

o TRRF da edificação de forma manual, podendo reduzir esse tempo adotando o método do 

tempo equivalente, por exemplo (TQS, 2009). 

O cálculo da força normal em situação de incêndio atuante nos pilares é determinado de forma 

automática pelo software a partir do processamento do pórtico espacial ELU, podendo ser 

utilizado a envoltória FOGO ou a envoltória ELU. Em ambos os casos, os esforços em 
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situação de incêndio são estimados como 70% das solicitações em situação normal (TQS, 

2009). 

A definição do tipo de elemento (laje apoiada em vigas, lisa ou nervurada, viga biapoiada ou 

contínua, pilar normal ou parede), suas dimensões e a distância do eixo da armadura à face 

exposta ao fogo (c1) é realizada de acordo com os dados definidos no modelador estrutural e 

com o detalhamento da armadura. No cálculo de c1 pode ser considerado revestimento padrão 

definidos pelo usuário, de acordo com a NBR 15200 (TQS, 2009). 

Depois de estabelecidos os parâmetros, pode-se dar início à verificação do pórtico. Os 

elementos estruturais são verificados e em seguida é emitido um relatório. Os elementos que 

não passarem na verificação são identificados e apresentados ao usuário para que seja feita a 

adequação do elemento (TQS, 2009). 

As Figuras 4.13 a 4.15 apresentam os relatórios emitidos pelo TQS® para a verificação dos 

pilares, vigas e lajes, respectivamente. A Figura 4.16 apresenta a legenda do relatório e o 

TRRF usado na verificação. 

Figura 4.13: Relatório emitido pelo programa TQS® para verificação dos pilares em situação de incêndio. 
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Figura 4.14: Relatório emitido pelo programa TQS® para verificação das vigas em situação de incêndio. 

 

Figura 4.15: Relatório emitido pelo programa TQS® para verificação das lajes em situação de incêndio. 
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Figura 4.16: Legenda do relatório emitido pelo TQS® para a verificação da estrutura em situação de incêndio. 

 

Dos relatórios do programa TQS® para os elementos analisados, conclui-se que a viga VP60 e 

o primeiro lance do pilar P43 passaram na verificação em situação de incêndio pelo método 

tabular apresentado pela norma NBR 15200 (ABNT, 2012a) para um Tempo Requerido de 

Resistência ao Fogo de 60 minutos. Já a laje LP13 não passou na verificação em situação de 

incêndio, devendo ser redimensionada em temperatura ambiente.  

4.3 VERIFICAÇÃO PELA NBR 15200 E PELO EUROCODE 2 

Neste item é detalhada a verificação da viga VP60, da laje LP13 e do primeiro lance do pilar 

P43 pelos métodos tabulares e simplificados prescritos pela NBR 15200 e pelo Eurocode 2. 

Neste caso, a verificação pelo Eurocode 2 foi realizada apenas quando o método por ele 

prescrito era diferente do método de cálculo da NBR 15200. O Tempo Requerido de 

Resistência ao Fogo para esses elementos é de 60 minutos. 
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4.3.1 Viga de concreto armado 

Os dados da viga VP60 necessários para a verificação em situação de incêndio estão 

mostrados na Tabela 4.1. 

4.3.1.1 Método Tabular 

O método tabular para verificação de vigas em situação de incêndio foi mostrado no item 3.2. 

Para aplicação desse método, inicialmente é necessário o cálculo da distância do centro de 

gravidade da armadura longitudinal às faces da viga VP60. A distância horizontal (c1h) vale: 

( ) ( ) ( )
mmcmc h 90,8559,8

5

00,15166,9231,42
1 ==

×+×+×
=  

A distância vertical (c1v) vale: 

( )
mmcmc v 3,4663,4

5

163,035
1 ==

++×
=  

Logo, c1 é o menor valor entre c1h e c1v, isto é, �@ = 46,3	YY. 
Pelo método tabular, utilizando as Tabelas 3.8 e 3.9 para vigas contínuas e TRRF de 60 

minutos, tem-se: 

Pela NBR 15200: bmin/c1 = 120/25 ou 190/12 

Pelo Eurocode 2: bmin/c1 = 120/25  ou 200/12 

Como a largura e a distância do centro da armadura à face exposta ao fogo da viga VP60 são 

maiores que esses valores, pode-se concluir, pelo método tabular, que ela está segura em 

relação à situação de incêndio. Além disso, a largura da viga VP60 é maior que o valor 

mínimo de 100 mm recomendado pela NBR 15200 e pelo Eurocode 2. 

4.3.1.2 Método da isoterma de 500 °C 

Este método, apresentado pelo Eurocode 2 e descrito no item 3.6.2, pode ser aplicado em 

elementos que atendam as larguras mínimas apresentadas na Tabela 3.30 em função do TRRF 

exigido. Para o TRRF de 60 minutos, essa tabela exige uma largura mínima de 90 mm, o que 
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é atendido pela viga VP60, que possui largura de 300 mm. Portanto, o método da isoterma de 

500 °C pode ser aplicado a essa viga. 

Inicialmente, é necessário traçar as isotermas na seção transversal da viga, o que pode ser 

feito com o auxílio das isotermas apresentadas no Anexo A do Eurocode 2. Na Figura 4.17 

são mostradas as isotermas obtidas para um TRRF de 60 minutos, com a indicação da posição 

da armadura longitudinal da viga VP60. 

Figura 4.17: Seção transversal da viga VP60 com as isotermas.  

 

De posse das isotermas na seção transversal, é possível determinar a seção transversal 

reduzida, a qual é definida excluindo o concreto de fora da isoterma de 500 °C. Os cantos 

arredondados da isoterma são aproximados por retângulos, conforme mostrado na Figura 

4.18. Dessa figura, chega-se aos valores de bfi = 256,8 mm e hfi = 583,8 mm. 

 

 

 

 

        

    

 



Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio 121 

 

__________________________________________________________________________________ 

D. A. de Sousa, G. P. Silva 

 

Figura 4.18: Seção transversal reduzida da viga VP60. 

 

Na sequência, são determinados os coeficientes de redução da resistência da armadura em 

função da temperatura baseado nas isotermas mostradas na Figura 4.17. Inicialmente, é feita a 

verificação do momento fletor resistente positivo e, por essa razão, são tomadas apenas as 

armaduras na face inferior da viga. 

Selecionando a maior temperatura próxima ao centro das barras temos: nas barras 1 e 5 a 

temperatura é igual a 400 °C, logo, de acordo com a Tabela 2.3, θ,sk  = 1,0. Nas barras 2 e 4 a 

temperatura é igual a 300 °C, portanto θ,sk = 1,0. Finalmente, na barra 3 a temperatura é igual 

a 200 °C e θ,sk = 1,0. Conhecendo o coeficiente θ,sk  de cada barra, e tendo todas as barras o 

mesmo diâmetro, pode-se calcular um coeficiente médio mks θ,  que representa a redução de 

resistência de todas as barras. 

0,1
5

)0,1(1)0,1(2)0,1(2
, =

×+×+×
=mk s θ  

A força resultante de cálculo em situação incêndio na armadura tracionada ( fisdF , ) vale: 
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kNAk
f

F sms

fis

yk

fisd 4,785
4

2
51

1

50 2

,
, =







 ×
×××==

π

γ
θ  

Em seguida, calcula-se a força resultante de cálculo em situação de incêndio no bloco de 

concreto comprimido ( ficdF , ), isto é: 

kNcmyyAc
f

F fifi

fic

ck

fificd 57,54)68,25(
1

5,285,0
1

85,0

,
, =××

×
×==

γ
α  

Neste caso, o coeficiente de redução da resistência à compressão (αfi) é tomado igual a 1,0. 

Também foi introduzido o fator 0,85 multiplicando a resistência à compressão do concreto, o 

que representa o efeito de cargas de longa duração. Apesar de o incêndio ser uma ação 

excepcional e de curta duração, o mesmo pode ocorrer após longo período de vida da 

edificação, quando boa parte da fluência do concreto já ocorreu.  

Por equilíbrio de forças na seção transversal da viga, tem-se ficdF ,  igual a fisdF , . Logo, a única 

incógnita é a altura da linha neutra (yfi), que vale, portanto: 

cmy fi 39,14
57,54

4,785
==  

O momento resistente da seção transversal depende do braço de alavanca entre as resultantes 

de compressão e tração. Admitindo que na situação de incêndio o concreto esteja no estádio 

III com um bloco de compressão retangular de altura igual a yfi, o braço de alavanca vale: 

cm
y

dz
fi

fi 18,48
2

39,14
37,55

2
=−=−=  

Neste caso, admitiu-se que na situação de incêndio o concreto se encontra no Estádio III com 

tensão constante em todo o bloco de compressão. O momento resistente da seção transversal 

em situação de incêndio vale: 

kNmxzFzfAM fifisdmfisdsfiRd 41,3784818,04,785)( ,,, ==== θ  

De modo simplificado, o momento solicitante em situação de incêndio pode ser tomado igual 

a 70% do momento solicitante de cálculo a temperatura ambiente. O máximo momento fletor 

característico positivo a temperatura ambiente na viga VP60 vale 218,97 kNm. Logo, para a 

ação do momento positivo, essa viga se encontra segura em situação de incêndio, tendo em 
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vista que o momento MRd,fi é maior que 70% do momento fletor de cálculo à temperatura 

ambiente, isto é, 214,59 kNm. 

Para a verificação da segurança da viga em situação de incêndio quanto ao momento fletor 

negativo, é adotado o mesmo procedimento utilizado para o momento fletor positivo. Neste 

caso, adotam-se as mesmas isotermas da Figura 4.17 para viga aquecida em três faces, uma 

vez que se admite que o contrapiso impeça o aquecimento da face superior da viga em caso de 

incêndio. 

Da Figura 4.17 observa-se que a temperatura nas barras 6, 9 e 10 é igual a 300 °C, logo, de 

acordo com a Tabela 2.3, tem-se θ,sk  = 1,0. Já nas barras 7 e 8 a temperatura é igual a 100 °C 

e θ,sk = 1,0. Conhecendo o coeficiente θ,sk  de cada barra, e tendo todas as barras o mesmo 

diâmetro, pode-se calcular o coeficiente médio mks θ,  que represente todas as barras. 

0,1
5

)0,1(2)0,1(3
, =

×+×
=mk s θ  

A força resultante de cálculo em situação incêndio na armadura tracionada ( fisdF , ) vale: 

kNAk
f

F sms

fis

yk

fisd 50,1227)91,45(1
1

50

,
, =×××== θ

γ
 

Em seguida, calcula-se a força resultante de cálculo em situação de incêndio no bloco de 

concreto comprimido ( ficdF , ): 

kNcmyAc
f

F fi
fic

ck
fificd 57,54

85,0

,
, ==

γ
α  

Por equilíbrio de forças na seção transversal da viga ( ficdF ,  = fisdF , ), chega-se à altura da linha 

neutra: 

cmy fi 49,22
57,54

50,1227
==  

Na sequência, determina-se o braço de alavanca em relação à resultante de compressão no 

bloco de concreto comprimido: 
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cm
y

dz
fi

fi 25,42
2

49,22
50,53

2
=−=−=  

Neste caso, a altura útil (d) é obtida a partir da altura reduzida devido à isoterma de 500 °C 

descontando a distância ao centro de gravidade da armadura de flexão. O momento resistente 

da seção em situação de incêndio vale: 

kNmxzFM fifisdfiRd 62,5184225,050,1227,, ===  

O máximo momento fletor característico negativo a temperatura ambiente na viga VP60 vale 

293,62 kNm. Logo, essa viga se encontra segura em situação de incêndio, tendo em vista que 

o momento MRd,fi é maior que 70% do momento fletor de cálculo à temperatura ambiente, isto 

é,287,75 kNm. 

4.3.1.3 Método das zonas 

Este método, apresentado pelo Eurocode 2 e descrito no item 3.6.3, embora mais trabalhoso, 

possui resultados mais precisos que o método das isotermas de 500 °C. Para isso, deve-se 

calcular a espessura da zona a ser descartada (az). Primeiramente, divide-se a seção da viga 

em duas, e cada seção é dividida em seis zonas paralelas com larguras iguais.  

Em seguida, determina-se a temperatura de cada uma dessas zonas a partir das isotermas 

informadas no Anexo A do Eurocode 2 para um TRRF de 60 minutos, o  que resulta nas 

isotermas da Figura 4.19.  

Da Figura 4.19, é possível concluir, de modo a selecionar a maior temperatura, significativa, 

dentro de cada zona, que as temperaturas nas seis zonas definidas são:  

C

C
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Figura 4.19: Seção transversal da viga VP60 dividido em seis zonas para a determinação da espessura az (a 

escala do eixo vertical não coincide com a do eixo horizontal). 

 

De posse da temperatura no centro geométrico de cada zona, pode-se determinar o fator de 

redução da resistência à compressão do concreto, de acordo com a Tabela 2.1, temos: 

15,0
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Por meio da equação (3.30), calcula-se o valor médio do coeficiente de redução, de modo a 

considerar, na seção em análise, a variação de temperaturas em cada zona. 

781,0)15,075,095,000,100,100,1(
6

6

2,0
1

, =+++++×









−

=mck  

Tem-se que a temperatura no ponto M (θM), no meio da largura da viga, vale 20 °C, logo 

00,1, =
Mck θ . Utilizando a equação (3.31), pode-se determinar a largura da zona danificada. 
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Após o cálculo da largura da zona danificada, pode-se determinar a seção transversal reduzida 

que, neste exemplo, vale bfi = 23,42 cm e hfi = 56,71 cm. Em seguida, procede-se a 

determinação do momento fletor resistente em situação de incêndio. No método das zonas, ao 

contrario do método da isoterma de 500 °C, utiliza-se o fator de redução à resistência do 

concreto, Mck θ, , como indicado na equação (3.33). 

MPafkff ckMcMcdficd 25,21250,185,085,0 ,,, =××=== θθ  

Neste caso, também foi introduzido o fator 0,85 multiplicando a resistência à compressão do 

concreto, o que representa o efeito de cargas de longa duração.  

O cálculo do fator de redução da resistência do aço devido à temperatura ( θ,sk ) é igual ao 

realizado no método das isotermas de 500 °C. A força resultante de cálculo na armadura em 

situação de incêndio, para as barras solicitadas pelo momento fletor positivo ( fisdF ,  ), vale: 

kNAk
f

F sms

fis

yk

fisd 4,785
4

2
51

1

50 2

,
, =







 ×
×××==

π

γ
θ  

Em seguida, calcula-se a força resultante de cálculo em situação de incêndio no bloco de 

concreto comprimido ( ficdF , ): 

kNcmyyAc
fk

F fifi

fic

ckMc

fificd 77,49)42,23(
1

5,20,185,0
1

85,0

,

,
, =××

××
×==

γ
α

θ  

Por equilíbrio de forças na seção transversal da viga ( ficdF ,  = fisdF , ), determina-se a posição 

da linha neutra: 

cmy fi 78,15
77,49

4,785
==  

Determina-se, a seguir, o braço de alavanca em relação à resultante de compressão no bloco 

de concreto comprimido: 
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cm
y

dz
fi

fi 48,47
2

78,15
37,55

2
=−=−=  

Finalmente, o momento fletor resistente em situação de incêndio da seção vale: 

kNmzFM fifisdfiRd 91,3724748,04,785,, =×==
 

De modo simplificado, o momento solicitante em situação de incêndio pode ser tomado igual 

a 70% do momento solicitante de cálculo a temperatura ambiente. O máximo momento fletor 

característico positivo a temperatura ambiente na viga VP60 vale 218,97 kNm. Logo, para a 

ação do momento positivo, essa viga se encontra segura em situação de incêndio, tendo em 

vista que o momento MRd,fi é maior que 214,59 kNm. 

Para a verificação da segurança da seção ao momento fletor negativo, adota-se o mesmo 

procedimento utilizado para a verificação da segurança da viga ao momento fletor positivo. A 

força resultante de cálculo na armadura em incêndio da armadura ( fisdF , ) vale: 

kNAk
f

F sms

fis

yk

fisd 50,1227)91,45(1
1

50

,
, =×××== θ

γ
 

Em seguida calcula-se a força resultante de cálculo em situação de incêndio no bloco 

comprimido de concreto ( ficdF , ): 

kNcmyAc
fk

F fi

fic

ckMc

fificd 77,49
85,0

,

,
, ==

γ
α

θ  

Por equilíbrio de forças na seção transversal da viga ( ficdF ,  = fisdF , ), obtém-se: 

cmy fi 66,24
77,49

50,1227
==  

O braço de alavanca em relação à resultante de compressão no bloco de concreto comprimido 

vale: 

cm
y

dz
fi

fi 50,39
2

66,24
83,51

2
=−=−=

 

Logo, o momento fletor negativo resistente em situação de incêndio da seção vale: 
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kNmzFM fifisdfiRd 86,4843950,050,1227,, =×==  

O máximo momento fletor característico negativo a temperatura ambiente na viga VP60 vale 

293,62 kNm. Logo, essa viga se encontra segura em situação de incêndio, tendo em vista que 

o momento MRd,fi é maior que 287,75 kNm. 

4.3.2 Laje de concreto armado 

Os dados da laje LP13 necessários para a verificação em situação de incêndio estão mostrados 

na Tabela 4.2. 

Para aplicação do método tabular, inicialmente é necessário o cálculo da distância do centro 

de gravidade da armadura longitudinal às faces da laje LP13. A distância c1, medida da face 

inferior da laje, vale: 

�@ = 	0,5 + 2,5 = 3,0�Y = 30,0	YY 

Observando a dimensões dos vãos da laje temos que ela é armada uma só direção, pelo 

método tabular da NBR 15200, utilizando a Tabela 3.16 para lajes nervuradas armadas em 

uma só direção para TRRF de 60 minutos, tem-se: 

bmin/c1 = 100/45 → TRRF = 60 min 

bmin/c1 = 120/40 → TRRF = 60 min 

Logo, conclui-se que a distância c1 da laje e a largura da nervura são menores que o valor 

recomendado. 

Pelo método tabular segundo o Eurocode 2, utilizando a Tabela 3.9 para dimensões mínimas 

para vigas contínuas ou vigas de pórticos para TRRF de 60 minutos, tem-se: 

bmin/c1 = 120/25 → TRRF = 60 min 

bmin/c1 = 200/12 → TRRF = 60 min 

Portanto, conclui-se que a distância c1 da laje é maior do que o valor recomendado, porém a 

largura da nervura é menor que o valor recomendado. 
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Para a verificação da altura necessária da capa, tanto a NBR 15200 quanto o Eurocode 2 

recomendam a utilização da Tabela 3.11 para dimensões mínimas para lajes simplesmente 

apoiadas. Para o TRRF de 60 minutos, tem-se que a altura mínima é de 80 mm. Tendo a capa 

da laje apenas 40 mm, esta não atende o valor mínimo requerido. 

Portanto, de acordo com o método tabular da NBR 15200 e do Eurocode 2, a laje não está 

segura em situação de incêndio, o que confirma o resultado obtido com o programa TQS®. 

Para que a laje LP13 atenda a verificação do método tabular, a largura da nervura e a distância 

c1 deveriam obedecer a uma das combinações dadas pelas normas e a altura da capa deveria 

ser, no mínimo, de 80 mm. 

4.3.3 Pilar de concreto armado 

O objetivo desse exemplo é verificar um pilar de concreto armado em situação de incêndio 

pelos métodos analítico e tabular. Para isso, foi escolhido o pilar P43 do projeto em estudo. 

Foi analisado apenas o trecho do pilar entre a viga baldrame e o primeiro piso. Na Figura 4.12 

são mostradas as dimensões e o detalhamento desse pilar. Os dados do pilar necessários para a 

sua verificação são mostrados na Tabela 4.3. Foi admitido que o edifício é indeslocável, isto 

é, ?g 	≤ 1,1. 

4.3.3.1 Método Tabular Geral 

Para aplicação do método, inicialmente determina-se a taxa mecânica de armadura 

longitudinal:  

956,0

4,1

25
5025

15,1

500
09,49

=

××

×

==
cdc

yds

fA

fA
ω  

Em seguida, determina-se o raio de giração da seção transversal: 

cm
h

r 43,14
12

50

12
===  
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Com o raio de geração, determina-se a esbeltez do pilar. Neste caso, por se tratar do primeiro 

lance do pilar, o comprimento de flambagem em situação de incêndio foi tomada igual a 50% 

do comprimento do pilar. 

14,14
43,14

2045,0,
====

r

l

r

l effief
λ  

A excentricidade devida ao momento, em situação de incêndio, vale: 

m
N

M
e

fiSd

fiSd 056,0
737

597,0

,0

,0
=

×
==  

O parâmetro adimensional de força do pilar ( �̂�= vale: 

( )
189,0

0,1

10500
1009,49

0,1

1025
5,025,07,0

737

7,0 3
4

3

,0
=








 ×
××+

×
×××

=
+

=
−ydscdc

fiSd

fi
fAfA

N
υ 	 

A distância da armadura longitudinal à face exposta ao calor vale: 

cmc h 55,4
4

)25,18,05,2(4
1 =

++×
=  

cmc v 55,4
3

)25,18,05,2(3
1 =

++×
=  

Portanto c1 = 4,55 cm. 

As tabelas utilizadas na análise pela NBR 15200 e pelo Eurocode 2 são escritas em função da 

taxa de armadura, do comprimento de flambagem, do adimensional de força e da distância da 

armadura longitudinal à face exposta ao calor. Não há uma tabela exatamente com os mesmos 

dados desse pilar, logo foi adotada, a favor da segurança, uma tabela com as seguintes 

propriedades: ω = 0,5; mme 56= ; TRRF = 60 min; ` = 30; �̂� = 0,3; b = 250 mm e c1 = 45 

mm. Com essas propriedades e utilizando a Tabela 3.21, obtém-se que as dimensões do pilar 

P43 devem ser maiores que 150/35 ou 200/25. Portanto: 

bmin/c1 = 250/45 > 150/35 

bmin/c1 = 250/45 > 200/25 
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Logo, de acordo com o método tabular geral, este pilar está seguro em relação à situação de 

incêndio. Isso confirma o resultado obtido pelo programa TQS®.  

4.3.3.2 Método Analítico 

Neste método, o Tempo de Resistência ao Fogo é determinado pela equação (2.30). Para 

aplicação dessa equação, devem ser determinados os seguintes parâmetros: 

• EF = 83	[1 − I��]. O valor do parâmetro I�� para este pilar vale 0,24. Logo, EF = 

62,983. 

• E, = 1,60:�@ − 	30=. A distância da armadura à face (c1) vale 45,5 mm, portanto E, = 

24,8. 

• EK = 9,60:5 −	LM�,��=. O comprimento efeitvo de flambagem em situação de incêndio 

vale LM�,�� = 0,5 LM� = 2,04 m, portanto EK = 28,416. 

• E+ = 0,09;′. Neste caso ;′ = 	1,2; = 1,2	h	250 = 300	�Y, portanto E+ = 27. 

• EN = 12 

Logo: 

iE� = 120 j	k�		l�		m�		n�		o
@#_ p@,q = 190,66 minutos 

O cálculo acima foi feito de acordo com a NBR 15200. O Eurocode 2 sugere um modo 

diferente de calcular o EF. Os demais parâmetros são calculados iguais à norma brasileira e 

possuem os mesmos valores já informados. 

32,61
)956,0

1

85,0
(

)956,01(
x24,01x83

)
85,0

(

)1(
183R

cc

fi =
















+

+
−=



















ω+
α

ω+
µ−=µ  

Logo: 

iE� = 120 j	k�		l�		m�		n�		o
@#_ p@,q = 187 minutos 
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Tanto pela norma brasileira quanto pela norma europeia o Tempo de Resistência ao Fogo é 

maior que o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (60 minutos). Pode-se concluir que o 

pilar P43, segundo o método analítico, está seguro em relação à situação de incêndio. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por muito tempo a segurança contra incêndio foi relegada a segundo plano. Isto mudou aos 

poucos após ocorrências de várias tragédias com grande comoção social, dando início a 

diversas mudanças nas leis e o surgimento de recomendações, regulamentações e normas 

visando proteger o patrimônio e principalmente a vida.   

O órgão responsável pela fiscalização do cumprimento destas normatizações no Brasil é o 

Corpo de Bombeiros Militar de cada estado. Em Goiás o CBMGO possui capacidade técnica 

para fiscalizar projetos de arquitetura e projetos de combate a incêndio e pânico, porém em 

relação aos projetos de estruturas em situação de incêndio a corporação exige apenas um 

laudo técnico do engenheiro projetista responsável pela estrutura da edificação afirmando que 

todas as recomendações das normas técnicas foram respeitadas. 

Na NBR 15200 (ABNT, 2012a) constam métodos tabulares de cálculo para a verificação dos 

elementos estruturais, sendo estes simples e imprecisos. Ainda há para vigas o método gráfico 

(SILVA, 2012) e para pilares o método analítico, estes com precisão melhor do que os 

métodos tabulares. A NBR 15200 (ABNT, 2012a) recomenda, ainda, métodos alternativos, 

porém não especifica quais são esses métodos. Por essa razão, foram empregados os métodos 

simplificados do Eurocode 2 para a verificação da segurança de uma viga submetida à 

momento fletor. Esses métodos são relativamente simples de serem aplicados, desde que se 

conheça o perfil das isotermas a seção transversal. Além do mais, eles são mais precisos que 

os métodos tabulares. 

A área de segurança estrutural em situação de incêndio já avançou bastante, porém ainda 

necessita de aprimoramento e desenvolvimento de novos métodos de cálculo mais precisos e 

práticos para que o objetivo das regulamentações modernas de proteger a vida seja 

plenamente alcançado. 
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