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RESUMO 

 

A maioria dos materiais estruturais de Construção Civil tem suas propriedades mecânicas 

reduzidas, quando submetidos a temperaturas elevadas. Por isso, a capacidade resistente das 

estruturas de concreto armado dos edifícios pode ser reduzida devido à ação térmica de 

incêndios. 

Se os meios de proteção ativa dos edifícios não forem eficientes, o incêndio desenvolve-se em 

proporções catastróficas. A temperatura dos elementos estruturais se eleva o suficiente para 

induzir à redução da resistência e rigidez e, por conseguinte, à ruptura localizada ou até ao 

colapso progressivo do edifício.  

O objetivo principal da segurança contra-incêndio é a proteção à vida dos ocupantes das 

edificações. 

Este trabalho tem o objetivo de fornecer informações às futuras revisões de normas 

pertinentes ao projeto de estruturas de concreto e às pesquisas subseqüentes e contribuir à 

escassa literatura técnica em português sobre o tema. São apresentados: os efeitos do calor 

sobre as propriedades térmicas e mecânicas dos materiais – concreto e aço – e suas influências 

sobre o comportamento estrutural de edifícios de concreto armado, os métodos de cálculo 

disponíveis na literatura técnica internacional para o projeto de estruturas de concreto armado 

em situação de incêndio e proposta de um método simplificado expedito mais preciso para o 

projeto de elementos submetidos à flexão simples e normal composta para os padrões 

geométricos e características do concreto usuais no Brasil.  

 

Palavras-chave: incêndio, segurança estrutural, concreto armado, projeto estrutural. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The thermal and mechanical properties of building materials are reduced at high temperatures, 

and the structural resistance of reinforced concrete buildings, as well. 

If the means of active protection are not efficient the fire will develop and the consequential 

increase in temperature can take an important role on the local failure of a single member or 

the progressive collapse of the building.  

The structural design must take into account the possibility of a fire happening as an 

accidental action during the lifetime of the building, aiming mainly at the protection of the 

users’ lives.  

This doctoral thesis aims to contribute to the development of the technical references in 

Portuguese about the fire design of reinforced concrete structures, to stimulate further 

researches and afterwards standard reviews related to the structural design in fire of reinforced 

concrete buildings.  

The work reviews the heat effects on the thermal and mechanical properties of the materials 

and the consequential impact on the structural behaviour of reinforced concrete buildings, the 

calculation methods available in the international technical reference for the fire design of 

reinforced concrete structures and presents a proposal of an optimized simplified calculation 

method for the members under simple bending or composed axial-moment load, considering 

the geometric and concrete characteristics very usual in Brazil.  

 

Keywords: fire, structural safety, reinforced concrete, fire design. 
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CAR concreto de alta-resistência 

CEB Comité Euro-International du Béton 

CEN Comité Européen de Normalisation 

CG centro geométrico 

CIB Conseil International du Bâtiment 

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

DTU Document Tecnhique Unifié 

DTIC deformação térmica induzida pelo carregamento à temperatura elevada 

EC Eurocode (European Standard) 

ELS Estados Limites de Serviço 

ELU Estado(s) Limite(s) Último(s) 

EN Euronormme (European Standard) 

EUA Estados Unidos da América 

eq. equação 

eqs. equações 

FIB Fédération Internationale du Béton 

FIP Fédération Internationale de la Précontrainte 

FSD Fire Safety Design AB 

ineq. inequação 

ineqs. inequações 

ISE Institution of Structural Engineers 

ISO International Organization for Standardization 

IT Instrução Técnica 



 

NB Norma Brasileira 

NBR Norma Brasileira Regulamentada 

PCI Portland Cement Industry 

TRF Tempo de Resistência ao Fogo 

TRRF Tempo Requerido de Resistência ao Fogo 

UE União Européia 
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Letras latinas maiúsculas 

 

A fator que considera o risco de ativação do incêndio em função do tipo da 

ocupação do compartimento; 

domínio dos elementos, i.e., a região discretizada da seção aquecida. 

Ac área da região comprimida da seção de concreto. 

Aci área do elemento finito “i” de concreto na região comprimida da seção. 

Af área de piso. 

Ah área total das aberturas horizontais do compartimento 

Ai área da camada “i” do elemento de compartimentação. 

As área total de aço da armadura. 

Asi área da seção transversal da armadura “i”. 

Asi área da seção transversal da barra “j” na camada de armadura “i”. 

Asj área da barra de aço “j” da armadura na região tracionada da seção. 

At área total do compartimento, incluindo a área das aberturas. 

AT área total da edificação, incluindo a área das aberturas e do piso de um 

pavimento-tipo. 

Av área total das aberturas verticais do compartimento. 

C tensor capacidade térmica, i.e., do produto da massa específica (ρ) pelo calor 

específico por unidade de peso (c) em função da temperatura para as direções x, 

y, e z. 

E fator que considera as medidas construtivas de proteção passiva da edificação 

relacionadas à compartimentação, saídas de emergência e rotas de fuga. 

Ec módulo de elasticidade do concreto à temperatura ambiente. 



 

Ec,θ módulo de elasticidade do concreto à temperatura elevada θ. 

Em módulo de elasticidade do material à temperatura ambiente. 

Em,θ módulo de elasticidade do material à temperatura elevada θ. 

Es resistência característica do concreto à compressão à temperatura ambiente. 

Es,θ módulo de elasticidade do aço à temperatura elevada θ (°C). 

Fc valor de cálculo do esforço resultante da área de concreto. 

Fd valor de cálculo da ação total para a situação normal; 

valor de cálculo das combinações últimas normais ou combinações últimas 

excepcionais. 

Fd,fi valor de cálculo da ação total para a situação de incêndio; 

valor de cálculo das combinações últimas excepcionais para a situação de 

incêndio. 

FE carga crítica de Euler. 

FGi,k valor característico das ações permanentes. 

FGk valor característico da soma das ações permanentes. 

Fgk valor característico das ações permanentes. 

Fh esforço horizontal adicional no topo do pilar em situação de incêndio 

FQ,exc valor da ação excepcional considerada. 

FQ1,k valor característico da ação variável considerada como ação principal para a 

combinação. 

FQj,k valor característico das ações variáveis para a situação excepcional considerada. 

Fqj,k valor característico das ações variáveis “j” para a situação excepcional de 

incêndio. 

FQk valor característico da ação variável. 

FR carga crítica de Rankine. 

Fs valor de cálculo do esforço resultante da área de aço 

Fεg,k valor característico das ações indiretas permanentes devido à retração. 



 

Fεq,k valor característico das ações indiretas variáveis devido à temperatura, na 

situação normal de uso. 

H altura do compartimento. 

Ic momento de inércia da seção de concreto não-fissurado. 

M fator de correção que depende do material estrutural; 

fator associado à mobilidade das pessoas em função da ocupação; 

momento total solicitante. 

M1 momento inicial ou de 1ª ordem. 

M2 momento de 2ª ordem. 

MRd valor de cálculo do momento fletor resistente em situação normal. 

MRd,fi valor de cálculo do momento fletor resistente em situação de incêndio. 

MRd,fi valor de cálculo do momento fletor resistente em situação de incêndio. 

MRd,fi(t) valor de cálculo do momento fletor resistente em situação de incêndio em 

função do tempo (t) de aquecimento. 

MSd valor de cálculo do momento fletor solicitante em situação normal. 

MSd,fi valor de cálculo do momento fletor atuante em situação de incêndio. 

MSd,fi valor de cálculo do momento fletor solicitante em situação de incêndio. 

N fator que considera as medidas normais de proteção relacionadas à eficiência e 

suficiência fornecimento de água via extintores e hidrantes, levando-se em conta 

até a pressão hidrostática corrente. 

R fator associado ao risco de incêndio. 

Rd valor de cálculo da capacidade resistente do elemento estrutural, para o estado 

limite último à temperatura ambiente. 

Rd,fi valor de cálculo da capacidade resistente do elemento estrutural em situação de 

incêndio. 

S fator que considera as medidas especiais de proteção relacionadas à eficiência 

dos meios de detecção e alarme e tempo-resposta da ação de brigadas de 

incêndio e do corpo de bombeiros. 



 

Sd valor de cálculo dos efeitos das ações; 

valor de cálculo solicitação em situação normal, obtido pela combinação normal 

de ações. 

Sd,fi valor de cálculo dos efeitos das ações mecânicas em situação de incêndio. 

T força de reação ao deslocamento horizontal de lajes. 

W fator relacionado à ventilação do ambiente. 

W fator relacionado à ventilação do ambiente. 

Xk valor característico “k” da variável aleatória X. 

Yk valor característico “k” da variável aleatória Y. 

Zk valor característico “k” da variável aleatória Z. 

 

 

Letras latinas minúsculas 

 

a fator associado à área do compartimento; 

altura do bloco de concreto comprimido no projeto à temperatura ambiente. 

a, b, c constantes do diagrama tensão-deformação do aço à temperatura elevada. 

afi altura do bloco de concreto comprimido no projeto em situação de incêndio. 

b inércia térmica do material; 

largura da seção de concreto. 

be distância entre as faces das nervuras. 

bi inércia térmica da camada “i” do elemento de compartimentação. 

bw largura da seção de vigas de concreto; 

largura das nervuras de lajes nervuradas. 

c associado à flamabilidade da carga de incêndio; 



 

calor específico do elemento de vedação do compartimento; 

calor específico por unidade de massa à temperatura ambiente; 

cobrimento das armaduras. 

c1 distância entre o CG da barra de aço e a superfície exposta ao calor mais 

próxima. 

c1hi distância entre o CG da barra “i” e a face lateral da viga, exposta ao calor. 

c1i distância entre o CG da camada de armadura “i” e a face mais próxima exposta 

ao calor da viga. 

c1m distância média entre os CG’s das barras arranjadas em diversas camadas e a 

face aquecida mais próxima. 

c1vi distância entre o CG da barra “i” e a face inferior da viga, exposta ao calor. 

ca,θ calor específico por unidade de massa do aço em função da temperatura θ. 

cp,pico valor de pico do calor específico por unidade de massa do concreto, em função 

da umidade de equilíbrio do concreto e da temperatura θ. 

cp,θ calor específico por unidade de massa do concreto em função da temperatura θ. 

cv,θ calor específico por unidade de volume do concreto de densidade normal em 

função da temperatura θ. 

cvX coeficiente de variação da variável aleatória X. 

cvY coeficiente de variação da variável aleatória Y. 

d altura útil da seção de concreto armado. 

dfi altura útil da seção de concreto armado em situação de incêndio. 

e distância entre a linha de ação da forca “T” e o CG da laje deformada. 

e1 excentricidade inicial ou de 1ª ordem. 

e2 excentricidade de 2ª ordem. 

f associado ao enfumaçamento causado pela carga de incêndio. 

fc,θ valor da resistência à compressão do concreto à temperatura elevada θ. 

fcd valor de cálculo da resistência do concreto à temperatura ambiente. 



 

fcd,θ valor de cálculo da resistência do concreto à compressão à temperatura elevada 

θ. 

fck valor característico da resistência do concreto à compressão à temperatura 

ambiente. 

fck,θ resistência característica do concreto à compressão à temperatura elevada θ. 

fd valor de cálculo da resistência do material. 

fd,θ valor de cálculo da resistência do material à temperatura elevada θ. 

fk valor característico da resistência do material à temperatura ambiente. 

fk,θ valor característico da resistência do material à temperatura elevada θ. 

fpyd,θ valor de cálculo da resistência do aço de armadura ativa à temperatura elevada 

θ. 

fsp,θ valor da tensão correspondente ao fim do limite de proporcionalidade do aço à 

temperatura elevada θ. 

fsy,θ valor da resistência do aço à temperatura elevada θ. 

fyd valor de cálculo da resistência do aço à temperatura ambiente. 

fyd,θ valor de cálculo da resistência do aço à temperatura elevada θ. 

fyk valor característico da resistência do aço à temperatura ambiente. 

fyk,θ valor característico da resistência do aço à temperatura elevada θ. 

h altura da edificação; 

altura das aberturas (janelas ou portas); 

fator associado à cota do andar considerado. 

hv altura média das aberturas. 

•

h  
fluxo de calor na superfície dos elementos por unidade de área. 

ch
•

 fluxo de calor por convecção na superfície por unidade de área. 

condh
•

 fluxo de calor por condução no contorno do elemento por unidade de área. 



 

rh
•

 fluxo de calor radiante na superfície por unidade de área. 

i intereixo ou distância entre o eixo das nervuras. 

k índice dos valores característicos das variáveis aleatórias X e Y. 

ℓ comprimento nominal do pilar, medido entre os eixos dos elementos estruturais 

aos quais o pilar está vinculado; 

comprimento do vão de vigas; 

domínio da fronteira dos elementos, i.e., o contorno do elemento finito. 

ℓe comprimento efetivo do pilar em função dos vínculos de suas extremidades. 

ℓb comprimento de ancoragem real, calculado para a situação normal. 

ℓb,fi comprimento de ancoragem necessário para a situação de incêndio. 

q fator associado à fator associado à carga de incêndio mobiliária; 

valor da carga de incêndio expressa em quilograma de madeira equivalente por 

unidade de área. 

qfi valor da carga de incêndio por unidade de área de piso. 

qfi,d valor de cálculo da carga de incêndio por área de piso. 

qfi,k valor característico da carga de incêndio por unidade de área de piso. 

qfi,n valor da carga de incêndio normalizada. 

•

q  calor gerado no interior do material. 

0r
1   curvatura na base do pilar. 

r
1  função curvatura do pilar; 

curvatura da do elemento. 

t tempo de aquecimento. 

te tempo equivalente. 

tf tempo final do incêndio, i.e., duração do incêndio. 

x, y, z coordenadas cartesianas espaciais de um ponto qualquer. 



 

y(x) linha elástica. 

yc distância entre o CG e um ponto qualquer da seção na zona comprimida. 

yi braço de alavanca entre o CG de cada barra da armadura tracionada e o 

elemento finito de concreto “i” na zona comprimida. 

ys,i entre o CG da seção e o CG de cada barra “i” na zona tracionada. 

yT altura da linha de ação da força “T” em relação à base de lajes de concreto. 

z0 distância entre a linha de ação da forca “T” e o CG da seção transversal da laje 

indeformada. 

 

 

Letras gregas maiúsculas 

 

Λ tensor condutividade térmica para as direções x, y, e z. 

Θ tensor de temperaturas em função do tempo. 

Δmáx flecha máxima do vão. 

Δh deslocamento horizontal 

Δℓ deslocamento. 

l

lΔ

 
alongamento térmico do material em função da temperatura elevada θ. 

•

Θ  tensor derivada de temperatura em função do tempo. 

 

 

Letras gregas minúsculas 

 

αc coeficiente de transferência de calor por convecção. 

αcc coeficiente que leva em conta os efeitos de longa duração sobre a resistência à 



 

compressão do concreto. 

γ coeficiente de ponderação relacionado ao risco e à proteção ativa do 

compartimento. 

γc coeficiente de minoração da resistência do concreto para a situação normal ou 

excepcional. 

γfi coeficiente global de segurança da estrutura. 

γg coeficiente de ponderação das ações permanentes para a situação normal ou 

excepcional considerada. 

γgi coeficientes de ponderação das ações permanentes “i” para a situação normal ou 

excepcional considerada. 

γm coeficiente de ponderação da resistência do material. 

γn coeficiente de ponderação relacionado a dispositivos de proteção ativa da 

edificação. 

γn1, γn2, γn3 são coeficientes relacionados às medidas de segurança contra incêndio da 

edificação.  

γq coeficiente de ponderação para as ações das ações variáveis para a situação 

excepcional considerada. 

γs coeficiente de ponderação relacionado ao risco e às conseqüências do incêndio;  

coeficiente de minoração da resistência característica do aço em situação 

excepcional. 

γs1 coeficiente relacionado à área de piso do compartimento e à altura da edificação.

γs2 coeficiente relacionado ao risco de ativação do incêndio. 

γεg coeficiente de ponderação das ações permanentes devido à retração para a 

situação normal igual a 1,2. 

γεq coeficiente de ponderação das ações variáveis devido à variação térmica para a 

situação normal igual a 1,2. 

δ parâmetro que define a quantidade de energia do material combustível, liberada 

através das aberturas. 



 

εc,θ deformação linear específica do concreto à temperatura elevada θ. 

εc1,θ deformação linear específica correspondente à tensão de resistência máxima do 

concreto à temperatura elevada θ. 

εcreep,θ deformação por fluência clássica à temperatura elevada θ. 

εcu,θ deformação linear específica correspondente à tensão de resistência última do 

concreto à temperatura elevada θ. 

εr emissividade resultante da superfície aquecida. 

εs,θ deformação linear específica do aço à temperatura elevada θ. 

εsp,θ deformação linear específica correspondente ao fim do limite de 

proporcionalidade do aço à temperatura elevada θ. 

εst,θ deformação linear específica correspondente ao final do patamar de escoamento 

do aço à temperatura elevada θ. 

εsu,θ deformação linear específica última do aço à temperatura elevada θ. 

εsy,θ deformação linear específica plástica correspondente ao início do patamar de 

escoamento do aço à temperatura elevada θ, igual a 2%. 

εth,θ alongamento térmico do concreto à temperatura elevada θ. 

εtr,θ deformação térmica transiente à temperatura elevada θ. 

εσ,θ deformação elástica devido ao carregamento à temperatura elevada θ. 

εc deformação linear específica da fibra comprimida do concreto na seção armada. 

 

ε0 deformação linear específica da no CG da seção. 

εsi deformação linear específica do aço da armadura “i” na seção armada. 

ζ relação entre a altura do bloco comprimido de concreto e a profundidade da 

linha neutra da seção de concreto armado. 

ηfi relação entre as combinações últimas excepcional e normal de ações; 

relação entre o esforço normal solicitante em situação de incêndio e o esforço 

normal resistente à situação normal. 



 

θ temperatura. 

θg temperatura dos gases quentes (atmosfera) do compartimento em chamas. 

θg0 temperatura da atmosfera do compartimento no instante t 0. 

θmi temperatura média da camada de armadura “i”. 

θs temperatura da superfície do elemento. 

θsi temperatura da barra “j” na camada de armadura “i”. 

ι fator associado à carga de incêndio imobiliária. 

κ fator relacionado às características térmicas dos elementos de vedação; 

fator associado à toxicidade dos gases. 

κc,θ coeficiente de redução da resistência à compressão do concreto em função da 

temperatura elevada θ. 

κc,θi coeficiente de redução da resistência à compressão do concreto em função da 

temperatura elevada θi do elemento finito “i” de concreto. 

κcE,θ coeficiente de redução do módulo de elasticidade em função da temperatura 

elevada θ. 

κm,θ fator de redução da resistência do material em função da temperatura elevada θ. 

κmE,θ fator de redução do módulo de elasticidade do material em função da 

temperatura elevada θ. 

κs,θ coeficiente de redução da resistência do aço em função da temperatura elevada 

θ. 

κs,θj coeficiente de redução da resistência à tração do aço em função da temperatura 

elevada θj da barra “j” da armadura. 

κsE,θ coeficiente de redução do módulo de elasticidade em função da temperatura 

elevada θ. 

κsp,θ coeficiente de redução da resistência do aço correspondente ao limite de 

proporcionalidade à temperatura elevada θ. 

λ condutividade térmica do material; 



 

condutividade térmica do elemento de vedação; 

relação entre médias das variáveis X e Y. 

λa,θ condutividade térmica do aço em função da temperatura elevada θ. 

λc,θ condutividade térmica do concreto em função da temperatura elevada θ. 

μfi nível do carregamento aplicado para a situação de incêndio; 

valor de cálculo do momento fletor resistente relativo, i.e., razão entre os 

valores de cálculo dos momentos fletores resistentes para a situação de incêndio 

e a situação normal. 

μX média da variável X. 

μY média da variável Y. 

μZ média da variável aleatória Z. 

ν desaprumo (inclinação) do pilar; 

coeficiente de Poisson. 

ξ relação entre os valores característicos da ação variável e das ações 

permanentes. 

ρ massa específica do material. 

ρc massa específica do concreto à temperatura ambiente. 

ρc,θ massa específica do concreto de densidade normal em função da temperatura 

elevada θ. 

σ constante de Stephan-Boltzmann, σ = 5,669.10-8 W/m²/°C4. 

σc,θ valor da tensão à compressão do concreto à temperatura elevada θ. 

σcd valor de cálculo da tensão de compressão do concreto distribuída sobre a seção 

comprimida.  

σcd,i valor de cálculo da tensão de compressão do concreto distribuída sobre a seção 

comprimida  

σs,θ valor da tensão do aço à temperatura elevada θ. 

σX desvio-padrão da variável aleatória X. 



 

σY desvio-padrão da variável aleatória Y. 

σZ desvio-padrão da variável aleatória Z. 

ψ0 Fator de combinação da ação variável Y. 

ψ0j fator de combinação para cada uma das demais variáveis “FQj,k” que podem agir 

simultaneamente com a ação principal FQ1,k. 

ψ0j,ef fator de combinação efetivo de cada uma das demais variáveis “FQj,k” que 

podem agir simultaneamente com a ação principal FQ,exc, durante a situação 

excepcional. 

ψ2 fator de combinação de referente à ação variável principal para a situação de 

incêndio. 

ψ2j fator de combinação de cada uma das variáveis ações “Fqj,k” que podem agir 

simultaneamente com as demais ações durante a situação excepcional de 

incêndio. 

ω fator relacionado à ventilação horizontal ou vertical. 

ϖ   fator relacionado à geometria do compartimento. 
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1 Introdução 
 

 

Embora o risco seja muito pequeno, o colapso estrutural de edifícios de múltiplos andares de 

concreto armado em situação de incêndio não é incomum. 

O colapso localizado de apenas um elemento que compõe um pórtico de concreto pode 

desencadear o processo de colapso progressivo do edifício levando-o a desabar por completo 

ou parcialmente. 

A literatura técnica provê registros de algumas edificações de concreto que sofreram colapso 

estrutural parcial ou total (Tabela 1.1). Em alguns edifícios, o colapso estrutural parcial ou 

total não implicou em vítimas quaisquer; em outros, o colapso localizado causou a morte da 

equipe do Corpo de Bombeiros1. 

No Brasil, há edificações sem acidentes estruturais, nas quais algum elemento estrutural 

sofreu rupturas localizadas comprometedoras da segurança da estrutura, durante o incêndio: 

 Condomínio Conjunto Nacional, de 25 pavimentos, em São Paulo, em 1978 (Figura 1.1); 

 “Condomínio Edifício Cacique”, de 26 pavimentos, em Porto Alegre, em 1996 (Figura 1.3) 

(KLEIN et al., 2000); 

 Edifício Hern Stoltz – Eletrobrás, de 22 pavimentos, no Rio de Janeiro, em 2004 (Figura 

1.4); 

 Shopping Total, de 4 pavimentos (2 andares de lojas e 2 andares de estacionamento), em 

Porto Alegre, em 2007 (Figura 1.2). 

 

O objetivo primário da segurança contra incêndio nas edificações é proteger a vida humana. 

Mas, a proteção ao patrimônio, de objetivo secundário, tem sido requerida em algumas 

                                                 

1 Parte da estrutura do depósito Menin works em Surrey, UK, desabou sobre 8 oficiais; o colapso localizado do 
estacionamento em Gretzenbach, Suíça, resultou na morte de 7 oficiais do Corpo de Bombeiros (HODY, 2004). 
Por outro lado, não houve vítimas por acidentes estruturais durante o incêndio no One New York Plaza (BEITEL 
& IWANKIW, 2002), na Biblioteca Municipal de Linköping (CULLHED, 2003) e no Windsor Tower (BBC 
News, 2005). 
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edificações comerciais, uma vez que os danos estruturais resultantes do sinistro podem levar à 

paralisação das atividades econômicas e afetar a imagem das empresas, onerando 

significativamente seus proprietários. 

 

 
 

Figura 1.1: Incêndio no Cond. Ed. Conjunto Nacional – 
São Paulo (VEJA SÃO PAULO, 2005). 

Figura 1.2: Incêndio no Shopping Total – Porto 
Alegre (G1, 2007).  

 

  

Figura 1.3: Danos nos elementos estruturais do Cond. Ed. Cacique – Porto Alegre (KLEIN et al., 2000; LIMA 
et al. 2004). 

 

 

Figura 1.4: Ed. Hern Stoltz da Eletrobrás – Rio de Janeiro (Fonte: Eng° Godart Sepeda; Wilian Cézar Aguiar). 
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Figura 1.5: Colapso parcial do Ronan Point, em Londres – UK, 1978 (PEARSON & DELATTE, 2005). 

 

  

Figura 1.6: Colapso parcial de um depósito devido ao incêndio, em 
Ghent – Bélgica, 1973 (FELLINGER & BREUNESE, 2005). 

Figura 1.7: Colapso parcial da Katrantzos 
Sport em Atenas – Grécia, 1980 
(PAPAIOANNOU, 1986). 

 

Na última década, a proteção ambiental começou a ser considerada nos âmbitos da segurança 

contra o incêndio das edificações, em países desenvolvidos, tais como a Austrália, a Nova 

Zelândia (BARNETT, 1994) e o Reino Unido (BAILEY, 2004b). 

Os danos ao meio ambiente decorrentes do incêndio em edificações são iminentes, uma vez 

que a emissão atmosférica dos produtos e subprodutos da combustão pode poluir o ar e, a 

18° pavimento 
apto. n° 90 
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deposição das águas residuárias das ações de combate ao incêndio, o solo e os mananciais. 

 

  
Figura 1.8: Colapso parcial do edifício Sede II da CESP em São Paulo – Brasil, 1987 (Revista Incêndio, 2000; 
BEITEL & IWANKIW, 2002). 

 

  

Figura 1.9: Colapso total do depósito das lojas Zêlo S/A , em Barueri (S. P.) – Brasil, 1994 (COSTA, 2002). 

 

 

Figura 1.10: Danos na estrutura do Mercado Modelo, Montevideo – Uruguai, 1995 (IET, 2002). 
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No Brasil, a consideração do desempenho estrutural nos âmbitos da segurança contra o 

incêndio das edificações é recente; as pesquisas e normas técnicas relacionadas ao projeto de 

estruturas em situação de incêndio são incipientes, comparadas àquelas em desenvolvimento 

em países como o Japão, o Reino Unido, a Suécia e os USA. 

 

  

Figura 1.11: Colapso total da Biblioteca Municipal de 
Linköping – Suécia, 1996 (ANDERSSON, 2001; 
CULLHED, 2003). 

Figura 1.12: Colapso total da fábrica de roupas em 
Alexandria – Egito, 2000 (BBC News, 2000). 
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 Figura 1.13: Colapso total de um edifício em Nova Iguaçu, RJ – Brasil, 2000. 

 

Na maior parte dos países desenvolvidos, os custos das perdas devido a incêndios têm 

reduzido gradativamente. O progresso é mais evidente nos países que tiveram os maiores 

índices de vítimas fatais na década de 80 e, naturalmente, investiram na segurança contra 

incêndio das edificações (WORLD FIRE STATISTICS, 2003). 

As maiores dificuldades para lidar com o incêndio têm sido observadas em diversos países em 

desenvolvimento, em face das elevadas taxas de morte registradas, acima da média da maioria 
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dos outros países no mesmo período (WORLD FIRE STATISTICS, 2003). 

 

  

Figura 1.14: Colapso total de um edifício residencial em São Petersburgo – Rússia, 2002 (O ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2002; BBC News, 2002). 

 

  
Figura 1.15: Colapso total de um edifício residencial no Cairo – Egito, 2004 (CBC News, 2004; 
CHINAdaily.com.cn, 2004). 

 

  
Figura 1.16: Colapso localizado da laje de cobertura de um estacionamento subterrâneo em Gretzenbach – 
Suíça, 2004 (FEUERWEHRVEREIN HINWIL, 2004). 

 

As normas NBR 14323:1999 – “Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em 
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situação de incêndio – Procedimento”, NBR 14432:2001 – “Exigências de resistência ao fogo 

de elementos construtivos de edificações – Procedimento”, NBR 15200:2004 – “Projeto de 

estruturas de concreto em situação de incêndio” e diversas Instruções Técnicas do Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo apresentam conceitos e diretrizes de cálculo, com base em 

normas internacionais, adaptados às condições nacionais. Elas têm sido tomadas por 

referências na elaboração de códigos normativos de outros Estados. 

Para situação normal de uso, o projeto de estruturas de concreto tem sido amplamente 

discutido e pesquisado, tal que as relações teóricas e empíricas de dimensionamento e os 

critérios de desempenho são relativamente bem dominados pelos profissionais de Engenharia 

Civil. 

Para a situação de incêndio, o projeto envolve as variáveis da Termodinâmica e Transferência 

de Calor, além das mesmas variáveis da Mecânica das Estruturas à temperatura ambiente, 

porém, afetadas pela temperatura elevada dos materiais. 

A NBR 15200:2004 recomenda o uso de três métodos para o dimensionamento: tabular, 

simplificado e geral. Os dois últimos não são detalhados na norma, permitindo ao projetista a 

escolha dentre métodos citados pela literatura técnica internacional. 

 

Figura 1.17: Incêndio na Torre Windsor em Madri, 2005 (9 – 11 RESEARCH, 2005). 

 

1.1 Objetivos da tese 

Os objetivos desta tese são: 

 Apresentação do estado da arte da segurança dos edifícios de concreto armado em situação 

de incêndio, compreendendo os modelos de incêndio, o comportamento estrutural dos 
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elementos de concreto peculiar à situação de incêndio, as diretrizes de projeto de estruturas 

para a situação de incêndio e os métodos simplificados disponíveis para o 

dimensionamento de lajes, vigas e pilares. 

 Contribuição para o método do tempo equivalente tornar-se mais racional quando aplicado 

a edifícios, considerando a influência de sua altura, por meio de uma equação proposta 

para o cálculo do coeficiente de segurança relacionado à área de piso do compartimento e à 

altura da edificação.  

 Avaliação do desempenho ao isolamento térmico de seções de lajes maciças e lajes 

nervuradas moldadas com fôrmas industrializadas de concreto armado projetadas segundo 

as normas brasileiras. Determinação de espessuras mínimas necessárias ao isolamento 

térmico, considerando o tempo de aquecimento ISO 834:1975, o teor de umidade livre e as 

características físicas do concreto recomendadas pelas NBR 6118:2003 e NBR 6120:1980, 

e a influência das nervuras sobre o campo de temperaturas das seções, com base em uma 

análise paramétrica dimensional. 

 Proposta de um método simplificado mais preciso para lajes apoiadas em vigas e vigas de 

concreto armado, alternativo aos métodos tabulares da NBR 15200:2004 e aos métodos 

simplificados consagrados pela literatura técnica internacional, com base nas 

características físicas e mecânicas do concreto estrutural indicadas nas normas NBR 

6118:2003, NBR 6120:1980 e NBR 15200:2004, e nas diretrizes de projeto de estruturas 

das normas NBR 6118:2003, NBR 8681:2003, NBR 14432:2001 e NBR 15200:2004 para 

a situação normal e de incêndio.  

 Desenvolvimento de perfis de temperatura em algumas seções de lajes, vigas e pilares 

concreto armado, com base nas características físicas e térmicas de concreto usual da 

Construção Civil do Brasil, para permitir a avaliação da capacidade resistente por meio de 

métodos simplificados.  

 

1.2 Justificativa 

Os métodos tabulares de dimensionamento de estruturas para a situação de incêndio nem 

sempre são aplicáveis às estruturas de geometria diferente daquelas propostas como padrão, 

embora adaptações por meio de interpolações de valores tabelados sejam permitidas. 

Particularmente, sabe-se que o método tabular da NBR 15200:2004 baseia-se em análises 
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experimentais de elementos de características geométricas e materiais ligeiramente diferentes 

daquelas usuais no Brasil; na calibração desse método, os coeficientes de segurança dos 

materiais e fatores de combinação de ações também são diferentes daqueles preestabelecidos 

pela NBR 8681:2003 e NBR 6118:2003. A influência desses detalhes torna o método tabular 

antieconômico dentro dos critérios aceitáveis de segurança estrutural para a realidade 

brasileira. 

Os métodos simplificados disponíveis na literatura técnica internacional nem sempre são 

práticos, racionais, econômicos e válidos para qualquer condição de carregamento; além 

disso, necessita-se de dados térmicos precisos para a sua aplicação, indisponíveis ao meio 

técnico na maior parte das vezes. 

O método geral demanda uma infra-estrutura física, técnica e financeira acessível apenas a 

centros de pesquisa especializada; além disso, sua aplicação ainda é restrita, devido à 

complexidade envolvida na modelagem de um material heterogêneo multifásico complexo 

como o concreto. Portanto, há a necessidade de ferramentas de cálculo práticas que permitam 

usar um método de dimensionamento de lajes e vigas, adequado às normas brasileiras sem 

recorrer a análises termestruturais avançadas que demandam investimentos dispendiosos e 

pessoal especializado. 

 

1.3 Procedimentos metodológicos 

A metodologia adotada foi a análise numérica com base no método dos elementos finitos, via 

modelagem computacional auxiliada pelo software Super Tempcalc® v.5. 

A análise térmica numérica foi validada contra os dados experimentais fornecidos pela 

literatura técnica pesquisada, procedendo-se em seguida, as extrapolações dos resultados para 

os dados físicos dos materiais estruturais recomendadas pelas NBR 6118:2003 e NBR 

6120:1980. 

Análise termestrutural foi obtida por meio de análise térmica interfaceada ao cálculo 

estrutural de seções de concreto armado para verificação da capacidade resistente à flexão 

simples em situação de incêndio. As extrapolações dos resultados foram feitas para os dados 

físicos e mecânicos dos materiais estruturais e diretrizes de projeto para a situações normal e 

de incêndio recomendadas pelas NBR 6118:2003, NBR 6120:1980, NBR 8681:2003 e NBR 

15200:2004. 
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1.4 Antecedentes históricos 

As primeiras investigações sobre o comportamento do concreto armado submetido a 

temperaturas elevadas ocorreram no início do século XIX. Por meio de experimentos 

rudimentares, pôde-se constatar a influência da umidade interna do concreto na desagregação 

do material submetido a incêndios em residências uni-habitacionais (MÖRSCH, 1948). 

Até então, as pesquisas relacionadas a incêndios eram direcionadas, a priori, às estruturas em 

aço, em face das grandes construções em aço da época, como por ex., o Cristal Palace em 

1851 (JAYACHANDRAN, 1991). 

Os acidentes estruturais em edifícios de aço envolvendo o incêndio despertaram maior 

atenção naquela época, uma vez que a estrutura metálica sem proteção térmica, projetada 

apenas para situações de serviço à temperatura ambiente, não apresentava uma resposta 

estrutural aceitável tanto quanto as estruturas de concreto armado equivalentes, para os 

mesmos princípios de projeto2. 

A partir dos anos 50, diversos pesquisadores utilizaram-se de procedimentos experimentais 

mais apurados para investigarem os efeitos térmicos de degradação do concreto de resistência 

convencional, sendo os pioneiros apud Phan & Carino (2003): Malhotra (1956), Abrams 

(1971) e Schneider (1983).  

Esses trabalhos serviram de base para as primeiras recomendações sobre o tema, propostas 

nos códigos norte-americanos e europeus para projeto estrutural e são ainda, referências 

normativas internacionais: NBCC3 (1990) apud HARMATHY (1993); ACI 216R (1989); EN 

1992-1-2:2004. 

Nos países desenvolvidos, a segurança das estruturas em situação de incêndio é uma 

especialização da graduação ou da pós-graduação lato ou strictu sensu em Engenharia de 

Segurança Contra Incêndio4. 

                                                 

2 Quando os projetos de estruturas dos edifícios de materiais estruturais quaisquer levam em conta a segurança 
contra incêndio, eles provêem segurança e resposta estruturais equivalentes, desde que adotados os critérios de 
segurança da legislação vigente, peculiares de cada um. 
3 Supplement to the National Building Code of Canada (Associate Committee on the National Building Code 
1990).  
4 A Segurança Contra Incêndio das Estruturas (Structural Fire Engineering) é uma das sub-áreas da Engenharia 
de Segurança Contra Incêndio (Fire Engineering ou Fire Safety Engineering), reconhecida como curso de 
graduação em países como Hong Kong, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia e U.S.A. 
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No Brasil, esse tema começou a se desenvolver na área da Engenharia Estrutural há 30 anos, 

com a publicação da norma NB 503 (1977) – “Exigências particulares das obras de concreto 

armado e protendido em relação à resistência ao fogo” (BACARJI, 1991), para complementar 

as diretrizes de projeto de estruturas de concreto.  

A publicação da NBR 15200, em dezembro de 2004, trouxe novas exigências para o projeto 

de estruturas de concreto, requerendo o uso de métodos de cálculo apropriados para avaliar a 

capacidade resistente das edificações em função do tempo requerido de resistência ao fogo. 

 

1.5 Organização do texto 

O texto está dividido em 10 capítulos. O Cap. 1, Introdução, apresenta a relevância do tema, 

os objetivos e a justificativa para o propósito da tese. 

O Cap. 2, Ação térmica em situação de incêndio, apresenta as formas de transferência de 

calor em situação de incêndio para as estruturas e os principais modelos matemáticos 

representativos do incêndio na Engenharia. 

O Cap. 3, Tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF), discorre sobre a forma mais 

prática de se considerar a ação térmica sobre os elementos estruturais no projeto estrutural de 

segurança contra incêndio; são apresentadas a origem do TRRF e os métodos de determiná-lo 

para o projeto de elementos estruturais em situação de incêndio. 

O Cap. 4, Ações nas estruturas em situação de incêndio, discorre sobre as ações incidentes 

sobre os elementos estruturais em situação de incêndio, a diferença entre as combinações 

últimas normais e excepcionais e o valor de cálculo da resistência dos materiais a serem 

usados no dimensionamento de elementos estruturais na situação de incêndio. 

O Cap. 5, Propriedades dos materiais à temperatura elevada, descreve os modelos 

matemáticos representativos das propriedades térmicas e mecânicas dos materiais estruturais, 

concreto e aço, em função da temperatura elevada, bem como suas origens. É discutida a 

classificação de propriedades térmicas do concreto em função apenas do tipo de estrutura e 

sua implicação na avaliação da resistência ao fogo segundo os critérios de isolamento e 

estabilidade estrutural.  

O Cap. 6, Comportamento estrutural, descreve o comportamento estrutural de elementos de 

edifícios de concreto em situação de incêndios reais, os principais modos de rupturas e 

mecanismos alternativos de transferência de esforços. 
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O Cap. 7, Métodos de dimensionamento, aborda a filosofia de projeto de segurança 

estrutural contra incêndio, as diretrizes de dimensionamento e uma revisão crítica dos 

métodos de cálculo existentes para os principais elementos de concreto armado. 

O Cap. 8, Análise termestrutural de elementos sujeitos à flexão simples, descreve o 

programa experimental numérico adotado para avaliar o desempenho de elementos estruturais 

de concreto armado – seções de vigas, lajes maciças e nervuradas usuais na Construção Civil 

do Brasil segundo os critérios de isolamento térmico e estabilidade estrutural. A validação do 

modelo numérico da ação térmica, as características geométricas das seções e dos materiais 

adotados e os resultados obtidos são apresentados com comentários. 

O Cap. 9, Proposta de dimensionamento de elementos de concreto armado à flexão 

simples em situação de incêndio, apresenta a proposta de dimensionamento com base nos 

resultados obtidos da análise termestrutural numérica, seguidos de comentários e 

justificativas. 

O Cap. 10, Conclusões, apresenta as conclusões finais procedentes das análises térmica e 

estrutural desenvolvidas para atender aos objetivos desta tese, bem como propostas de 

pesquisas futuras.  

O Apêndice está dividido em 4 partes. O Apêndice A, Análise térmica, e o Apêndice B, 

Análise termestrutural, apresentam as características geométricas e particularidades da 

modelagem computacional de todas as seções analisadas, bem como os resultados respectivos 

às análises de desempenho ao isolamento térmico e estrutural. 

O Apêndice C, Ferramenta de auxílio para cálculos simplificados, apresenta ferramentas 

de cálculo elaboradas com base nas características físicas e mecânicas dos materiais, concreto 

e aço, recomendadas pela NBR 6118:2003 para o projeto de estruturas de concreto. Essas 

ferramentas são: os ábacos para o cálculo simplificado mais preciso de seções usuais de lajes 

maciças e nervuradas apoiadas sobre vigas e vigas apoiadas, proposto nesta tese; distribuição 

de temperaturas (isotermas) em seções de lajes, vigas e pilares de concreto para as dimensões 

usuais e características físicas do concreto na Construção Civil no Brasil. 

O Apêndice D, Exemplos de cálculo, apresenta exemplos de determinação do TRRF, uso dos 

métodos de cálculo da NBR 15200:2004 e dos ábacos propostos nesta tese para o cálculo da 

capacidade resistente de seções de concreto armado à flexão simples em situação de incêndio. 
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