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RESUMO 
 

A presente Dissertação apresenta algumas metodologias disponíveis para o dimensionamento 

do material de revestimento contra fogo de estruturas de aço em situação de incêndio. Incluem-

se métodos analíticos simplificados conforme normas em vigor e resultados de análises 

experimentais obtidos por laboratórios internacionais e nacional. Detalha-se também a 

aplicação do programa de computador Super Temp Calc (STC), em análise térmica e 

dimensionamento de pilares, revestidos ou não por material de revestimento contra fogo, em 

contato com alvenarias. 

Comparações entre esses métodos e sugestões de emprego para a prática de projeto também são 

contemplados neste trabalho. 
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ABSTRACT 
 

This present work shows some methodologies to determine the thickness of the fire protective 

material in steel structures in a fire situation. It shows analytical methods based on actual 

standards and results of experimental analysis by international and national laboratories. The 

application of the program Super Temp Calc (STC) is detailed, by thermal analysis and designs 

of columns, with fire protection or not, in contact with masonry. 

Comparisons between some methods and suggestions by use for design´s practical  also are 

contemplated in this work. 
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mi       coeficiente adimensional que representa a eficiência da combustão de cada componente 
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qfi,k ou qfi    valor característico da carga de incêndio específica (MJ/m²) 
 
R         tempo de resistência ao fogo (minutos) 
 
Rt        razão de espessura para o ensaio do LPS 
 

dfiR ,    valor de cálculo correspondente ao esforço resistente em situação de incêndio (kN) 
 
rx         raio de giração em torno do eixo x (cm) 
 
ry         raio de giração em torno do eixo y (cm) 
 

dfiS ,     valor de cálculo dos esforços atuantes (kN) 
 
t           tempo (minutos ou horas) 
 
tf          espessura da mesa do perfil de aço de seção I (mm) 
 
tm         espessura do material de revestimento contra fogo (mm) 
 
tmáx      espessura máxima permitida pelo fabricante do produto 
 
tmín       espessura mínima permitida pelo fabricante do produto 
 
tt          espessura alvo para aplicação nos perfis que serão ensaiados 
 
tw         espessura da alma do perfil de aço de seção I (mm) 
 
t1         espessura do material de revestimento contra fogo que se deseja encontrar (mm) 
 
t2         espessura do material de revestimento contra fogo, indicada no ensaio (mm) 



    

 

 

u     perímetro aquecido (m) 
 
V    volume exposto ao fogo da peça estrutural (m³) 
 
w     espessura da parede da tubulação (m) 
 
X1   espessura do material de revestimento contra fogo no pilar testado (mm) 
 
X2   espessura do material de revestimento contra fogo no pilar substituto de seção I (com F 
maior que o do pilar testado) (mm) 
 

aγ    coeficiente de resistência do aço 
 

fia,γ   coeficiente de ponderação aplicado à resistência do aço, em situação excepcional 
 

gγ   coeficiente de ponderação das ações permanentes 
  

qγ   coeficiente de ponderação das ações variáveis  
 
ζ    coeficiente que expressa a relação entre a quantidade de material combustível e a 
ventilação (m-1/2) 
 
θa    temperatura no elemento estrutural metálico (ºC) 
 
θc    temperatura do concreto (ºC) 
 

gθ   temperatura dos gases (ºC) 
 
θm   temperatura no material de revestimento contra fogo (ºC) 
 

0θ   temperatura do ambiente antes do início do aquecimento (ºC), geralmente tomada igual a 
20 ºC 
 

aλ   condutividade térmica do aço (W/mºC) 
 

cλ    condutividade térmica do concreto (W/mºC) 
 

cnλ   condutividade térmica do concreto de densidade normal (W/mºC) 
 

mλ    condutividade térmica do material de revestimento contra fogo (W/mºC) 
 

pλ     parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação 
 

tλ      condutividade térmica do tijolo (W/mºC) 
 



    

 

 

xλ      índice de esbeltez em torno do eixo x 
 

yλ      índice de esbeltez em torno do eixo y 
 

0λ      índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas à temperatura ambiente 
 

θλ ,0    índice de esbeltez reduzido em situação de incêndio 
 
ρ       fator de redução associado à resistência à compressão à temperatura ambiente 
 
ρa       massa específica do aço (kg/m3) 
 
ρc       massa específica do concreto (kg/m3) 
 

mρ      massa específica do material de revestimento contra fogo (kg/m³) 
 

tρ       massa específica do tijolo (kg/m³) 
 
υ         grau de ventilação ou fator de abertura (m1/2) 
 

fireχ     fator de redução associado à resistência à compressão em situação de incêndio 
 
∆θa     variação de temperatura no elemento estrutural metálico, em um intervalo de tempo  ∆t 
(ºC) 
 
∆t        intervalo de tempo (minutos, segundos ou horas) 
 
Ψi    coeficiente adimensional que representa o grau de proteção ao fogo do material 
combustível. 
 

Φ      absorção de calor do material de revestimento contra fogo, dado por Ft
c
c

m
aa

mm

ρ
ρ

=Φ  

 
2ψ    fator de combinação utilizado para determinação dos valores reduzidos das ações 

variáveis, nas combinações excepcionais, e utilizado também para valor reduzido das ações 
variáveis, nas combinações quase-permanentes de utilização  
 

kQF ,2ψ  valor quase permanente da ação variável  
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OBJETIVO 
 

O objetivo da dissertação é apresentar alguns métodos de dimensionamento do 

material de revestimento contra fogo de estruturas de aço em situação de incêndio. Serão 

detalhadas as bases de cada método, efetuadas simulações, comparados resultados e 

apresentadas recomendações para a escolha do método mais adequado a algumas situações 

estruturais, a fim de facilitar a aplicação na prática de projeto. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

As conseqüências de um incêndio são bastante severas à sociedade. Além de colocar 

em risco a vida dos seres humanos que estão na edificação em chamas, destrói um patrimônio. 

A maioria dos casos de morte em incêndio é provocada pela asfixia, que provém dos gases 

emitidos durante a combustão, geralmente nos primeiros momentos do sinistro. O monóxido 

de carbono (CO) em pequenas quantidades não é suficiente para provocar asfixia, mas, em um 

incêndio, o volume desse gás é considerável, levando à intoxicação. Nesse contexto, evitar o 

eventual desabamento das estruturas devido à redução de resistência dos materiais a altas 

temperaturas pode ser considerado de menor prioridade. No entanto, em edifícios de maior 

altura ou de dificuldades de desocupação, a verificação da segurança estrutural reveste-se de 

importância. 

Como o incêndio afeta diretamente a vida humana tornam-se essenciais estudos 

científicos que envolvam cálculos termestruturais e pesquisa de materiais de revestimento 

contra fogo, para que a estrutura mantenha-se estável em situação de incêndio, permitindo a 

desocupação rápida das pessoas que estão em seu interior.   

Devido à importância da segurança contra o incêndio no dia-a-dia da sociedade, deve-

se ter uma maior preocupação com os estudos das estruturas em situação de incêndio, 

incentivando a busca de pesquisas técnico-científicas dessa área. 

O que se pretende com este trabalho é reunir algumas metodologias de cálculo do 

material de revestimento contra fogo a fim de impulsionar a fonte de pesquisa da área de 

Engenharia de Estruturas em situação de incêndio, para que a sociedade possa se beneficiar e 

evoluir cultural e tecnologicamente. 

 



    

 

 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa iniciou com o estudo das características térmicas do aço, concreto e 

alvenaria, além de serem importantes para a compreensão dos fenômenos envolvidos, as 

mesmas serão introduzidas no programa de computador Super Temp Calc (STC). Será 

apresentada uma descrição do programa e de sua metodologia de cálculo.  

A primeira fase da pesquisa destinou-se ao estudo do Método Numérico via programa 

Super Temp Calc (STC). Após a familiarização com o programa, foi simulado um perfil 

laminado isolado em situação de incêndio. O mesmo, posteriormente, foi simulado envolvido 

parcialmente por paredes de alvenaria de compartimentação. Foram obtidas curvas de 

temperatura em função do tempo e de força normal resistente de cálculo em situação de 

incêndio em função do tempo, para ambas as situações. 

Outra fase da pesquisa foi o estudo do Método Analítico, para o qual foi seguida a 

padronização da NBR 14323:1999 para aço sem revestimento contra fogo. Para o aço com 

revestimento contra fogo foi seguida a expressão deduzida por Silva (2005). No estudo do 

método analítico as mesmas condições do pilar de aço simulado via programa STC foram 

analisadas e foram obtidas curvas de temperatura em função do tempo e de força normal 

resistente de cálculo em situação de incêndio em função do tempo para o método analítico e 

numérico. 

A terceira fase foi destinada ao Método Experimental, realizado por laboratórios 

internacionais e nacional. A metodologia adotada para os métodos experimentais que 

envolvem ensaios de laboratórios internacionais se iniciou com o estudo dos conceitos 

“Restrained” e “Unrestrained”, largamente empregados nos Estados Unidos. Os testes 

realizados pelos laboratórios internacionais foram estudados e interpretados, e alguns 

relatórios de ensaio estão presentes neste trabalho em forma de Apêndice. O laboratório 

brasileiro que realiza ensaios de elementos estruturais em situação de incêndio é o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT), e alguns parâmetros utilizados nos ensaios foram descritos, 

juntamente com alguns resultados de ensaios (cartas de cobertura). 

Após isso, os três métodos foram comparados, e foram mostradas as diferenças entre 

eles, bem como as vantagens e desvantagens do uso de cada método em determinadas 

situações. 
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INTRODUÇÃO 

 
Para se verificar a segurança em incêndio de um elemento estrutural de aço é necessário 

que a capacidade dos esforços resistentes seja maior ou igual à capacidade dos esforços 

solicitantes correspondentes. A verificação é composta de duas fases: análise térmica e análise 

estrutural, esta última é o dimensionamento propriamente dito. 

A análise térmica, com a qual se determina o campo de temperaturas atuante no 

elemento estrutural de aço, e a análise estrutural podem ser determinadas por meio de métodos 

analíticos simplificados, numéricos ou experimentais. 

Os métodos analíticos simplificados, com base em expressões descritas em normas, são 

fáceis de serem utilizados, mas nem sempre garantem uma economia no dimensionamento do 

material de revestimento contra fogo. Para esses métodos, a temperatura é considerada 

constante em todo o volume do elemento estrutural. A partir da curva temperatura-tempo dos 

gases quentes resultantes do incêndio é possível determinar-se a temperatura no elemento 

estrutural, com base nas expressões de transferência de calor. Essas expressões são fornecidas 

na literatura internacional, tanto para elementos sem revestimento contra fogo, quanto para 

elementos com revestimento contra fogo, e são válidas para distribuição uniforme de 

temperaturas. O cálculo estrutural, por sua vez, é individualizado por elemento. É necessário 

calcular os esforços solicitantes e resistentes em cada elemento estrutural, levando-se em 

consideração a ação térmica. Na verificação, por meio simplificado, tornam-se importantes os 

conceitos de fator de massividade, que é uma característica geométrica do perfil, e de 

temperatura crítica, que é o valor da temperatura uniforme para o qual os esforços solicitantes e 

resistentes se igualam. 

Uma prática que representa bem a realidade em um elemento isolado de aço é admitir 

que a temperatura seja uniforme. No entanto, os elementos de aço estão geralmente em contato 

com outros materiais, tais como lajes de concreto ou paredes de alvenaria. Como esses materiais 

são mais “robustos” que o aço e apresentam baixa condutividade térmica eles são capazes de 

absorver o calor e proteger as faces em contato com o aço. Com isso, o uso de métodos 

analíticos simplificados pode levar a projetos pouco econômicos, ainda que seguros, devido à 

consideração do fator de massividade. Nesses casos uma boa sugestão é o uso de métodos 

numéricos. 
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Os métodos numéricos demandam programas de computador com precisão adequada de 

modelagem. No caso de elementos de aço em contato com alvenaria ou laje de concreto, as 

diferenças entre os resultados obtidos por método simplificado e numérico podem ser 

significativas. O programa utilizado neste trabalho foi o Super Temp Calc (STC), versão 5.0. 

De acordo com Regobello; Munaiar e Silva (2007) a determinação do campo de temperaturas 

por meio do STC é reconhecidamente bastante precisa. Esse programa, no entanto, não 

considera o efeito do gradiente térmico nos elementos estruturais, portanto, em casos que esse 

efeito seja relevante, os resultados apresentados nesta Dissertação serão apenas uma avaliação.                  

Os ensaios têm o custo bastante elevado, pois exigem grandes fornos e equipamentos 

tecnológicos de alta precisão. Ainda assim, costuma-se utilizar os resultados experimentais para 

o dimensionamento do material de revestimento contra fogo de estruturas de aço. Vale lembrar 

que, os resultados de ensaios só podem ser utilizados em situações para as quais foram 

modelados. Os ensaios são bastante relevantes no fornecimento de parâmetros aos métodos 

teóricos e para sua aferição. Os métodos experimentais procuram unir a análise térmica à 

estrutural. Apresentam resultados tão mais precisos, quão mais realísticos forem os modelos 

adotados.  Os métodos chamados experimentais distinguem-se entre si pelo grau de simulação 

da situação estrutural real (carregamento, vinculação, presença de lajes sobre vigas, etc.) e 

estado limite aplicável (temperatura crítica, deslocamento limite, colapso, etc.).  

O método analítico simplificado apresenta algumas vantagens em seu uso, tais como: 

 Dispensa o uso de programa específico de computador; 

 Pode ser utilizado para avaliar o nível de proteção antitérmica de um novo 

material de revestimento contra fogo; 

 Pode ser empregado para curvas temperatura-tempo naturais. 

Em contrapartida, apresenta algumas desvantagens, tais como: 

 Existe a necessidade do conhecimento das características físico-térmicas dos 

materiais de revestimento contra fogo; 

  É usado somente para casos de temperaturas uniformes. 

O método numérico apresenta algumas vantagens que viabilizam o seu uso, tais como: 

 Pode ser utilizado para temperaturas não-uniformes, levando-se em consideração 

o uso do aço em conjunto com laje de concreto ou parede de alvenaria; 

 Também pode ser utilizado para avaliar o nível de proteção antitérmica de um 

novo material de revestimento contra fogo; 

 Pode ser empregado para curvas temperatura-tempo naturais.  
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Algumas desvantagens, porém, devem também ser listadas: 

 Exige o uso de um programa de computador; 

 Há a necessidade do conhecimento das características físico-térmicas do material 

de revestimento contra fogo e dos demais materiais em contato com o aço. 

 De qualquer forma, novos materiais de revestimento contra fogo não dispensam ensaios 

para avaliação do desempenho em situação de incêndio. 

 O método experimental apresenta a vantagem de fornecer resultados mais precisos e 

econômicos para situações ensaiadas e deve ser utilizado para qualquer material novo, com a 

finalidade de avaliar seu desempenho em situação de incêndio. No Brasil ainda não existem 

fornos para se medir a resistência ao fogo de materiais com precisão, é possível apenas se 

avaliar o desempenho dos materiais em situação de incêndio. Todavia, existem algumas 

desvantagens para o uso do método experimental, tais como: é empregada apenas a curva-

padrão de incêndio, resultados de ensaios só se aplicam à situação ensaiada, demandam altos 

investimentos para se testar novas situações. Como no Brasil não há fornos para se medir a 

resistência ao fogo de materiais, os produtos nacionais perdem competitividade no mercado. 

 Deve ser ressaltado que não há método unicamente experimental ou puramente teórico. 

Os métodos chamados experimentais apóiam-se em hipóteses simplificadas (por exemplo, 

utilizam uma curva padronizada temperatura-tempo dos gases quentes do incêndio, 

reconhecidamente fictícia) e dependem da aferição rigorosa dos fornos de aquecimento, por 

vezes calibrados por comparação a resultados teóricos. Os processos chamados analíticos, por 

sua vez, dependem de comprovação experimental dos parâmetros (condutividade térmica, calor 

específico) utilizados. 
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CAPÍTULO 1 - O INCÊNDIO 
 

  1.1 Introdução 

  

O aumento da temperatura nos elementos estruturais traz como conseqüência a 

redução de resistência e do módulo de elasticidade e o aparecimento de esforços solicitantes 

adicionais em estruturas hiperestáticas.  

Pode-se modelar o incêndio por meio de uma curva temperatura-tempo. Essa curva 

associa a temperatura dos gases ao tempo, podendo-se assim obter a máxima temperatura 

atingida pelos gases quentes. A partir dessa curva é possível calcular-se a máxima 

temperatura que atingem as peças estruturais e suas correspondentes resistências a altas 

temperaturas. 

 

Ignição

Fase de Fase de Fase de
Resfriamento

Temperatura máxima do incêndio

Inflamação generalizada Tempo (min)

Temperatura (ºC)

(Flashover)

Aquecimento

Fase de 

 
Figura 1.1 Curva temperatura – tempo de um incêndio 

 

Como mostrado na figura 1.1, o incêndio apresenta três etapas básicas: 

 

1 - Fase de Ignição: Nessa etapa há um aumento gradual na temperatura, onde se diz 

que o incêndio não é de grandes proporções. Se a edificação dispuser de medidas de 
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proteção ativa eficientes, tais como detectores de calor e fumaça, brigada de incêndio, 

chuveiros automáticos, etc..., de forma a debelar o incêndio nessa fase, não há necessidade 

de verificação adicional da estrutura. 

2 – Fase de Aquecimento: Essa é a etapa onde há um brusco aumento da temperatura 

e o incêndio começa a ser preocupante para a vida humana e para a preservação do 

patrimônio. Essa fase, que é iniciada pelo instante da inflamação generalizada, também 

conhecido por “flashover”, ocorre quando toda a carga combustível entra em ignição. 

3 – Fase de Resfriamento: Silva (2001) cita que a partir do instante em que toda a 

carga combustível é consumida pela combustão, os gases quentes passam por uma gradativa 

queda de temperatura. Segundo Drysdale (2000) o período de resfriamento é identificado 

como o estágio do incêndio após a queda de temperatura média de 80% do seu valor de 

pico.  

As etapas de um incêndio podem ser representadas por: “pré-flashover” segundo 

Purkiss (1996), “flashover” e temperatura máxima. Os períodos entre “flashover” e 

temperatura máxima variam para cada tipo de incêndio, bem como as respectivas 

temperaturas. 

Quando as medidas de proteção ativa contra incêndio não forem suficientes para 

extinguir o incêndio durante sua fase inicial (fase 1) e se houver necessidade de verificação 

da segurança estrutural, deve ser levada em conta a ação térmica nos elementos estruturais, 

de acordo com Silva (2001). 

 

   1.2 Incêndio Natural 

 

Entende-se por incêndio natural aquele em que a temperatura dos gases respeita a 

curva de temperatura-tempo do incêndio natural. A curva de incêndio natural, que procura 

representar um incêndio real, pode ser obtida por ensaios ou por modelos matemáticos 

combinados a ensaios, que simulam situações reais de incêndio, onde se considera a 

variação de material combustível (carga de incêndio), grau de ventilação, características 

térmicas dos elementos de vedação, etc. Essa curva é mostrada na figura 1.2. 
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Tempo (min)

Temperatura (ºC)

 
Figura 1.2 Modelo de incêndio natural 

 

Três fatores influenciam diretamente um incêndio natural compartimentado: carga de 

incêndio, grau de ventilação e características térmicas dos elementos de vedação. 

 

   1.2.1 Carga de Incêndio 

 

É todo material combustível presente no compartimento, que poderia alimentar um 

incêndio, fazendo aumentar seu tempo de duração até atingir a temperatura máxima. 

A NBR 14432:2000 define carga de incêndio como a soma das energias caloríficas 

que poderiam ser liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em 

um espaço, inclusive os revestimentos das paredes divisórias, pisos e tetos.   

Segundo Silva (2001) a carga de incêndio específica pode ser calculada pela expressão 

1.1. 

 

f

iiii
kfi A

mHM
q ∑=

ψ
,                                                                                                          (1.1) 

onde 

 

qfi,k ou qfi – valor característico da carga de incêndio específica (MJ/m²); 
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Mi – massa total de cada componente i do material combustível cujo valor tenha 

menos de 20% de probabilidade de ser excedido durante a vida útil da edificação (quantil de 

80%) (kg); 

Af  – área do piso do compartimento (m²); 

Hi – potencial calorífico, específico de cada componente i do material combustível 

(MJ/kg); 

mi – coeficiente adimensional que representa a eficiência da combustão de cada 

componente do material combustível, sendo que m = 1 representa combustão completa e m = 

0 ausência de combustão durante o processo do incêndio; 

Ψi – coeficiente adimensional que representa o grau de proteção ao fogo do material 

combustível. Varia de Ψ = 1, para materiais sem proteção, e Ψ = 0, para materiais com 

proteção completa durante o incêndio. 

Pela dificuldade de se encontrar o valor característico da carga específica de incêndio, 

encontra-se comumente tabelas padronizadas para cada tipo de ocupação. Na tabela 1.1 são 

apresentados alguns valores de carga de incêndio de acordo com cada tipo de ocupação, 

retirados da norma NBR 14432:2000. 

 
Tabela 1.1 – Valores característicos de cargas específicas de incêndio 

Descrição Carga específica de incêndio 
(qfi) MJ/m² 

Residências 300 
Hotéis 500 

Comércio de automóveis 200 
Livrarias 1000 

Comércio de móveis 300 
Comércio de produtos têxteis 400 

Supermercados 300 
Agências bancárias 300 

Escritórios 700 
Escolas 300 

Bibliotecas 2000 
Cinemas ou teatros 600 

Igrejas 200 
Hospitais 300 

Indústria de materiais sintéticos ou plásticos 2000 
Laboratórios químicos 600 

Indústrias têxteis em geral 700 
Indústrias metalúrgicas 200 

Indústria de tinta e solventes 4000 
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1.2.2 Grau de ventilação 

 

O incêndio é alimentado pelo oxigênio, que é o principal material comburente 

existente no ambiente em chamas. O grau de ventilação é o parâmetro associado à quantidade 

de oxigênio existente no compartimento. É representado pelo fator de abertura (expressão 

1.2), sendo utilizado na análise experimental ou numérica do fenômeno. 

 

t

v

A
hA

=υ                                                                                                                           (1.2) 

 

Sendo 

 

υ  - grau de ventilação ou fator de abertura (m1/2); 

Av – área total das aberturas para o ambiente externo ao edifício, incluindo janelas que 

se supõem quebradas durante um incêndio (m²); 

At – área total, incluindo vedação (paredes, piso e teto) e aberturas (m²); 

h – altura média das aberturas = ( )∑ vii AAh /  (vide figura 1.3 e expressão 1.3) (m); 

hi – altura da abertura i, sendo ∑ = vi AA  (m); 

ai – área da abertura i (m) 

 

l

l

h
h

1

1

2

2

 
Figura 1.3 Dimensões das aberturas 

 
 

                         111 lha =                                                                               222 lha =  
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21

2211

aa
ahahh

+
+

=                                                                                                                    (1.3) 

 

A relação entre a quantidade de material combustível e a ventilação pode ser expressa 

pela expressão 1.4. 

 

  
hA

A

v

q=ζ                                                                                                                            (1.4) 

 

sendo 

 ζ - coeficiente que expressa a relação entre a quantidade de material combustível e a 

ventilação; 

Aq – área da superfície do material combustível que pode participar da combustão 

(este valor é de difícil determinação, servindo apenas para a análise quantitativa feita a seguir) 

(m²). 

Se em um compartimento a quantidade de material combustível for grande, ou se o 

grau de ventilação for pequeno, ou seja, para alto valor de ζ , a temperatura dos gases que 

envolve a chama será função somente do grau de ventilação. 

Por outro lado, se em um compartimento o grau de ventilação for maior que um certo 

limite, ou se a quantidade de material combustível for menor que um certo valor, ou seja, para 

baixo ζ , diz-se que o incêndio é controlado pelo combustível, assim a temperatura dependerá 

apenas da carga de incêndio. 

 

1.2.3 Características térmicas dos materiais de vedação 

 

Este item será abordado com detalhes no capítulo 3, item 3.2 – “Análise dos 

parâmetros térmicos dos materiais”. 
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1.3 Incêndio-padrão 

 

Segundo a NBR 14432:2000 incêndio-padrão é a elevação padronizada da temperatura 

em função do tempo, dada pela expressão 1.5. 

 

( )18log3450 ++= tg θθ                                                                                                    (1.5) 

 

onde 

 

t – tempo (minutos); 

0θ  - temperatura do ambiente antes do início do aquecimento (ºC), tomada igual a 20 

ºC, conforme NBR 14432:2000; 

gθ - temperatura dos gases no instante t (ºC). 

 

Incêndio-padrão é o modelo de incêndio para o qual se admite que a temperatura dos 

gases do compartimento em chamas respeite as curvas padronizadas para ensaio. Essas curvas 

apresentam, como similaridade, apenas um ramo ascendente, admitindo-se que a temperatura 

dos gases seja sempre crescente com o tempo. Difere do modelo de incêndio natural, pois o 

incêndio-padrão não depende das características do ambiente ou da carga de incêndio. Vale 

ressaltar que essas curvas não representam um incêndio real, portanto não correspondem ao 

comportamento real do incêndio ou das estruturas expostas ao fogo. No entanto, por 

simplicidade, é comum utilizar-se a curva-padrão associada a tempos padronizados, admitidos 

por consenso no meio técnico, com a finalidade de fornecer parâmetros de projeto. A curva do 

incêndio-padrão é mostrada na figura 1.4. 
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Tempo (min)

Temperatura (ºC)

 
Figura 1.4 Modelo de incêndio-padrão 

 

1.4 Curva temperatura-tempo conforme normas 

 

As curvas padronizadas mais citadas nas bibliografias consultadas são: ISO 834, 

ASTM E 119, Eurocode e SBN 67. 

 

1.4.1 Curva temperatura-tempo conforme ISO 834 

 

A International Organization for Standardization por meio da norma ISO 834 (1994) 

"Fire-resistance tests - Elements of building construction" e a NBR 14432:2000 recomendam 

a mesma expressão, que é indicada pela expressão 1.5. 

 

1.4.2 Curva temperatura-tempo conforme Eurocode 

 

O Eurocode 1 (2002) apresenta três curvas temperatura-tempo dos gases quentes:  
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a) curva padronizada para incêndio em ambientes com material combustível formado 

predominantemente por materiais celulósicos: a mesma curva da ISO 834 (1994), 

 

b) curva padronizada para incêndio em ambientes com material combustível formado 

por hidrocarbonetos, mostrada pela expressão 1.6, 

 

( ) 20675,0325,011080 5,2167,0 +−−= −− tt
g eeθ                                                               (1.6) 

 

sendo 

t - tempo (min) 

 

A figura 1.5 mostra a curva-padrão para materiais combustíveis formados por 

hidrocarbonetos e materiais celulósicos, segundo Eurocode 1 (2002). 
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Figura 1.5 Curva-padrão para material combustível formado por hidrocarbonetos e por 

materiais celulósicos 
 

c) curvas parametrizadas que representam o incêndio natural: não serão abordadas 

neste material. 
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1.4.3 Curva temperatura-tempo conforme ASTM E 119 

 

A American Society for Testing Materials por meio da ASTM E119 (1988) - 

"Standard test methods for fire tests of building construction and materials" apud Silva (2001) 

recomenda o uso de uma curva temperatura-tempo respeitando a tabela 1.2. 

 

 Tabela 1.2 – Temperatura dos gases em função do tempo conforme ASTM E 119 (1988) 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

0 20 55 916 

5 538 60 927 

10 704 65 937 

15 760 70 946 

20 795 75 955 

25 821 80 963 

30 843 85 971 

35 862 90 978 

40 878 120 1010 

45 892 240 1093 

50 905 480 1260 

Fonte: ASTM E 119 (1988) apud Silva (2001) 
 

Lie (1972) apud Silva (2001) afirma que essa curva foi adotada em 1918 pela ASTM 

baseada na proposta do UL - Underwriters Laboratory de Chicago (1916) para curva-padrão 

na fase de aquecimento em ensaios de pilares, que estavam sendo realizados à época. Supõe-

se que os dados tenham sido obtidos em incêndios reais. 

 

1.4.4 Curva temperatura-tempo conforme SBN 67 

 

A norma sueca SBN de 1967 fornece uma curva-padrão temperatura-tempo a qual 

permite que estudos com base no conceito do incêndio natural sejam utilizados e inclui curvas 
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para o ramo ascendente (fase de aquecimento), em função do grau de ventilação. Para o grau 

de ventilação igual a 0,04 m1/2 encontra-se a curva descrita pela expressão 1.7. 

 

[ ]ttt
g eee 197,12,0

0 472,0204,0324,011325 −−− −−−=− θθ                                              (1.7) 

 

onde 

 

gθ  - temperatura dos gases no ambiente em chamas (°C); 

0θ  - temperatura dos gases no instante t = 0, geralmente admitida 20 ° C; 

  t – tempo (horas). 

 

A figura 1.6 apresenta as curvas padronizadas pela ISO 834 e ASTM E119 e também a 

curva padronizada pela norma sueca SBN 67. 
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Figura 1.6 Curvas-padrão 
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CAPÍTULO 2 - MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DA 
TEMPERATURA EM ESTRUTURAS DE AÇO 

 

2.1 Introdução 

 

A ação térmica proveniente de um incêndio é formada por um fluxo de calor composto 

por convecção e radiação. Esse fenômeno ocorre devido à diferença de temperatura existente 

entre os gases quentes e a estrutura, causando nesta um aumento em sua temperatura. 

A condição de segurança para uma estrutura em situação de incêndio é verificada 

quando as temperaturas atuantes nos perfis metálicos são inferiores às suas respectivas 

temperaturas críticas, onde a temperatura crítica é a menor temperatura uniforme responsável 

pelo colapso estrutural. 

A temperatura atuante na estrutura pode ser determinada experimental ou 

analiticamente. De fato, não há um método unicamente experimental ou um puramente 

teórico. Os métodos experimentais utilizam hipóteses simplificadoras (por exemplo, usando 

uma curva temperatura em função do tempo fictícia) e dependem da calibração do forno em 

estudo, algumas vezes checado pela comparação a resultados teóricos. 

 

2.2 Estrutura sem revestimento contra fogo 

 

Para uma distribuição uniforme de temperatura na seção transversal, a elevação de 

temperatura ∆θa, de um elemento estrutural de aço sem proteção contra fogo situado no 

interior do compartimento em chamas, durante um intervalo de tempo ∆t, pode ser 

determinada, segundo a NBR 14323:1999 , pela expressão 2.1. 

 

th
c

F
aa

a ∆=∆ &
ρ

θ                                                                                                                       (2.1) 

 

onde 

 

∆θa – variação de temperatura no elemento estrutural metálico, em um intervalo de 

tempo  ∆t (ºC); 
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F – fator de massividade, que é tomado como a relação entre a área exposta ao fogo e 

o volume aquecido de elemento estrutural de aço (m-1), será abordado no item 2.5;  

ca – calor específico do aço (J/kg ºC); 

ρa – massa específica do aço (kg/m3); 

h& - fluxo de calor por unidade de área (W/m²). 

 

O fluxo de calor por unidade de área ( h& ) é a soma do fluxo de calor radiativo ( rh& ) 

com o fluxo de calor convectivo ( ch& ), dados pelas expressões 2.2 e 2.3 e 2.4. 

 

( )( ) ( )( )( )448 2732735,0107,5)( +∆−−+= − tttxxth agr θθ&                                                      (2.2) 

 

( ) ( ) ( )( )tttxth agc ∆−−= θθ25&                                                                                                (2.3) 

 

cr hhh &&& +=                                                                                                                              (2.4) 

 

Onde ( )tgθ  é determinado pela expressão 1.5, mostrada no capítulo 1. 

 

Estruturas externas ao compartimento em chamas ou estruturas pertencentes aos 

elementos de vedação, mesmo que sujeitas à ação do fogo, atingirão temperaturas inferiores 

às determinadas pela expressão acima. Mas, a favor da segurança, podem ser calculadas por 

meio da expressão 2.1. 

 

A expressão 2.1 pode ser deduzida a partir das seguintes hipóteses: 

 

1 – Elemento estrutural totalmente imerso em chamas; 

2 – Distribuição uniforme da temperatura no elemento estrutural: Admite-se que a 

temperatura na superfície externa (exposta ao fogo) seja igual à temperatura média do 

elemento metálico; hipótese válida para seções constituídas de paredes delgadas; 

3 – Fluxo de calor unidirecional no elemento estrutural. 
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Figura 2.1 Transferência de calor 

 

Na figura 2.1 observa-se o esquema ilustrativo da transferência de calor entre os gases 

(cuja temperatura está representada por gθ ) e uma peça metálica sem revestimento contra 

fogo (cuja temperatura está representada por aθ ). Nesse esquema o símbolo absh&  representa a 

quantidade de calor absorvida pela peça metálica e h&  representa o calor que chega até essa 

peça, o qual é uma associação do calor convectivo e radiativo. Esse fluxo de calor é resultado 

da diferença de temperatura existente entre as chamas de um incêndio e a peça metálica. 

 

2.3 Estrutura com revestimento contra fogo 

 

 Para a determinação da temperatura do elemento metálico com material de 

revestimento contra fogo deve-se considerar o equilíbrio térmico envolvendo o calor 

propagado pelo fogo (gases quentes), a absorção de calor pelo material de revestimento e a 

absorção de calor pelo elemento estrutural.  

 O calor é transferido pelo material de revestimento conta fogo por condução, que é o 

fenômeno pelo qual o calor flui da região de alta temperatura para a de baixa temperatura, em 

um mesmo corpo. 

 Silva (2001) cita que a equação diferencial (expressão 2.5) que rege o fenômeno de 

transferência de calor por condução, em regime permanente (temperatura não varia com o 

tempo) é devido a J. B. J. Fourier (1822), que por sua vez é proveniente dos estudos de 

Newton. O esquema ilustrativo está mostrado na figura 2.2. 
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Figura 2.2 Transferência de calor através de um volume elementar do material de 

revestimento contra fogo 
 

 

x

m
mmxk Ah

∂
∂

−=
θ

λ,
&                                                                                                                 (2.5) 

 

 sendo 

 

 xkh ,
& - fluxo de calor por condução, no interior do material de revestimento contra 

fogo (W); 

 mλ - condutividade térmica do material de revestimento contra fogo (W/mºC); 

 Am – área exposta ao fogo do material de revestimento contra fogo (m²). 

 

 Para a situação em estudo, no entanto, o regime não é permanente. A equação 

diferencial, para essa situação, pode ser deduzida tomando-se como referência a expressão 2.5 

e considerando-se o equilíbrio térmico do volume elementar (Amdx) esquematizado na figura 

2.2. 
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 A equação diferencial (expressão 2.6) representa o fenômeno da transferência de 

calor por condução em regime transitório, de acordo com Silva (2001). 

 

( ) ( ) ( ) ( )tx
xx

tx
t

c mmm ,,
∂
∂

∂
∂

=
∂
∂ θθλθθρ                                                                                    (2.6) 

 

 Sendo 

 mρ - massa específica do material de revestimento contra fogo (kg/m³); 

 ( )θmc - calor específico do material de revestimento contra fogo à temperatura θ(x,t) 

(J/kgºC); 

 ( )θλm  - condutividade térmica do material de revestimento contra fogo à temperatura 

θ(x,t) (W/mºC). 

 

 Tendo em vista a pequena espessura do material de revestimento contra fogo, pode-se 

confundir a espessura elementar dx com tm/2 e admitir a absorção de calor concentrada no 

ponto médio de tm. 

 Considerando-se o equilíbrio térmico emitido pelos gases quentes, a absorção de 

calor pelo material de revestimento contra fogo e a absorção de calor pelo elemento estrutural, 

para a situação esquematizada na figura 2.3, bem como as três hipóteses já apresentadas no 

item 2.2, é possível deduzir-se, segundo Silva (2005), a expressão 2.7. 
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Figura 2.3 Transferência de calor através do material de revestimento contra fogo 

 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )

144/1/ +
Φ

−∆+
−

Φ+

∆−
=−∆+

ttt
c

ttt
t

Fttt gg

aa

ag

mm
aa

θθ
ρ

θθ
λ

θθ                                            (2.7) 

 

Sendo:            Ft
c
c

m
aa

mm

ρ
ρ

=Φ                                                                                (2.8) 

 

Em que: 

aθ - temperatura no aço (ºC), admitindo-se que a temperatura na superfície exposta ao 

fogo seja igual à temperatura média do elemento; 

gθ - temperatura dos gases quentes (ºC); 

F = Am/V (fator de massividade da peça revestida) (m-1); 

Am – área exposta ao fogo do elemento estrutural revestido (m²); 

( )θλλ mm = ; 

( )θmm cc = ; 

tm – espessura do material de revestimento contra fogo (m); 
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V – volume da peça estrutural (m³); 

aρ - massa específica do aço (kg/m³); 

( )θaa cc = ; 

Φ - absorção de calor pelo material de revestimento contra fogo 

 

Desconsiderando-se a absorção de calor pelo material de revestimento contra fogo 

( 0=Φ ), resulta na expressão 2.9. 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
aa

ag

mm
aa c

ttt
t

Fttt
ρ
θθ

λ
θθ

∆−
=−∆+

/
                                                                          (2.9) 

 

Pettersson et al (1976) apud Silva (2001) apresenta a expressão 2.10 para a 

determinação da temperatura no elemento com material de revestimento contra fogo 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )

122/1//1 +
Φ

−∆+
−

Φ+

∆−

+
=−∆+

ttt
c

ttt
t

Fttt gg

aa

ag

mm
aa

θθ
ρ

θθ
λα

θθ                               (2.10) 

 

A recomendação do Eurocode 3 (2003) para o cálculo da temperatura no aço com 

revestimento contra fogo é dada pela expressão 2.11. 

 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )[ ] 







−−∆+−







 Φ
+

∆−
=−∆+

Φ

1

3
1

10ettt
ct

tttF
ttt gg

aa
m

m

ag
aa θθ

ρ
λ

θθ
θθ                          (2.11) 

 

2.4 O modelo do incêndio e a temperatura na estrutura 

 

Conhecida a curva temperatura-tempo do incêndio, é possível determinar a 

temperatura-tempo do elemento estrutural, por meio da expressão 2.1, para aço sem 

revestimento contra fogo, e por meio das expressões 2.7, 2.9, 2.10 ou 2.11, para aço com 

revestimento contra fogo. 
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A utilização do modelo de incêndio natural permite determinar a máxima temperatura 

atingida pelo aço, e dimensionar a estrutura para essa temperatura, como se observa na figura 

2.4. 

 

Tempo (min)

Temperatura (ºC)

Temperatura máxima do aço

Temperatura máxima do aço

Incêndio

Aço com
Revestimento
Contra fogo

Aço sem
Revestimento
Contra fogo

 
Figura 2.4 Temperatura do aço – Incêndio natural 

 

Porém, a utilização do modelo do incêndio-padrão não permite a determinação da 

máxima temperatura, visto que essa curva apresenta apenas um ramo ascendente, portanto 

exige o preestabelecimento de tempos fictícios para se encontrar uma temperatura, na curva 

temperatura-tempo do aço, que possa ser utilizada no dimensionamento, como se verifica na 

figura 2.5. 
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Tempo (min)

Temperatura (ºC)

Tempo padronizado

Aço com
Revestimento

Aço com
Revestimento
Contra fogo

Revestimento
Contra fogo

Aço semIncêndio

Temperatura fictícia
Para dimensionamento

 
Figura 2.5 Temperatura do aço – Incêndio-padrão 

 
Silva (2001) cita que esses tempos podem ser determinados por meio do Método do 

Tempo Equivalente, métodos de avaliação de riscos, ou os padronizados em normas ou 

regulamentos, em função das dimensões e do tipo de utilização do edifício. Esse último 

processo, conhecido como Método Tabular, determina de forma empírica, tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF), frutos do consenso da sociedade. O TRRF, por meio da curva-

padrão, determina uma temperatura que se supõe que seja a temperatura correspondente à 

máxima temperatura no aço na curva natural. A NBR 14432:2000 apresenta os TRRF 

recomendados e a classificação das edificações quanto à sua ocupação. 

 

2.5 Fator de massividade 

 

O fator de massividade de uma peça metálica é dado pela relação entre sua área 

exposta ao fogo e o volume do elemento. Dividindo ambos os termos pelo comprimento do 

elemento o fator de massividade pode ser também representado por meio da relação entre o 

perímetro aquecido e a área da seção transversal exposta ao fogo, mostrado pela expressão 

2.12 ou 2.13 (de uma maneira simplificada). 

 

Área
Perímetro

LV
LA

V
AF aa ===

/
/

                                                                                            (2.12) 
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aA
uF =   (m-1)                                                                                                                      (2.13) 

 

Onde 

 

Aa – área exposta ao fogo (m²); 

V – volume exposto ao fogo (m³); 

L – comprimento do elemento estrutural exposto ao fogo (m); 

u – perímetro aquecido (m). 

 

Para o emprego da expressão 2.1, que fornece a temperatura em função do tempo para 

um elemento metálico sem revestimento contra fogo, foi considerado que o aumento da 

temperatura é uniformemente distribuído ao longo de sua área, bem como em seu volume.  

A figura 2.6 foi retirada da NBR 14323:1999 e fornece as expressões usualmente 

empregadas para a determinação do fator de massividade de seções utilizadas na construção 

civil. 

 



   64    

 

 

 

Figura 2.6 Fator de massividade para elementos metálicos sem revestimento contra fogo. 
Fonte: NBR 14323:1999 
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Para os casos da figura 2.6 em que há exposição ao fogo por apenas três faces, 

considera-se que o contato do elemento metálico com um material “isolante” em uma das 

faces faz com que a média da temperatura diminua no interior de seu volume. Para o caso da 

chapa exposta ao incêndio por três lados é recomendado tomar o fator de massividade como 

sendo a relação entre o perímetro exposto ao fogo e a área da placa. 

Para situações em que se tem viga metálica sobreposta à parede de alvenaria, sendo 

esta destinada a separar compartimentos vizinhos, ou seja, impedindo a passagem do incêndio 

de um compartimento para o outro, para obtenção de F, o perímetro deve ser tomado apenas 

de um lado da viga, mas a escolha de área aquecida é uma dificuldade. Já quando a parede 

não é de compartimentação, pode ocorrer passagem do fogo de um lado para outro e deve-se 

considerar, para a obtenção do fator de massividade, o perímetro total de elemento metálico 

(descontando as dimensões referentes à laje sobreposta à viga metálica) e, segundo Silva 

(2006), uma boa aproximação para a área é considerar a área total do elemento estrutural. 

 

                         a)                                  b)                               c)                                         d)     
Figura 2.7 Estruturas em contato com elementos de alvenaria 

 

Na figura 2.7 observam-se quatro esquemas de perfil metálico em contato com 

alvenaria e laje de concreto. Estão ilustrados em negrito os perímetros que se deve considerar 

para o cálculo do fator de massividade. 

Na figura 2.7 (a): viga metálica em contato com laje de concreto e parede de 

compartimentação; 

Nas figuras 2.7 (b) e (c): pilares em contato com parede de compartimentação; 

Na figura 2.7 (d): viga metálica de seção caixão em contato com laje de concreto e 

parede de alvenaria.  

Nesses casos, com as ferramentas mostradas nesse capítulo, a determinação do fator de 

massividade é de difícil solução, dada a dificuldade de se determinar a área exposta ao fogo 

dos perfis metálicos.   
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CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA 
TEMPERATURA EM ESTRUTURA DE AÇO VIA PROGRAMA DE 

COMPUTADOR SUPER TEMP CALC (STC) 
 

3.1 Sobre o programa de computador STC 

 

O Super Temp Calc (STC) é um programa de computador de projeto de segurança 

contra incêndio desenvolvido por Dr. Yngve Anderberg pela Universidade de Lund, na 

Suécia. O programa realiza, por meio do método dos elementos finitos, análise térmica 

bidimensional de uma seção formada por um ou mais materiais, exposta a uma curva 

temperatura-tempo, arbitrária, aplicada no contorno definido pelo usuário. O STC, por 

exemplo, permite calcular o campo de temperaturas em toda seção transversal de peças 

metálicas isoladas ou em contato com outros tipos de material, tais como laje de concreto ou 

alvenaria, bastando definir as características térmicas de cada material que compõe a estrutura 

e seu entorno. O STC calcula a temperatura de cada elemento finito fazendo a média das 

temperaturas de cada nó desse elemento.  

A partir do campo de temperaturas, é possível, empregando-se outro módulo do STC, 

determinar, também, os esforços resistentes de vigas de aço continuamente travadas, vigas de 

concreto e pilares mistos de aço e concreto com base na recomendação do Eurocode 3 e 

Eurocode 4. O programa fornece a curva da temperatura-tempo de cada ponto da seção 

transversal, as normais plástica, crítica (Euler) e resistente de cálculo em situação de incêndio 

em função do tempo. Na dissertação será utilizado o módulo de pilares mistos de aço e 

concreto, considerando-se apenas o material aço para determinação da força normal plástica 

resistente de cálculo em situação de incêndio da seção transversal, vide item 4.3.1.2. 

 

3.2 Análise dos parâmetros térmicos dos materiais 

3.2.1 Características dos materiais 

 

Na prática da construção civil dispõe-se de alguns materiais básicos para a construção 

tais como: aço, concreto, tijolos etc. Para uma simulação de análise térmica via programa de 

computador STC torna-se necessário o conhecimento das características térmicas dos 

materiais em função da temperatura. 
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3.2.1.1 Condutividade térmica 

 

O processo de transferência de energia térmica de uma região “mais quente” para outra 

“mais fria” de um mesmo corpo ocorre por condução. A região de maior temperatura possui 

moléculas vibrando com intensidade maior (maior energia cinética), cada molécula transmite 

energia para a molécula vizinha que passa a vibrar mais intensamente; esta transmite energia 

para a seguinte e assim sucessivamente. Evidentemente, há materiais com propriedades de 

condução de calor mais eficientes que outros. Portanto, diz-se que a transferência de calor é 

tão mais eficaz, quanto melhor condutor for o material. O aço é um ótimo condutor se 

comparado ao concreto, mas é um mau condutor se comparado ao cobre. Essa eficiência de 

condução de calor é medida por um parâmetro denominado Condutividade Térmica. Devido à 

maior aproximação de suas moléculas, os sólidos tendem a apresentar maiores valores de 

condutividade térmica em comparação aos líquidos e gases.  

 

3.2.1.2 Calor específico 

 

Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1ºC a temperatura 

de uma unidade de massa de uma substância. Quanto maior for o calor específico de uma 

substância mais tempo exigirá para elevar sua temperatura e, também, mais tempo exigirá 

para reduzir sua temperatura, se comparado à outra de calor específico menor. 

 

3.2.1.3 Massa específica 

 

A massa específica de uma substância é a razão entre a massa de uma quantidade da 

substância e seu volume correspondente. 
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3.2.2 Aço 

3.2.2.1 Condutividade térmica do aço 

 

De acordo com a NBR 14323:1999 a condutividade térmica dos aços é obtida pelas 

expressões 3.1 e 3.2. 

 

Para      CC a º800º20 <≤ θ  

              aa x θλ 21033,354 −−=               (W/mºC)                                                                (3.1) 

Para       CC a º1200º800 ≤≤θ  

              3,27=aλ                                   (W/mºC)                                                                (3.2) 

  

Onde 

 

 θa – temperatura do aço (ºC); 

 λa  - condutividade térmica do aço (w/mºC) 

 

Na figura 3.1 observa-se a variação da condutividade térmica do aço com o aumento 

da temperatura. 
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Figura 3.1 Condutividade térmica do aço em função da temperatura, segundo NBR 
14323:1999 
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Para efeito de cálculo por meio de métodos simplificados, no qual admite-se que a 

distribuição de temperatura seja uniforme na seção transversal e ao longo do comprimento do 

elemento estrutural, pode-se considerar a condutividade térmica independente da temperatura 

do aço e igual a λa = 45 W/mºC, segundo a NBR 14323:1999. Esse valor está ilustrado na 

figura 3.1. 

 

3.2.2.2 Calor específico do aço 

 

Segundo a NBR 14323:1999, o calor específico dos aços estruturais está mostrado nas 

expressões 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. 

 

Para      CC a º600º20 <≤ θ  

          36231 1022,21069,11073,7425 aaaa xxxc θθθ −−− +−+=             (J/kgºC)                     (3.3) 

 

Para       CC a º735º600 ≤≤θ  

               
a

ac
θ−

+=
738
13002666            (J/kg ºC)                                                                      (3.4) 

 

 

Para       CC a º900º735 ≤≤θ  

               
731

17820545
−

+=
a

ac
θ

        (J/kg ºC)                                                                         (3.5) 

Para       CC a º1200º900 ≤≤ θ  

               650=ac                         (J/kg ºC)                                                                           (3.6)  

 

 Onde 

 ca – calor específico do aço (J/kgºC) 

 

Na figura 3.2 observa-se a variação do calor específico dos aços com o aumento da 

temperatura. 
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Figura 3.2 Calor específico do aço em função da temperatura, segundo NBR 14323:1999 

 

De acordo com a NBR 14323:1999, na utilização de métodos simplificados de cálculo 

o valor do calor específico do aço estrutural pode ser considerado independente da 

temperatura, sendo dado por ca = 600 J/kg ºC. Esse valor está ilustrado na figura 3.2. 

 

3.2.2.3 Massa específica do aço 

 

Segundo a NBR 14323:1999 a massa específica do aço pode ser considerada 

independente da temperatura, sendo dada por ρa = 7850 kg/m³. 

 

3.2.3 Concreto 

3.2.3.1 Condutividade térmica do concreto 

 

Segundo Pitts & Sissom (1977) apud Drysdale (2000) o concreto apresenta 

condutividade térmica entre 0,8 e 1,4 W/m ºC para temperatura ambiente (de 20º C a 25 ºC). 

Segundo Mehta e Monteiro (1994, p.113): “A condutividade térmica do concreto é 

influenciada pelas características mineralógicas do agregado, e pelo conteúdo de umidade, 

massa específica e temperatura do concreto”. 
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A tabela 3.1 apresenta valores típicos de condutividade térmica para concretos 

contendo diferentes tipos de agregado. 

 

Tabela 3.1 – Valores da condutividade térmica do concreto com diferentes tipos de agregado à 
temperatura ambiente 

Tipo de agregado Condutividade térmica (W/mºC) 
Quartzito 3,5 
Dolomita 3,2 
Calcário 2,6 – 3,3 
Granito 2,2 – 2,7 
Riolito 2,2 
Basalto 1,9 – 2,2 

Fonte: ACI Committee 207 – Cooling and insulating systems for mass concrete (1986) apud 
Mehta e Monteiro (1994) 

 

Segundo o Eurocode 2 (2002) a condutividade térmica do concreto (λc) deve ser 

determinada pela faixa entre os valores do limite superior e inferior.  

O limite superior da condutividade térmica do concreto (dada em W/mºC) de 

densidade normal deve ser determinado por meio da expressão 3.7. 

 

Para CC c º1200º20 ≤≤ θ  

2

100
0107,0

100
2451,02 






+






−= cc

c
θθ

λ                                                                       (3.7) 

onde cθ  é a temperatura do concreto. 

 

O limite inferior da condutividade térmica do concreto (dada em W/mºC) de densidade 

normal deve ser determinado por meio da expressão 3.8. 

 

Para CC c º1200º20 ≤≤ θ  

2

100
0057,0

100
136,036,1 






+






−= cc

c
θθ

λ                                                                     (3.8) 

onde cθ  é a temperatura do concreto. 

 

A variação entre o limite inferior e superior da condutividade térmica do concreto em 

função da temperatura está ilustrada na figura 3.3. 
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Figura 3.3 Condutividade térmica do concreto em função da temperatura, segundo Eurocode 2 

(2002) 
 

Segundo o Eurocode 4 (2003) para o concreto de densidade normal (ver item 3.2.3.3) 

pode-se utilizar, em cálculos simplificados: λc = 1,60 W/mºC. Esse valor está ilustrado na 

figura 3.3. Sugere-se esse valor, pois é o que ocorre quando a temperatura do concreto atinge 

os 200ºC, que é uma média de temperatura normalmente encontrada para o concreto. 

Segundo a NBR 14323:1999 (informação pessoal) 1  a condutividade térmica do 

concreto de densidade normal (λcn), em watt por metro e por grau Celsius (W/mºC), pode ser 

determinada por meio da expressão 3.9. 

 

Para CC c º1200º20 ≤≤ θ  

2

120
012,0

120
24,02 






+






−= cc

cn
θθ

λ                                                                           (3.9) 

onde cθ  é a temperatura do concreto. 

 

De acordo com a NBR 14323:19991, de forma simplificada, o valor da condutividade 

térmica pode ser considerado independente da temperatura do aço. Nesse caso o seguinte 

valor pode ser tomado: λcn = 1,60 W/mºC. Esse valor está ilustrado na figura 3.4. Sugere-se 
                                                 

1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14323: dimensionamento de estruturas de 
aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio: procedimento. Rio de Janeiro, 
2003. 89 p. Projeto de revisão da NBR 14323:1999. Fornecida pelo orientador da dissertação. 
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esse valor por ser o que representa a condutividade térmica do concreto aos 200º C, que é a 

média de temperatura normalmente atingida pelo concreto. 
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Figura 3.4 Condutividade térmica do concreto em função da temperatura, de acordo com a 

NBR 14323:1999∗ 

 

3.2.3.2 Calor específico do concreto 

 

Segundo Pitts & Sissom (1977) apud Drysdale (2000) o calor específico do concreto 

tem o valor de 880 J/Kg ºC para temperatura ambiente. 

Segundo Mehta e Monteiro (1994) o calor específico de um concreto de peso normal 

não é muito afetado pelo tipo de agregado, temperatura e outros parâmetros. Tipicamente os 

valores de calor específico estão entre 840 e 1170 J/Kg ºC. 

Segundo o Eurocode 2 (2002) o calor específico do concreto seco constituído por 

agregados de calcário e silício (cc) pode ser determinado por meio das expressões 3.10, 3.11, 

3.12 e 3.13. 

 

Para   CC c º100º20 ≤≤ θ  

          ( ) 900=θcc                              (J/kgºC)                                                                     (3.10) 

Para   CC c º200º100 ≤< θ  

                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
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          ( ) ( )100900 −+= ccc θθ           (J/kgºC)                                                                     (3.11) 

Para    CC c º400º200 ≤< θ   

         ( ) ( )
2
200

1000
−

+= c
cc

θ
θ           (J/kgºC)                                                                   (3.12) 

Para     CC c º1200º400 ≤< θ  

         ( ) 1100=θcc                             (J/kgºC)                                                                     (3.13) 

 

onde θc é a temperatura do concreto e cc(θ) (J/kgºC) está ilustrado na figura 3.5. 

 

Onde o índice de umidade não é considerado explícito no método de cálculo, a função 

dada para o calor específico do concreto com agregado de calcário e silício deve ser modelada 

por um valor constante situado entre 100ºC e 115ºC, como mostrado nas expressões 3.14, 

3.15 e 3.16, pelo coeficiente cp. 

 

cp = 900 J/kgºC para índice de umidade de 0% do peso do concreto                      (3.14) 

cp = 1470 J/kgºC para índice de umidade de 1,5% do peso do concreto                 (3.15) 

cp = 2020 J/kgºC para índice de umidade de 3,0 % do peso do concreto                (3.16) 

 

E uma relação linear é feita entre os pontos (115ºC, cp) e (200ºC, 1000 J/kgºC). Para 

outros índices de umidade uma interpolação linear é aceitável. Os picos do calor específico 

estão ilustrados na figura 3.5. 
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Figura 3.5 Calor específico do concreto em função da temperatura, segundo o Eurocode 2 

(2002) 
 

Segundo o Eurocode 4 (2003) o calor específico do concreto de densidade normal, 

para cálculo simplificados, vale: cc = 1000 J/kgºC. Esse valor está ilustrado na figura 3.5. 

Segundo a NBR 14323:1999∗ o calor específico do concreto de densidade normal pode 

ser determinado por meio da expressão 3.17. 

 

Para CC c º1200º20 ≤≤ θ  

         ( )
2

120
4

120
80900 






−+= cc

cc
θθ

θ                                                                                  (3.17) 

onde cθ é a temperatura do concreto, em graus Celsius. 

 

O calor específico, dependendo da umidade do concreto, pode sofrer um aumento 

brusco de valor a partir de 100 ºC, atingindo um pico a 130ºC e voltando rapidamente à curva 

dada pela expressão 3.15 a 200ºC, conforme ilustra a figura 3.6. Para umidade do concreto de 

2%, 4% e 10% o calor específico do concreto é dado por 1875 J/kgºC, 2750 J/kgºC e 5600 

J/kgºC, respectivamente. 

                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
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Segundo a NBR 14323:1999∗ o valor do calor específico do concreto, para método 

simplificado de cálculo, pode ser considerado independente da temperatura e vale: cc = 1000 

J/kgºC. Esse valor está ilustrado na figura 3.6. 

 

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 200 400 600 800 1000 1200

Temperatura (ºC)

C
al

or
 e

sp
ec

ífi
co

 d
o 

co
nc

re
to

 
(J

/k
gº

C
)

Umidade 0%

Método simplificado

Umidade 2%

 
Figura 3.6 Calor específico do concreto em função da temperatura, de acordo com a NBR 

14323:1999∗ 

3.2.3.3 Massa específica do concreto 

 

Mehta e Monteiro (1994) citam que o concreto pode ser classificado em 3 grandes 

categorias, em função de sua massa específica. O concreto contendo areia natural e seixo 

rolado ou pedra britada, geralmente pesa 2400 kg/m³ e é denominado concreto de densidade 

normal ou concreto corrente e é o mais utilizado em peças estruturais. Para aplicações onde 

se deseja uma alta relação resistência/peso, é possível reduzir a massa específica do concreto 

utilizando certos agregados naturais que possuem baixa densidade. O termo concreto leve é 

usado para concreto cuja massa é menor que 1800 kg/m³. Por outro lado, concreto pesado, 

usado às vezes nas blindagens contra radiações, é produzido a partir de agregados de alta 

densidade e que geralmente pesa mais do que 3200 kg/m³. 

Segundo Pitts & Sissom (1977) apud Drysdale (2000) a massa específica do concreto 

varia entre 1900 kg/m³ a 2300 kg/m³. 

                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
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A NBR 14323:1999∗ cita que a massa específica do concreto de densidade normal e do 

concreto de densidade baixa podem ser consideradas independente da temperatura. A massa 

específica do concreto de densidade normal é igual a 2400 kg/m³ e do concreto de densidade 

baixa deve situar-se entre 1600 kg/m³ e 2000 kg/m³. 

Segundo o Eurocode 2 (2002) a variação da massa específica do concreto em função 

da temperatura é influenciada pela água presente no concreto e essa variação está mostrada 

pelas expressões 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21 e pela figura 3.7. 

 

Para CC c º115º20 ≤≤ θ      

          ( ) ( )Ccc º20ρθρ =                                                                                                      (3.18) 

Para CC c º200º115 ≤< θ      

          ( ) ( ) 





 −

−=
85

115
02,01(º20 c

cc C θ
ρθρ                                                                       (3.19) 

Para  CC c º400º200 ≤< θ      

          ( ) ( ) 





 −

−=
200

200
03,098,0(º20 c

cc C θ
ρθρ                                                                  (3.20) 

Para  CC c º1200º400 ≤< θ      

          ( ) ( ) 





 −

−=
800

400
07,095,0(º20 c

cc C θ
ρθρ                                                                 (3.21) 

onde ( )Cc º20ρ  = 2300 kg/m³ e cθ  é a temperatura do concreto. 

 

                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
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Figura 3.7 Massa específica do concreto em função da temperatura, segundo Eurocode 2 

(2002) 
 

3.2.4 Alvenaria 

 

Serão analisados nesse trabalho três tipos de tijolos:  

- tijolo pesado ( ρt = 2000 kg/m³), 

- tijolo normal ( ρt = 1600 kg/m³), 

- tijolo vazado ( ρt = 700 kg/m³). 

 

3.2.4.1 Condutividade térmica do tijolo 

 

Segundo Pitts & Sissom (1977) apud Drysdale (2000) a condutividade térmica do 

tijolo comum é de 0,69 W/m ºC à temperatura ambiente. 

  A condutividade térmica do tijolo varia conforme a temperatura e massa específica, 

como se pode ver nas figuras 3.8, 3.9 e 3.10. 
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Figura 3.8 Condutividade térmica do tijolo pesado em função da temperatura 
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Figura 3.9 Condutividade térmica do tijolo normal em função da temperatura 
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Figura 3.10 Condutividade térmica do tijolo vazado em função da temperatura 
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Para a análise a ser feita por meio do programa de computador Super Temp Calc, será 

utilizado o tijolo normal. A condutividade térmica adotada foi λt = 0,70 W/mºC, trata-se de 

um valor a favor da segurança, para temperaturas normalmente atingidas em incêndio. Esse 

valor também é adotado pelo programa Ozone V2.0. 

A University of Liège (2001) cita que o programa de computador Ozone V2.0, 

desenvolvido pela Universidade de Liège, permite a simulação da temperatura de um 

compartimento submetido à ação de um incêndio. Apresenta um módulo que permite o 

cálculo dos esforços resistentes de edificações metálicas em situação de incêndio via 

expressões do Eurocode. 

Esse programa apresenta uma lista de materiais com suas respectivas características 

térmicas, as quais serão utilizadas nesse trabalho. 

 

3.2.4.2 Calor específico do tijolo 

 

Segundo Pitts & Sissom (1977) apud Drysdale (2000) o calor específico do tijolo 

comum é de 840 J/kg ºC à temperatura ambiente. 

Malhotra (1982a) apud Purkiss (1996) cita que o calor específico é sensivelmente 

independente da massa específica, portanto nas figuras 3.11, 3.12 e 3.13 a curva fornecida por 

Purkiss (1996) é a mesma para os três tipos de tijolos.  

As figuras 3.11, 3.12 e 3.13 mostram a variação do calor específico do tijolo em 

função da temperatura para o tijolo pesado, normal e vazado, respectivamente.  
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Figura 3.11 Calor específico do tijolo pesado em função da temperatura 
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Figura 3.12 Calor específico do tijolo normal em função da temperatura 
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Figura 3.13 Calor específico do tijolo vazado em função da temperatura 

 

Para a análise a ser feita por meio do programa Super Temp Calc, será utilizado o 

tijolo normal, como já dito anteriormente. O calor específico adotado foi ct = 840 J/kg ºC, 

trata-se de um valor a favor da segurança, para temperaturas normalmente atingidas em 

incêndio. Esse valor também é adotado pelo programa Ozone V2.0. 

 

3.2.4.3 Massa específica do tijolo 

 

Segundo Pitts & Sissom (1977) apud Drysdale (2000) a massa específica do tijolo 

comum é de 1600 kg/m³ para temperatura ambiente, situada entre 0ºC e 20ºC. 
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Para a análise a ser feita por meio do programa Super Temp Calc, será utilizado o 

tijolo normal com massa específica  ρt =  1600 kg/m³. 

 

3.3 Dados de entrada 

 

Os parâmetros fornecidos ao programa de computador STC serão mostrados no 

decorrer deste item, bem como suas interfaces de entrada. 

 

3.3.1 Material 

 

Neste item definem-se quais serão os materiais utilizados para o modelo em estudo, 

que no caso, foi o aço, a alvenaria e o revestimento contra fogo Blaze Shield II. 

Para cada material é necessário entrar com suas respectivas características térmicas, 

nas quais incluem a capacitância, calor específico do material multiplicado por sua respectiva 

massa específica, e a condutividade térmica em função da temperatura. Uma lista de pares de 

temperatura e condutividade térmica e capacitância, para cada material, é fornecida ao STC, 

da forma que se pode observar na tela apresentada às figuras 3.14, 3.15 e 3.16. 

As características térmicas do aço utilizado foram retiradas da NBR 14323:1999, 

mostradas no item 3.2.2. 

Para a alvenaria foram admitidas as características térmicas a altas temperaturas 

adotadas pelo programa Ozone V2.0, mostradas no item 3.2.4, e foram admitidas constantes 

por simplicidade. 

Silva (2001) citou as características térmicas da argamassa projetada Blaze Shield II 

em função da temperatura, as quais estão mostradas nas tabelas 3.2 e 3.3. Mas, para análise 

por meio do programa STC, as características térmicas foram, por simplicidade, consideradas 

constantes. Considerou-se a condutividade térmica da argamassa projetada constante e igual a 

0,15 W/mºC, o calor específico constante e igual a 2300 J/kgºC e a massa específica igual a 

240 kg/m³. 
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Tabela 3.2 – Condutividade térmica da argamassa projetada Blaze Shield II 
Temperatura (ºC) Condutividade térmica (W/mºC) 

100 0,061 
200 0,080 
400 0,112 
482 0,147 
600 0,173 
1093 0,208 

Fonte: Silva (2001) 
 

Tabela 3.3 – Calor específico da argamassa projetada Blaze Shield II 
Temperatura (ºC) Calor específico (J/kgºC) 

96 2093 
104 837 
150 1675 
482 2303 
1093 2512 

Fonte: Silva (2001) 

 

 
Figura 3.14 Tela do STC para definição das propriedades térmicas do aço utilizado 
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Figura 3.15 Tela do STC para definição das propriedades térmicas da alvenaria utilizada 
 

 

Figura 3.16 Tela do STC para definição das propriedades térmicas da argamassa projetada 
Blaze Shield II utilizada 
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3.3.2 Geometria 

 

A seção transversal de cada elemento construtivo a ser analisado é fornecida por meio 

de coordenadas cartesianas, como pode ser visto à figura 3.17. 

 

 
Figura 3.17 Tela do STC para definição da geometria do pilar metálico isolado 

 

3.3.3 Condições de contorno 

3.3.3.1 Curva temperatura-tempo 

 

Define-se qual o tipo de curva temperatura-tempo aquecerá os elementos. No caso em 

estudo, optou-se pela curva do incêndio-padrão proposta pela International Organization 

Standardization por meio da norma ISO 834 (1994) “Fire resistance tests – Elements of 

buildings construction” como pode ser visto na figura 3.18. 
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Figura 3.18 Tela do STC para definição da exposição, na qual a ISO 834 foi a escolhida. 

 

3.3.3.2 Bordas expostas ao fogo 

 

Definem-se quais são as bordas da seção expostas diretamente ao fogo por meio de 

coordenadas cartesianas. A borda exposta ficará marcada por meio de uma linha verde, como 

se observa na figura 3.19. 
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Figura 3.19 Tela do STC para definição da face exposta ao fogo 

 

3.3.4 Discretização 

 

Para a obtenção de resultados mais precisos e satisfatórios torna-se necessária a 

escolha correta da malha a ser utilizada para cada caso estudado, já que o programa STC 

utiliza o método dos elementos finitos. 

Como o caso em estudo é analisar o comportamento do perfil metálico, optou-se por 

refinar mais a peça metálica, deixando uma malha mais grosseira para as paredes de alvenaria. 

Como exemplo, utilizou-se, inicialmente, uma malha de 0,1 m x 0,1 m para a parede de 

alvenaria e uma malha de 0,01 m x 0,01 m para o perfil metálico, já que o pilar é o foco do 

estudo, como se observa na figura 3.20. No prosseguimento do trabalho foi feita uma análise 

mais apurada da malha de cada elemento construtivo a ser estudado, descrito no capítulo 4. 

 

 
Figura 3.20 Tela do STC para definição da malha 
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3.3.5 Apresentação dos resultados 

3.3.5.1 Temperatura 

 

Após o processamento de dados, o STC apresenta as temperaturas atingidas pelos 

materiais pertencentes à estrutura e aos elementos a ela ligados. Essas temperaturas podem ser 

mostradas tanto por meios de campos de temperatura (figura 3.21) quanto por isotermas (vide 

Apêndice B). 

 

Figura 3.21 Tela do STC para ilustração das temperaturas atingidas pelo pilar isolado (campos 
de temperatura), em ºC 

 

3.3.6 Informações complementares 

 

Outras informações necessárias à análise ou à apresentação dos resultados são 

fornecidas na opção Settings, ilustrada na figura 3.22, na qual se podem escolher os seguintes 
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tópicos: nome do projeto, tempo inicial e final para análise, número de apresentações dos 

resultados, que deve ser menor ou igual ao número de paradas, temperatura inicial e modo, 

que garante que a análise de temperatura seja executada por meio de um sistema de 

coordenadas retangular, circular ou polar. Neste trabalho foi usado apenas o sistema de 

coordenadas retangulares. 

 

 
Figura 3.22 Tela do STC para definição da caixa de entrada Settings 

 

3.3.7 Cálculo do perfil 

 

Segundo o Fire Safety Design (2002) o programa de computador oferece três opções 

de cálculo, tais como: viga metálica (SBEAM), viga de concreto (CBEAM) e perfis mistos de 

aço e concreto submetidos à compressão (COMPRES). 

Para o dimensionamento de pilares submetidos à compressão, que é o foco deste 

trabalho, utilizou-se a opção COMPRES. Os dados necessários para obtenção do 

dimensionamento são inseridos na tela mostrada pela figura 3.23. Optou-se, para esta 

avaliação inicial: comprimento de flambagem de três metros, resistência ao escoamento do 

aço fy = 25 kN/cm² e módulo de elasticidade do aço E = 20.500 kN/cm². Além disso, deve-se 

inserir a variação com a temperatura da resistência ao escoamento e do módulo de 

elasticidade do material, bem como o nome do projeto e o tipo de material a ser testado. 

Devem-se indicar quais os valores dos três tipos de coeficiente de segurança parcial do 

material. Na figura 3.23 o coeficiente designado por EtaGamFif é relacionado à resistência ao 
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escoamento em situação de incêndio, o coeficiente designado por EtaGamFie é relacionado ao 

módulo de elasticidade em situação de incêndio, e o designado por Phi (φ) é o coeficiente de 

redução que depende do efeito dos esforços térmicos.  

Segundo a NBR 14323:1999∗ o coeficiente de redução do efeito dos esforços térmicos 

(φ) para o tempo de 120 minutos é igual a 1,0, portanto foi adotado esse valor para análise do 

pilar em questão. Para os outros dois coeficientes (EtaGamFif e EtaGamFie) adotou-se 1,0, 

como indicado no manual do programa, para não alterar o resultado final. 

Um esquema ilustrativo do perfil escolhido para ser submetido à compressão aparece 

desenhado no canto inferior direito da tela, para simples conferência da geometria. 

 

 
Figura 3.23 Tela do STC para entrada de dados do material que será submetido à compressão 
 

Os resultados são apresentados em três tipos de gráfico: 

- Força normal plástica resistente de cálculo em situação de incêndio em função do 

tempo (Nfi,pl,Rd), é a resistência plástica referente à compressão axial que atua na seção 

transversal do elemento estrutural, em situação de incêndio. Portanto, considera-se o 

comprimento de flambagem como sendo igual a zero; 

- Força normal crítica em situação de incêndio em função do tempo (Nfi,cr), é o 

carregamento de Euler ou carregamento crítico elástico do elemento estrutural, em situação de 

incêndio; 

- Força normal resistente de cálculo em situação de incêndio em função do tempo 

(Nfi,Rd), é a resistência à compressão axial de um elemento estrutural em situação de incêndio. 
                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
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Uma hipótese simplificadora, nem sempre a favor da segurança, adotada pelo STC é 

considerar para a determinação dos esforços resistentes uma média ponderada dos redutores 

do módulo de elasticidade do aço (kE,θ, conforme tabela 4.3), considerando o momento de 

inércia (I) de cada elemento finito em relação aos eixos que passam pelo CG inicial. Sendo 

assim, essa hipótese é uma aproximação, pois os eixos mudam de posição em vista de a peça 

estrutural funcionar como se fossem vários materiais diferentes, visto que cada elemento tem 

seu próprio módulo de elasticidade e momento de inércia na seção, portanto o centro dos 

esforços não coincide com o centro geométrico original. 
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CAPÍTULO 4 – APLICAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICO E 
NUMÉRICO PARA PILARES E COMPARAÇÕES 

   

Foram analisados dois pilares de perfil I (W 360 x 32,9 e W 610 x 174), em situação 

de incêndio, tanto pelo método analítico quanto pelo método numérico via programa Super 

Temp Calc (STC). Esses pilares foram analisados primeiramente sem revestimento contra 

fogo e isolados, e posteriormente com paredes de alvenaria em suas mesas ou alma. Em 

seguida, foram analisados para as mesmas situações, porém, com material de revestimento 

contra fogo, argamassa projetada Blaze Shield II, em todo seu perímetro.  

 

4.1 Verificação da segurança estrutural 

 

 Silva e Vargas (2003) citam que para se garantir a segurança estrutural em situação de 

incêndio, deve-se evitar que a temperatura de colapso seja atingida. A temperatura que causa 

o colapso de um elemento estrutural, em situação de incêndio, é denominada temperatura 

crítica, sendo essa intimamente relacionada ao carregamento aplicado ao elemento. 

 Segundo Silva (2001) quando a segurança de um elemento estrutural é verificada em 

situação de incêndio, as condições de segurança podem ser expressas de forma simplificada 

indicada na expressão 4.1. 

 

 dfidfi RS ,, ≤                                                                                                                  (4.1) 

 

 Onde 

 dfiS ,  – valor de cálculo dos esforços atuantes, determinado a partir da combinação 

última excepcional das ações; 

 dfiR , - valor de cálculo correspondente ao esforço resistente, no qual se inclui o efeito 

da ação térmica por meio do coeficiente de redução θ,yk  fornecido na tabela 4.3. 
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4.1.1 Determinação dos esforços solicitantes 

 

Para o cálculo dos esforços atuantes, em situação de incêndio, deve-se considerar a 

combinação última das ações.  

A ação térmica tem duração extremamente curta e baixa probabilidade de acontecer 

durante a vida útil de uma construção, podendo ser tratada como ação excepcional. 

Os valores normalmente utilizados para sobrecarga e vento em projetos à temperatura 

ambiente são elevados, com grande probabilidade de acontecer durante a vida útil da 

edificação. Por esse motivo pode-se dizer que os valores de cálculo das ações, na situação 

excepcional de incêndio, são reduzidos em relação aos valores normalmente utilizados em 

temperatura ambiente. 

A NBR 8681:2003 recomenda, para combinação última excepcional das ações, a 

expressão 4.2. 

 

∑∑
==

++=
n

j
kQjqexcQqkGi

m

i
giSd FFFF

1
,2,,

1
..""."". ψγγγ                                                            (4.2) 

 

Sendo: 

FSd – valor de cálculo da ação; 

FGi,k – valor característico da ação permanente i; 

FQ,exc – valor representativo da ação excepcional (ação térmica); 

FQj,k – valor característico da ação variável j; 

gγ - coeficiente de ponderação das ações permanentes (ver tabela 4.1); 

qγ - coeficiente de ponderação das ações variáveis (ver tabela 4.1); 

2ψ - fator de combinação utilizado para determinação dos valores reduzidos das ações 

variáveis, nas combinações excepcionais, e utilizado também para valor reduzido das ações 

variáveis, nas combinações quase-permanentes de utilização (ver tabela 4.2); 

kQF ,2ψ - valor quase permanente da ação variável (ver tabela 4.2); 
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Tabela 4.1 – Coeficientes de ponderação das ações permanentes diretas agrupadas 
Combinações Ações Permanentes 

gγ  

Ações Variáveis 
qγ  

Excepcionais 1,20 1,00 
 

Tabela 4.2 – Fatores de combinação 
 2ψ  

Pressão dinâmica do veto nas estruturas em 
geral 

0 

Pressão dinâmica do veto nas estruturas em 
que a ação variável principal tem pequena 
variabilidade durante grandes intervalos de 
tempo (por exemplo, edifício de habitação) 

 
                                   0 

Cargas acidentais nos edifícios 
Sem predominância de equipamentos que 
permaneçam fixos por longos períodos de 
tempo, nem de elevadas concentrações de 

pessoas 

 
0,21 

Com predominância de equipamentos que 
permaneçam fixos por longos períodos de 
tempo, ou de elevadas concentrações de 

pessoas 

 
                                 0,28 

Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e 
garagens 

0,42 

 
 

Segundo a NBR 14323:1999∗, as combinações de ações podem ser expressas pelas 

expressões 4.3, 4.4 e 4.5. 

 

- Em locais em que não há predominância de pesos de equipamentos que permaneçam 

fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas: 

kQexcQkGi

n

i
gi FFF ,,,

1

.21,0. ++∑
=

γ                                                                                   (4.3) 

 

- Em locais em que há predominância de pesos de equipamentos que permaneçam 

fixos por longos períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas: 

kQexcQkGi

n

i
gi FFF ,,,

1
.28,0. ++∑

=

γ                                                                                    (4.4) 

 
                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
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- Em bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens: 

kQexcQkGi

n

i
gi FFF ,,,

1

.42,0. ++∑
=

γ                                                                                    (4.5) 

 

4.1.2 Determinação dos esforços resistentes 

 

Para se calcular a força normal resistente de cálculo em situação de incêndio (Nfi,Rd), 

de acordo com o método analítico, empregaram-se as recomendações da NBR 14323:1999∗. 

Calcula-se o índice de esbeltez (λx e λy) em torno dos eixos x e y, respectivamente, indicados 

pelas expressões 4.6 e 4.7, onde rx e  ry são os raios de giração em torno dos eixos x e y, 

respectivamente. O comprimento de flambagem é representado por xl e por yl . 

x

x
x r

l
=λ                                                                                                                                    (4.6) 

y

y
y r

l
=λ                                                                                                                                   (4.7) 

 

  Calcula-se 0λ , que é o índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas à 

temperatura ambiente, indicado pela expressão 4.8. 

 











=

yf
E2

0

π

λλ                                                                                                                      (4.8) 

            

Para cada tempo encontra-se a respectiva temperatura do aço. Para cada valor de 

temperatura associa-se um valor correspondente de θ,yk  e θ,Ek , conforme mostrado na tabela 

4.3. 

A tabela 4.3 indica os valores dos coeficientes de redução θ,yk  e θ,Ek de acordo com a 

temperatura do aço. 

 
                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
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Tabela 4.3 – Fatores de redução para o aço 
Temperatura do 

aço 
θa (ºC) 

Fator de redução 
para o limite de 
escoamento dos 
aços laminados a 

quente 
ky,θ 

Fator de redução 
para o limite de 
escoamento dos 
aços trefilados 

ky0,θ 

Fator de redução 
para o módulo de 

elasticidade de 
todos os tipos de 

aço 
kE,θ 

20 1,000 1,000 1,0000 
100 1,000 1,000 1,0000 
200 1,000 1,000 0,9000 
300 1,000 1,000 0,8000 
400 1,000 0,940 0,7000 
500 0,780 0,670 0,6000 
600 0,470 0,400 0,3100 
700 0,230 0,120 0,1300 
800 0,110 0,110 0,0900 
900 0,060 0,080 0,0675 
1000 0,040 0,050 0,0450 
1100 0,020 0,030 0,0225 
1200 0,000 0,000 0,000 

NOTA – Para valores intermediários da temperatura do aço, pode ser feita 
interpolação linear 
Fonte: NBR 14323:1999 

 

  Determina-se o índice de esbeltez reduzido em situação de incêndio( θλ ,0 ), indicado 

pela expressão 4.9. 

 

θ

θ
θ λλ

,

,
0,0

E

y

k
k

=                                                                                                                      (4.9) 

 

 Determina-se o coeficiente θα , mostrado pela expressão 4.10. 

 

yf
E022,0=θα                                                                                                                   (4.10) 

 

Em seguida, encontra-se o coeficiente θβ , mostrado pela expressão 4.11. 

 

( )2
,0,015,0 θθθθ λλαβ ++=                                                                                                   (4.11) 
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 Determina-se fireχ , dado pela expressão 4.12. 

 

( )2
,0

2

1

θθθ λββ
χ

−+
=fire                                                                                                  (4.12) 

 

E, finalmente, determina-se a força normal resistente de cálculo (Nfi,Rd), indicada pela 

expressão 4.13. 

 

ygyfireRdfi fAkN θχ ,, =                                                                                                          (4.13) 

  

onde 

freχ  - fator de redução associado à resistência à compressão em situação de incêndio; 

θ,yk - fator de redução da resistência ao escoamento do aço à temperatura θa (vide tabela 4.3); 

yf - resistência ao escoamento a 20º C dos aços laminados a quente; 

gA - área da seção transversal da peça estrutural 

 

Os pilares e as vigas geralmente têm a temperatura crítica entre 500ºC e 700ºC, 

portanto a tabela 4.4, que é uma ampliação da tabela 4.1, fornece valores de θ,yk e θ,Ek  para 

esse intervalo de temperatura mencionado. 

 

Tabela 4.4 – Valores de ky,θ e kE,θ entre 500ºC e 700ºC 
θ θ,yk  θ,Ek  

θ

θ

,

,

E

y

k
k

 
θ

θ

,

,

y

E

k
k

 

500 0,78 0,60 1,14 0,88 
505 0,76 0,59 1,14 0,88 
510 0,75 0,57 1,15 0,87 
515 0,73 0,56 1,15 0,87 
520 0,72 0,54 1,15 0,87 
525 0,70 0,53 1,15 0,87 
530 0,69 0,51 1,16 0,86 
535 0,67 0,50 1,16 0,86 
540 0,66 0,48 1,16 0,86 
545 0,64 0,47 1,17 0,86 
550 0,63 0,46 1,17 0,85 
555 0,61 0,44 1,18 0,85 
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Tabela 4.4 – Valores de ky,θ e kE,θ entre 500ºC e 700ºC (Continuação) 
θ θ,yk  θ,Ek  

θ

θ

,

,

E

y

k
k

 
θ

θ

,

,

y

E

k
k

 

560 0,59 0,43 1,18 0,85 
565 0,58 0,41 1,19 0,84 
570 0,56 0,40 1,19 0,84 
575 0,55 0,38 1,20 0,84 
580 0,53 0,37 1,20 0,83 
585 0,52 0,35 1,21 0,83 
590 0,50 0,34 1,22 0,82 
595 0,49 0,32 1,22 0,82 
600 0,47 0,31 1,23 0,81 
605 0,46 0,30 1,23 0,81 
610 0,45 0,29 1,24 0,81 
615 0,43 0,28 1,24 0,81 
620 0,42 0,27 1,24 0,81 
625 0,41 0,27 1,24 0,80 
630 0,40 0,26 1,25 0,80 
635 0,39 0,25 1,25 0,80 
640 0,37 0,24 1,25 0,80 
645 0,36 0,23 1,26 0,80 
650 0,35 0,22 1,26 0,79 
655 0,34 0,21 1,27 0,79 
662 0,33 0,20 1,27 0,79 
665 0,31 0,19 1,28 0,78 
670 0,30 0,18 1,28 0,78 
675 0,29 0,18 1,29 0,78 
680 0,28 0,17 1,29 0,77 
685 0,27 0,16 1,30 0,77 
690 0,25 0,15 1,31 0,76 
695 0,24 0,14 1,32 0,76 
700 0,23 0,13 1,33 0,75 

 
 

4.2 Determinação da temperatura crítica 

  

Tendo como base o cálculo do esforço solicitante e do esforço resistente para barras 

axialmente comprimidas, consegue-se calcular a temperatura crítica do elemento estrutural de 

aço.  

Apenas para fins de demonstração, toma-se como exemplo a determinação da 

temperatura crítica de um pilar metálico CS 300 x 62 (ry = 7,34 cm e Ag = 79,5 cm²) de três 

metros de altura, biapoiado, suportando o piso de um depósito, sujeito as cargas axiais de G = 
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200 kN (carga permanente) e Q = 500 kN (carga variável), considerando-se fy = 25 kN/cm², E 

= 20500 kN/m² e 9,0/1=aγ (coeficiente de resistência do aço para temperatura ambiente). 

 Para temperatura ambiente, o esforço solicitante é calculado: 

 kNFSd 980)500200.(4,1 =+=  

 41
34,7

300
===

y

y
y r

l
λ  

 46,0
2

0 =











=

yf
Eπ

λλ    

 Com o valor de λ0 encontra-se o valor de ρ, tomado para a curva “c”, independente da 

seção transversal e do eixo ao qual se verifica a instabilidade, de acordo com a NBR 

8800:1986. 

 E com isso, o valor do esforço resistente à temperatura ambiente é calculado: 

  kN
fA

N
a

yg
Rd 1012==

γ
ρ

 

 Para situação de incêndio, o esforço solicitante é calculado, levando-se em 

consideração que o pilar está situado em um depósito, portanto utiliza-se a expressão 4.5: 

   

 kNN Sdfi 450500.42,0200.2,1, =+=         

  

Por tentativas, admite-se inicialmente fiχ = 0,9, e como o esforço solicitante (Nfi,Sd)   

deve ser menor ou igual ao esforço resistente (Nfi,Rd), tem-se: 

 

kNfAkN ygyfireRdfi 450,, ≥= θχ        

kNky 45025.5,79..9,0 , ≥θ      

25,0, =θyk      

Esse valor de θ,yk corresponde a uma temperatura no aço de 690ºC, como pode ser 

observado a tabela 4.4, e seu respectivo valor para θ,Ek é 0,15. 

Com isso calcula-se: 
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59,0
,

,
0,0 ==

θ

θ
θ λλ

E

y

k
k

                                                

 63,0022,0 ==
yf

E
θα                                                          

( ) 8599,015,0 2
,0,0 =++= θθθθ λλαβ                                        

 E por fim, encontra-se o fireχ : 

( ) 67,01
2

,0
2

=
−+

=
θθθ λββ

χ fire                 

A segunda tentativa é usar o valor de fireχ  encontrado, até que se consiga uma 

convergência nos resultados. Portanto, admitindo-se fireχ = 0,67, tem-se:    

kNky 45025.5,79..67,0 , ≥θ      

34,0, =θyk      

Esse valor de θ,yk corresponde a uma temperatura no aço de 655ºC, como pode ser 

observado a tabela 4.4, e seu respectivo valor para θ,Ek é 0,21. 

Com isso calcula-se: 

59,0
,

,
0,0 ==

θ

θ
θ λλ

E

y

k
k

                                                

 63,0022,0 ==
yf

E
θα                                                          

( ) 8599,015,0 2
,0,0 =++= θθθθ λλαβ                                        

 E por fim, encontra-se o fireχ : 

( ) 67,01
2

,0
2

=
−+

=
θθθ λββ

χ fire            

 

    Nota-se que houve uma convergência nos valores calculados, portanto foi 

determinada a temperatura crítica do elemento estrutural, que é de 655ºC. 
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4.3 Pilar de aço isolado sem revestimento contra fogo 

 

O pilar de aço isolado W 360 x 32,9, mostrado na figura 4.1, foi analisado, em 

situação de incêndio, por meio do método analítico apresentado no capítulo 2 (item 2.2) e de 

método numérico, via programa Super Temp Calc, descrito no capítulo 3. 

 

349 mm

127 mm

8,5 mm

8,5 mm

5,8 mm

Ag = 40,85 cm²
f y

=25 kN/cm²

Perímetro aquecido = 1,1944 m

Área da seção transversal = 0,004085 m²
Y

X

F = 292,4 m

= 40,85 cm²

-1
 

Figura 4.1 Pilar de aço W 360 x 32,9 
 

O mesmo procedimento foi realizado para o pilar de aço isolado de bitola W 610 x 

174, cujas dimensões e características estão indicadas na figura 4.2. 

 

616 mm

325 mm

21,6 mm

21,6 mm

14 mm

Ag = 220,59 cm²
f y

=25 kN/cm²

Perímetro aquecido = 2,504 m

Área da seção transversal = 0,022059 m²
Y

X

F = 113,5 m-1
 

Figura 4.2 Pilar de aço W 610 x 174 
 

4.3.1 Temperatura 

4.3.1.1 Temperatura via método analítico 

 

Para o método analítico a elevação da temperatura do aço em função do tempo foi 

calculada conforme expressões 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 para ambos os pilares. Considerou-se a 

variação do calor específico do aço com o aumento da temperatura, de acordo com as 
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expressões 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. Os pilares foram analisados durante o tempo de duas horas 

(TRRF = 2 horas). 

A temperatura uniforme, assim denominada para o método analítico, foi determinada 

considerando o fator de massividade para o pilar isolado igual a 292,4 m-1, representado pela 

divisão do perímetro aquecido pela área total da seção transversal do pilar W 360 x 32,9. O 

mesmo critério foi tomado para o pilar W 610 x 174. 

4.3.1.2 Temperatura via método numérico (STC) 

 

A temperatura equivalente, assim denominada para o método numérico, foi 

determinada da seguinte forma: O programa STC fornece a força normal plástica resistente de 

cálculo em situação de incêndio (Nfi,pl,Rd). Essa força é dada pela multiplicação da área da 

seção transversal da peça estrutural (Ag) pela resistência ao escoamento do aço (fy) 

multiplicado pelo fator de redução da resistência ao escoamento dos aços laminados a quente 

(ky,θ), mostrada pela expressão 4.14. 

 

θ,,, yygRdplfi kfAN = .                                                                                               (4.14) 

 

Conhecidas a área da seção transversal e a resistência ao escoamento do aço, encontra-

se o coeficiente ky,θ, que é relacionado diretamente à temperatura do aço por meio da tabela 

4.3. A esse valor de temperatura encontrado denominou-se temperatura equivalente do aço. 

A temperatura inicial definida na entrada de dados do programa foi de 20º C, portanto, 

nos primeiros minutos de aquecimento, a temperatura do aço se encontra abaixo de 400ºC. O 

fator de redução da resistência ao escoamento dos aços (ky,θ) apresenta valor unitário e 

constante entre 20º C e 400º C (como se observa na tabela 4.3), logo, via programa STC, não 

se consegue obter a temperatura exata que o elemento de aço atinge dentro desta faixa de 

temperatura. Com isso, foi necessário fazer um ajuste para que a comparação entre os 

resultados via método numérico e via método analítico tivesse coerência. O ajuste foi feito 

para o método analítico, onde as temperaturas do aço inferiores a 400º C foram substituídas 

pelo valor constante de 400 ºC. 

A figura 4.3 mostra o ajuste realizado para o método analítico, onde os números 

indicados pela cor vermelha, com o valor de 400, foram determinados de acordo com esse 

ajuste. 
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Tempo
(min)

Tempo 
(seg)

Temperatura
(ºC)

Temp 
assumida 

ANALÍTICO 
(ºC)

Temp assumida 
P/ COMPARAR 
COM STC (ºC)

0 0 20,00 20 20
3 180 186,25 186 400
6 360 392,64 393 400
9 540 543,05 543 543

12 720 635,45 635 635
15 900 692,54 693 693
18 1080 725,94 726 726  

Figura 4.3 Ajuste realizado para o método analítico para o pilar W 360 x 32,9 
 

A análise via STC foi realizada para diversas malhas até que o valor da força normal 

plástica resistente de cálculo em situação de incêndio (Nfi,pl,Rd) apresentasse convergência de 

1‰. Sendo assim, a malha adotada foi a de 3 mm para os pilares isolados W 360 x 32,9 e W 

610 x 174. 

 

4.3.1.3 Comparações de temperatura 

 

Nas figuras 4.4 e 4.5 podem ser observadas as variações de temperatura no aço: 

uniforme, conforme método analítico e equivalente, conforme método numérico. As curvas 

exibidas nessas figuras para o método analítico consideram o ajuste mostrado pela figura 4.3. 
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Figura 4.4 Temperatura do pilar de aço isolado W 360 x 32,9 em função do tempo 
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Figura 4.5 Temperatura do pilar de aço isolado W 610 x 174 em função do tempo 
 

As figuras 4.4 e 4.5 mostram que o método analítico e o método numérico apresentam 

valores de temperatura do aço bastante próximos. Em um trecho próximo aos 30 minutos o 

método analítico fornece temperaturas ligeiramente superiores. Isso indica que esse método 

está a favor da segurança se comparado ao programa STC.  

A figura 4.6 mostra a ascensão da temperatura do aço em função do tempo via método 

analítico para ambos os pilares, sem levar em consideração o ajuste realizado para 

comparação com o programa STC. Observa-se que o pilar com bitola W 360 x 32,9 apresenta 

temperaturas superiores até 50 minutos, aproximadamente, como era de se esperar, já que esse 

pilar é mais “esbelto” se comparado ao de bitola W 610 x 174. 

 



   105    

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 30 60 90 120

Tempo (min)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Pilar Isolado W 360 x 32,9
Pilar Isolado W 610 x 174

 
Figura 4.6 Elevação da temperatura no aço em função do tempo via método analítico sem a 

consideração do ajuste 
 

A figura 4.7 mostra a elevação da temperatura do aço em função do tempo via método 

numérico (STC) para ambos os pilares. Nota-se também que o pilar com bitola W 360 x 32,9 

apresenta temperaturas superiores até 50 minutos, aproximadamente, já que esse pilar é mais 

“esbelto” se comparado ao de bitola W 610 x 174. 
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Figura 4.7 Elevação da temperatura no aço em função do tempo via método numérico 

(programa STC) 
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4.3.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio (Nfi,Rd) 

 

As forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x e 

do eixo y foram determinadas em função do tempo para ambos os métodos. 

 

4.3.2.1 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio via método 

analítico 

 

As forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio foram determinadas 

de acordo com o item 4.1.2. Para o pilar W 360 x 32,9 considerou-se ry (raio de giração em 

torno do eixo y) igual a 2,67 cm e rx (raio de giração em torno do eixo x) igual a 14,07 cm. 

Esses valores não consideram as curvas da seção transversal. Analogamente, para o pilar W 

610 x 174 considerou-se ry igual a 7,49 cm e rx igual a 25,74 cm. 
Foram obtidos resultados de forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio em torno do eixo x e do eixo y para os dois pilares estudados. As forças normais 

resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y são as que apresentam 

valores menores, já que o eixo y é o de menor inércia, se comparado ao eixo x. 

 

4.3.2.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio via método 

numérico (STC) 

 

O programa STC tem como base o Eurocode 3 (1993), portanto considera o fator 1,20 

como uma correção empírica do pilar à temperatura ambiente para a situação de incêndio. A 

NBR 14323:1999∗ substituiu essa correção empírica por uma curva de freχ  em função de 0λ . 

Os cálculos de forças normais via método analítico, como mostrados no item 4.1.2, foram 

feitos com base na NBR 14323:1999∗, que por sua vez é similar ao Eurocode 3 (2003). Logo, 

para obtenção de um valor de força normal via método numérico que fosse comparável ao 

método analítico, foram usadas as forças normais plásticas resistentes de cálculo em situação 

de incêndio (Nfi,pl,Rd) fornecidas pelo programa. A partir desses valores foram calculadas as 

                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
 



   107    

 

 

forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio (Nfi,Rd) para o método numérico. 

Para esse cálculo foi utilizado a NBR 14323:1999∗. 

 A partir das forças normais plásticas resistentes de cálculo em situação de incêndio 

(Nfi,pl,Rd) fornecidas pelo programa, foram determinadas as temperaturas equivalentes. Com 

base nesses valores de temperatura, foi feito o mesmo procedimento de cálculo mostrado no 

item 4.1.2, e as forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio para o método 

numérico foram determinadas, para os dois pilares estudados, tanto para o eixo x como para o 

eixo y, para fins de aferição do método. 

 

4.3.2.3 Comparações de forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio 

 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar isolado W 360 x 32,9 em torno do eixo y e do eixo x estão mostradas nas 

figuras 4.8 e 4.9, respectivamente. 
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Figura 4.8 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar isolado W 360 x 32,9 
 

                                                 

∗ vide rodapé da página 72 
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Figura 4.9 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar isolado W 360 x 32,9 
 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar isolado W 610 x 174 em torno do eixo y e do eixo x estão mostradas nas 

figuras 4.10 e 4.11, respectivamente. 
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Figura 4.10 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar isolado W 610 x 174 
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Figura 4.11 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar isolado W 610 x 174 
 
 

Como se pode observar nas figuras 4.8 a 4.11 o método analítico e o programa STC, 

de uma maneira geral, apresentam valores bastante próximos. Mas vale ressaltar que, para 

tempos entre 20 e 50 minutos, o método analítico apresenta valores de forças normais 

ligeiramente inferiores, portanto pode-se dizer que esse método está a favor da segurança se 

comparado ao programa STC. 

As figuras 4.12 e 4.13 mostram, respectivamente, o decréscimo da força normal 

resistente de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y e em torno do eixo x, em 

função do tempo, via método analítico, para ambos os pilares, sem levar em consideração o 

ajuste realizado (vide figura 4.3) para comparação com o programa STC. 
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Figura 4.12 Decréscimo da força normal resistente de cálculo em situação de incêndio em 
torno do eixo y, em função do tempo, via método analítico, sem a consideração do ajuste 
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Figura 4.13 Decréscimo da força normal resistente de cálculo em situação de incêndio em 
torno do eixo x, em função do tempo, via método analítico, sem a consideração do ajuste 

 

Observa-se nas figuras 4.12 e 4.13 que o pilar com bitola W 360 x 32,9 apresenta 

forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio inferiores, tanto em torno do 

eixo y como do eixo x, como era de se esperar, já que esse pilar é mais “esbelto” se 

comparado ao de bitola W 610 x 174. 
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As figuras 4.14 e 4.15 mostram, respectivamente, o decréscimo da força normal 

resistente de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y e em torno do eixo x, em 

função do tempo, via método numérico (STC) para ambos os pilares.  
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Figura 4.14 Decréscimo da força normal resistente de cálculo em situação de incêndio em 

torno do eixo y, em função do tempo, via método numérico (STC) 
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Figura 4.15 Decréscimo da força normal resistente de cálculo em situação de incêndio em 

torno do eixo x, em função do tempo, via método numérico (STC) 
 
 

Nota-se também, nas figuras 4.14 e 4.15, que o pilar com bitola W 360 x 32,9 

apresenta forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio inferiores, tanto em 

torno do eixo y como do eixo x, já que esse pilar é mais “esbelto” se comparado ao de bitola 

W 610 x 174. 
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4.4 Pilar de aço sem revestimento contra fogo entre paredes de alvenaria 

 

Os mesmos pilares utilizados no item 4.3 também foram analisados neste item, mas 

agora situados entre paredes de alvenaria de compartimentação, ora nas mesas, ora na alma. 

Parede de compartimentação é aquela que impede a propagação do incêndio do 

compartimento em chamas para o compartimento adjacente.  

Os esquemas ilustrativos do pilar com parede de alvenaria nas mesas ou alma estão 

mostrados nas figuras 4.16 e 4.17, em que foram utilizadas paredes de 1 metro de 

comprimento, 5 centímetros de espessura e 3 metros de altura. 

 

 

Y

X

 
Figura 4.16 Pilar de aço entre paredes de alvenaria de compartimentação nas mesas. Vista em 

planta 
 
 

Y

X

 

Figura 4.17 Pilar de aço entre paredes de alvenaria de compartimentação na alma. Vista em 
planta 
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4.4.1 Pilar de aço sem revestimento contra fogo entre paredes de alvenaria nas mesas 

 

Para efeito de comparação, no método analítico, foram admitidos dois fatores de 

massividade para cada pilar de aço situado entre paredes de alvenaria nas mesas. Considerou-

se, para as duas alternativas, o mesmo perímetro exposto ao fogo, mas, áreas da seção 

transversal distintas. Primeiramente foi considerada a área total da seção transversal e 

posteriormente considerou-se a área da alma e aproximadamente metade da área das mesas. 

Os esquemas ilustrativos dos fatores de massividade considerados para o pilar W 360 x 32,9 e 

W 610 x 174 estão mostrados nas figuras 4.18 e 4.19, respectivamente, onde se admite que o 

foco de incêndio esteja ao lado direito da peça de aço. 

 

F = 134 m -1 F = 179,2 m-1
 

Figura 4.18 Esquema ilustrativo dos dois fatores de massividade considerados para o pilar W 
360 x 32,9 entre paredes de alvenaria nas mesas via método analítico. Vista em planta 

 

F = 54,5 m-1 F = 78,3 m -1

 
Figura 4.19 Esquema ilustrativo dos dois fatores de massividade considerados para o pilar W 

610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas via método analítico. Vista em planta 
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 Nas figuras 4.18 e 4.19 observa-se o perímetro exposto ao fogo do pilar de aço, 

representado pela cor vermelha, e a área adotada para o cálculo do fator de massividade, 

representada pela hachura.  

 

4.4.1.1 Temperatura 

 

Foram obtidas as temperaturas em função do tempo para o método analítico e para o 

método numérico (STC), da mesma maneira indicada para o pilar isolado no item 4.3.1.1 e 

4.3.1.2, respectivamente, mas agora considerando os dois fatores de massividade de cada pilar 

em estudo para o método analítico, já mostrados nas figuras 4.18 e 4.19. A malha adotada 

para o pilar W 360 x 32,9 foi de 1 mm e para o pilar W 610 x 174 foi de 2 mm, respeitando 

ainda a convergência dos resultados adotada em 1‰. As temperaturas em função do tempo 

para os pilares W 360 x 32,9 e W 610 x 174 estão indicadas nas figuras 4.20 e 4.21, 

respectivamente. Esses valores de temperatura levam em conta o ajuste realizado para 

comparação entre ambos os métodos, mostrado pela figura 4.3. 
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Figura 4.20 Temperatura do pilar de aço W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria nas mesas 

em função do tempo 
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Figura 4.21 Temperatura do pilar de aço W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas 

em função do tempo 
 

A figura 4.20 mostra que, para o pilar W 360 x 32,9, a partir de 12 minutos o método 

analítico (considerando as duas hipóteses de fator de massividade) apresenta temperaturas 

superiores se comparado ao programa STC, e próximo aos 90 minutos esses valores 

apresentam uma convergência. Com isso, pode-se concluir que o método analítico para esse 

pilar, levando em consideração os dois fatores de massividade já citados, apresenta valores de 

temperatura a favor da segurança a partir de 12 minutos, se comparado ao método numérico 

desenvolvido pelo programa STC. 

A figura 4.21 mostra que, para o pilar W 610 x 174, a partir de 24 minutos o método 

analítico (considerando as duas hipóteses de fator de massividade) apresenta temperaturas 

superiores se comparado ao programa STC. Com isso, pode-se concluir que o método 

analítico para esse pilar, levando em consideração os dois fatores de massividade já citados, 

apresenta valores de temperatura a favor da segurança a partir de 24 minutos, se comparado 

ao método numérico desenvolvido pelo programa STC. 

 

4.4.1.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio (Nfi,Rd) 

 

As forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x e 

do eixo y foram determinadas em função do tempo para ambos os métodos. 
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4.4.1.2.1 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio via método 

analítico 

 
Para o método analítico foram obtidas as forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio em torno do eixo x e y em função do tempo, para os dois fatores de 

massividade considerados para cada pilar. Seguiu-se a mesma seqüência de cálculo mostrada 

no item 4.1.2. 

 

4.4.1.2.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio via método 

numérico (STC) 

 

Para o método numérico foram obtidas as forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio em torno do eixo x e y em função do tempo para cada pilar. Seguiu-se a 

mesma seqüência de cálculo mostrada no item 4.3.2.2 para pilar isolado. 

 

4.4.1.2.3 Comparações de forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio 

 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria nas mesas em torno do eixo y e 

do eixo x estão mostradas nas figuras 4.22 e 4.23, respectivamente. 
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Figura 4.22 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria nas mesas 
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Figura 4.23 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria nas mesas 
 

Como se pode observar nas figuras 4.22 e 4.23 os valores de forças normais resistentes 

de cálculo em situação de incêndio para o método analítico, tanto em torno do eixo x como do 

eixo y, apresentam convergência após 30 minutos para os dois fatores de massividade 

considerados. Após 12 minutos o método numérico apresenta valores de forças normais 

resistentes de cálculo em situação de incêndio, tanto em torno do eixo x como do eixo y, 

superiores se comparado aos dois casos considerados do método analítico, sendo que todos os 

valores de forças normais analisados mostram convergência após aproximadamente 80 
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minutos. Nesse caso, para determinação da força normal resistente de cálculo em situação de 

incêndio do pilar W 360 x 32,9 sugere-se o uso do método analítico considerando o fator de 

massividade 179,2 m-1, já que é a situação que apresenta forças normais resistentes mais 

baixas, conseqüentemente é o caso mais crítico se comparado aos outros dois casos 

analisados. 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas em torno do eixo y e 

do eixo x estão mostradas nas figuras 4.24 e 4.25, respectivamente. 
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Figura 4.24 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas 
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Figura 4.25 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas 
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Nas figuras 4.24 e 4.25 observa-se que os valores de forças normais resistentes de 

cálculo em situação de incêndio para o método analítico, tanto em torno do eixo x como do 

eixo y, apresentam convergência após os 60 minutos para os dois fatores de massividade 

considerados. Após 24 minutos o método numérico apresenta valores de forças normais 

resistentes de cálculo em situação de incêndio, tanto em torno do eixo x como do eixo y, 

superiores se comparado aos dois casos considerados do método analítico. Nesse caso, para 

determinação da força normal resistente de cálculo em situação de incêndio do pilar W 610 x 

174 sugere-se o uso do método analítico considerando o fator de massividade 78,3 m-1, já que 

é a situação que apresenta forças normais resistentes mais baixas, conseqüentemente é o caso 

mais crítico se comparado aos outros dois casos analisados. 

A característica geométrica “fator de massividade” é um parâmetro de utilidade 

duvidosa quando se trata de distribuição de temperatura não-uniforme. 

 

4.4.2 Pilar de aço sem revestimento contra fogo entre paredes de alvenaria na alma 

 

Para efeito de comparação, no método analítico, foram admitidos dois fatores de 

massividade para cada pilar de aço situado entre paredes de alvenaria na alma. Considerou-se, 

para as duas alternativas, o mesmo perímetro exposto ao fogo, mas, áreas da seção transversal 

distintas. Primeiramente foi considerada a área total da seção transversal e posteriormente 

considerou-se a área de uma das mesas e aproximadamente a metade da área da alma. Os 

esquemas ilustrativos dos fatores de massividade considerados para o pilar W 360 x 32,9 e W 

610 x 174 estão mostrados nas figuras 4.26 e 4.27, respectivamente, onde se admite que o 

foco de incêndio esteja abaixo da peça de aço.  
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F = 134 m-1

F = 288,4 m-1

 
Figura 4.26 Esquema ilustrativo dos dois fatores de massividade considerados para o pilar W 

360 x 32,9 entre paredes de alvenaria na alma via método analítico. Vista em planta 
 

F = 54,5 m-1

F = 112,6 m
-1

-1

-1

 

Figura 4.27 Esquema ilustrativo dos dois fatores de massividade considerados para o pilar W 
610 x 174 entre paredes de alvenaria na alma via método analítico. Vista em planta 

 

 Nas figuras 4.26 e 4.27 observa-se o perímetro exposto ao fogo do pilar de aço, 

representado pela cor vermelha, e a área adotada para o cálculo do fator de massividade, 

representada pela hachura. 
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4.4.2.1 Temperatura 

 

Foram obtidas as temperaturas em função do tempo para o método analítico e para o 

método numérico (STC), da mesma maneira indicada para o pilar isolado no item 4.3.1.1 e 

4.3.1.2, respectivamente, mas agora considerando os dois fatores de massividade de cada pilar 

em estudo para o método analítico, mostrados nas figuras 4.26 e 4.27. A malha adotada para o 

pilar W 360 x 32,9 foi de 3 mm e para o pilar W 610 x 174 foi de 1 cm, respeitando ainda a 

convergência dos resultados adotada em 1‰. As temperaturas em função do tempo para os 

pilares W 360 x 32,9 e W 610 x 174 estão indicadas nas figuras 4.28 e 4.29, respectivamente. 

Esses valores de temperatura levam em conta o ajuste realizado para comparação entre ambos 

os métodos, mostrado na figura 4.3. 
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Figura 4.28 Temperatura do pilar de aço W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria na alma em 

função do tempo 
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Figura 4.29 Temperatura do pilar de aço W 610 x 174 entre paredes de alvenaria na alma em 

função do tempo 
 

A figura 4.28 mostra que, para o pilar W 360 x 32,9, a partir de 12 minutos o método 

analítico (considerando as duas hipóteses de fator de massividade) apresenta temperaturas 

superiores se comparado ao programa STC. Com isso, pode-se concluir que o método 

analítico para esse pilar, levando em consideração os dois fatores de massividade já citados, 

apresenta valores de temperatura a favor da segurança a partir de 12 minutos, se comparado 

ao método numérico desenvolvido pelo programa STC. 

A figura 4.29 mostra que, para o pilar W 610 x 174, a partir de 24 minutos o método 

analítico (considerando as duas hipóteses de fator de massividade) apresenta temperaturas 

superiores se comparado ao programa STC. Com isso, pode-se concluir que o método 

analítico para esse pilar, levando em consideração os dois fatores de massividade já citados, 

apresenta valores de temperatura a favor da segurança a partir de 24 minutos, se comparado 

ao método numérico desenvolvido pelo programa STC. 

 

4.4.2.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio (Nfi,Rd) 

 

As forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x e 

do eixo y foram determinadas em função do tempo para ambos os métodos. 
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4.4.2.2.1 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio via método 

analítico 

 

Para o método analítico foram obtidas as forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio em torno do eixo x e y em função do tempo, para os dois fatores de 

massividade considerados para cada pilar. Seguiu-se a mesma seqüência de cálculo mostrada 

no item 4.1.2. 

 

4.4.2.2.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio via método 

numérico (STC) 

 

Para o método numérico foram obtidas as forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio em torno do eixo x e y em função do tempo para cada pilar. Seguiu-se a 

mesma seqüência de cálculo mostrada no item 4.3.2.2 para pilar isolado. 

 

4.4.2.2.3 Comparações de forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio 

 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar W 360 x 32,9 em torno do eixo y e do eixo x e entre paredes de alvenaria 

na alma estão mostradas nas figuras 4.30 e 4.31, respectivamente. 
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Figura 4.30 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria na alma 
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Figura 4.31 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria na alma 
 

Como se pode observar nas figuras 4.30 e 4.31 os valores de forças normais resistentes 

de cálculo em situação de incêndio para o método analítico, tanto em torno do eixo x como do 

eixo y, apresentam convergência após 30 minutos para os dois fatores de massividade 

considerados. Após 12 minutos o método numérico apresenta valores de forças normais 

resistentes de cálculo em situação de incêndio, tanto em torno do eixo x como do eixo y, 

superiores se comparado aos dois casos considerados do método analítico. Nesse caso, para 

determinação da força normal resistente de cálculo em situação de incêndio do pilar W 360 x 
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32,9 sugere-se o uso do método analítico considerando o fator de massividade 288,4 m-1, já 

que é a situação que apresenta forças normais resistentes mais baixas, conseqüentemente é o 

caso mais crítico se comparado aos outros dois casos analisados. 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar W 610 x 174 em torno do eixo y e do eixo x e entre paredes de alvenaria 

nas mesas estão mostradas nas figuras 4.32 e 4.33, respectivamente. 
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Figura 4.32 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas 
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Figura 4.33 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas 
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Nas figuras 4.32 e 4.33 observa-se que os valores de forças normais resistentes de 

cálculo em situação de incêndio para o método analítico, tanto em torno do eixo x como do 

eixo y, apresentam convergência após os 60 minutos para os dois fatores de massividade 

considerados. Após 24 minutos o método numérico apresenta valores de forças normais 

resistentes de cálculo em situação de incêndio, tanto em torno do eixo x como do eixo y, 

superiores se comparado aos dois casos considerados do método analítico. Nesse caso, para 

determinação da força normal resistente de cálculo em situação de incêndio do pilar W 610 x 

174 sugere-se o uso do método analítico considerando o fator de massividade 112,6 m-1, já 

que é a situação que apresenta forças normais resistentes mais baixas, conseqüentemente é o 

caso mais crítico se comparado aos outros dois casos analisados. 

Como já dito anteriormente, a característica geométrica “fator de massividade” é um 

parâmetro de utilidade duvidosa quando se trata de distribuição de temperatura não-uniforme. 

Considerar-se a área total do perfil para o cálculo do fator de massividade mostrou-se 

a favor da segurança para os dois tipos de situações aqui estudadas, em relação ao método 

numérico. No entanto, para tempos inferiores a 30 minutos, essa simplificação pode conduzir 

a valores inseguros. Nos exemplos analisados notou-se que para tempos superiores a 30 

minutos o uso do método numérico conduz a resultados mais econômicos, no entanto, nem o 

programa utilizado nem o método analítico consideram o efeito do gradiente térmico. A 

inclusão desse efeito deve ser mais bem estudada no futuro. 

 

4.5 Pilar de aço isolado revestido com argamassa projetada Blaze Shield II 

 

 Os mesmos pilares de aço analisados nos itens 4.3 foram também analisados com 

material de revestimento contra fogo, no caso em estudo, a argamassa projetada Blaze Shield 

II. 

 Foram simuladas situações dos pilares de aço revestidos com uma espessura de Blaze 

Shield II de acordo com a carta de cobertura do laboratório IPT, vide Apêndice A, item A.6.1. 

Essa carta de cobertura fornece os valores de espessuras necessárias para perfis de aço de 

acordo com o tempo de proteção ao fogo e do fator de massividade do perfil de aço. Portanto, 

para os métodos analítico e numérico foi utilizada a mesma espessura desse material, a fim de 

obter uma comparação coerente entre os resultados. A tabela 4.5 mostra as espessuras 

consideradas da argamassa projetada, de acordo com os fatores de massividade dos pilares em 

estudo, para temperatura crítica de 550ºC e TRRF de 120 minutos. 
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Tabela 4.5 – Espessuras consideradas da argamassa projetada Blaze Shield II para os 
respectivos fatores de massividade dos pilares de aço, vide ensaio do IPT 

Pilar Espessura do Blaze Shield II 
(mm) 

Fator de massividade (m-1) 

15,1 54,5 
19,9 78,3 
25,7 112,6 

 
 

W 610 x 174  
 25,8 113,5 

28,7 134 
34,0 179,2 
43,0 288,4 

 
W 360 x 32,9 

43,2 292,4 
 

4.5.1 Temperatura 

4.5.1.1 Temperatura via método analítico 

 

Para o método analítico a elevação da temperatura do aço revestido termicamente em 

função do tempo foi calculada conforme expressões 1.5, 2.7 e 2.8 para ambos os pilares. 

Considerou-se a variação do calor específico do aço com o aumento da temperatura, de 

acordo com as expressões 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 e considerou-se a condutividade térmica da 

argamassa projetada constante e igual a 0,15 W/mºC e o calor específico constante igual a 

2300 J/kgºC. Os pilares foram analisados durante o tempo de duas horas (TRRF = 2 horas). 

A temperatura uniforme, assim denominada para o método analítico, foi determinada 

considerando o fator de massividade para o pilar W 360 x 32,9 igual a 292,4 m-1, representado 

pela divisão do perímetro aquecido pela área total de sua seção transversal. O mesmo critério 

foi tomado para o pilar W 610 x 174, cujo fator de massividade é de 113,5 m-1. 

Para a temperatura via método analítico também se realizou o ajuste de temperatura, 

de acordo com a figura 4.3. 

 

4.5.1.2 Temperatura via método numérico (STC) 

 

A temperatura equivalente, assim denominada para o método numérico, foi 

determinada da mesma maneira mostrada no item 4.3.1.2, para pilar isolado, mas agora foi 

considerado apenas ¼ da seção transversal do pilar para a entrada de dados, a fim de facilitar 

a saída dos dados e o tempo de processamento do programa. Esse conceito apenas pôde ter 



   128    

 

 

sido aplicado devido à simetria existente em relação aos dois eixos. Portanto, os resultados de 

forças normais plásticas em situação de incêndio fornecidas pelo programa foram 

multiplicadas por 4, a fim de se obter as forças normais da seção transversal total. A malha 

adotada para o pilar W 360 x 32,9 foi de 3 mm e para o pilar W 610 x 174 foi de 5 mm, ainda 

respeitando a convergência dos resultados em 1‰. 

 

4.5.1.3 Comparação de temperatura 

 

Nas figuras 4.34 e 4.35 podem ser observadas as variações de temperatura no aço: 

uniforme, conforme método analítico e equivalente, conforme método numérico. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 30 60 90 120
Tempo (min)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Método Analítico F = 292,4 m  ̂-1; tm = 43,2 mm

Método Numérico - STC; tm = 43,2 mm

 
Figura 4.34 Temperatura do pilar de aço W 360 x 32,9 revestido com argamassa projetada 

Blaze Shield II em função do tempo 
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Figura 4.35 Temperatura do pilar de aço W 610 x 174 revestido com argamassa projetada 

Blaze Shield II em função do tempo 
 

As figuras 4.34 e 4.35 mostram que o método analítico e o método numérico 

apresentam valores de temperatura do aço bastante próximos até os 80 minutos, 

aproximadamente. Após esse período o método analítico apresentou temperaturas superiores 

às do método numérico. Isso indica que o método analítico está a favor da segurança se 

comparado ao programa STC. 

O resultado esperado por via experimental seria o de atingir 550ºC aos 120 minutos. 

Como se vê o método analítico alcança valores muito próximos ao esperado. E o método 

numérico apresenta temperatura inferior aos 550ºC para o tempo de 120 minutos, ou seja, o 

método numérico é mais econômico se comparado ao método analítico. 

 

4.5.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio (Nfi,Rd) 

 

As forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x e 

do eixo y foram determinadas em função do tempo para ambos os métodos. 
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4.5.2.1 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio via método 

analítico 

 

Para o método analítico foram obtidas as forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio em torno do eixo x e y em função do tempo para cada pilar. Seguiu-se a 

mesma seqüência de cálculo mostrada no item 4.1.2. 

 

4.5.2.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio via método 

numérico 

 

Para o método numérico foram obtidas as forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio em torno do eixo x e y em função do tempo para cada pilar. Seguiu-se a 

mesma seqüência de cálculo mostrada no item 4.3.2.2 para pilar isolado. 

 

4.5.2.3 Comparação entre forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio 

 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar W 360 x 32,9 com revestimento contra fogo, em torno do eixo y e do 

eixo x, estão mostradas nas figuras 4.36 e 4.37, respectivamente. 
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Figura 4.36 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar W 360 x 32,9 revestido com argamassa projetada Blaze Shield II 
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Figura 4.37 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar W 360 x 32,9 revestido com argamassa projetada Blaze Shield II 
 

Como se pode observar nas figuras 4.36 e 4.37 os valores de forças normais resistentes 

de cálculo em situação de incêndio para o método analítico e numérico, tanto em torno do 

eixo x como do eixo y, apresentam valores iguais até os 80 minutos. Após esse período o 

método numérico apresenta valores de forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio, tanto em torno do eixo x como do eixo y, superiores se comparado ao método 

analítico. Nesse caso, para determinação da força normal resistente de cálculo em situação de 

incêndio para ambos os pilares sugere-se o uso do método analítico, já que é a situação que 

apresenta forças normais resistentes mais baixas, conseqüentemente é o caso mais crítico. 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar W 610 x 174 com revestimento contra fogo, em torno do eixo y e do 

eixo x, estão mostradas nas figuras 4.38 e 4.39, respectivamente. 
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Figura 4.38 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar W 610 x 174 revestido com argamassa projetada Blaze Shield II 
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Figura 4.39 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar W 610 x 174 revestido com argamassa projetada Blaze Shield II 
 

Nas figuras 4.38 e 4.39 os valores de forças normais resistentes de cálculo em situação 

de incêndio para o método analítico e numérico, tanto em torno do eixo x como do eixo y, 

apresentam valores iguais até os 80 minutos. Após esse período o método numérico apresenta 

valores de forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio, tanto em torno do 

eixo x como do eixo y, superiores se comparado ao método analítico. Nesse caso, para 

determinação da força normal resistente de cálculo em situação de incêndio para ambos os 

pilares sugere-se o uso do método analítico, já que é a situação que apresenta forças normais 

resistentes mais baixas, conseqüentemente é o caso mais crítico. 
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4.6 Pilar de aço entre paredes de alvenaria e revestido com argamassa projetada Blaze 

Shield II 

 

Os mesmos pilares utilizados no item 4.3 foram simulados neste item, situados entre 

paredes de alvenaria de compartimentação, ora nas mesas, ora na alma e revestidos com 

argamassa projetada Blaze Shield II de acordo com a tabela 4.5. 

Os esquemas ilustrativos do pilar revestido termicamente e com parede de alvenaria 

nas mesas ou alma estão mostrados nas figuras 4.40 e 4.41, em que foram utilizadas paredes 

de 1 metro de comprimento, 5 centímetros de espessura e 3 metros de altura. 

 

Y

X

 
Figura 4.40 Pilar de aço entre paredes de alvenaria de compartimentação nas mesas e 

revestido com argamassa projetada Blaze Shield II. Vista em planta 
 
 

Y

X

 

Figura 4.41 Pilar de aço entre paredes de alvenaria de compartimentação na alma e revestido 
com argamassa projetada Blaze Shield II. Vista em planta 
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4.6.1 Pilar de aço entre paredes de alvenaria nas mesas e revestido com argamassa 

projetada Blaze Shield II 

 

Para efeito de comparação, no método analítico, foram admitidos dois fatores de 

massividade para cada pilar de aço situado entre paredes de alvenaria nas mesas. Considerou-

se, para as duas alternativas, o mesmo perímetro exposto ao fogo, mas, áreas da seção 

transversal distintas. Primeiramente foi considerada a área total da seção transversal (pilar W 

360 x 32,9: F = 134 m-1; tm = 28,7 mm e pilar W 610 x 174: F = 54,5 m-1; tm = 15,1 mm). 

Posteriormente considerou-se a área da alma e aproximadamente metade da área das mesas 

(pilar W 360 x 32,9: F = 179,2 m-1; tm = 34 mm e pilar W 610 x 174: F = 78,3 m-1; tm = 19,9 

mm). A consideração da área para o cálculo dos fatores de massividade mencionados pode ser 

visualizada nas figuras 4.18 e 4.19, e as respectivas espessuras de Blaze Shield II 

consideradas para cada fator de massividade pode ser observada na tabela 4.5, que teve como 

base o ensaio realizado pelo IPT. 

Para o método numérico foram consideradas duas situações para cada pilar estudado, 

admitindo-se as duas espessuras de Blaze Shield II que foram consideradas para o método 

analítico (pilar W 360 x 32,9: tm = 28,7 mm e tm = 34 mm; pilar W 610 x 174: tm = 15,1 mm e 

tm = 19,9 mm).  

 

4.6.1.1 Temperatura 

 

Foram obtidas as temperaturas em função do tempo para o método analítico e para o 

método numérico (STC), da mesma maneira indicada no item 4.5.1.1 e 4.3.1.2, 

respectivamente, sendo que para o método analítico foram considerados os dois fatores de 

massividade mencionados para cada pilar, indicados nas figuras 4.18 e 4.19. Para a 

temperatura via método analítico também se realizou o ajuste de temperatura, de acordo com 

a figura 4.3. 

A malha adotada para o pilar W 360 x 32,9 foi de 3 mm, tanto para espessura de 

revestimento de 28,7 mm como para espessura de revestimento de 34 mm. Para o pilar W 610 

x 174 a malha adotada foi de 5 mm, tanto para espessura de revestimento de 15,1 mm como 

para espessura de revestimento de 19,9 mm. Essas malhas foram obtidas respeitando-se a 

convergência dos resultados adotada em 1‰. As temperaturas em função do tempo para o 
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pilar W 360 x 32,9 estão apresentadas pela figura 4.42 e as temperaturas em função do tempo 

para o pilar W 610 x 174 estão indicadas nas figuras 4.43. 
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Figura 4.42 Temperatura do pilar de aço W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria nas mesas e 

com argamassa projetada Blaze Shield II em função do tempo 
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Figura 4.43 Temperatura do pilar de aço W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas e 

com argamassa projetada Blaze Shield II em função do tempo 
 
 

As figuras 4.42 e 4.43 mostram que, para ambos os pilares, até aproximadamente 70 

minutos há uma igualdade nas temperaturas do método analítico e do numérico. A partir de 70 

minutos, o método numérico (com tm = 28,7 mm para o pilar W 360 x 32,9 e com tm = 15,1 

mm para o pilar W 610 x 174) apresenta temperaturas superiores se comparado aos dois casos 
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admitidos do método analítico. Em contrapartida, após 70 minutos, o método numérico (com 

tm = 34 mm para o pilar W 360 x 32,9 e com tm = 19,9 mm para o pilar W 610 x 174) 

apresenta temperaturas inferiores se comparado aos dois casos admitidos do método analítico. 

Com isso, conclui-se que a consideração da área total da seção transversal para o 

cálculo do fator de massividade mostra-se contra a segurança, em comparação ao método 

numérico. 

O resultado esperado por via experimental seria o de atingir 550ºC aos 120 minutos. 

Como se vê, os dois casos considerados do método analítico alcançam valores muito 

próximos ao esperado para ambos os pilares. 

 

4.6.1.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio (Nfi,Rd) 

 

As forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x e 

do eixo y foram determinadas em função do tempo para ambos os métodos e para ambos os 

pilares. 

Para o método analítico seguiu-se a mesma seqüência de cálculo mostrada no item 

4.1.2. Para o método numérico seguiu-se a mesma seqüência de cálculo mostrada no item 

4.3.2.2 para pilar isolado. 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar W 360 x 32,9 em torno do eixo y e do eixo x entre paredes de alvenaria 

nas mesas e revestido com argamassa projetada Blaze Shield II estão mostradas nas figuras 

4.44 e 4.45, respectivamente. 



   137    

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 30 60 90 120
Tempo (min)

N y
,fi

,R
d 

(k
N

)

Método Analítico F = 134 m  ̂-1; tm = 28,7 mm
Método Analítico F = 179,2 m  ̂-1; tm = 34 mm
Método Numérico - STC; tm = 28,7 mm
Método Numérico - STC; tm = 34 mm

 
Figura 4.44 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria nas mesas e revestido com argamassa 
projetada Blaze Shield II 
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Figura 4.45 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria nas mesas e revestido com argamassa 
projetada Blaze Shield II 

 

Como se pode observar nas figuras 4.44 e 4.45 os valores de forças normais resistentes 

de cálculo em situação de incêndio para o método analítico e numérico, tanto em torno do 

eixo x como do eixo y, apresentam valores iguais até 70 minutos. Após esse período, o 

método numérico com tm = 28,7 mm apresenta forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio inferiores, se comparado aos dois casos admitidos do método analítico. 

Em contrapartida, após 70 minutos, o método numérico com tm = 34 mm apresenta forças 



   138    

 

 

normais resistentes de cálculo em situação de incêndio superiores, se comparado aos dois 

casos admitidos do método analítico. Portanto, a consideração da área total da seção 

transversal para o cálculo do fator de massividade mostra-se contra a segurança, em 

comparação ao método numérico. 

 De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio em torno do eixo y e do eixo x para o pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria 

nas mesas e revestido com argamassa projetada Blaze Shield II estão mostradas nas figuras 

4.46, 4.47, respectivamente. 
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Figura 4.46 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 

do pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas e revestido com argamassa 
projetada Blaze Shield II 
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Figura 4.47 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 

do pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria nas mesas e revestido com argamassa 
projetada Blaze Shield II 
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Como se pode observar nas figuras 4.46 e 4.47 os valores de forças normais resistentes 

de cálculo em situação de incêndio para o método analítico e numérico, tanto em torno do 

eixo x como do eixo y, apresentam valores iguais até 70 minutos. Após esse período, o 

método numérico com tm = 15,1 mm apresenta forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio ligeiramente inferiores, se comparado aos dois casos admitidos do 

método analítico. Em contrapartida, após 70 minutos, o método numérico com tm = 19,9 mm 

apresenta forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio superiores, se 

comparado aos dois casos admitidos do método analítico. Portanto, a consideração da área 

total da seção transversal para o cálculo do fator de massividade mostra-se contra a segurança, 

em comparação ao método numérico. 

  

4.6.2 Pilar de aço ente paredes de alvenaria na alma e revestido com argamassa 

projetada Blaze Shield II 

 

Para efeito de comparação, no método analítico, foram admitidos dois fatores de 

massividade para cada pilar de aço situado entre paredes de alvenaria nas mesas. Considerou-

se, para as duas alternativas, o mesmo perímetro exposto ao fogo, mas, áreas da seção 

transversal distintas. Primeiramente foi considerada a área total da seção transversal (pilar W 

360 x 32,9: F = 134 m-1; tm = 28,7 mm e pilar W 610 x 174: F = 54,5 m-1; tm = 15,1 mm). 

Posteriormente considerou-se a área da mesa e aproximadamente metade da área da alma 

(pilar W 360 x 32,9: F = 288,4 m-1; tm = 43 mm e pilar W 610 x 174: F = 112,6 m-1; tm = 25,7 

mm). A consideração da área para o cálculo dos fatores de massividade mencionados pode ser 

visualizada nas figuras 4.26 e 4.27, e as respectivas espessuras de Blaze Shield II 

consideradas para cada fator de massividade pode ser observada na tabela 4.5, que teve como 

base o ensaio realizado pelo IPT. 

Para o método numérico foram consideradas duas situações para cada pilar estudado, 

admitindo-se as duas espessuras de Blaze Shield II que foram consideradas para o método 

analítico (pilar W 360 x 32,9: tm = 28,7 mm e tm = 43 mm; pilar W 610 x 174: tm = 15,1 mm e 

tm = 25,7 mm).  
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4.6.2.1 Temperatura 

 

Foram obtidas as temperaturas em função do tempo para o método analítico e para o 

método numérico (STC), da mesma maneira indicada no item 4.5.1.1 e 4.3.1.2, 

respectivamente, sendo que para o método analítico foram considerados os dois fatores de 

massividade mencionados para cada pilar, indicados nas figuras 4.26 e 4.27. Para a 

temperatura via método analítico também se realizou o ajuste de temperatura, de acordo com 

a figura 4.3. 

A malha adotada para o pilar W 360 x 32,9 foi de 3 mm e 5 mm, respectivamente, para 

espessura de revestimento de 28,7 mm e para espessura de revestimento de 43 mm. Para o 

pilar W 610 x 174 a malha adotada foi de 5 mm, tanto para espessura de revestimento de 15,1 

mm como para espessura de revestimento de 25,7 mm. Essas malhas foram obtidas 

respeitando-se a convergência dos resultados adotada em 1‰. As temperaturas em função do 

tempo para o pilar W 360 x 32,9 estão apresentadas pela figura 4.48 e as temperaturas em 

função do tempo para o pilar W 610 x 174 estão indicadas nas figuras 4.49. 
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Figura 4.48 Temperatura do pilar de aço W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria na alma e 

com argamassa projetada Blaze Shield II em função do tempo 
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Figura 4.49 Temperatura do pilar de aço W 610 x 174 entre paredes de alvenaria na alma e 

com argamassa projetada Blaze Shield II em função do tempo 
 

As figuras 4.48 e 4.49 mostram que, para ambos os pilares, até aproximadamente 60 

minutos há uma igualdade nas temperaturas do método analítico e do numérico. A partir de 60 

minutos, o método numérico (com tm = 28,7 mm para o pilar W 360 x 32,9 e com tm = 15,1 

mm para o pilar W 610 x 174) apresenta temperaturas superiores se comparado aos dois casos 

admitidos do método analítico. Em contrapartida, após 60 minutos, o método numérico (com 

tm = 43 mm para o pilar W 360 x 32,9 e com tm = 25,7 mm para o pilar W 610 x 174) 

apresenta temperaturas inferiores se comparado aos dois casos admitidos do método analítico. 

Com isso, conclui-se que a consideração da área total da seção transversal para o 

cálculo do fator de massividade mostra-se contra a segurança, em comparação ao método 

numérico. 

O resultado esperado por via experimental seria o de atingir 550ºC aos 120 minutos. 

Como se vê, os dois casos considerados do método analítico alcançam valores muito 

próximos ao esperado para ambos os pilares. 
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4.6.2.2 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio (Nfi,Rd) 

 

As forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x e 

do eixo y foram determinadas em função do tempo para ambos os métodos e para ambos os 

pilares. 

Para o método analítico seguiu-se a mesma seqüência de cálculo mostrada no item 

4.1.2. Para o método numérico seguiu-se a mesma seqüência de cálculo mostrada no item 

4.3.2.2 para pilar isolado. 

De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio para o pilar W 360 x 32,9 em torno do eixo y e do eixo x entre paredes de alvenaria 

na alma e revestido com argamassa projetada Blaze Shield II estão mostradas nas figuras 4.50 

e 4.51, respectivamente. 
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Figura 4.50 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 
do pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria na alma e revestido com argamassa projetada 

Blaze Shield II 
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Figura 4.51 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 
do pilar W 360 x 32,9 entre paredes de alvenaria na alma e revestido com argamassa projetada 

Blaze Shield II 
 
 

Como se pode observar nas figuras 4.50 e 4.51 os valores de forças normais resistentes 

de cálculo em situação de incêndio para o método analítico e numérico, tanto em torno do 

eixo x como do eixo y, apresentam valores iguais até 60 minutos. Após esse período, o 

método numérico com tm = 28,7 mm apresenta forças normais resistentes de cálculo em 

situação de incêndio inferiores, se comparado aos dois casos admitidos do método analítico. 

Em contrapartida, após 60 minutos, o método numérico com tm = 43 mm apresenta forças 

normais resistentes de cálculo em situação de incêndio superiores, se comparado aos dois 

casos admitidos do método analítico. Portanto, a consideração da área total da seção 

transversal para o cálculo do fator de massividade mostra-se contra a segurança, em 

comparação ao método numérico. 

 De uma maneira gráfica, as forças normais resistentes de cálculo em situação de 

incêndio em torno do eixo y e do eixo x para o pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria 

na alma e revestido com argamassa projetada Blaze Shield II estão mostradas nas figuras 

4.52, 4.53, respectivamente. 
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Figura 4.52 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo y 
do pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria na alma e revestido com argamassa projetada 

Blaze Shield II 
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Figura 4.53 Forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio em torno do eixo x 
do pilar W 610 x 174 entre paredes de alvenaria na alma e revestido com argamassa projetada 

Blaze Shield II 
 
 

Como se pode observar nas figuras 4.52 e 4.53 os valores de forças normais resistentes 

de cálculo em situação de incêndio para o método analítico e numérico, tanto em torno do 

eixo x como do eixo y, apresentam valores iguais até aproximadamente 60 minutos. Após 

esse período, o método numérico com tm = 15,1 mm apresenta forças normais resistentes de 

cálculo em situação de incêndio inferiores, se comparado aos dois casos admitidos do método 

analítico. Em contrapartida, após 60 minutos, o método numérico com tm = 25,7 mm 

apresenta forças normais resistentes de cálculo em situação de incêndio superiores, se 
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comparado aos dois casos admitidos do método analítico. Portanto, a consideração da área 

total da seção transversal para o cálculo do fator de massividade mostra-se contra a segurança, 

em comparação ao método numérico. 

Como já dito anteriormente, a característica geométrica “fator de massividade” é um 

parâmetro de utilidade duvidosa quando se trata de distribuição de temperatura não-uniforme. 

Considerar-se a área total do perfil para o cálculo do fator de massividade mostrou-se 

contra a segurança para os dois tipos de situações aqui estudadas, em relação ao método 

numérico. Nos exemplos analisados a consideração da área adjacente ao perímetro exposto ao 

fogo, para o cálculo do fator de massividade, mostrou-se a favor da segurança em relação ao 

método numérico. No entanto, nem o programa utilizado nem o método analítico consideram 

o efeito do gradiente térmico. A inclusão desse efeito deve ser mais bem estudada no futuro. 
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CAPÍTULO 5 - MÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO 
DA ESPESSURA DO REVESTIMENTO CONTRA FOGO DE 

ESTRUTURAS DE AÇO 
 

Serão abordados neste capítulo algumas normas e laboratórios nacionais e 

internacionais que realizam ensaios de resistência ao fogo em elementos estruturais, tais 

como: American society for testing materials (ASTM), especificação dos Estados Unidos; 

Underwriters Laboratories (UL), laboratório dos Estados Unidos; Loss Prevention Standard 

(LPS), norma britânica e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), laboratório brasileiro. 

  

5.1 ASTM E 119 e Underwriters Laboratories (UL) 

5.1.1 Introdução 

  

A classificação de resistência ao fogo é expressa em unidade de tempo, e provém de 

ensaios de elementos estruturais submetidos a uma elevação padronizada de temperatura pela 

medida do tempo decorrido até um limite fixado pelo laboratório de ensaio, que pode ser 

associado ao colapso da estrutura. 

  No ano de 1970 a American Society for Testing Materials (ASTM) E 119 introduziu 

um conceito de classificação com base em duas condições de carregamento: “restrained” e 

“unrestrained”. Segundo a ASTM E 119 (2000) a condição “restrained” é aquela na qual a 

vinculação da estrutura é capaz de resistir às expansões térmicas durante todo o ensaio a 

elevadas temperaturas. As edificações que não se enquadram nessa definição são assumidas 

como livres para rodar e expandir e devem, portanto, ser consideradas “unrestrained”. A 

condição “restrained” é favorável à economia, uma vez que a reação vincular provoca na viga 

aquecida momentos contrários aos provocados pelas forças gravitacionais. 

O American Institute of Steel Construction (AISC) (2003) cita que esse sistema de 

classificação é largamente utilizado nos Estados Unidos e Canadá. 

Southern Building Code Congress Inc. (SBCCI) (1997) apud Gewain and Troup 

(2001) cita que as conexões parafusadas ou soldadas promovem restrições axiais e 

rotacionais, ambas (ou cada uma) garantem que a viga assuma característica de “restrained”. 

Segundo Ioannides e Mehta (1997) a resistência ao fogo aumenta quando se tem maior 

interação entre os elementos estruturais. 
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 A ASTM E 119 (2000) apresenta uma tabela que define a classificação de construções 

com base nos conceitos “restrained” ou “unrestrained”, e está mostrada pela tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Classificação das construções segundo ASTM E 119 com base nos conceitos 
“restrained” e “unrestrained” 

Tipo de construção Classificação 

I. PAREDE ESTRUTURAL 

Vãos simples e suportados simplesmente por vãos de extremidade de múltiplos 
compartimentos: A 

   1) Contraventamentos de aço de “alma 
aberta” ou vigas de aço, que sustentam 
laje de concreto, laje pré-moldada ou piso 
metálico 

Não-restringido 

   2) Laje de concreto, laje pré-moldada ou 
piso metálico 

Não-restringido 

Vãos interiores de múltiplos compartimentos: 

   1) Contraventamentos de aço de “alma 
aberta”, vigas de aço ou piso metálico, os 
quais sustentam laje de concreto contínua 

Restringido 

   2) Contraventamentos de aço de “alma 
aberta” ou vigas de aço, os quais 
sustentam lajes pré-moldadas ou piso 
metálico 

Não-restringido 

   3) Lajes de concreto moldadas in-loco Restringido 

   4) Concreto pré-moldado onde a 
expansão térmica é resistida pelas 
edificações adjacentes B 

Restringido 

II. PERFIS DE AÇO 

   1) Vigas de aço conectadas aos demais 
elementos estruturais 

Restringido 

   2) Todos os tipos de sistemas de lajes 
moldadas in-loco, tais como: lajes sobre 
vigas, lajes lisas, lajes nervuradas em uma 
ou duas direções, desde que sejam 
conectadas à estrutura de apoio 

Restringido 
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Tabela 5.1 – Classificação das construções segundo ASTM E 119 com base nos 
conceitos “restrained” e “unrestrained” (Continuação) 

Tipo de construção Classificação 

II. PERFIS DE AÇO 

   3) Todos os tipos de lajes pré-fabricadas 
cujos elementos estruturais sejam ligados à 
estrutura de apoio e a expansão térmica da 
laje seja resistida pela estrutura de apoio ou 
pela estrutura adjacenteB 

Restringido 

III. SEÇÕES DE CONCRETO 

   1) Vigas presas firmemente aos “framing 
members” 

Restringido 

   2) Todos os tipos de sistemas de lajes 
moldadas in-loco, tais como: lajes sobre 
vigas, lajes lisas, lajes nervuradas em uma ou 
duas direções, desde que sejam conectadas à 
estrutura de apoio 

Restringido 

   3) Vãos interiores e exteriores de pré-
moldados com conexões moldadas in-loco 
resultando em uma restrição equivalente 
daquela que existe na condição III (1) 

Restringido 

   4) Todos os tipos de lajes pré-fabricadas 
cujos elementos estruturais sejam ligados à 
estrutura de apoio e a expansão térmica da 
laje seja resistida pela estrutura de apoio ou 
pela estrutura adjacenteB 

Restringido 

IV. CONTRUÇÕES EM MADEIRA 

Todos os tipos Não-restringido 
A Pisos e tetos podem ser considerados restringidos quando eles estiverem amarrados a uma 
parede com ou sem “vigas de amarração”, as paredes são designadas e detalhadas para 
resistir à pressão térmica proveniente do piso ou teto. 
B Por exemplo, a expansão térmica é considerada adequadamente contida quando: 
(1) É utilizada uma capa contínua de concreto estrutural; 
(2) Os espaços entre as extremidades do pré-moldado e a face vertical do suporte são 
preenchidos por concreto ou argamassa; 
(3) Os espaços entre as extremidades do pré-moldado e a face vertical do suporte ou entre as 
extremidades do sólido ou a laje de “núcleo oco” não exceder 0,25% do comprimento dos 
membros de concreto com densidade normal ou 0,1% do comprimento dos membros 
estruturais de concreto de baixa densidade. 

 

Segundo International Code Council (2000) a classificação para um elemento 

estrutural não deve ser considerada restringida (restrained), a menos que o projetista mostre 

que a edificação se enquadra na classificação de restringida de acordo com a ASTM E 119. 

Construções restringidas devem ser identificadas nas plantas. O Uniform Building Code 
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(ICBO) (1997) apud Isolatek International (1997) sugere que todos os projetos de edificações 

sejam considerados “unrestrained”, a menos que provem o contrário. No entanto, como se 

pode observar na tabela 5.1, a maioria das situações encontradas correntemente são 

“restrained”. 

Nos anos 70 a 80 houve uma discussão sobre consideração de restrição proporcionada 

pelas vigas de borda (spandrel beams). As dúvidas foram esclarecidas após os testes de grande 

escala realizados durante os anos 80, onde testes de resistência ao fogo em compartimentos de 

borda não resultaram em muitos danos às vigas de borda. Em meados dos anos 90, o teste de 

grande escala de resistência ao fogo realizado em Cardington em compartimentos de borda 

também não resultou em colapso do piso nem colapso das vigas de borda. A recomendação do 

Apêndice X3 da ASTM E 119 julga como suficiente a restrição fornecida pelas vigas de 

borda. (informação pessoal)2 

Um esquema de viga de borda está mostrado na figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 ALFAWAKHIRI, F. Restrained conditions.  [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por: 
<alfawakhiri@aisc.org> em 07 fev. 2005. 
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Figura 5.1 Ilustração de uma viga de borda 
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Para viga de transição (transfer beam) nos Estados Unidos seria requerida uma 

resistência ao fogo maior ou igual a dos pilares, e a consideração do conceito “restrained” 

pode ser utilizado para esse caso. (informação pessoal)∗ 

Um esquema de viga de transição está mostrado na figura 5.2. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 Ilustração de uma viga de transição de um edifício 
 

Neste método, não está muito claro o que fazer com vigas de transição. A influência da 

deformação em incêndio não é requerida pelos códigos nos Estados Unidos. (informação 

pessoal)∗ 

Com essas informações pode-se concluir que as vigas de borda (spandrel beam) 

podem ser consideradas como restringidas (restrained) já que ensaios realizados em situação 

de incêndio mostraram que essas não colapsaram devido à dilatação. Já para as vigas de 

transição (transfer beams) não se pode dizer o mesmo, já que não há tanta clareza em relação 

ao seu comportamento em ensaios, e com isso deve-se considerar uma segurança adicional 
                                                 

∗ vide rodapé da página 149 
 

Viga de transição 

f
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para esse caso, já que o colapso da viga de transição pode comprometer o restante da estrutura 

da edificação. Nesse caso o acréscimo de custo seria mínimo e traria uma segurança adicional 

à estrutura ao considerar a viga de transição como não-restringida (unrestrained). 

Cabe ao engenheiro de projeto avaliar com bom senso, se o elemento estrutural em 

estudo poderá permitir uma flecha, provocada pelo efeito do incêndio, que não comprometa a 

estabilidade da estrutura, e determinar qual a classificação deverá ser considerada em cada 

viga da edificação. 

A ASTM E 119 (2000) fornece as diretrizes necessárias para a conduta de ensaios de 

resistência ao fogo de materiais ou construções, citando que esses devem ser submetidos a 

uma elevação de temperatura de acordo com uma curva-padrão preestabelecida. Cita ainda, 

que devem ser instalados termopares simetricamente distribuídos, para que mostrem a 

temperatura em todas as partes da amostra. A temperatura do forno deve ser lida em 

intervalos de tempo que não excedam cinco minutos durante as primeiras duas horas, e depois 

disso, os intervalos de leitura não devem exceder dez minutos. Os resultados devem ser 

reportados, incluindo observações de detalhes do comportamento do material ou construção 

durante o ensaio de resistência ao fogo. Nos relatórios de testes envolvendo paredes, pisos, 

vigas ou tetos, os quais são providos de restrição à expansão, contração ou rotação devem ser 

descritos os métodos que foram usados para promover tal restrição.  

 

5.1.2 Proteção contra fogo em sistemas de piso 

 

Segundo a ASTM E 119 (2000) e American National Standards Institute (ANSI) /UL 

263 (2001) apud AISC (2003) a resistência ao fogo para um conjunto construtivo não-

restringido (unrestrained assembly rating) é usualmente determinada pelo critério de 

temperatura, em que o tempo deve ser marcado quando a média das temperaturas dos 

termopares atingir 593 ºC. Esse tempo é a resistência ao fogo do conjunto construtivo não-

restringido (unrestrained assembly rating). O teste é continuado até que se atinja o critério de 

falha para a determinação da resistência do conjunto construtivo restringido (restrained 

assembly rating), que é determinado quando na superfície não-exposta ao fogo, um pedaço de 

algodão igniza (devido à passagem de gases quentes ou chamas através de rachaduras do 

conjunto testado), ou quando a média da temperatura na superfície não-exposta alcança 139 

ºC, ou quando o conjunto construtivo testado não consegue mais sustentar o carregamento. A 
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resistência do conjunto construtivo restringido (restrained assembly rating) não pode ser 

maior que o dobro da resistência do conjunto construtivo não-restringido (unrestrained 

assembly rating). Para o ensaio de viga isolada (beam-only tests), a qual é construída com um 

piso parcial, a resistência da viga não-restringida (unrestrained beam rating) é determinada de 

acordo com o critério de temperatura já citado. Quando a resistência da viga não-restringida 

(unrestrained beam rating) for menor que uma hora, a resistência da viga restringida 

(restrained beam rating) será igual à resistência da viga não-restringida (unrestrained beam 

rating). Quando a resistência da viga não-restringida (unrestrained beam rating) for igual ou 

maior que uma hora, a resistência da viga restringida (restrained beam rating) terá como base 

o critério de falha, também já citado, e não poderá ser maior que o dobro da resistência da 

viga não-restringida (unrestrained beam rating). 

O Underwriters Laboratories (UL) é um conceituado laboratório dos Estados Unidos e 

publica anualmente dados de ensaios de resistência ao fogo. Esse laboratório realiza ensaios 

de resistência ao fogo com base nas diretrizes estabelecidas pela ASTM E 119, e com isso, 

apresenta relatórios contendo os diversos testes de elementos estruturais submetidos à ação do 

fogo. Todos os resultados de testes publicados são agrupados de acordo com o grupo da 

construção, tipo de material de revestimento contra fogo e conjunto particular testado. Sendo 

assim, a tabela 5.2 mostra a divisão adotada pelo UL de acordo com o grupo de construção 

dos testes. 

 

Tabela 5.2 – Divisão usada pelo UL de acordo com o grupo de construção dos testes 
Grupo de Construção Letras iniciais Descrição 

A Concreto e piso metálico 
celular sustentado por viga 

D Concreto com forma 
metálica, sustentado por 

viga 

G Concreto e 
contraventamento metálico 

sustentado por viga 

J ou K Concreto pré-moldado e 
concreto moldado in-loco 

L Madeira ou conjunto de 
madeira e 

contraventamento metálico 

Pisos 

S Viga para um conjunto de  
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Tabela 5.2 – Divisão usada pelo UL de acordo com o grupo de construção dos testes 
(Continuação) 

Grupo de Construção Letras iniciais Descrição 

N Viga para um conjunto de 
piso 

Vigas 

S Viga para um conjunto de 
teto 

Tetos P Viga e contraventamento 
para conjunto de teto 

Paredes e divisórias U ou V Paredes ou divisórias 
Pilares X ou Y Pilares 

 

A tabela 5.3 mostra a divisão adotada pelo UL de acordo com o tipo de proteção 

contra fogo em pisos e tetos. 

 

Tabela 5.3 – Divisão usada pelo UL de acordo com o tipo de proteção contra fogo em pisos e 
tetos 

Faixa de números Tipo de proteção contra fogo 
000-099 Grade de teto oculta 
100-199 Reservado para crescimento futuro 
200-299 Grade de teto aparente 
300-399 Placa de fibra e mineral 
400-499 Sistema de tela de aço com manta 
500-599 Placas de gesso 
600-699 Revestimento intumescente  
700-899 Materiais de resistência ao fogo, aplicados 

por projeção 
900-999 Pisos não-protegidos 

 

Como observado pelas tabelas 5.2 e 5.3, os testes realizados pelo UL são identificados 

por índices alfanuméricos de projeto, em que a letra inicial indica o grupo de construção, o 

primeiro número indica o tipo de proteção contra fogo, e os outros números indicam o 

conjunto particular ensaiado. 

Os ensaios do UL fornecem a classificação de resistência ao fogo expressa em horas, 

sendo que essa é aplicada a pisos, tetos, vigas, pilares e paredes, como mostrado na tabela 5.2. 

A temperatura média do forno utilizado para obtenção dessas classificações é de 538 

ºC aos 5 minutos, 760 ºC aos 15 minutos, 843 ºC aos 30 minutos, 927 ºC aos 60 minutos, 

1010 ºC aos 120 minutos, 1052 ºC aos 180 minutos, e 1094 ºC aos 240 minutos. 

Os ensaios realizados pelo UL são feitos em conjuntos estruturais completos, e não em 

vigas isoladas. Os conjuntos estruturais completos são carregados com a condição máxima de 
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carregamento, a menos que um carregamento menor seja usado e o carregamento reduzido 

seja imposto por uma condição específica de utilização. 

  Segundo o UL (2001) há quatro tipos de classificações de resistência ao fogo: para 

conjunto construtivo restringido (restrained assembly), para conjunto construtivo não-

restringido (unrestrained assembly), para viga restringida (restrained beam) e para viga não-

restringida (unrestrained beam). Os resultados de resistência ao fogo de um conjunto 

construtivo testado, contendo a construção completa de um piso, incluem a resistência do 

conjunto construtivo restringido (restrained assembly rating) e a resistência do conjunto 

construtivo não-restringido (unrestrained assembly rating). Resultados dos testes desses 

conjuntos construtivos são identificados pelas letras iniciais A, D, G, J ou P. Conjuntos 

construtivos testados sustentados por vigas também incluem a resistência de viga não-

restringida (unrestrained beam rating). A resistência de viga restringida (restrained beam 

rating) é determinada apenas pelo teste de um conjunto construtivo contendo uma viga e uma 

representação parcial de um piso. Esse tipo de teste fornece como resultados a resistência de 

viga restringida (restrained beam rating) e a resistência de viga não-restringida (unrestrained 

beam rating). Resultados desse tipo de teste são identificados pelas letras iniciais N ou S. 

Ambos os ensaios de conjuntos construtivos (assembly tests) e de vigas isoladas (beam-only 

tests) são realizados com carregamento. 

Os ensaios do UL indicam que a variação da temperatura é diretamente proporcional à 

área do elemento exposta ao fogo e inversamente proporcional a sua respectiva massa. Essa 

relação é expressa pelo termo F (fator de massividade), descrito no Capítulo 2, e representa a 

relação entre o perímetro aquecido do elemento estrutural e sua respectiva seção transversal 

exposta ao fogo. Elementos cujos valores de F são baixos, são mais resistentes à transferência 

de calor do que aqueles que apresentam alto valor de F, dadas as mesmas propriedades dos 

materiais. 

Nos ensaios em que o material de revestimento contra fogo é utilizado o UL indica a 

viga que foi submetida ao teste, especificando suas dimensões. Portanto, para se determinar a 

espessura necessária do material de revestimento contra fogo para outra viga, que não a 

ensaiada, é preciso realizar um procedimento de conversão por meio de uma expressão de 

ajuste, que pode ser usada tanto para ensaios de conjuntos construtivos (assembly tests) como 

para ensaios de vigas isoladas (beam-only tests). Resultados de testes de vigas com a 

espessura variável do material de revestimento contra fogo mostram uma forte relação entre o 

tempo até se atingir o critério de temperatura ou o colapso da viga para determinada espessura 
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de material aplicado, e o termo F do elemento estrutural. Essa relação, mostrada pela 

expressão 5.3, fornece uma aproximação lógica para a variação da espessura do material de 

revestimento contra fogo aplicado a uma viga substituta, tendo como base o seu fator de 

massividade (F). O UL permite que essa expressão seja usada para elementos estruturais 

restringidos (restrained) ou não-restringidos (unrestrained), desde que a viga restringida 

(restrained beam) seja classificada como compacta. 

 Segundo a NBR 8800:1986 (informação pessoal) 3  as seções transversais são 

classificadas como compactas quando os elementos comprimidos possuem esbeltez não 

superior ao parâmetro λp (parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação) e cujas mesas 

são ligadas continuamente à alma ou às almas. Essas seções apresentam uma grande rotação 

antes da ocorrência de flambagem local. A esbeltez dos elementos componentes da seção 

transversal é definida pela relação entre largura e espessura (relação bw/tw e bf/tf), onde, para 

um perfil “I”, a largura da alma deve ser tomada como a distância livre entre mesas menos os 

dois raios de concordância entre mesa e alma, e a largura da mesa deve ser tomada como a 

metade da largura total da mesa. Para perfis “I” com dois eixos de simetria fletidos em torno 

do eixo de menor momento de inércia o valor de λp se dá pela expressão 5.1 para flambagem 

local da mesa (FLM) e pela expressão 5.2 para flambagem local da alma (FLA). 

 

 
y

p f
E.38,0=λ           (FLM)                                                                                     (5.1) 

 
y

p f
E.12,1=λ             (FLA)                                                                                     (5.2) 

 onde  

 E – módulo de elasticidade do aço (kN/cm²); 

 fy – resistência ao escoamento do aço (kN/cm²) 
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=                                                                                                     (5.3) 

                                                 

3 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: projeto e execução de estruturas de 
aço e de estruturas mistas aço-concreto de edifícios. Rio de Janeiro, 2003. 289 p. Projeto de revisão da NBR 
8800: 1986. Fornecida pelo orientador da dissertação. 
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onde 

t2 – espessura do material de revestimento contra fogo, indicada no ensaio (mm); 

F2 – fator de massividade do elemento estrutural testado no ensaio (m-1); 

t1 – espessura do material de revestimento contra fogo que se deseja encontrar (mm); 

F1 – fator de massividade do elemento estrutural para o qual se deseja encontrar a 

espessura (m-1) 

 

A expressão de substituição da viga é sujeita às seguintes condições: 

 

1 – Os valores de F não devem ser maiores que 362,16 m-1; 

2 – Os valores de t1 não devem ser menores que 9,5 mm; 

3 – A resistência ao fogo da viga não-restringida não deve ser menor que uma hora; 

4 – A resistência ao fogo da viga restringida não deve ser menor que uma hora; 

5 – Quando usada para determinar a espessura a ser aplicada a uma viga restringida, a 

viga desejada deve ser classificada como compacta. 

Quando se deseja determinar a espessura de uma viga com o fator de massividade (F) 

maior que a da viga ensaiada a expressão de ajuste de espessura deve ser utilizada, 

respeitando as condições que já foram descritas. Mas, quando o fator de massividade (F) da 

viga desejada é menor que o da viga ensaiada pode-se utilizar diretamente a espessura 

mostrada no teste, já que a viga desejada apresenta maior resistência à transferência de calor, 

com isso o uso da mesma espessura da viga ensaiada está a favor da segurança. No entanto, a 

expressão de ajuste pode fornecer um valor de espessura menor, tornando o sistema mais 

econômico, por isso o uso da expressão de ajuste de espessura deverá ser verificado. 

De acordo com o AISC (2003) muitos fatores podem influenciar a resistência e a 

transferência de calor em um conjunto submetido a ensaio ao fogo. Conseqüentemente, a 

composição do sistema testado de proteção ao fogo é muito específica e determinada. Ao 

escolher um conjunto construtivo, a composição da construção deve ser muito próxima da 

composição descrita na lista do conjunto construtivo testado (assembly test). Combinações ou 

substituições geralmente não são aceitas, exceto para os ensaios de vigas isoladas (beam-only 

tests), que são especificamente providos por substituições a outros conjuntos. 

Os ensaios de vigas isoladas (beam-only tests) fornecem os resultados de resistência 

ao fogo das vigas sem a necessidade da reconstrução total do conjunto de pisos a cada vez que 

o teste é realizado. No entanto, devido ao uso de representações parciais de pisos e tetos nos 
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teste de vigas isoladas (beam-only tests), elas devem ser incorporadas a testes de conjuntos 

construtivos compatíveis (assembly tests) antes que possam ser usadas de acordo com as 

exigências do órgão regulamentador de edifícios em situação de incêndio. 

Os ensaios de vigas isoladas (beam-only tests) são usados geralmente nos casos em 

que é requerida uma resistência mais elevada para vigas que atuam no conjunto estrutural 

(pórtico) do que o restante das vigas do conjunto construtivo. Nesse caso, a proteção contra 

fogo para o conjunto estrutural deve ser realizada pela substituição de um teste de vigas 

isoladas (beam-only tests) de série N ou S, conhecendo-se a resistência requerida para o 

pórtico, por um teste de conjunto construtivo (assembly tests) de menor resistência. Sendo 

assim, o teste de viga isolada (beam-only test) indicará as espessuras necessárias para as vigas 

que constituem o pórtico e o teste do conjunto construtivo compatível (assembly test) indicará 

as espessuras necessárias para as vigas restantes, que fazem parte do conjunto construtivo. O 

International Code Council (2000) designa que os componentes que têm conexão direta com 

os pilares são membros do pórtico. 

Outro caso onde o ensaio de viga isolada (beam-only tests) pode ser usado é quando os 

testes de conjuntos construtivos (assembly tests) não especificam uma viga de aço, ou quando 

o perfil ou tipo da viga desejada é diferente daquela mostrada no teste do conjunto construtivo 

(assembly test). 

Nem todo ensaio de viga isolada (beam-only test) pode ser substituído por um ensaio 

de conjunto construtivo (assembly test). Portanto, o UL fornece exigências específicas para se 

saber quando uma substituição pode ser feita. As exigências são: 

1) Vigas simples ou vigas mistas podem ser substituídas por testes de conjuntos 

construtivos (assembly tests) contendo vigas mistas. Apenas vigas simples podem ser 

incorporadas a testes de conjuntos construtivos (assembly tests) com vigas simples. 

2) Ensaios de vigas isoladas (beam-only tests) podem apenas ser substituídos por 

ensaios de conjuntos construtivos (assembly tests) que apresentem uma capacidade de 

dissipação de calor da viga igual ou maior do que no ensaio de viga isolada (beam-only test). 

Para pisos de concreto, uma maior densidade e volume por unidade de área fornecem uma 

maior capacidade de dissipação de calor. 

3) Ensaios de vigas isoladas (beam-only tests) devem apresentar uma resistência para a 

viga não-restringida (unrestrained beam) igual ou maior do que a resistência para viga não-

restringida para o teste de conjuntos construtivos (assembly tests). 
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4) Ensaios de vigas isoladas (beam-only tests) que requerem proteção contra fogo para 

pisos e tetos (série de projetos N400-N800) devem ser incorporados a ensaios de conjuntos 

construtivos (assembly tests) com pisos não protegidos (unprotected decks), contanto que seja 

aplicada uma espessura adicional de material de revestimento contra fogo de 305 mm em 

todos os lados da viga. Ensaios de vigas isoladas (beam-only tests) com pisos não protegidos 

(séries de projetos N900) devem ser incorporados diretamente a ensaios de conjuntos 

construtivos (assembly tests) com pisos não-protegidos (unprotected decks) com nenhuma 

espessura adicional de material de revestimento contra fogo nos pisos. 

 Os fatores que apresentam uma influência significante na resistência ao fogo dos 

conjuntos construtivos testados são: resistência à compressão e massa específica do concreto, 

vigas mistas ou vigas simples, propriedades do steel-deck, steel-decks protegidos ou 

desprotegidos e isolamento do telhado.  

Sendo assim, os relatórios de testes do UL indicam a mínima resistência requerida à 

compressão do concreto, valendo-se ressaltar que não especifica limite para a máxima 

resistência à compressão, e indicam também a massa específica do concreto utilizado (baixa 

densidade, normal ou alta densidade). Quando o ensaio não indica a faixa de variação para a 

massa específica do concreto o UL permite uma tolerância de mais ou menos 48 kg/m³. 

Quando submetidas a altas temperaturas as vigas mistas defletem mais do que as vigas 

simples, quando carregadas com o esforço solicitante máximo permitido. Conseqüentemente, 

de acordo com as descrições do UL, vigas mistas não podem ser substituídas por vigas 

simples, no entanto, vigas simples podem ser substituídas por vigas mistas. 

O diretório do UL especifica as propriedades do steel-deck: tipo de piso (forma); 

espessura mínima do piso; acessórios e suportes para o piso; tipo final, pintado ou 

galvanizado. 

 Conjuntos construtivos testados (assembly tests) com steel-deck desprotegido 

transmitem mais calor à viga do que os conjuntos com steel-deck protegido. 

Ainda segundo o AISC (2003) o isolamento do telhado influencia diretamente a 

temperatura atingida pela viga ou pela face não exposta ao fogo. Uma maior espessura do 

telhado ou as propriedades térmicas do material de revestimento contra fogo podem resultar 

em temperaturas mais altas na viga se comparada àquela que foi submetida ao teste. Assim 

como uma menor espessura do telhado pode resultar em temperaturas mais altas da superfície 

não exposta ao fogo. 
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Segundo o UL (2001) é tipicamente requerida uma espessura maior de material de 

revestimento contra fogo para viga não-restringida (unrestrained beam) quando comparada à 

espessura requerida do material de revestimento contra fogo para a viga restringida (restrained 

beam). 

De acordo com o AISC (2002) a consideração do “efeito restrained” traz vantagens 

econômicas no dimensionamento do material de revestimento contra fogo devido à restrição 

oferecida pelos apoios. No ensaio “restrained” de uma viga metálica ocorre inicialmente uma 

flecha proveniente do carregamento. Com o aumento de temperatura, essa flecha se acentua, 

já que o foco de incêndio está situado no compartimento abaixo da viga, portanto a parte 

inferior da mesma sofre dilatação. Mas, os apoios oferecem uma restrição, dada por uma 

reação excêntrica de esforço normal de compressão situada abaixo do centro geométrico da 

peça, devido a maior dilatação da região inferior da viga. Isso traz um efeito contrário ao das 

cargas aplicadas (contra-flecha), conduzindo a uma segurança adicional em incêndio. 

Portanto, conclui-se que no ensaio “restrained” a viga apresenta uma flecha minimizada 

necessitando de uma espessura menor de material de revestimento contra fogo se comparada à 

espessura exigida para o ensaio “unrestrained”. 

 

5.1.3 Proteção contra fogo em pilares de aço 

 

Segundo o AISC (2003) para ensaios realizados em pilares, o critério de temperatura é 

estabelecido quando a temperatura média de qualquer ponto na seção transversal do pilar não 

ultrapasse 538 ºC. Regulamentos de ensaios de resistência ao fogo impõem um limite de 

temperatura adicional de 649 ºC em qualquer local ao longo do membro estrutural. Os testes 

em pilares podem ser realizados para pilares descarregados ou carregados. 

A maioria dos testes é realizada com pilares descarregados. Mas, existem 

procedimentos de testes para pilares carregados, onde o carregamento aplicado ao pilar é o 

máximo admissível ou uma porcentagem do carregamento máximo. 

A seção do pilar é construída verticalmente no forno, uma camada de material de 

revestimento contra fogo é aplicada e a temperatura do forno aumenta conforme uma curva-

padrão preestabelecida. A camada de material de revestimento contra fogo é aceita para 

determinada resistência ao fogo desde que o pilar continue a sustentar o carregamento durante 

o tempo de resistência do ensaio. 
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São colocados pelo menos três termopares em cada uma das quatro faces do pilar, ao 

longo de seu comprimento, sendo que o mesmo é submetido a um aumento de temperatura em 

todos os lados. O revestimento aplicado ao pilar é aceitável se a média da temperatura em 

qualquer ponto não exceder 538 ºC ou se a temperatura de qualquer ponto não ultrapassar 649 

ºC. 

Ainda segundo AISC (2003) a condição de teste descarregado é o procedimento de 

teste de pilar mais comum nos Estados Unidos. 

Como já citado para pisos, tetos e vigas, um fator determinante na resistência ao fogo 

do elemento estrutural é seu respectivo fator de massividade (F). Esse conceito nada difere 

para ensaios de pilares, em que quanto maior for o valor de F menor será a resistência ao fogo 

do elemento estrutural. 

A tabela 5.4 mostra a divisão adotada pelo UL de acordo com o tipo de proteção 

contra fogo em pilares de aço. 

 

Tabela 5.4 – Divisão usada pelo UL de acordo com o tipo de proteção contra fogo em pilares 
de aço 

Faixa de números Tipo de proteção contra fogo 
000-099 Edificações que consistem em painéis pré-

fabricados (fornecedores de materiais 
limitados) 

100-199 Revestimento pré-fabricado de resistência 
ao fogo (concreto e revestimento metálico 

ao redor de um pilar de aço) 
200-299 Sistema de envoltório térmico e sistema 

de envoltório cerâmico 
300-399 Placa de fibra mineral (sistema de uma ou 

múltiplas camadas) 
400-499 Sistema de chapa e manta (de vermiculita 

ou perlita) 
500-599 Placas de gesso (aplicadas diretamente ou 

em múltiplas camadas) 
600-699 Revestimento intumescente 
700-899 Materiais de resistência ao fogo, aplicados 

por projeção 
900-999 Proteção com alvenaria 

 

 Segundo o AISC (2003) o método mais comum de proteção contra fogo em pilares é 

realizado por meio do material de revestimento contra fogo aplicado por projeção. Só o UL 

lista mais de 90 testes de pilares revestidos com esse tipo de material, e em muitos casos, mais 

de um tipo de seção transversal é incluída na listagem. Os testes se iniciam para os fabricantes 
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dos materiais confirmarem a função de seus produtos particulares. Assim como em outros 

testes de materiais, um ou mais tamanhos mínimos de pilar são indicados com o teste. Pilares 

que apresentam o fator de massividade (F) menor podem ser substituídos pelos pilares 

testados, contanto que a mesma espessura e detalhes construtivos sejam observados na 

edificação real. 

 A resistência ao fogo é influenciada pelas propriedades térmicas dos materiais de 

revestimento contra fogo, como calor específico e condutividade térmica. 

 O UL contém uma expressão de ajuste de espessuras que permite a substituição de 

seções I com material de revestimento contra fogo, as quais apresentam fator de massividade 

(F) maiores que o do pilar testado. Essa expressão de ajuste está indicada pela expressão 5.4. 

 

 














=

134
.134..25,1 2

1
12

F
F

XX                                                                                         (5.4) 

 onde 

 X1 – espessura do material de revestimento contra fogo no pilar testado (mm); 

 X2 – espessura do material de revestimento contra fogo do pilar substituto de seção I 

(com F maior que o do pilar testado) (mm); 

 F1 – fator de massividade do pilar testado (m-1); 

 F2 – fator de massividade do pilar substituto (m-1); 

  

 Alguns testes realizados pelo UL estão apresentados no Apêndice A. 

 

5.2 Loss Prevention Standard (LPS) 

 

 A norma britânica LPS 1107 de 1987 tem como título “Requirements, tests and 

methods of assessment of passive fire protection systems for structural steel work”. Esta 

norma estipula os critérios de desempenho com os quais são aplicados os sistemas de proteção 

passiva contra fogo em estruturas de aço e tem como base os princípios da norma BS 476: 

1972, cujo título é “Fire Tests on buildings materials and structures”.  

 Segundo a Loss Prevention Standard (1987) o termo temperatura crítica refere-se à 

temperatura na qual um elemento estrutural é suposto não suportar mais a carga aplicada a 
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ele. A temperatura crítica de um elemento estrutural varia com a magnitude do carregamento 

a ele aplicado. 

 Um número limitado de testes de vigas e pilares carregados é realizado e são 

acrescidos pelos dados adicionais obtidos de seções descarregadas, e com isso, os resultados 

são interpretados para fornecer a espessura do revestimento contra fogo para as demais seções 

de aço. 

 O carregamento aplicado aos pilares carregados e às vigas carregadas deve ser o 

esforço máximo permitido para tais elementos estruturais, de acordo com a norma BS 449: 

Part 2: 1969. 

 Para propósito de avaliação, a temperatura média do aço no colapso (temperatura 

crítica) de 550ºC é assumida para vigas e pilares. A temperatura média para o aço é definida 

como a temperatura média da mesa inferior somada com a temperatura média da alma, e 

posteriormente, este valor é dividido por dois. 

 Os testes de elementos estruturais carregados devem ser executados de acordo com a 

norma BS 476: Part 8: 1972, Part 20 e 21: 1987. Já os testes de elementos estruturais 

descarregados devem ser executados de acordo com a norma BS 476: Part 8 (1972), Part 20 e 

22, 1987. 

 A seção de aço deve ser medida em no mínimo duas seções do elemento, nos pontos 

determinados conforme a figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3 Posição dos termopares em seções de aço 
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 A espessura do revestimento contra fogo aplicado por projeção nos elementos 

estruturais ensaiados não deve variar mais ou menos 15% do valor médio, assim como a 

densidade do material de revestimento contra fogo não deve variar mais ou menos 15% do 

valor médio. 

 Os testes para seções descarregadas devem atender aos tamanhos mínimos estipulados 

por esta norma. O tamanho mínimo para pilares descarregados deve ser de 1 metro de altura, e 

o tamanho mínimo para vigas descarregadas deve ser de 1,2 metros de comprimento. 

 A temperatura de seções descarregadas deve ser medida por termopares de cromel-

alumel. Devem ser instalados cinco termopares em pilares descarregados (três nas mesas e 

dois na alma de seções I). As posições dos termopares para pilares de seção I, seção 

retangular e seção circular estão mostradas na figura 5.4. Devem ser instalados seis 

termopares em vigas descarregadas (quatro na mesa inferior e dois na alma). As posições dos 

termopares para vigas de seção I e de seção retangular estão mostradas na figura 5.5. Para 

ambos os casos, de pilares e vigas, podem ser usados termopares adicionais. 

 
Figura 5.4 Posição dos termopares em pilares de aço descarregados 
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Figura 5.5 Posição dos termopares em vigas de aço descarregadas 
   

 As temperaturas das seções descarregadas devem ser medidas em intervalos que não 

excedam um minuto durante o teste em incêndio. 

 Os pilares descarregados devem ser revestidos por revestimento contra fogo nos quatro 

lados da seção e as vigas descarregadas devem ser revestidas nos três lados da seção, 

considerando-se que a mesa superior da viga está protegida pela laje situada acima da mesma. 

 As lajes de concreto que estão situadas acima das vigas são apenas apoiadas, não 

existindo a presença de conectores para fazer a ligação pertinente à viga mista ou laje mista. 

Um detalhe construtivo da laje de concreto apoiada à viga de aço está mostrado pela figura 

5.6, onde se observa a presença de um elemento situado entre a laje e a viga apenas para 

garantir a sustentação da laje. 
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Figura 5.6 Detalhe da sobreposição da laje de concreto à viga de aço 

  

 O teste não deve ser terminado antes da temperatura média da alma e da mesa de todas 

as seções ter excedido 550ºC. O teste poderá ser continuado acima dos 550ºC para a obtenção 

de informações complementares. 

 Para vigas carregadas de seção I devem-se instalar nove termopares (cinco na mesa 

inferior e quatro na alma). 

 Para pilares carregados de seção I devem-se instalar dez termopares (seis nas mesas e 

quatro na alma). Para ambos os casos, de pilares e vigas, podem ser usados termopares 

adicionais. 

 As temperaturas das seções carregadas devem ser medidas em intervalos que não 

excedam um minuto durante o teste em incêndio. 

 Os pilares carregados devem ser revestidos por revestimento contra fogo nos quatro 

lados da seção e as vigas carregadas devem ser revestidas nos três lados da seção, 

considerando-se que a mesa superior da viga está protegida pela laje situada acima da mesma. 

 O teste de viga carregada não deve ser terminado antes que a flecha da mesma tenha 

alcançado um valor de Ll/35, onde Ll é considerado o vão livre. 

 O teste de pilar carregado não deve ser terminado antes que a taxa de expansão do 

pilar torne-se negativa. 

 Para a obtenção de informação adicional pode-se continuar o teste além dos limites 

especificados anteriormente. 

 Uma regressão linear múltipla deve ser usada para estabelecer uma relação entre fator 

de massividade, espessura do revestimento contra fogo e tempo de resistência ao fogo, 

assumindo uma temperatura crítica de 550ºC. 
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 A tabela 5.5 mostra os perfis de aço de seção I que normalmente são submetidos ao 

teste em incêndio. 

 

Tabela 5.5 Seções típicas para testes 
Tipo da estrutura Designação Razão Rt de espessura 

Colunas carregadas 203 x 203 x 52 1,0 
305 x 127 x 42 1,0 Vigas carregadas 
305 x 127 x 42 0,0 
305 x 102 x 25 0,2 
305 x 102 x 25 0,8 
356 x 171 x 67 0,5 
356 x 171 x 67 0,8 
254 x 146 x 43 0,4 

Vigas descarregadas 

254 x 146 x 31 0,5 
254 x 254 x 132 0,3 
152 x 152 x 30 0,0 
254 x 254 x 89 0,2 

Colunas descarregadas 

203 x 203 x 52 1,0 
 

 Para se determinar qual a razão Rt de espessura (mostrada na tabela 5.5) do material de 

revestimento contra fogo que deve ser aplicada em cada perfil para os testes, deve-se utilizar a 

expressão 5.5. 

 

 mínmínmáxt tttRtt +−= )(                                                                                                (5.5) 

 

 onde 

 tt – espessura alvo para aplicação nos perfis que serão ensaiados; 

 tmáx – espessura máxima permitida pelo fabricante do produto; 

 tmín – espessura mínima permitida pelo fabricante do produto; 

 

 Para obtenção dos resultados deve-se utilizar a expressão 5.6 para determinação da 

espessura do material de revestimento contra fogo, que exprime uma relação entre tempo 

crítico, fator de massividade e espessura do revestimento contra fogo. 

 

mtA
F

tAAFR .31..21 ++=                                                                                         (5.6) 

 

Onde 
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 FR – tempo para se atingir a temperatura crítica de 550ºC (min); 

 tm – espessura média do revestimento contra fogo (mm); 

 F – fator de massividade (m-1); 

 A1, A2 e A3 – constantes obtidas a partir dos resultados dos ensaios 

  

A espessura média do revestimento contra fogo é usada na análise dos dados de seções 

descarregadas. 

As constantes A1, A2 e A3 devem ser calculadas por uma regressão linear múltipla 

usando os dados dos ensaios de seções descarregadas. O resultado normalmente será aceito se 

o coeficiente de determinação for maior que 0,95. Um coeficiente de determinação pouco 

menor que 0,95 pode ser aceito, mas se for menor do que 0,90 normalmente será considerado 

inaceitável. 

Após as constantes A1, A2 e A3 terem sido determinadas com um valor aceitável de 

coeficiente de determinação, deve-se calcular a resistência ao fogo das seções carregadas. Se a 

resistência ao fogo calculada for maior que a resistência da seção carregada, as razões para 

esta discrepância devem ser identificadas. Se, por exemplo, a discrepância for causada por 

falhas ou rachaduras dos materiais, os resultados podem ser rejeitados e uma temperatura 

crítica mais baixa pode ser adotada. 

A espessura do revestimento contra fogo deve ser calculada para um determinado fator 

de massividade e determinado tempo de resistência ao fogo, rearranjando a expressão 5.6 e 

substituindo os valores das constantes A1, A2 e A3. Usando esse método, uma tabela 

contendo as espessuras para os diversos fatores de massividade e diversos tempos de 

resistência ao fogo (carta de cobertura), pode ser determinada e mostrada ao Loss Prevention 

Certification Board (LPCB) para possível aprovação. 

Ainda segundo a Loss Prevention Standard (1987) nessa tabela (carta de cobertura) a 

máxima e mínima espessura de revestimento contra fogo testada para seções carregadas 

podem ser extrapoladas para 10%. No entanto, a mínima espessura não deve ser menor do que 

10 mm, a menos que dados específicos de testes com elementos carregados com espessura 

abaixo de 10 mm estejam disponíveis. 

As espessuras especificadas na tabela (carta de cobertura) devem ser consideradas 

como as espessuras mínimas para serem aplicadas no local da obra. 
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5.3 Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

 

Como laboratório brasileiro cita-se o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), cuja 

especificação para ensaios segue trechos de três normas: a NBR 5628:2001 – “Componentes 

construtivos estruturais – Determinação da resistência ao fogo”, os princípios da ASTM E 119 

Standard test methods for fire test building e a norma Loss Prevention Standard LPS 1107 

(1987). Como o IPT não segue rigorosamente apenas uma das normas, ele “criou” suas 

próprias especificações, garantindo algumas diretrizes isoladas de cada norma citada. Esse 

laboratório nacional fornece os relatórios de ensaio, os quais ficam sob propriedade dos 

próprios fabricantes dos materiais de revestimento contra fogo. 

Segundo Silva e Vargas (2003) para os ensaios de resistência ao fogo o IPT utiliza um 

forno de 285 cm de altura, 285 cm de largura e 170 cm de profundidade, totalmente revestido 

com refratário, apropriado para ensaios verticais expostos ao fogo nas quatro faces. 

As medidas de temperaturas do forno e dos perfis de aço são obtidas por meio de 

termopares de cromel-alumel. 

Utilizam-se 10 amostras de perfis, com altura de 450 mm, com fatores de massividade 

diferentes e espessuras do material de revestimento contra fogo diferentes para cada amostra. 

São colocadas duas amostras dentro do forno em cada teste. 

A elevação padronizada da temperatura dentro do forno segue os princípios da norma 

NBR 5628:2001 e são registradas as temperaturas médias na superfície dos perfis de aço com 

material de proteção contra fogo. 

Os resultados obtidos são analisados por meio de uma equação empírica, recomendada 

pela LPS 1107 (1987), para expressar a relação entre o tempo crítico (ou resistência ao fogo, 

definido como tempo em que o perfil ensaiado leva para atingir a temperatura crítica, quando 

submetido à elevação padronizada de temperatura), fator de massividade e espessura do 

material de proteção contra fogo. 

A partir da equação empírica determinada é elaborada uma carta de cobertura. Nessa 

carta, para cada fator de massividade do perfil e tempo requerido de resistência ao fogo 

(TRRF) para o elemento estrutural, é indicada a espessura do material de proteção contra 

fogo, considerando uma temperatura preestabelecida. 

Normalmente a temperatura crítica preestabelecida para ensaios realizados no IPT é de 

550ºC. Mas esse valor vem sofrendo algumas discussões devido a sua unicidade, portanto, 

atualmente têm sido realizados ensaios para temperaturas críticas de 550º C, 600ºC e 650ºC a 
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fim de disponibilizar para o mercado uma gama maior de resultados mais compatíveis com 

cada projeto. 

Alguns testes realizados pelo IPT estão apresentados no Apêndice A. 

 

5.4 Comparações entre método analítico e experimental 

 

Para a determinação da espessura do material de revestimento contra fogo deve-se 

utilizar a expressão 5.6, que exprime uma relação entre o tempo para atingir a temperatura 

crítica, fator de massividade e espessura do revestimento contra fogo. 

 Foi realizado um exemplo para fins de comparação de espessuras do material Blaze 

Shield II em um pilar de aço. 

 Analisando-se um pilar de aço W 460 x 89 exposto pelas quatro faces ao incêndio, 

cujo fator de massividade é 150 m-1, para um tempo de duas horas, constata-se que a 

espessura de Blaze Shield II necessária para garantir proteção a esse pilar é de 31 mm 

segundo o ensaio realizado pelo IPT, 32,5 mm segundo o ensaio X829 do Underwrites 

Laboratories (UL) (mostrado no Apêndice A) e 35 mm segundo o livro “Fire protection for 

structural steel in buildings” conhecido popularmente como “Yellow Book” (também 

mostrado no Apêndice A), que reúne os ensaios de diversos fabricantes americanos e 

europeus. Com isso, conclui-se que dentre os três métodos experimentais apresentados, o que 

se mostrou mais econômico foi o ensaio realizado pelo IPT, cuja carta de cobertura está 

apresentada no Apêndice A. 

 Analisando-se ainda o mesmo pilar de aço, mas agora para o método analítico, foi 

necessário admitir algumas hipóteses, em vista de ser possível determinar a temperatura 

crítica. Considerou-se o pilar situado em um depósito, com 3 metros de altura, carga 

permanente (peso próprio): G = 200 kN e carga acidental (sobrecarga): Q = 500 kN, fy = 25 

kN/cm², e utilizando-se a NBR 14323:19991. O pilar apresenta ry = 4,28 cm e Ag = 114,1 cm². 

Com esses dados foi determinada a temperatura crítica do pilar de aço de acordo com o item 

4.2 e encontrou-se Ccr º655=θ . 

 Após isso, considerou-se como material de revestimento contra fogo a argamassa 

projetada blaze shield II, cujas características térmicas foram mostradas nas tabelas 3.2 e 3.3. 

 Segundo as expressões 2.7 e 2.8 que determinam o aumento de temperatura do aço 

com revestimento contra fogo, segundo a curva-padrão de aquecimento dos gases, indicada 
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pela expressão 1.5 e considerando-se o calor específico do aço variando conforme o aumento 

da temperatura de acordo com as expressões de 3.3 a 3.6, admitiu-se uma espessura inicial 

fictícia de blaze shield II para se determinar a temperatura que o pilar atinge após duas horas 

de incêndio. Para isso consideraram-se os valores de condutividade térmica e calor específico 

do blaze shield II variando com o aumento da temperatura, de acordo com as tabelas 3.2 e 3.3 

já mencionadas. 

 Assim consegui-se determinar, após várias tentativas, qual a espessura indicada para 

que o pilar de aço alcance uma temperatura crítica de 655 ºC em duas horas de incêndio, e a 

espessura encontrada foi de 17 mm. Com essa espessura o aço atinge uma temperatura de 

657,9 ºC após duas horas de incêndio. 

 Portanto, para esse exemplo, constata-se que o método analítico mostra-se o mais 

econômico se comparado aos outros métodos experimentais já citados quando a temperatura 

crítica calculada for maior que a padronizada para ensaio. Apesar de exigir trabalho mecânico, 

devido aos processos de iteração para obtenção da temperatura crítica e da temperatura 

atingida pelo pilar de aço, torna-se, nesse caso, mais eficiente em termos econômicos o 

dimensionamento por esse método. Deve-se lembrar, no entanto, que, para realizar o 

dimensionamento do material de revestimento contra fogo de um edifício de grande porte com 

inúmeros elementos estruturais, pelo método analítico, é necessário tempo disponível para que 

as análises de iteração possam ser concluídas com sucesso e eficiência. 

 Vale ressaltar ainda que nesse caso o pilar apresentou uma força normal resistente de 

cálculo à temperatura ambiente de 1712,4 kN, e um esforço normal solicitante de 980 kN, ou 

seja, em temperatura ambiente há bastante folga para se atingir o esforço resistente. Isso 

justifica a temperatura crítica (655 ºC) ser relativamente alta e a espessura para o método 

analítico ser relativamente baixa. Mas, na prática, o que ocorre normalmente é que para 

projetos bem econômicos em termos estruturais, onde não há muita folga entre esforços 

solicitantes e esforços resistentes, os perfis seriam mais esbeltos e, portanto a temperatura 

crítica seria menor, conseqüentemente a espessura teria um valor maior. Com isso, conclui-se 

que para casos onde se sabe de antemão que os perfis estão super-dimensionados, vale a pena 

investir no método analítico, pois se pode conseguir uma espessura mais econômica em 

relação aos outros métodos de dimensionamento. De acordo com Silva (2001) e NBR 

8681:2003 outro caso em que pode ser interessante o uso do método analítico é quando se tem 

pilares sujeitos a esforços de ventos, visto que em incêndio o esforço devido ao vento pode ser 

desconsiderado.   
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 O mesmo pilar de aço W 460 x 89 foi analisado com a argamassa projetada Cafco 300, 

para os métodos de ensaio do UL e do “Yellow Book” e constatou-se que, para o fator de 

massividade considerado igual a 150 m-1, encontraram-se espessuras de 27 mm de acordo 

com o Yellow Book e de 30,8 mm para o ensaio X 790 do Underwrites Laboratories (UL) 

(mostrado no Apêndice A). Portanto, entre essas duas alternativas conclui-se que, para esse 

caso, a espessura mostrada no Yellow Book foi a mais econômica. 

Para o caso da argamassa projetada Cafco 300 não foi possível analisar via método 

analítico devido ao desconhecimento das características térmicas desse material em função da 

temperatura. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 
 

 Foram apresentados neste trabalho três métodos de cálculo para o dimensionamento da 

espessura do material de revestimento contra fogo em estruturas metálicas: o método analítico 

simplificado, que tem como base as normas em vigor, o método numérico, empregando o 

programa de computador Super Temp Calc (STC) e o método experimental, com base em 

ensaios realizados em laboratórios. Ressalta-se que não há método unicamente experimental 

ou puramente teórico. Os métodos chamados experimentais apóiam-se em hipóteses 

simplificadas e dependem da aferição rigorosa dos fornos de aquecimento, por vezes 

calibrados por comparação a resultados teóricos. Os processos chamados analíticos ou 

numéricos, por sua vez, dependem de comprovação experimental dos parâmetros 

(condutividade térmica, calor específico) utilizados. 

O método analítico simplificado, abordado neste trabalho, tem a vantagem de 

prescindir o uso de programas requintados de computador; poder ser empregado para 

estruturas como curvas temperatura-tempo naturais ou para avaliar o nível de proteção 

antitérmica de novos materiais de revestimento e poder facilmente ser empregados em estudos 

paramétricos (influência de uma grandeza geométrica ou físico-térmica do aço ou do material 

de revestimento). Como desvantagens, pode-se citar a limitação aos casos de distribuição 

uniforme de temperatura (em outras situações, comuns na prática, o método deve ser utilizado 

com cautela) e a necessidade de se conhecer as características físico-térmicas dos materiais de 

revestimento contra fogo. 

O método numérico, cuja aplicação neste trabalho se apoiou no programa Super Temp 

Calc (STC), tem as vantagens de: ser válido para qualquer distribuição de temperaturas, 

podendo-se considerar a colaboração de paredes ou lajes e poder ser empregado para novos 

materiais de revestimento, curvas temperatura-tempo naturais e em estudos paramétricos. 

Como desvantagens, demanda programa de computador e o conhecimento das características 

físico-térmicas dos materiais de revestimento contra fogo. 

Mesmo em caso de estudos de novos materiais pelos métodos teóricos, não é 

dispensada a análise experimental para a avaliação do desempenho em condições de incêndio. 

Os métodos experimentais distinguem-se entre si pelo grau de simulação da situação 

estrutural real (carregamento, vinculação, presença de laje sobre vigas, etc.). A principal 

vantagem é a de encontrar resultados mais econômicos, se aplicados a situações reais que se 

assemelham à situação ensaiada. Por exemplo, os resultados de ensaios para vigas 
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“restrained” do UL, são muito favoráveis, mas, deve-se avaliar se a situação ensaiada 

representa a situação projetada. Como desvantagens, podem ser citadas: no Brasil não há 

fornos para se medir resistência ao fogo com precisão; geralmente se emprega somente a 

curva-padrão; só se aplicam à situação ensaiada e são caros para serem refeitos para novas 

situações. 

Em situações diferentes das ensaiadas, o uso dos métodos teóricos pode ser bastante 

favorável à economia. 

A característica geométrica “fator de massividade”, conceitualmente, só se aplica a 

perfis com distribuição uniforme de temperaturas na seção transversal. A utilização desse 

“fator”, determinado pela relação entre perímetro e área total da seção, pode conduzir a 

resultados contra a segurança. 

 Neste trabalho compararam-se os três métodos aplicados a duas seções transversais de 

pilares, isolados ou em contato com alvenaria (incêndio não-simétrico) e com ou sem 

revestimento contra fogo. Concluiu-se que: 

 Pilar isolado sem revestimento contra fogo: os métodos numérico e analítico 

conduzem a resultados similares. 

Pilar isolado com revestimento contra fogo: considerando-se a mesma temperatura 

crítica, os métodos analítico e experimental conduzem a resultados similares e o método 

numérico a resultados ligeiramente mais econômicos. Em casos em que há reserva estrutural à 

temperatura ambiente, ou seja, a temperatura crítica é mais alta, os métodos teóricos podem 

levar a resultados muito favoráveis. 

Pilar sem revestimento contra fogo em contato com alvenaria: para valores de TRRF 

superiores a 30 minutos, o método analítico, independentemente da forma de se calcular o 

fator de massividade, leva a resultados mais seguros do que via numérica. Para TRRF menor 

do que 30 minutos, a prática de se considerar a área total para o cálculo do fator de 

massividade, pode conduzir a resultados inseguros. 

Pilar com revestimento contra fogo em contato com alvenaria: para as situações 

analisadas, o método analítico conduziu a resultados mais seguros do que via numérica 

quando se considerou, para o cálculo do fator de massividade, a área adjacente ao perímetro 

exposto ao incêndio. Em contrapartida, a consideração da área total da seção transversal para 

o cálculo do fator de massividade mostrou-se contra a segurança, em comparação ao método 

numérico. 
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Essas conclusões não incluíram o efeito do gradiente térmico aplicado ao pilar em 

situação de incêndio não-simétrico. 

Para melhor se estudar as diferenças entre os três métodos, sugerem-se para trabalhos 

futuros: verificações para outras seções transversais e para outros tipos de situações de contato 

entre pilares e alvenarias, bem como entre vigas, lajes e alvenarias, inclusão do efeito do 

gradiente térmico e determinação teórico-experimental das características térmicas dos 

materiais de revestimento contra fogo. 

A partir dos estudos aqui realizados e da prática profissional da orientada e do 

orientador, pode-se supor que o método mais econômico para dimensionamento de 

revestimento de elementos de aço é o seguinte: 

Para vigas comuns ou mistas sob lajes comuns ou mistas: método experimental do UL. 

Para vigas isoladas: método experimental, por exemplo, IPT. 

Para pilares isolados: método experimental, por exemplo, IPT. 

Para pilares em contato com alvenaria: método numérico ou na ausência desse, método 

experimental. Em casos de perfis super-dimensionados ou sujeitos a altos esforços 

decorrentes do vento pode ser conveniente o uso do método analítico. O fator de massividade, 

em ambos os métodos, deve ser determinado a partir da área reduzida do perfil. 
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APÊNDICE A – RESULTADOS DE ENSAIOS EXPERIMENTAIS 
 

Os resultados de ensaios apresentados a seguir foram fornecidos pelos fabricantes ou 

retirados de catálogos dos produtos citados ou retirados do livro “Fire Protection for structural 

steel in buildings”, conhecido popularmente como “Yellow Book”. Esse livro é produzido na 

Inglaterra e está disponível na Internet, reúne diversas cartas de cobertura de materiais de 

revestimento contra fogo, onde estas foram fornecidas diretamente pelos próprios fabricantes 

dos materiais. A responsabilidade dos valores apresentados é dos fabricantes e institutos de 

pesquisa onde os ensaios foram realizados. Neste trabalho estão apresentadas apenas cartas de 

cobertura de argamassas projetadas e de tintas intumescentes, cujos materiais representam o 

maior percentual utilizado em obras. 

 Os procedimentos de avaliação para a elaboração do “Yellow Book” foram 

desenvolvidos pelo Association for Specialist Fire Protection (ASFP) em conjunto com 

Building Research Establishment Fire Research Station (BRE), London Scientific Services, 

Loss Prevention Council (LPC) e Warrington Fire Research Centre (WFRC) localizado em 

Warrington, na Inglaterra. Todos esses laboratórios ingleses têm como referência para os 

ensaios a norma BS 476 (1987), partes 20 e 21, principalmente. A parte 20 tem como título 

“Method for the determination of the fire resistance of elements of construction (General 

priciples)” e a parte 21 tem como título “Method for the determination of fire resistance of 

load bearing elements of construction”. A norma LPS foi criada nos moldes da BS 476, 

portanto está mais concisa e objetiva.  

 

A.1 Relatórios de ensaios de argamassas projetadas segundo Underwriters Laboratories 

(UL) 

A.1.1 Relatório UL J809: viga mista (ou simples), laje comum e Blaze Shiel II 

 

 Este relatório de ensaio foi atualizado em 04 de maio de 2006 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para conjuntos de vigas e piso restringidos (restrained 

assembly ratings), para conjunto de vigas e piso não-restringidos (unrestrained assembly 

ratings) e para viga não-restringida (unrestrained beam ratings). 

 O esquema ilustrativo do conjunto ensaiado está mostrado na figura A.1. 
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Figura A.1 Esquema ilustrativo do ensaio UL J809 

 

O item 1 da figura A.1 representa a viga de aço ensaiada, cuja denominação é W 8 x 

28 e apresenta fator de massividade 167,5 m-1. As dimensões dessa viga estão mostradas na 

figura A.2. 

11,81 mm

11,81 mm

166 mm

7,24 mm

166 mm

204,72 mm

 
Figura A.2 Esquema da viga W 8 x 28 

 

O item 2 da figura A.1 representa o concreto que deve ser utilizado, que é o concreto 

de densidade normal, o qual apresenta agregados do tipo areia natural e seixo rolado ou pedra 

britada. Este é o concreto mais utilizado para construção de peças estruturais. Este concreto 
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apresenta agregados de carbonato ou silícios, com massa específica de 2320 kg/m³ mais ou 

menos 48 kg/m³, com resistência à compressão de 24 MPa, vibrado. A espessura da laje de 

concreto deve variar de acordo com o TRRF para estruturas restringidas ou não-restringidas, 

com o tipo de agregado, e a espessura da argamassa projetada para proteção contra fogo no 

fundo da laje, como mostrado nas tabelas A.2 e A.4. Para TRRF´s maiores que 2 horas, o 

cobrimento mínimo de concreto deve apresentar 19 mm. Para TRRF´s de 3 e 4 horas, o 

cobrimento mínimo de concreto deve apresentar 25 mm. 

O item 3 da figura A.1 representa os conectores de cisalhamento, que são peças 

opcionais, ou seja, não alteram o resultado do ensaio. Esses conectores são do tipo Stud de 19 

mm de diâmetro ou equivalente às especificações do AISC. 

O item 4 da figura A.1 representa as armaduras metálicas cujos diâmetros mínimos 

devem ser 10 mm. As áreas mínimas de armadura metálica devem ser fornecidas de acordo 

com as especificações do ACI (American Concrete Institute). 

O item 5 da figura A.1 representa o material de revestimento contra fogo aplicado por 

projeção, que é aplicado depois de bem misturado com água, de acordo com as instruções do 

fabricante explícitas na embalagem do produto. Este material é aplicado em uma ou mais 

demãos para atingir a espessura final mostrada na tabela A.1. As superfícies das vigas e das 

lajes devem estar limpas, livres de sujeiras, óleos ou carepas. A densidade média mínima deve 

ser 208 kg/m³, com a densidade mínima individual de 176 kg/m³, para os tipos DC/F ou tipo 

II. A densidade média mínima e mínima individual deve ser 352 kg/m³ e 304 kg/m³, 

respectivamente, para o tipo HP. As espessuras do material de revestimento contra fogo que 

devem ser aplicadas às vigas estão mostradas na tabela A.1 e as espessuras do material de 

revestimento contra fogo que devem ser aplicadas à laje de concreto estão mostradas na tabela 

A.2. 

 

Tabela A.1 – Espessuras do material de revestimento contra fogo (Blaze Shield II) aplicado 
por projeção nas vigas de aço para o ensaio do UL J809 

TRRF para 
conjuntos de piso e 
vigas restringidos 

(h) 

TRRF para 
conjuntos de piso e 

vigas não-
restringidos (h) 

TRRF para vigas 
não-restringidas (h) 

Espessura (mm) ** 

1 até 2 1 1 10 
1 até 3 1-1/2 1-1/2 17 
2 até 4 2 2 25 
3 ou 4 3 3 40 

4 4 4 57 
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Tabela A.2 – Espessuras do material de revestimento contra fogo (Blaze Shield II) aplicado 
por projeção na laje de concreto de acordo com o tipo de agregado da laje para o ensaio do 

UL J809 
Espessura da laje (mm) Espessura (mm) de argamassa na laje para conjuntos de piso e 

vigas restringidos ou não-restringidos (h) 
Agregado 

de 
carbonato 

Agregado 
de silício 

1 1-1/2 2 3 4 

64 64 14 16 21 32 S/A 
70 76 + 14 19 29 S/A 
76 89 + + 14 27 S/A 
83 95 + + 13 24 37 
102 114 + + + 13 29 
127 140 + + + + 13 

S/A = Sem avaliação 
            +  = nenhum material de revestimento contra fogo requerido 

** Para vigas não-restringidas com o tempo de proteção de 1 e 1-1/2 hr, a espessura do 
material de revestimento contra fogo na borda da mesa inferior pode ser reduzida pela metade 
do valor mostrado na tabela A.1, desde que se adicione 13 mm e 19 mm, respectivamente, nos 
outros pontos da viga. 

Para vigas não-restringidas com o tempo de proteção de 2, 3 e 4 horas, a espessura do 
material de revestimento contra fogo na borda da mesa inferior pode ser reduzida pela metade 
do valor mostrado na tabela A.1, mantendo-se para os outros pontos o valor mostrado nesta 
mesma tabela. 

 

Exemplo: supondo-se um TRRF de 1 hora para uma viga não-restringida. Pode-se usar 

uma espessura de 10 mm (mostrada na tabela A.1) em todo seu perímetro, ou, como segunda 

opção, pode-se reduzir a espessura das bordas da mesa inferior para 5 mm aumentando-se a 

espessura dos outros pontos da viga para 23 mm. Assim como, para um TRRF de 2 horas, 

para uma viga não-restringida, pode-se reduzir a espessura das bordas da mesa inferior para 

13 mm, mantendo-se a espessura mostrada na tabela A.1 (25 mm) nos outros pontos da viga. 

A figura A.3 mostra os pontos de aplicação do material de revestimento contra fogo 

em uma viga de aço sob laje. 
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1 - mesa superior (direita)

2 - alma (direita)

3 - mesa inferior (direita)

4 - borda mesa inferior (direita)

5 - mesa inferior (baixo)

9

8

7
6

5
4

3

2

16 - borda mesa inferior (esquerda)

7 - mesa inferior (esquerda)

8 - alma (esquerda)

9 - mesa superior (esquerda)

 
Figura A.3 Pontos de aplicação do material de revestimento contra fogo em vigas de aço sob 

laje 
 

A figura A.4 mostra as duas opções de espessura para uma viga de aço não-restringida 

apresentando um TRRF de 1 hora. 

TRRF = 1 hora TRRF = 1 hora

ou

10 mm10 mm

10 mm

10 mm
10 mm

10 mm
10 mm

10 mm

10 mm

23 mm23 mm

23 mm23 mm

23 mm 23 mm

23 mm
5 mm5 mm

 
Figura A.4 Espessuras do material de revestimento contra fogo aplicado por projeção em 

vigas não-restringidas para TRRF de 1 hora 
 

A figura A.5 mostra as duas opções de espessura para uma viga de aço não-restringida 

apresentando um TRRF de 2 horas. 
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25 mm

25 mm
25 mm

25 mm
25 mm

25 mm

25 mm

25 mm 25 mm

ou

TRRF = 2 horasTRRF = 2 horas

25 mm

25 mm 25 mm

25 mm
13 mm

25 mm
13 mm

25 mm

25 mm

 
Figura A.5 Espessuras do material de revestimento contra fogo aplicado por projeção em 

vigas não-restringidas para TRRF de 2 horas 
 

 As tabelas A.1 e A.2 referem-se aos materiais de revestimento contra fogo dos tipos 

D-C/F, HP ou tipo II, tipo EBS ou tipo X do fabricante Isolatek International. 

Uma alternativa do item 5 da figura A.1 representa um outro tipo de material de 

revestimento contra fogo aplicado por projeção por meio de mistura com água de acordo com 

as instruções do fabricante. A espessura do material depende do tipo de piso utilizado. As 

superfícies das vigas e das lajes devem estar limpas, livres de sujeiras, óleos ou carepas. A 

densidade média mínima deve ser 704 kg/m³, com a densidade mínima individual de 640 

kg/m³, para o tipo M-II. A densidade média mínima e mínima individual deve ser 704 kg/m³ e 

672 kg/m³, respectivamente, para o tipo TG. As espessuras do material de revestimento contra 

fogo que devem ser aplicadas às vigas de aço estão mostradas na tabela A.3 e as espessuras do 

material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas à laje de concreto estão 

mostradas na tabela A.4. 

 

Tabela A.3 – Espessuras do material de revestimento contra fogo (tipo M-II ou TG) aplicado 
por projeção nas vigas de aço para o ensaio do UL J809 

TRRF para 
conjuntos de piso e 
vigas restringidos 

(h) 

TRRF para 
conjuntos de piso e 

vigas não-
restringidos (h) 

TRRF para vigas 
não-restringidas (h) 

Espessura (mm) ** 

1 até 2 1 1 10 
1 até 3 1-1/2 1-1/2 16 
2 até 4 2 2 21 
3 ou 4 3 3 30 
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Tabela A.3 – Espessuras do material de revestimento contra fogo (tipo M-II ou TG) aplicado 
por projeção nas vigas de aço para o ensaio do UL J809 (Continuação) 

TRRF para conjuntos 
de piso e vigas 
restringidos (h) 

TRRF para conjuntos 
de piso e vigas não-

restringidos (h) 

TRRF para vigas 
não-restringidas (h) 

Espessura (mm) ** 

4 4 4 38 
** Para viga não-restringida com tempo de proteção de 1 hora e 1-1/2 hora, as espessuras 
mostradas na tabela A.3 devem ser acrescidas de 13 mm e 19 mm, respectivamente, quando 
as espessuras aplicadas às bordas da mesa inferior forem reduzidas pela metade da espessura 
mostrada na mesma tabela   
 

Tabela A.4 – Espessuras do material de revestimento contra fogo (tipo M-II ou TG) aplicado 
por projeção na laje de concreto de acordo com o tipo de agregado da laje para o ensaio do 

UL J809 
Espessura da laje (mm) Espessura (mm) de argamassa na laje para conjuntos de piso e 

vigas restringidos ou não-restringidos (h) 
Agregado 

de 
carbonato 

Agregado 
de silício 

1 1-1/2 2 3 4 

64 64 16 17 21 32 S/A 
70 76 + 16 21 29 S/A 
76 89 + + 16 27 S/A 
83 95 + + 14 24 37 
102 114 + + + 14 29 
127 140 + + + + 14 

S/A = Sem avaliação 
            +  = nenhum material de revestimento contra fogo requerido 
 

As tabelas A.3 e A.4 referem-se aos materiais de revestimento contra fogo dos tipos 

M-II ou TG do fabricante Isolatek International. Materiais investigados para uso externo. 

O conjunto estrutural do ensaio UL J809 também possui chapas de reforço de aço, 

para uso do lado de baixo da laje de concreto quando os materiais do tipo M-II ou TG são 

usados. As chapas de reforço são compostas por aço expandido galvanizado ou pintado e são 

presas ao lado de baixo da laje com parafusos. 

Além disso, o conjunto estrutural conta com parafusos, como citado anteriormente, 

para uso com as chapas de reforço. Os parafusos apresentam 25 mm, tipo AB e a cabeça lisa. 

É indicado para qualquer concreto padronizado e parafuso metálico com o comprimento 

mínimo de 32 mm e arruela com diâmetro mínimo de 13 mm por 1,6 mm de comprimento. Os 

parafusos são espaçados a cada 3 cm em ambas as direções para fixar a chapa de reforço ao 

piso. 
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A.1.2 Relatório UL J708: viga mista (ou simples), laje comum e Cafco 300 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 04 de maio de 2006 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para conjuntos de vigas e piso restringidos (restrained 

assembly ratings), para conjunto de vigas e piso não-restringidos (unrestrained assembly 

ratings) e para viga não-restringida (unrestrained beam ratings). 

O esquema ilustrativo do conjunto ensaiado está mostrado na figura A.6. 

 

 

Figura A.6 Esquema ilustrativo do ensaio UL J708 
 

O item 1 da figura A.6 representa a viga de aço ensaiada, cuja denominação é W 8 x 

28 e apresenta fator de massividade 167,5 m-1. 

O item 2 da figura A.6 representa o concreto que deve ser utilizado, que é o concreto 

de densidade normal ou de baixa densidade. O concreto de densidade normal, apresentando 

em sua consistência agregado de carbonatos ou silícios, deve possuir massa específica de 

2320 kg/m³ mais ou menos 48 kg/m³, com resistência à compressão de 24 MPa, vibrado. O 

concreto de baixa densidade deve apresentar minério expandido ou ardósia agregada por meio 

de forno rotativo ou agregado de argila expandida por meio de forno rotativo ou sinterização, 
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com resistência à compressão de 21 MPa, vibrado, com aeração entre 4 e 7 % e deve possuir 

massa específica de 1608 kg/m³ mais ou menos 48 kg/m³. 

A tabela A.5 mostra as espessuras de material de revestimento contra fogo que devem 

ser aplicadas às lajes de concreto. 

 

Tabela A.5 - Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) 
aplicado à laje de concreto para o ensaio do UL J708 

TRRF para 
conjunto de piso e 
vigas restringidos e 
não-restringidos (h) 

Espessura na laje de 
concreto de 

densidade normal 
(127 mm) 

Espessura na laje de 
concreto de 

densidade normal 
(159 mm) 

Espessura na laje de 
concreto de baixa 
densidade (127 

mm) 
1 até 2 0 0 0 

3 10 0 0 
 

Para laje desprotegida a mínima espessura do cobrimento de concreto abaixo da 

armadura deve variar de acordo com a classificação de piso e vigas restringidos e não-

restringidos e o tipo de agregado do concreto, como mostrado na tabela A.6. 

 

Tabela A.6 - Espessuras mínimas do cobrimento de concreto abaixo da armadura, para laje 
sem material de revestimento contra fogo para o ensaio do UL J708 

TRRF para conjunto de piso 
e vigas restringidos (h) 

TRRF para conjunto de piso 
e vigas não-restringidos (h) 

Espessura mínima do 
cobrimento de concreto (mm)

1 até 2 1 ou 1-1/2 25 
2 ou 3 2 25 

3 3   41* 
* Para lajes com vão máximo de 3 metros a espessura mínima do cobrimento de 

concreto deve ser 25 mm. 
 

O item 3 da figura A.6 representa os conectores de cisalhamento, que são peças 

opcionais, ou seja, não alteram o resultado do ensaio. Esses conectores são do tipo Stud de 19 

mm de diâmetro ou equivalente às especificações do AISC e são soldados no topo da mesa 

superior da viga de aço. 

O item 4 da figura A.6 representa as armaduras metálicas cujos diâmetros mínimos 

devem ser 10 mm. As áreas mínimas de armadura metálica devem ser fornecidas de acordo 

com as especificações do ACI. 

O item 5 da figura A.6 representa o material de revestimento contra fogo aplicado por 

projeção. O material é preparado pela mistura com água e aplicado em uma ou mais demãos 

na superfície da viga ou da laje (se a laje tiver que ser protegida) as quais devem estar livres 
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de sujeiras, carepas ou óleos.  A densidade média mínima é de 288 kg/m³ com a mínima 

individual de 272 kg/m³ para o tipo 280. A densidade média mínima e individual deve ser de 

280 kg/m³ e 256 kg/m³, respectivamente, para os tipos 300, 300ES, 300N e SB. A densidade 

média mínima e individual deve ser de 352 kg/m³ e 304 kg/m³, respectivamente, para o tipo 

400. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas às 

vigas de aço estão mostradas na tabela A.7 

 

Tabela A.7 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) aplicado por 
projeção às vigas de aço para o ensaio do UL J708 

TRRF para conjunto 
de piso e vigas 
restringidos (h) 

TRRF para conjunto 
de piso e vigas não-

restringidos (h) 

TRRF para vigas 
não-restringidas (h) 

Espessuras nas vigas 
(mm) 

1 1 1 8 
1-1/2 1 1 8 

2 1 1 8 
2 1-1/2 1-1/2 13 
2 2 2 17 
3 1-1/2 1-1/2 13 
3 2 2 17 
3 3 3 27 

 

As espessuras do material de revestimento contra fogo, mostradas na tabela A.8, são 

aplicáveis quando a espessura aplicada às bordas da mesa inferior da viga, mostrada na tabela 

A.7, é reduzida pela metade. 

 

Tabela A.8 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) aplicado por 
projeção quando se reduz pela metade a espessura da borda da mesa inferior mostrada na 

tabela A.7, para o ensaio do UL J708 
TRRF para conjunto 

de piso e vigas 
restringidos (h) 

TRRF para conjunto 
de piso e vigas não-

restringidos (h) 

TRRF para vigas 
não-restringidas (h) 

 
Espessura na viga 

(mm) 
1 1 1 10 

1-1/2 1 1 10 
2 1 1 10 
2 1-1/2 1-1/2 14 
2 2 2 19 
3 1-1/2 1-1/2 14 
3 2 2 19 
3 3 3 30 

 



   186    

 

 

As tabelas A.5, A.7 e A.8 referem-se aos materiais de revestimento contra fogo dos 

tipos 280, 300, 300ES, 300N, 400 e SB do fabricante Isolatek International. 

 

A.1.3 Relatório UL X790: pilar e Cafco 300 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 04 de maio de 2006 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para pilares de aço. 

O esquema ilustrativo do pilar ensaiado está mostrado na figura A.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A.7 Esquema ilustrativo do ensaio UL X790 
 

O item 1 da figura A.7 representa o pilar metálico, tubulação metálica e tubo de aço 

que foram testados. O pilar metálico é do tipo W (seção I), a tubulação metálica circular é do 

tipo SP e tubo de aço quadrado ou retangular é do tipo ST. As dimensões mínimas estão 

mostradas nas tabelas A.9, A.10 e A.11. 

O item 2 da figura A.7 representa o material de revestimento contra fogo aplicado por 

projeção. O material é preparado pela mistura com água e aplicado em uma ou mais demãos 

na superfície do pilar, a qual deve estar livre de sujeiras, carepas ou óleos. A densidade média 

mínima é de 280 kg/m³ com a mínima individual de 256 kg/m³ para o tipo 300, 300ES, 300N 

e SB. A densidade média mínima e individual deve ser de 352 kg/m³ e 304 kg/m³, 

respectivamente, para o tipo 400. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas aos 

pilares, tanto de seção I como de seção caixão, estão mostradas na tabela A.9. 
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Tabela A.9 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) aplicado por 
projeção em pilares de aço de perfil I para o ensaio do UL X790 

Espessura mínima (mm) Dimensão 
do pilar 

F (m-1) 
1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 

W 6x9 406,1 24 32 40 54 68 
W 6x12 311,6 21 29 37 51 65 
W 6x16 235,1 17 25 33 48 60 
W 8x28 197,1 16 24 32 46 59 
W 10x49 161,4 14 21 29 41 54 
W 12x106 91,8 10 14 21 32 43 
W 14x233 53,2 6 10 13 22 30 
W 14x730 20,1 6 6 6 10 13 

 

Como alternativa da tabela A.9, a espessura requerida para o material de revestimento 

contra fogo aplicado por projeção, que será aplicado em toda superfície do pilar de aço, para 

todos os tempos de resistência ao fogo, deve ser determinada por meio das expressões A.1 e 

A.2. 

 

     4,25.
32134.75 
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F

Rtm    (para pilares que apresentam F entre 53,4 e 406,1)          (A.1) 

 

   4,25.
15134.75 


















+







=

F

Rt m     (para pilares que apresentam F entre 20,1 e 53,4)               (A.2) 

 

Onde 

 

tm - espessura do material de revestimento contra fogo aplicado por projeção no 

intervalo de 6 mm a 114 mm; 

R - tempo de resistência ao fogo (minutos) (de 60 a 240minutos); 

F – fator de massividade do pilar de aço para o qual se deseja encontrar a espessura 

(m-1) 
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As espessuras do material de revestimento contra fogo, mostradas na tabela A.10, são 

aplicáveis quando a espessura aplicada às bordas das mesas do pilar, mostrada na tabela A.9, 

é reduzida pela metade (para aplicação no contorno da seção transversal). 

 

Tabela A.10 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) aplicado por 
projeção quando se reduz a espessura das bordas das mesas do pilar pela metade da espessura 

mostrada na tabela A.9, para o ensaio do UL X790. Para aplicação no contorno da seção. 
Espessura mínima (mm) Dimensão 

do pilar 
F (m-1) 

1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 
W 6x9 406,1 25 35 44 62 79 
W 6x12 311,6 22 32 41 59 78 
W 6x16 235,1 19 29 37 52 68 
W 8x8 197,1 17 25 33 33 64 

W 10x49 161,4 16 24 30 44 60 
W 12x106 91,8 10 16 22 35 46 
W 14x233 53,2 8 10 14 24 33 
W 14x730 20,1 8 8 8 11 16 
 

As espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo aplicado por projeção 

para vários tempos de resistência ao fogo aplicados à tubulação metálica ou ao tubo de aço 

estão mostradas na tabela A.11. 

 

Tabela A.11 – Espessuras mínimas de material de revestimento contra fogo (Cafco 300) 
aplicado por projeção para tubulação metálica ou tubo de aço para o ensaio do UL X790 

Espessuras mínimas (mm) Dimensão mínima 
do pilar (mm) 

F (m-1) 
1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 

SP 102 x 6,02 179,0 17 25 35 52 69 
ST 102 x 102 x 4,8 218,7 19 27 37 52 68 
ST 102 x 102 x 7,9 135,8 13 21 29 44 59 
ST 102 x 102 x 9,5 115,8 11 19 25 40 54 
ST 102 x 102 x 12,7 89,5 10 14 22 35 48 
 

Como alternativa da tabela A.11, a espessura requerida para o material de 

revestimento contra fogo aplicado por projeção, que será aplicado à tubulação metálica ou ao 

tubo de aço, para todos os tempos de resistência ao fogo, deve ser determinada por meio da 

expressão A.3. 
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Rtm                                                                              (A.3) 

 

Onde 

tm - espessura do material de revestimento contra fogo aplicado por projeção no 

intervalo de 8 mm a 108 mm; 

R - tempo de resistência ao fogo (minutos) (de 60 a 240minutos); 

F – fator de massividade do pilar de aço para o qual se deseja encontrar a espessura 

(m-1), onde F - varia de 80,3 a 218,7 m-1 

 

O fator de massividade (F) de uma seção tubular circular é determinado de acordo com 

a expressão A.4. 

 

).( wdw
dF
−

=                                                                                                           (A.4) 

 

Onde 

 

d - diâmetro externo da tubulação (m); 

w - espessura da parede da tubulação (m) 

 

O fator de massividade (F) de uma tubulação retangular é determinado de acordo com 

a expressão A.5. 

 

).2.( tbaw
baF
−+

+
=                                                                                                    (A.5) 

 

Onde 

 

a  - largura externa da seção tubular (m); 

b - comprimento externo da seção tubular (m); 

w - espessura da parede da tubulação (m). 
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As tabelas A.9, A.10 e A.11 referem-se aos materiais de revestimento contra fogo dos 

tipos 300, 300ES, 300N, 400 e SB do fabricante Isolatek International. 

Uma alternativa do item 2 da figura A.7 representa outro tipo de material de 

revestimento contra fogo aplicado por projeção por meio de mistura com água de acordo com 

as instruções do fabricante. As superfícies dos pilares devem estar limpas, livres de sujeiras, 

óleos ou carepas. A densidade média mínima deve ser 280 kg/m³, com a densidade mínima 

individual de 272 kg/m³. As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem 

ser aplicadas aos pilares estão mostradas nas tabelas A.9, A.10 e A.11. Este item refere-se ao 

material de revestimento contra fogo do tipo 280 do fabricante Isolatek International. 

O item 3 da figura A.7 representa o uma tela de aço para garantir aderência. Este é um 

item opcional para aplicação do material de revestimento contra fogo no contorno do pilar. É 

constituída por aço expandido galvanizado ou pintado. A tela deve ser dobrada em 25 mm e 

amarrada junto com um fio de aço galvanizado de espessura 1,2 mm, espaçado verticalmente 

em 152 mm. 

 

A.1.4 Relatório UL X829: pilar e Blaze Shield II 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 04 de maio de 2006 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para pilares de aço. 

O esquema ilustrativo do pilar ensaiado está mostrado na figura A.8. 

 

Figura A.8 Esquema ilustrativo do ensaio UL X829 
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O item 1 da figura A.8 representa o material de revestimento contra fogo aplicado por 

projeção. O material é preparado pela mistura com água e aplicado em uma ou mais demãos 

na superfície do pilar, o qual deve estar livre de sujeiras, carepas ou óleos. A densidade média 

mínima é de 208 kg/m³ com a mínima individual de 176 kg/m³ para o tipo II e D-C/F. A 

densidade média mínima e individual deve ser de 352 kg/m³ e 304 kg/m³, respectivamente, 

para o tipo HP. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas aos 

pilares, tanto de seção I como de seção caixão, devem ser determinadas pela expressão A.6. 

4,25.
66,0134.01,1 


















+







=

F

Rtm                                                                                  (A.6) 

 

Onde 

 

tm - espessura do material de revestimento contra fogo aplicado por projeção no 

intervalo de 10 mm a 95 mm; 

R - tempo de resistência ao fogo (horas) (de 1 a 4 horas); 

F – fator de massividade do pilar de aço para o qual se deseja encontrar a espessura 

(m-1), onde F varia de 19,1 a 243,6 m-1 

 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas aos 

pilares que apresentam o fator de massividade entre 243,6 m-1 a 446,7 m-1 devem ser 

determinadas pela expressão A.7. 

4,25.
45,0134.95,0 


















+







=

F

Rtm                                                                                  (A.7) 

 

Como alternativa das expressões A.6 e A.7, a espessura requerida para o material de 

revestimento contra fogo aplicado por projeção, que será aplicado ao pilar de aço, para todos 

os tempos de resistência ao fogo, pode ser determinada pela tabela A.12. 
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Tabela A.12 – Espessuras mínimas de material de revestimento contra fogo (Blaze Shield II) 
aplicado por projeção para pilares de aço para o ensaio do UL X829 

Espessura mínima do material de revestimento contra fogo (mm) Tamanho do 
pilar de aço 

F (m-1) 
1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 

W 8 x 10 406,1 32 46 59 90 - 
*W 6 x 16 235,1 17 29 40 62 83 
W 8 x 28 197,1 17 29 37 48 59 
W 10 x 49 161,4 17 25 32 43 54 

W 12 x 106 91,8 11 19 25 37 49 
W 14 x 233 53,2 8 13 13 24 33 
W 14 x 730 20,1 10 10 10 10 14 

* Para o tempo de proteção de ½ hora pode ser obtida uma espessura mínima de material de 
revestimento contra fogo de 10 mm para o pilar W 6 x 16 

 

As espessuras do material de revestimento contra fogo, mostradas na tabela A.13, são 

aplicáveis quando a espessura aplicada às bordas das mesas do pilar, mostrada na tabela A.12, 

é reduzida pela metade (para aplicação no contorno da seção transversal). 

 

Tabela A.13 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (Blaze Shield II) aplicado 
por projeção quando se reduz a espessura das bordas das mesas do pilar pela metade da 

espessura mostrada na tabela A.12, para o ensaio do UL X829. Para aplicação no contorno da 
seção. 

Espessura mínima do material de revestimento contra fogo (mm) Tamanho do 
pilar de aço 

F (m-1) 
1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 

W 8 x 10 406,1 35 51 67 - - 
W 6 x 16 235,1 21 33 44 70 94 
W 8 x 28 197,1 21 33 43 65 87 
W 10 x 49 161,4 21 29 37 49 62 

W 12 x 106 91,8 13 21 29 41 56 
W 14 x 233 53,2 11 14 14 27 38 
W 14 x 730 20,1 10 10 10 13 17 

 

As tabelas A.12 e A.13 referem-se aos materiais de revestimento contra fogo dos tipos 

D-C/F, HP ou tipo II. Os tipos D-C/F, HP e II são investigados para uso externo. Esses 

materiais são do fabricante Isolatek International. 

O item 2 da figura A.8 representa uma tela de aço para garantir aderência. Este item é 

opcional para aplicação do material de revestimento contra fogo no contorno do pilar. É 

constituída por aço expandido galvanizado ou pintado. A tela deve ser dobrada em 25 mm e 

amarrada junto com um fio de aço galvanizado de espessura 2,3 mm, espaçada verticalmente 

em 152 mm. Alternativamente, pode ser unido com grampos de mola de 0,65 mm de 

espessura, fio de 13 mm, colocados nas mesas do pilar, verticalmente espaçados em 152 mm. 
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O item 3 da figura A.8 representa o pilar de aço que foi testado. Os tamanhos dos 

pilares que foram testados estão mostrados nas tabelas A.12 e A.13. 

 

A.1.5 Relatório UL X827: pilar e Blaze Shiel II 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 04 de maio de 2006 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para tubulação metálica ou tubo de aço. 

O esquema ilustrativo do pilar ensaiado está mostrado na figura A.9. 

 

 

Figura A.9 Esquema ilustrativo do ensaio UL X827 
 

O item 1 da figura A.9 representa a tubulação metálica e tubo de aço que foram 

testados. A tubulação metálica circular é do tipo SP com o diâmetro interno variando de no 

mínimo 76 mm até 822 mm e com a espessura mínima da parede de 4,8 mm. O tubo de aço 

quadrado ou retangular é do tipo ST com as dimensões das paredes externas variando de 76 

mm até 914 mm e com a espessura mínima da parede de 5 mm. O fator de massividade (F) 

das tubulações metálicas e dos tubos de aço devem variar de 19,8  m-1 a 218,7 m-1.  

O item 2 da figura A.9 representa o material de revestimento contra fogo aplicado por 

projeção. O material é preparado pela mistura com água e aplicado em uma ou mais demãos 

na superfície do pilar, o qual deve estar livre de sujeiras, carepas ou óleos. A densidade média 

mínima é de 208 kg/m³ com a mínima individual de 176 kg/m³ para o tipo II e D-C/F. A 
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densidade média mínima e individual deve ser de 352 kg/m³ e 304 kg/m³, respectivamente, 

para o tipo HP. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas às 

tubulações metálicas e tubos de aço e devem ser determinadas pela expressão A.8. 

 

4,25.

.0254,0
1.58,3
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Rtm                                                                                   (A.8) 

 

Onde 

 

tm - espessura do material de revestimento contra fogo aplicado por projeção no 

intervalo de 9 mm a 89 mm; 

R - tempo de resistência ao fogo (horas) (de 1 a 4 horas); 

F – fator de massividade do pilar de aço para o qual se deseja encontrar a espessura 

(m-1); 

 

O fator de massividade (F) de uma seção tubular circular é determinado de acordo com 

a expressão A.4. O fator de massividade (F) de uma tubulação retangular é determinado de 

acordo com a expressão A.5. 

Como alternativa da expressão A.8, a espessura requerida para o material de 

revestimento contra fogo aplicado por projeção, que será aplicado à tubulação metálica e ao 

tubo de aço, para todos os tempos de resistência ao fogo, pode ser determinada pela tabela 

A.14. 

 

Tabela A.14 – Espessuras mínimas de material de revestimento contra fogo (Blaze Shield II) 
aplicado por projeção para tubulação metálica e tubo de aço para o ensaio do UL X827 

Espessura mínima do material de revestimento contra fogo 
(mm) 

Tamanho do pilar de 
aço 

F (m-1) 

1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 
ST 76 x 76 x 4,8 218,7 25 44 65 - - 

SP 102 x 6,02 179,0 21 37 56 86 - 
ST 102 x 102 x 4,8 218,7 25 40 56 102 - 
ST 102 x 102 x 9,5 115,8 14 21 32 59 83 
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A tabela A.14 refere-se aos materiais de revestimento contra fogo dos tipos HP, D-C/F 

ou tipo II. Estes tipos de materiais são investigados para uso externo e pertencem ao 

fabricante Isolatek International. 

 

A.1.6 Relatório UL D902: viga mista (ou simples), laje mista e Blaze Shield II ou Cafco 

300 ou tinta intumesente SprayFilm-WB2 ou SprayFilm-WB3 ou SprayFilm-WB4 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 13 de setembro de 2006 e segue os critérios 

de classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos 

requeridos de resistência ao fogo (TRRF´s) para conjuntos de vigas e piso restringidos 

(restrained assembly ratings), para conjunto de vigas e piso não-restringidos (unrestrained 

assembly ratings) e para viga não-restringida (unrestrained beam ratings). 

O esquema ilustrativo do conjunto ensaiado está mostrado na figura A.10. 
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Figura A.10 Esquema ilustrativo do ensaio UL D902 

 

O item 1  da figura A.10 representa as vigas de aço que foram testadas, que no caso 

foram as vigas W 12 x 14, W 8 x 28 e W 6 x 12, cujos fatores de massividade são, 

respectivamente, 335 m-1, 167,5 m-1 e 262,7 m-1. 

Uma treliça metálica, representada pelo item 1A, pode ser uma alternativa construtiva 

para o item 1 da figura A.10. Pode ser sem pintura ou provida de uma camada de pintura. 

Pode ser mista ou simples. Soldada ou parafusada aos apoios de extremidade. Designada para 
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suportar um esforço máximo de 206 MPa. Os banzos superiores devem apresentar 2 

cantoneiras medindo 32 mm por 32 mm por 3,2 mm de espessura. Os banzos inferiores devem 

ser formados por 2 barras redondas com diâmetro de 14 mm ou por 2 cantoneiras medindo 25 

mm por 25 mm por 3,2 mm de espessura. Os elementos da alma devem ser formados por 

barras de 14 mm de diâmetro. O comprimento mínimo deve ser 203 mm e o peso mínimo 

deve ser 7,3 kg/m. 

Uma outra opção de treliça metálica, representada pelo item 1B, pode ser uma 

alternativa construtiva para o item 1 da figura A.10. Pode ser sem pintura ou provida de uma 

camada de pintura. Pode ser mista ou simples. Soldada ou parafusada aos apoios de 

extremidade. Designada para suportar um esforço máximo de 0,2 MPa. Os banzos superiores 

devem apresentar 2 cantoneiras medindo 13 mm por 38 mm por 4 mm de espessura. Os 

banzos inferiores devem ser formados por 2 barras redondas com diâmetro de 17 mm ou por 2 

cantoneiras medindo 25 mm por 25 mm por 3,2 mm de espessura. Essas especificações são 

requeridas quando uma treliça simples (não mista) é usada. 

 O item 2 da figura A.10 representa o concreto que deve ser utilizado, que é o concreto 

de densidade normal ou de baixa densidade. O concreto de densidade normal apresenta 

agregados de carbonato ou silício, com resistência à compressão de 24 MPa, vibrado. O 

concreto de baixa densidade deve apresentar minério expandido ou ardósia agregada por meio 

de forno rotativo ou agregado de argila expandida por meio de forno rotativo ou sinterização, 

com resistência à compressão de 21 MPa, vibrado, com aeração entre 4 e 7 %. 

A tabela A.15 mostra o tipo de concreto utilizado e sua respectiva massa específica e 

espessura de concreto para cada tempo de resistência ao fogo.  

 

Tabela A.15 – Espessuras mínimas das lajes de concreto, respectivas massas específicas e o 
tipo do concreto utilizado para o ensaio do UL D902 

TRRF para conjuntos 
de piso e vigas 
restringidos (h) 

Tipo de concreto Massa específica 
do concreto 

(kg/m³) 

Espessura da laje de 
concreto (mm) 

1 Concreto de densidade 
normal (DN) 

de 2352 a 2448 89 

1-1/2 Concreto de densidade 
normal (DN) 

de 2352 a 2448 102 

2 Concreto de densidade 
normal (DN) 

de 2352 a 2448 114 

3 Concreto de densidade 
normal (DN) 

de 2352 a 2448 133 

1 Concreto de baixa 
densidade (DB) 

de 1712 a 1808 64 
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Tabela A.15 – Espessuras mínimas das lajes de concreto, respectivas massas específicas e o 
tipo de concreto utilizado para o ensaio do UL D902 (Continuação) 

TRRF para conjuntos 
de piso e vigas 
restringidos (h) 

Tipo de concreto Massa específica do 
concreto (kg/m³) 

Espessura da laje de 
concreto (mm) 

1 Concreto de baixa 
densidade (DB) 

de 1712 a 1920 67 

1-12 Concreto de baixa 
densidade (DB) 

de 1712 a 1808 76 

2 Concreto de baixa 
densidade (DB) 

de 1712 a 1808 83 

2 Concreto de baixa 
densidade (DB) 

de 1712 a 1856 83 

2 Concreto de baixa 
densidade (DB) 

de 1824 a 1920 89 

3 Concreto de baixa 
densidade (DB) 

de 1712 a 1808 106 

3 Concreto de baixa 
densidade (DB) 

 de 1824 a 1920 113 

 

 

O item 3 da figura A.10 representa uma tela soldada (armadura) de 4,8 mm x 4,8 mm. 

Uma alternativa construtiva do item 3 da figura A.10 pode ser um reforço negativo de 

armaduras. É opcional, ou seja, não altera o resultado do ensaio. É utilizado em vãos de pisos, 

com concreto contínuo lançado acima das vigas de suporte. O reforço negativo é constituído 

por barras deformadas, as quais são designadas para resistir momentos fletores da laje de 

concreto de acordo com as especificações do código de construção ACI. 

O item 4 da figura A.10 representa a forma metálica para laje, que para laje mista deve 

ter 38 mm, 41 mm, 51 mm ou 76 mm de altura das ondas ou 114 mm de altura das ondas para 

laje simples. As formas trapezoidais ou onduladas podem ser pintadas. As bitolas mínimas das 

chapas são de 0,8 mm para formas trapezoidais ou onduladas e 0,95 mm para formas celulares 

e parcialmente celulares. As seguintes combinações de pisos podem ser utilizadas: 

 1) Todas as formas com 610 mm, 660 mm, 711 mm ou 914 mm de largura para 

unidades celulares ou parcialmente celulares; 

2) Todas as formas trapezoidais ou onduladas; 

3) Uma ou duas formas com 76 mm de altura da onda, 305 mm de largura, alternadas 

com formas trapezoidais ou onduladas de 76 mm de altura da onda; 

4) Qualquer combinação de formas trapezoidais ou onduladas ou parcialmente 

celulares com larguras de 610 mm, 660 mm, 711 mm ou 914 mm. 
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5) Corrugado, com altura nominal de 33 mm ou 51 mm, largura de 762 mm, unidades 

galvanizadas com 0,65 mm com conectores soldados aos pisos. Soldados a suportes 

distanciados de 305 mm. Para conectores com espaçamento de 203 mm ou menos a tensão do 

piso metálico não pode exceder 137 MPa. Para conectores com espaçamento entre 203 mm e 

305 mm a tensão do piso metálico não deve exceder 82 MPa. 

Para projetos realizados no Brasil, encontrou-se o fabricante Metform que produz dois 

modelos de telha de aço denominados steel-deck. Esse fabricante apresenta o modelo o MF-

50, que apresenta altura de onda de 50 mm e largura útil de 915 mm, e o modelo MF-75, que 

apresenta altura de onda de 75 mm e largura útil de 820 mm. Ambos os modelos apresentam 

as chapas com espessuras de 0,80 mm, 0,95 mm e 1,25 mm, com um comprimento de até 12 

metros de largura, conforme o projeto. 

 Portanto, as dimensões de formas metálicas produzidas no Brasil estão enquadradas 

nas especificações requeridas no item 4 da figura A.10, como citado anteriormente, com isso, 

podem ser utilizadas para este ensaio em projetos no Brasil, desde que se respeitem essas 

dimensões construtivas. 

O espaçamento entre soldas para fixar a forma metálica aos suportes deve ser de 305 

mm entre centro para formas com larguras de 305 mm, 610 mm e 914 mm. Quatro soldas por 

chapa para formas de 762 mm de largura. Espaços entre soldas de 152 mm para formas com 

457 mm de largura. Formas adjacentes podem ser fixadas por meio de punção (“mordedura” 

com alicate especial) ou soldadas ao longo das juntas a cada 914 mm, a não ser que outros 

procedimentos sejam expressamente recomendados pelos fabricantes. Para um TRRF de 3 

horas as formas devem ser sobrepostas e soldadas a cada 610 mm. 

Quando a forma estiver submetida a uma sobrecarga de 0,011970 MPa o espaçamento 

entre soldas ou as punções não devem ser superiores a 610 mm ao longo das juntas. 

Construção alternativa – formas não compostas, do mesmo tipo das listadas acima, 

podem ser utilizadas com cálculo de carregamento permissível com base no modelo de formas 

não compostas. 

O item 5 não está mostrado na figura A.10, mas representa a cobertura de juntas que é 

um item opcional para pisos trapezoidais ou ondulados, portanto não afeta o resultado do 

ensaio. É constituído por 51 mm de largura de fita adesiva de tecido aplicado ao longo do 

contorno das unidades metálicas. 

O item 6 da figura A.10 representa o material de revestimento contra fogo aplicado por 

projeção. O material é preparado pela mistura com água e aplicado em uma ou mais demãos 
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na superfície da viga, a qual deve estar livre de sujeiras, carepas ou óleos. Quando a forma 

metálica é usada no piso, a área entre a forma metálica e a mesa superior do perfil de aço deve 

ser preenchida com o material de revestimento contra fogo escolhido. A densidade média 

mínima é de 208 kg/m³ com a mínima individual de 176 kg/m³ para o tipo II e D-C/F. A 

densidade média mínima e individual deve ser de 352 kg/m³ e 304 kg/m³, respectivamente, 

para o tipo HP. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas aos 

membros estruturais estão mostradas na tabela A.16. 

 

Tabela A.16 – Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (Blaze Shield II) 
que devem ser aplicadas aos membros estruturais para o ensaio do UL D902 

Espessura do revestimento contra fogo que deve ser 
aplicada aos membros estruturais (mm) 

Treliça Treliça 

TRRF para 
conjuntos 
de pisos e 

vigas 
restringidos 

(h) 

TRRF para 
vigas 

individuais 
não-

restringidas 
(h) 

Tipo de 
concreto

Perfil 
W 8x28 (F 
= 167,5 m-

1) Laje 
mista 

(trapezoidal 
ou 

ondulada) 

Perfil 
 W 

8x28 
(F = 

167,5 
m-1) 
Laje 

celular 
e mista 

Perfil W 
12x14 (F = 

335 m-1) 
Laje mista 

(trapezoidal 
ou 

ondulada) 

Item 
1A 

Laje 
mista, 
celular 

ou 
ambas 

Item 
1B 

Laje 
mista, 
celular 

ou 
ambas 

1 1 DN 10, 16* 13+, 
17* 

14, 24* 25++ - 

1-1/2 1 DN 10, 16* 13+, 
17* 

14, 24* 40 - 

2 1 DN 10, 16* 13+, 
17* 

14, 24* 52 - 

2 2 DN 19 35+ 27 52 - 
2 3 DN 30 54+ 43 - 83 
3 1-1/2 DN 13 22 19 - 83 
3 2 DN 19 35+ 27 - 83 
3 3 DN 30 54+ 43 - 83 
1 1 DB 10, 16* 13+, 

17* 
14, 24* 29++ - 

1-1/2 1 DB 10, 16* 13+, 
17* 

14, 24* 44 - 

2 1 DB 10, 16* 13+, 
17* 

14, 24* 57 - 

2 2 DB 25 35+ 37 57 - 
2 3 DB 40 54+ 57 - 83 
3 1-1/2 DB 17 22 25 - 83 
3 2 DB 25+ 35+ 37 - 83 

* Esta espessura se aplica quando os itens opcionais 12 ou 13 são usados acima de 83 
mm do concreto de baixa densidade 
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+ Espessuras do material de revestimento contra fogo podem ser reduzidas pela 
metade das espessuras mostradas na tabela A.16 para as bordas da mesa inferior das vigas 

++ Quando os banzos inferiores da treliça forem formados por cantoneiras de aço de 
25 mm por 25 mm por 3,2 mm de espessura, a espessura do material de revestimento contra 
fogo deve ser acrescida de 6 mm nos banzos inferiores apenas 

 

A tabela A.16 refere-se aos materiais de revestimento contra fogo dos tipos D-C/F, 

HP, II, EBS ou X do fabricante Isolatek International. 

 Uma alternativa do item 6 da figura A.10 é um outro tipo de material de revestimento 

contra fogo aplicado por projeção por meio de mistura com água de acordo com as instruções 

do fabricante. As superfícies das vigas e das lajes devem estar limpas, livres de sujeiras, óleos 

ou carepas. Quando a forma metálica é usada no piso, a área entre a forma metálica e a mesa 

superior do perfil de aço deve ser preenchida com o material de revestimento contra fogo 

escolhido. A densidade média mínima é de 280 kg/m³ com a mínima individual de 272 kg/m³. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas aos 

membros estruturais estão mostradas na tabela A.17. 

 

Tabela A.17 – Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (tipo 280) que 
devem ser aplicadas aos membros estruturais para o ensaio do UL D902 

Espessura do revestimento contra fogo (mm) 
para o perfil W 8x28 (F = 167,5 m-1) 

TRRF para conjuntos 
de pisos e vigas 
restringidos (h) 

TRRF para vigas 
individuais não-
restringidas (h) Laje mista 

(trapezoidal ou 
ondulada) 

Laje mista, celular ou 
ambas 

1 até 2 1 8, 11* 8, 11* 
2 2 17 21 
2 3 27 33 
3 1-1/2 13 14 
3 2 17 21 
3 3 27 33 

* Esta espessura se aplica quando os itens opcionais 12 ou 13 são usados acima de 83 
mm do concreto de baixa densidade 

 

A tabela A.17 refere-se ao material de revestimento contra fogo do tipo 280 do 

fabricante Isolatek International. 

Uma alternativa do item 6 da figura A.10 é um outro tipo de material de revestimento 

contra fogo aplicado por projeção por meio de mistura com água de acordo com as instruções 

do fabricante. As superfícies das vigas e das lajes devem estar limpas, livres de sujeiras, óleos 

ou carepas. A espessura do revestimento depende do tipo de piso utilizado. Quando a forma 

metálica é usada no piso, a área entre a forma metálica e a mesa superior do perfil de aço deve 
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ser preenchida com o material de revestimento contra fogo escolhido. A densidade média 

mínima é de 608 kg/m³ com a mínima individual de 560 kg/m³ para o tipo 800. A densidade 

média mínima é de 704 kg/m³ com a mínima individual de 640 kg/m³ para o tipo M-II. A 

densidade média mínima é de 704 kg/m³ com a mínima individual de 672 kg/m³ para o tipo 

TG.  

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas aos 

membros estruturais estão mostradas na tabela A.18. 

 

Tabela A.18 – Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (tipo 800, M-II ou 
TG) que devem ser aplicadas aos membros estruturais para o ensaio do UL D902 

Espessura do revestimento contra fogo (mm) 
para o perfil W 8x28 (F = 167,5 m-1) 

TRRF para conjuntos 
de pisos e vigas 
restringidos (h) 

TRRF para vigas 
individuais não-
restringidas (h) Laje mista 

(trapezoidal ou 
ondulada) 

Laje mista, celular ou 
ambas 

1 até 2 1 10, 13* 11, 14* 
2 2 24 32 
2 3 33 38 
3 1-1/2 16 25 
3 2 24 32 
3 3 33 38 

* Esta espessura se aplica quando os itens opcionais 12 ou 13 são usados acima de 83 
mm de concreto de baixa densidade 

 

A tabela A.18 refere-se aos materiais de revestimento contra fogo dos tipos 800, M-II 

ou TG, os quais são do fabricante Isolatek International e são investigados para uso externo. 

Uma alternativa do item 6 da figura A.10 pode ser um outro tipo de material de 

revestimento contra fogo aplicado por projeção por meio de mistura com água de acordo com 

as instruções do fabricante. As superfícies das vigas e das lajes devem estar limpas, livres de 

sujeiras, óleos ou carepas. Quando a forma metálica é usada no piso, a área entre a forma 

metálica e a mesa superior do perfil de aço deve ser preenchida com o material de 

revestimento contra fogo escolhido. A densidade média mínima é de 280 kg/m³ com a mínima 

individual de 256 kg/m³ para os tipos 300, 300ES, 300N e SB. A densidade média mínima é 

de 352 kg/m³ com a mínima individual de 304 kg/m³ para o tipo 400. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas aos 

membros estruturais estão mostradas na tabela A.19. 
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Tabela A.19 – Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) que 
devem ser aplicadas aos membros estruturais para o ensaio do UL D902 

Espessura do revestimento contra fogo que deve ser aplicada 
aos membros estruturais (mm) 

TRRF para 
conjuntos de 
pisos e vigas 
restringidos 

(h) 

TRRF para 
vigas 

individuais 
não-

restringidas 
(h) 

Perfil 
W 8x28 (F = 
167,5 m-1) 
Laje mista 

(trapezoidal 
ou ondulada) 

Perfil 
W 8x28 (F = 
167,5 m-1) 
Laje mista, 
celular ou 

ambas 

Perfil W 
12x14 (F =  

335 m-1) Laje 
mista 

(trapezoidal 
ou ondulada) 

Treliça: 
 Laje mista, 
celular ou 

ambas 

1 1 8, 11* 8, 11* 13, 16* 14 
1-1/2 1 8, 11* 8, 11* 13, 16* 25 

2 1 8, 11* 8, 11* 13, 16* 35 
2 2 17 21 25 35 
2 3 27 33 38 57 
3 1-1/2 13 14 19 57 
3 2 17 21 25 57 
3 3 27 33 38 57 
* Esta espessura se aplica quando os itens opcionais 12 ou 13 são usados acima de 83 

mm do concreto de baixa densidade 
 

A tabela A.19 refere-se aos materiais de revestimento contra fogo dos tipos 300, 

300ES, 300N, 400 ou SB do fabricante Isolatek International. 

Uma alternativa do item 6 da figura A.10 é outro material de revestimento contra fogo 

que é a tinta intumescente. É destinado para uso com concreto de densidade normal e com 

lajes constituídas por formas metálicas trapezoidais ou onduladas apenas. A viga testada foi a 

de perfil W 8 x 28, com fator de massividade de 167,5 m-1, e deve ser pintada com uma 

pintura de fundo com uma tinta alquídica fenólica modificada na espessura de 0,0254 mm. A 

espessura que deve ser aplicada nas vigas deve ser de acordo com a tabela A.20. A espessura 

mostrada nesta tabela inclui 0,0254 mm da pintura de fundo.  

 

Tabela A.20 – Espessuras mínimas de tinta intumescente (SprayFilm-WB 3 e SprayFilm-WB 
4) que devem ser aplicadas à viga de aço para o ensaio do UL D902 

Espessura seca (mm) Unidade de piso TRRF para viga não-
restringida (h) 

TRRF para conjunto 
de piso e viga 
restringido (h) 

2,62 Laje mista ou celular 1-1/2 2 
4,55 Laje celular 1-1/2 3 
4,55 Laje mista com 

isolação* 
2 3 

8,67 Laje celular 2 3 
* Isolação requerida 
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A tabela A.20 refere-se aos materiais de revestimento contra fogo do tipo SprayFilm-

WB 3, investigado para uso geral interno, do tipo SprayFilm-WB 4, investigado para uso 

geral interno, do tipo SprayFilm-WB 4, investigado para uso geral externo, todos pertencentes 

ao fabricante Isolatek International. 

Deve-se inserir um revestimento superior (top coat) do tipo SprayFilm – TOPSEAL 

requerido para uso externo, aplicado com uma espessura mínima de 0,34 mm sobre a tinta 

intumescente.  

Uma alternativa do item 6 da figura A.10 representa outro material de revestimento 

contra fogo que é outra tinta intumescente.  É destinado para uso com concreto de densidade 

normal e com lajes construídas por formas metálicas trapezoidais ou onduladas apenas. A 

viga testada foi a de perfil W 6 x 12, com fator de massividade de 262,7 m-1 e deve ser 

pintada com uma pintura de fundo com uma tinta alquídica fenólica modificada na espessura 

de 0,0254 mm. A espessura que deve ser aplicada nas vigas deve ser de acordo com a tabela 

A.21. A espessura mostrada nesta tabela inclui 0,0254 mm da pintura de fundo. 

 

Tabela A.21 – Espessuras mínimas de tinta intumescente (SprayFilm – WB 2) que devem ser 
aplicadas à viga de aço para o ensaio do UL D902 

Espessura seca (mm) TRRF para viga não-
restringida (h) 

TRRF para conjunto de piso 
e viga restringido (h) 

1,5 1 1 
 

A tabela A.21 refere-se ao material de revestimento contra fogo do tipo SprayFilm-

WB 2, investigado para uso geral interno do fabricante Isolatek International. 

O item 7 da figura A.10 representa os pinos conectores, que é um item opcional, ou 

seja, não altera o resultado do ensaio. Os conectores devem apresentar diâmetro de 19 mm, 

com 76 mm de comprimento para formas com altura de ondas de 38 mm. Conectores com 

comprimento de 133 mm para formas com altura de ondas de 76 mm, com especificações 

aprovadas pelo AISC. Os conectores devem ser soldados à mesa superior das vigas, 

atravessando as formas metálicas. 

Uma tela para amarração é de uso opcional, ou seja, não afeta o resultado do ensaio. 

Destina-se ao uso com conjunto de vigas quando alguma das argamassas projetadas citadas é 

utilizada. As telas são formadas por aço galvanizado de no mínimo 5 mm de diâmetro 

espaçadas por 686 mm entre centros. 

Pinos metálicos, que são de uso opcional, ou seja, não afetam o resultado do ensaio, 

são destinados ao uso com conjunto de vigas quando se utiliza uma das argamassas projetadas 
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citadas. Os pinos metálicos são formados por aço de comprimento 0,65 mm situados na mesa 

superior e inferior da viga, espaçados por 152 mm entre centros. 

Uma tela para anteparos, que é de uso opcional, ou seja, não afeta o resultado do 

ensaio, também se destina ao uso com conjunto de vigas quando uma argamassa projetada é 

utilizada. São formados por tela de metal hexagonal com orifícios de 10 mm, 1,69 kg/m de 

aço expandido unido à viga com pinos metálicos espaçados por no máximo 152 mm entre 

centros; ou amarrada à tela de amarração por um cordão de aço galvanizado de 1,2 mm, 

espaçados por no máximo 152 mm entre centros. 

Minerais e placas fibrosas são de uso opcional, portanto não afetam o resultado do 

ensaio. São aplicados sobre a laje de concreto, sem restrição de espessuras. Quando minerais 

ou placas de lã de rocha são utilizados, a classificação das vigas individuais não-restringidas 

(unrestrained beam rating) deve ser acrescida de um mínimo de 30 minutos de resistência ao 

fogo. 

Espuma de plástico é de uso opcional, portanto não afeta o resultado do ensaio. 

Consiste de poli-isocianureto de uretano ou uretano para isolamento de coberturas. É aplicada 

sobre a laje de concreto, sem restrição de espessuras. Quando espumas de poli-isocianureto de 

uretano ou uretano são usadas, a classificação das vigas individuais não-restringidas 

(urestrained beam rating) deve ser acrescida de um mínimo de 30 minutos de resistência ao 

fogo. 

Concreto isolante é de uso opcional. Vários tipos de concreto isolante podem ser 

preparados e aplicados, como por exemplo, o concreto a base de vermiculita, o concreto 

celular para uso em telhados e o concreto a base de perlita. 

 

A.1.7 Relatório UL N735: viga mista (ou simples), laje mista (ou comum) e Cafco 300 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 13 de fevereiro de 2002 e segue os critérios 

de classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos 

requeridos de resistência ao fogo (TRRF´s) para vigas restringidas (restrained beam ratings) e 

para vigas não-restringidas (unrestrained beam ratings). 

O esquema ilustrativo da viga ensaiada está mostrado na figura A.11. 

 
 



   206    

 

 

 

 

Figura A.11 Esquema ilustrativo do ensaio UL N735 
 

O item 1 da figura A.11 representa a viga metálica que foi testada, que no caso foi a 

viga W 8 x 28, cujo fator de massividade é 167,5 m-1. 

O item 2 da figura A.11 representa o concreto que deve ser utilizado, que é o concreto 

de densidade normal ou de baixa densidade. Apresenta resistência à compressão de 21 MPa. 

Pode ser usado tanto agregado de carbonato como de silício. Para o concreto de densidade 
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normal, a massa específica deve variar de 2208 kg/m³ até 2480 kg/m³, e para o concreto de 

baixa densidade a massa específica deve ser de 1762 kg/m³. 

O item 3 da figura A.11 representa uma tela soldada (armadura) de 152 mm x 152 

mm. 

O item 4 da figura A.11 representa a forma metálica para laje, que apresenta 38 mm ou 

51 mm ou 76 mm da altura da onda, formada por unidades celulares ou trapezoidais / 

onduladas. 

O item 5 da figura A.11 representa os conectores de cisalhamento, que são peças 

opcionais, ou seja, não alteram o resultado do ensaio. São conectores do tipo Stud e 

apresentam 19 mm de diâmetro e são soldados à mesa superior da viga de aço atravessando a 

forma metálica. 

O item 6 da figura A.11 representa o material de revestimento contra fogo aplicado por 

projeção. O material é preparado pela mistura com água e aplicado em uma ou mais demãos 

na superfície da viga, a qual deve estar livre de sujeiras, carepas ou óleos. As áreas onduladas 

acima da viga devem ser preenchidas com o material de revestimento contra fogo. A 

densidade média mínima é de 280 kg/m³ com a mínima individual de 272 kg/m³. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas às 

vigas estão mostradas na tabela A.22. 

 

Tabela A.22 – Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (tipo 280) que 
devem ser aplicadas às vigas de aço para o ensaio do UL N735 

Espessura mínima que deve ser aplicada às vigas (mm) TRRF para as vigas 
Vigas restringidas Vigas não-restringidas 

1 10 10 
1-1/2 11 17 

2 19 25 
3 32 41 
4 57 57 

 

As espessuras do material de revestimento contra fogo, mostradas na tabela A.23, são 

aplicáveis quando a espessura aplicada às bordas da mesa inferior da viga, mostrada na tabela 

A.22, é reduzida pela metade, mas não deve ser menor do que 10 mm. 
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Tabela A.23 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (tipo 280) aplicado por 
projeção quando se reduz pela metade a espessura da borda da mesa inferior mostrada na 

tabela A.22 para o ensaio do UL N735 
Espessura mínima que deve ser aplicada às vigas (mm) TRRF para as vigas 

Vigas restringidas Vigas não-restringidas 
1 13 13 

1-1/2 19 25 
2 32 35 
3 44 54 

 

As espessuras do material de revestimento contra fogo, mostradas na tabela A.24, são 

aplicáveis quando a viga está situada abaixo de laje com forma metálica trapezoidal, e a 

espessura aplicada às bordas da mesa inferior da viga, mostrada na tabela A.22, é reduzida 

pela metade, mas não deve ser menor do que 10 mm. 

 

Tabela A.24 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (tipo 280) aplicado por 
projeção à viga situada abaixo de laje com forma metálica trapezoidal, quando se reduz pela 
metade a espessura da borda da mesa inferior mostrada na tabela A.22 para o ensaio do UL 

N735 
Espessura mínima que deve ser aplicada às vigas (mm) TRRF para as vigas 

Vigas restringidas Vigas não-restringidas 
1 13 13 

1-1/2 19 19 
2 24 25 
3 40 40 
4 57 57 

 

As tabelas A.22, A.23 e A.24 referem-se ao material de revestimento contra fogo do 

tipo 280 do fabricante Isolatek International. 

Uma alternativa do item 6 da figura A.11 é um outro tipo de material de revestimento 

contra fogo aplicado por projeção por meio de mistura com água de acordo com as instruções 

do fabricante. As superfícies das vigas e das lajes devem estar limpas, livres de sujeiras, óleos 

ou carepas. As áreas onduladas acima da viga devem ser preenchidas com o material de 

revestimento contra fogo. A densidade média mínima é de 280 kg/m³ com a mínima 

individual de 256 kg/m³, para os tipos 300, 300ES, 300N e SB. A densidade média mínima é 

de 352 kg/m³ com a mínima individual de 304 kg/m³, para o tipo 400. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas às 

vigas de aço estão mostradas na tabela A.25. 
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Tabela A.25 – Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) que 
devem ser aplicadas às vigas de aço para o ensaio do UL N735 

Espessura mínima que deve ser aplicada às vigas (mm) TRRF para as vigas 
Vigas restringidas Vigas não-restringidas 

1 10 10 
1-1/2 11 17 

2 19 25 
3 32 41 

 

As espessuras do material de revestimento contra fogo, mostradas na tabela A.26, são 

aplicáveis quando a espessura aplicada às bordas da mesa inferior da viga, mostrada na tabela 

A.25, é reduzida pela metade, mas não deve ser menor do que 10 mm. 

 

Tabela A.26 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) aplicado por 
projeção quando se reduz pela metade a espessura da borda da mesa inferior mostrada na 

tabela A.25 para o ensaio do UL N735 
Espessura mínima que deve ser aplicada às vigas (mm) TRRF para as vigas 

Vigas restringidas Vigas não-restringidas 
1 13 13 

1-1/2 19 25 
2 32 35 
3 44 54 

 

As espessuras do material de revestimento contra fogo, mostradas na tabela A.27, são 

aplicáveis quando a viga está situada abaixo de laje com forma metálica trapezoidal, e a 

espessura aplicada às bordas da mesa inferior da viga, mostrada na tabela A.25, é reduzida 

pela metade, mas não deve ser menor do que 10 mm. 

 

Tabela A.27 - Espessuras do material de revestimento contra fogo (Cafco 300) aplicado por 
projeção à viga situada abaixo de laje com forma metálica trapezoidal, quando se reduz pela 
metade a espessura da borda da mesa inferior mostrada na tabela A.25 para o ensaio do UL 

N735 
Espessura mínima que deve ser aplicada às vigas (mm) TRRF para as vigas 

Vigas restringidas Vigas não-restringidas 
1 13 13 

1-1/2 19 19 
2 24 25 
3 40 40 

 

As tabelas A.25, A.26 e A.27 referem-se aos materiais de revestimento contra fogo dos 

tipos 300, 300ES, 300N, 400 e SB do fabricante Isolatek International. 
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O item 7 da figura A.11 representa armaduras metálicas, de acordo com as 

especificações do código de construção para concreto armado ACI 318. 

 

A.1.8 Relatório UL N820: viga mista (ou simples), laje mista e Blaze Shield II 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 18 de maio de 2000 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para vigas restringidas (restrained beam ratings) e para vigas 

não-restringidas (unrestrained beam ratings). 

O esquema ilustrativo da viga ensaiada está mostrado na figura A.12. 

 

 

Figura A.12 Esquema ilustrativo do ensaio UL N820 
 

O item 1 da figura A.12 representa a viga metálica que foi testada, que no caso foi a 

viga W 8 x 28, cujo fator de massividade é 167,5 m-1. 

O item 2 da figura A.12 representa o concreto que deve ser utilizado, que é o concreto 

de densidade normal ou de baixa densidade. Pode ser usado tanto agregado de carbonato 

como de silício. Para o concreto de densidade normal, a massa específica deve ser de 2352 

kg/m³, e para o concreto de baixa densidade a massa específica deve ser de 1760 kg/m³. 
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O item 3 da figura A.12 representa os conectores de cisalhamento, que são peças 

opcionais, ou seja, não alteram o resultado do ensaio. São conectores do tipo Stud e 

apresentam 19 mm de diâmetro e são soldados à mesa superior da viga de aço atravessando a 

forma metálica. 

O item 4 da figura A.12 representa a forma metálica para laje, que pode apresentar de 

38 mm até 76 mm da altura da onda, formada por unidades celulares ou trapezoidais / 

onduladas soldadas às vigas. 

O item 5 da figura A.12 representa o material de revestimento contra fogo aplicado por 

projeção. O material é preparado pela mistura com água e aplicado em uma ou mais demãos 

na superfície da viga, a qual deve estar livre de sujeiras, carepas ou óleos. Quando as unidades 

trapezoidais ou onduladas são usadas, as áreas onduladas acima da viga devem ser 

preenchidas com o material de revestimento contra fogo. A densidade média mínima é de 280 

kg/m³ com a mínima individual de 176 kg/m³ para os tipos DC/F e II. A densidade média 

mínima é de 352 kg/m³ com a mínima individual de 304 kg/m³ para o tipo HP. 

As espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas às 

vigas com laje mista (com forma metálica trapezoidal) estão mostradas na tabela A.28. As 

espessuras do material de revestimento contra fogo que devem ser aplicadas às vigas com laje 

celular ou laje mista estão mostradas na tabela A.29. 

 

Tabela A.28 – Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (Blaze Shield II) 
que devem ser aplicadas às vigas de aço com laje mista para o ensaio do UL N820 

Vigas não-restringidas Vigas restringidas TRRF para as 
vigas Concreto de 

densidade 
normal 

Concreto de 
baixa densidade 

Concreto de 
densidade 

normal 

Concreto de 
baixa densidade 

1 10 10 10 10 
1-1/2 13 16 10 13 

2 19 25 13 19 
3 30 40 25 32 
4 40 51 37 46 
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Tabela A.29 – Espessuras mínimas do material de revestimento contra fogo (Blaze Shield II) 
que devem ser aplicadas às vigas de aço com laje celular ou mista para o ensaio do UL N820 

Vigas não-restringidas Vigas restringidas TRRF para as 
vigas Concreto de 

densidade 
normal 

Concreto de 
baixa densidade 

Concreto de 
densidade 

normal 

Concreto de 
baixa densidade 

1 10 11 10 11 
1-1/2 13 17 10 13 

2 21 25 13 19 
3 33 41 25 32 
4 48 56 37 46 
 

As tabelas A.28 e A.29 referem-se aos materiais de revestimento contra fogo dos tipos 

DC/F, II ou HP do fabricante Isolatek International. 

 

A.2 Cartas de cobertura de argamassas projetadas segundo o ASFP (2004) “Yellow 

Book”  

A.2.1 Carta de cobertura do Blaze Shield II 

 

 Essa argamassa projetada é do fabricante Isolatek International. A densidade nominal 

deve situar-se entre 250 kg/m³ e 280 kg/m³ e a variação da espessura pode ser de 10 mm até 

70 mm. A proteção garantida por esse material pode ser de até 4 horas de duração de 

incêndio. Deve ser destinado ao uso em ambientes internos. A carta de cobertura que consta 

no ASFP (2004)  stá apresentada pela tabela A.30. 

 

 Tabela A.30 – Espessuras mínimas do Blaze shield II que devem ser aplicadas aos 
elementos estruturais de aço segundo o ASFP (2004) 

Espessura seca (mm) para fornecer uma resistência ao fogo (min) de: F (m-1) até 
30 60 90 120 180 240 

30 10 12 12 12 17 25 
50 10 12 12 16 26 36 
70 10 12 15 21 34 46 
90 10 12 17 25 40 55 
110 10 12 20 29 46 64 
130 10 13 22 32 51 70 
150 10 14 24 35 56 
170 10 15 26 37 60 
190 10 16 28 40 64 
210 10 16 29 42 67 
230 10 17 20 43 70 
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Tabela A.30 – Espessuras mínimas do Blaze Shield II que devem ser aplicadas aos elementos 
estruturais de aço segundo o ASFP (2004) (Continuação) 
Espessura seca (mm) para fornecer uma resistência ao fogo (min) de: F (m-1) até 

30 60 90 120 180 240 
250 10 18 31 45   
270 10 18 33 47   
290 10 19 34 48   
310 10 19 35 50   

É permitido fazer interpolação linear entre valores de fator de massiviadade 
 

A.2.2 Carta de cobertura do Cafco 300 

 

Essa argamassa projetada é do fabricante Isolatek International. A densidade nominal 

deve ser de 310 kg/m³ e a variação da espessura pode ser de 10 mm até 70 mm. A proteção 

garantida por esse material pode ser de até 4 horas de duração de incêndio. Deve ser destinado 

ao uso em ambientes internos e semi-expostos. A carta de cobertura que consta no ASFP 

(2004) está apresentada pela tabela A.31. 

 

 Tabela A.31 – Espessuras mínimas do Cafco 300 que devem ser aplicadas aos 
elementos estruturais de aço segundo o ASFP (2004) 

Espessura seca (mm) para fornecer uma resistência ao fogo (min) de: F (m-1) até 
30 60 90 120 180 240 

30 10 10 10 12 17 23 
50 10 10 13 16 24 32 
70 10 10 15 20 29 38 
90 10 12 17 22 32 43 
110 10 13 18 24 35 46 
130 10 14 19 25 37 49 
150 10 14 20 27 39 52 
170 10 15 21 28 41 53 
190 10 15 22 29 42 55 
210 10 16 22 29 43 57 
230 10 16 23 30 44 58 
250 10 16 23 30 45 59 
270 10 17 24 31 45 60 
290 10 17 24 31 46 61 
310 10 17 24 32 47 61 

É permitido fazer interpolação linear entre valores de fator de massiviadade 
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A.2.3 Carta de cobertura do Monokote MK-6 

 

Essa argamassa projetada é do fabricante Grace Construction Products. A densidade 

nominal do tipo MK-6S deve ser de 315 kg/m³ e do tipo MK6-HY deve ser de 260 kg/m³ e a 

variação da espessura pode ser de 10 mm até 84 mm. A proteção garantida por esse material 

pode ser de até 4 horas de duração de incêndio. Deve ser destinado apenas ao uso em 

ambientes internos. A carta de cobertura que consta no ASFP (2004) está apresentada pela 

tabela A.32. 

 

Tabela A.32 – Espessuras mínimas do Monokote MK-6 que devem ser aplicadas aos 
elementos estruturais de aço segundo o ASFP (2004) 

Espessura seca (mm) para fornecer uma resistência ao fogo (min) de: F (m-1) até 
30 60 90 120 180 240 

30 10 10 10 10 12 16 
50 10 10 10 12 18 25 
70 10 10 11 15 24 33 
90 10 10 13 18 29 40 
110 10 10 15 21 33 46 
130 10 10 16 23 37 51 
150 10 10 18 25 41 56 
170 10 11 19 27 44 60 
190 10 12 20 29 47 64 
210 10 12 21 31 49 68 
230 10 13 23 32 52 71 
250 10 13 23 34 54 74 
270 10 14 24 35 56 77 
290 10 14 25 36 58 79 
310 10 15 26 37 59 82 

É permitido fazer interpolação linear entre valores de fator de massiviadade 
 

A.3 Relatórios de ensaios de tintas intumescentes do Underwriters Laboratories (UL) 

A.3.1 Relatório UL X629: pilar e tinta intumescente Nullifire S-605 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 23 de junho de 2004 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para pilares de aço. 

O esquema ilustrativo do pilar ensaiado está mostrado na figura A.13. 
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Figura A.13 Esquema ilustrativo do ensaio UL X629 
 

O item 1 da figura A.13 representa o pilar de aço que foi testado, que é de seção I com 

as dimensões mínimas mostradas na tabela A.33. Os pilares de aço devem estar livres de 

sujeiras, óleos ou carepas. Os pilares devem apresentar uma tinta de fundo de 0,0762 mm de 

espessura de um epóxi alquídico modificado, a base de zinco orgânico ou zinco inorgânico. 

O item 2 da figura A.13 representa a tinta intumescente aplicada com spray, escova ou 

pincel diretamente dos recipientes até a obtenção da espessura desejada. As espessuras 

necessárias que devem ser aplicadas aos pilares de aço estão mostradas para alguns perfis de 

aço na tabela A.33. 

 

Tabela A.33 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas aos pilares de aço (em mm) para o ensaio do UL X629 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 
W 5x19 206 0,092 0,175 0,330 
W 8x28 197 0,092 0,175 0,330 
W 10x33 203 0,092 0,175 0,330 
W 10x88 92 0,036 0,126 0,215 
W 12x72 131 0,059 0,138 0,215 
W 12x152 66 0,036 0,126 0,215 
W 12x210 49 0,036 0,087 0,122 
W 12x336 33 0,036 0,087 0,122 
W 14x34 213 0,092 0,175 0,330 
W 14x82 110 0,036 0,126 0,215 
W 14x370 35 0,036 0,087 0,122 
W 16x31 227 0,092 0,175 0,330 
W 16x89 110 0,036 0,126 0,215 
W 18x60 146 0,059 0,138 0,215 
W 21x62 158 0,059 0,138 0,215 
W 21x147 84 0,036 0,126 0,215 
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Tabela A.33 – Espessuras mínimas de tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas aos pilares de aço (em mm) para o ensaio do UL X629 (Continuação) 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 
W 27x102 121 0,059 0,138 0,215 
W 33x152 98 0,036 0,126 0,215 
W 36x260 70 0,036 0,126 0,215 
W 36x280 65 0,036 0,126 0,215 

 

A tabela A.33 refere-se à tinta intumescente do tipo Nullifire S-605 do fabricante 

Carboline CO investigado para uso em ambientes internos e externos. 

 Uma tinta de acabamento deve ser utilizada acima da tinta intumescente. Para 

ambientes internos deve-se usar o tipo TS 615 aplicado acima da tinta intumescente com uma 

espessura de 0,0762 mm. Para ambientes externos deve-se usar o tipo Carboguard 1340 ou 

tipo Rustbond Penetrating Sealer FC sobre a tinta intumescente com uma espessura de 0,0508 

mm ou do tipo Carbothane 133HB ou tipo Carbothane 133VOC aplicado sobre a tinta 

intumescente com uma espessura de 0,0762 mm. 

 

A.3.2 Relatório UL X632: pilar e tinta intumescente Nullifire S-606 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 20 de outubro de 2004 e segue os critérios 

de classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos 

requeridos de resistência ao fogo (TRRF´s) para pilares de aço. 

O esquema ilustrativo do pilar ensaiado está mostrado na figura A.14. 

 

            

Figura A.14 Esquema ilustrativo do ensaio UL X632 
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O item 1 da figura A.14 representa o pilar de aço que foi testado, que é de seção I com 

as dimensões mínimas mostradas na tabela A.34. Os pilares de aço devem estar livres de 

sujeiras, óleos ou carepas. Os pilares devem apresentar uma tinta de fundo de 0,0762 mm de 

espessura de um epóxi alquídico modificado, a base de zinco orgânico ou zinco inorgânico. 

O item 2 da figura A.14 representa a tinta intumescente aplicada com spray, escova ou 

pincel diretamente dos recipientes até a obtenção da espessura desejada. As espessuras 

necessárias que devem ser aplicadas aos pilares de aço estão mostradas para alguns perfis de 

aço na tabela A.34. 

 

Tabela A.34 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas aos pilares de aço (em mm) para o ensaio do UL X632 

Bitola do 
aço 

F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 

W 10x15 312 0,124 0,230 S/A S/A S/A 
W 12x22 244 0,107 0,198 S/A S/A S/A 
W 18x35 223 0,071 0,187 0,274 0,497 S/A 
W 8x28 197 0,071 0,172 0,252 0,452 S/A 
W 16x40 197 0,071 0,172 0,252 0,452 S/A 
W 18x50 174 0,071 0,158 0,231 0,409 S/A 
W 21x57 158 0,054 0,123 0,192 0,325 S/A 
W 16x67 144 0,054 0,123 0,192 0,325 S/A 
W 8x48 134 0,054 0,123 0,191 0,325 S/A 
W 10x61 131 0,054 0,123 0,188 0,324 S/A 
W 12x79 121 0,054 0,120 0,176 0,302 S/A 
W 14x82 110 0,054 0,112 0,163 0,278 S/A 
W 18x106 101 0,054 0,105 0,153 0,260 S/A 
W 16x100 99 0,054 0,102 0,150 0,253 S/A 
W 33x201 85 0,049 0,091 0,132 0,222 S/A 
W 36x230 78 0,046 0,085 0,124 0,207 S/A 
W 12x136 73 0,043 0,080 0,116 0,193 S/A 
W 12x170 59 0,036 0,067 0,097 0,160 0,373 
W 14x370 35 0,031 0,055 0,079 0,141 0,373 
W 14x730 20 0,031 0,058 0,079 0,141 0,373 

S/A – sem avaliação 

A tabela A.34 refere-se à tinta intumescente do tipo Nullifire S-606 do fabricante 

Carboline CO investigado para uso em ambientes internos. 

 Uma tinta de acabamento deve ser utilizada acima da tinta intumescente. Para 

ambientes internos deve-se usar o tipo Carboguard 1340 ou tipo Rustbond Penetrating Sealer 

FC ou Rustbond FC sobre a tinta intumescente com uma espessura de 0,0508 mm ou do tipo 

Carbothane 133HB ou tipo Carbocrylic 3359 ou tipo Carbothane 133VOC aplicado sobre a 

tinta intumescente com uma espessura de 0,0762 mm. 
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A.3.3 Relatório UL X635: pilar e tinta intumescente Nullifire S-607 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 23 de junho de 2004 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para pilares de aço. 

O esquema ilustrativo do pilar ensaiado está mostrado na figura A.15. 

 

             

Figura A.15 Esquema ilustrativo do ensaio UL X635 
 

O item 1 da figura A.15 representa o pilar de aço que foi testado, que é de seção I com 

as dimensões mínimas mostradas na tabela A.35. Os pilares de aço devem estar livres de 

sujeiras, óleos ou carepas. Os pilares devem apresentar uma tinta de fundo de 0,0762 mm de 

espessura de um epóxi alquídico modificado, a base de zinco orgânico ou zinco inorgânico. 

O item 2 da figura A.15 representa a tinta intumescente aplicada com spray, escova ou 

pincel diretamente dos recipientes até a obtenção da espessura desejada. As espessuras 

necessárias que devem ser aplicadas aos pilares de aço estão mostradas para alguns perfis de 

aço na tabela A.35. 

 

Tabela A.35 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607) que devem ser 
aplicadas aos pilares de aço (em mm) para o ensaio do UL X635 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 
W 5x19 206 0,074 
W 8x28 197 0,074 
W 10x33 203 0,074 
W 10x88 92 0,057 
W 12x72 131 0,057 
W 12x152 66 0,057 
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Tabela A.35 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607) que devem ser 
aplicadas aos pilares de aço (em mm) para o ensaio d UL X635 (Continuação) 
Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 

W 12x210 49 0,057 
W 12x336 33 0,057 
W 14x34 213 0,074 
W 14x82 110 0,057 
W 14x370 35 0,057 
W 16x31 227 0,074 
W 16x89 110 0,057 
W 18x60 146 0,057 
W 21x62 158 0,057 
W 21x147 84 0,057 
W 27x102 121 0,057 
W 33x152 98 0,057 
W 36x260 70 0,057 
W 36x280 65 0,057 

 

A tabela A.35 refere-se à tinta intumescente do tipo Nullifire S-607 do fabricante 

Carboline CO investigado para uso em ambientes internos. 

 Uma tinta de acabamento deve ser utilizada acima da tinta intumescente. É opcional 

para uso em ambientes internos. Deve ser aplicado com uma espessura de 0,0762 mm. 

 

A.3.4 Relatório UL N609: viga mista (ou simples), laje mista e tinta intumescente 

Nullifire S-605 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 23 de junho de 2004 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para vigas restringidas (restrained beam ratings) e para vigas 

não-restringidas (unrestrained beam ratings). 

O esquema ilustrativo da viga ensaiada está mostrado na figura A.16. 
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Figura A.16 Esquema ilustrativo do ensaio UL N609 
 

O item 1 da figura A.16 representa a viga de aço que foi testada, que é de seção I com 

as dimensões mínimas mostradas na tabela A.36. As vigas devem ser livres de sujeiras, óleos 

ou carepas. As vigas de aço devem apresentar tinta de fundo com espessura de 0,0762 mm de 

um epóxi alquídico modificado, a base de zinco orgânico ou zinco inorgânico. 

O item 2 da figura A.16 representa o concreto que deve ser utilizado, que é o concreto 

de densidade normal ou de baixa densidade. Apresenta resistência à compressão de 21 MPa. 

Para concreto de densidade normal pode-se usar tanto agregado de carbonato como de silício. 

Para o concreto de densidade normal, a massa específica deve ser de 2368 kg/m³, e para o 

concreto de baixa densidade a massa específica deve ser de 1760 kg/m³. 

O item 3 da figura A.16 representa os conectores de cisalhamento, que são peças 

opcionais, ou seja, não alteram o resultado do ensaio. São conectores do tipo Stud ou de 

acordo com especificações do AISC e apresentam 19 mm de diâmetro e são soldados à mesa 

superior da viga de aço atravessando a forma metálica. 

O item 4 da figura A.16 representa uma tela soldada (armadura) de 5 x 5 mm. 

O item 5 da figura A.16 representa a forma metálica para laje, que apresenta 38 mm ou 

51 mm ou 76 mm da altura da onda, formada por unidades celulares ou trapezoidais / 

onduladas soldadas à viga de aço. 

O item 6 da figura A.16 representa a tinta intumescente aplicada com spray, escova ou 

pincel diretamente dos recipientes até a obtenção da espessura desejada. As ondulações acima 

das vigas de aço devem ser preenchidas com lãs minerais isolantes apresentando uma 

densidade mínima de 96,1 kg/m³ ou a mesa superior da viga de aço deve ser protegida com a 

mesma espessura de tinta intumescente que foi requerida para a viga de aço. As espessuras 
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necessárias que devem ser aplicadas às vigas de aço não-restringidas (unrestrained beams) 

que sustentam pisos celulares ou trapezoidais para concreto de densidade normal ou baixa 

densidade estão mostradas para alguns perfis de aço na tabela A.36. As espessuras de tinta 

intumescente que devem ser aplicadas às vigas de aço restringidas estão mostradas na tabela 

A.37. 

 

Tabela A.36 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço não-restringidas (em mm) para o ensaio do UL N609 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 
W 6x25 160 0,074 0,097 0,233 
W 8x28 167 0,074 0,099 0,239 
W 10x26 191 0,074 0,113 S/A 
W 10x77 86 0,054 0,054 0,132 
W 12x96 83 0,052 0,052 0,127 
W 12x252 35 0,043 0,043 0,054 
W 14x53 128 0,074 0,078 0,189 
W 14x132 72 0,043 0,043 0,104 
W 14x233 44 0,043 0,043 0,068 
W 14x500 23 0,043 0,043 0,043 
W 16x67 124 0,074 0,076 0,184 
W 18x55 140 0,074 0,085 0,206 
W 18x119 78 0,049 0,049 0,120 
W 21x122 86 0,054 0,054 0,131 
W 24x104 109 0,067 0,067 0,163 
W 27x161 79 0,049 0,049 0,121 
W 30x211 66 0,043 0,043 0,102 
W 33x241 63 0,043 0,043 0,097 
W 36x182 78 0,049 0,049 0,119 
W 36x300 54 0,043 0,043 0,082 

S/A – sem avaliação 

Tabela A.37 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço restringidas (em mm) para o ensaio do UL N609 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 
W 6x25 160  0,074 0,074 0,090 S/A 
W 8x28 167 0,074 0,074 0,091 S/A 
W 10x26 191 0,074 0,074 0,100 S/A 
W 10x77 86 0,057 0,057 0,058 S/A 
W 12x96 83 0,052 0,052 0,056 S/A 
W 12x252 35 0,043 0,043 0,043 0,139 
W 14x53 128 0,074 0,074 0,077 S/A 
W 14x132 72 0,043 0,043 0,043 0,139 
W 14x233 44 0,043 0,043 0,043 0,139 
W 14x500 23 0,043 0,043 0,043 0,139 
W 16x67 124 0,074 0,074 0,076 S/A 
W 18x55 140 0,074 0,074 0,082 S/A 
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Tabela A.37 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço restringidas (em mm) para o ensaio do UL N609 (Continuação) 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 
W 18x119 78 0,049 0,049 0,054 S/A 
W 21x122 86 0,054 0,054 0,058 S/A 
W 24x104 109 0,067 0,067 0,069 S/A 
W 27x161 79 0,049 0,049 0,054 S/A 
W 30x211 66 0,043 0,043 0,047 0,0139 
W 33x241 63 0,043 0,043 0,045 0,139 
W 36x182 78 0,049 0,049 0,054 S/A 
W 36x300 54 0,043 0,043 0,043 0,0139 

S/A – sem avaliação 
 

As tabelas A.36 e A.37 referem-se à tinta intumescente do tipo Nullifire S-605 do 

fabricante Carboline CO investigado para uso em ambientes internos e externos. 

 Uma tinta de acabamento deve ser utilizada acima da tinta intumescente. Para 

ambientes internos deve ser aplicado o tipo TS 615 com uma espessura de 0,0762 mm. Para 

ambientes externos deve ser aplicado o tipo Carboguard 1340 ou tipo Rustbond Penetrating 

Selaer FC acima da tinta intumescente com uma espessura de 0,0508 mm ou o tipo 

Carbothane 133HB ou tipo Carbothane 133VOC aplicado acima da tinta intumescente com 

uma espessura de 0,0762 mm. 

 

A.3.5 Relatório UL N610: viga mista (ou simples), laje mista e tinta intumescente 

Nullifire S-606 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 22 de junho de 2006 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para vigas restringidas (restrained beam ratings) e para vigas 

não-restringidas (unrestrained beam ratings). 

O esquema ilustrativo da viga ensaiada está mostrado na figura A.17. 
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        Figura A.17 Esquema ilustrativo do ensaio UL N610 

 

O item 1 da figura A.17 representa a viga de aço que foi testada, que é de seção I com 

as dimensões mínimas mostradas na tabela A.38. As vigas devem ser livres de sujeiras, óleos 

ou carepas. As vigas de aço devem apresentar tinta de fundo com espessura de 0,0762 mm de 

um epóxi alquídico modificado, a base de zinco orgânico ou zinco inorgânico. 

O item 2 da figura A.17 representa o concreto que deve ser utilizado, que é o concreto 

de densidade normal ou de baixa densidade. Apresenta resistência à compressão de 21 MPa. 

Para concreto de densidade normal pode-se usar tanto agregado de carbonato como de silício. 

Para o concreto de densidade normal, a massa específica deve ser de 2368 kg/m³, e para o 

concreto de baixa densidade a massa específica deve ser de 1760 kg/m³. 

O item 3 da figura A.17 representa os conectores de cisalhamento, que são peças 

opcionais, ou seja, não alteram o resultado do ensaio. São conectores do tipo Stud ou de 

acordo com especificações do AISC e apresentam 19 mm de diâmetro e são soldados à mesa 

superior da viga de aço atravessando a forma metálica. 

O item 4 da figura A.17 representa uma tela soldada (armadura) de 5 mm x 5 mm. 

O item 5 da figura A.17 representa a forma metálica para laje, que apresenta 38 mm ou 

51 mm ou 76 mm da altura da onda, formada por unidades celulares ou trapezoidais / 

onduladas soldadas à viga de aço. Formas de aço trapezoidais ou onduladas devem ser usadas 

para tempo de proteção de 3 horas para viga não-restringida (unrestrained beams) e para um 

tempo de proteção de 4 horas para viga restringida. 

O item 6 da figura A.17 representa a tinta intumescente aplicada com spray, escova ou 

pincel diretamente dos recipientes até a obtenção da espessura desejada. As ondulações acima 

das vigas de aço devem ser preenchidas com lãs minerais isolantes apresentando uma 
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densidade mínima de 96,1 kg/m³ ou a mesa superior da viga de aço deve ser protegida com a 

mesma espessura de tinta intumescente que foi requerida para a viga de aço. As espessuras 

necessárias que devem ser aplicadas às vigas de aço não-restringidas (unrestrained beams) 

que sustentam pisos celulares ou trapezoidais para concreto de densidade normal ou baixa 

densidade estão mostradas para alguns perfis de aço na tabela A.38. As espessuras de tinta 

intumescente que devem ser aplicadas às vigas de aço restringidas estão mostradas na tabela 

A.39. 

 

Tabela A.38 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço não-restringidas (em mm) para o ensaio do UL N610 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 
W 6x20 197 0,053 0,089 0,143 S/A 
W 8x28 165 0,053 0,089 0,143 0,279 
W 18x50 152 0,053 0,089 0,143 0,264 
W 21x62 141 0,053 0,086 0,143 0,252 
W 24x76 129 0,053 0,079 0,143 0,237 
W 14x61 123 0,053 0,076 0,143 0,229 
W 27x94 117 0,053 0,072 0,143 0,221 
W 10x60 109 0,0532 0,068 0,143 0,211 
W 36x135 104 0,053 0,064 0,143 0,203 
W 33x130 102 0,053 0,063 0,143 0,200 
W 30x124 97 0,053 0,060 0,143 0,194 
W 8x58 94 0,053 0,058 0,142 0,189 

W 18x106 88 0,053 0,055 0,133 0,179 
W 12x96 83 0,053 0,053 0,127 0,172 
W 27x178 72 0,046 0,046 0,110 0,161 
W 30x211 66 0,046 0,046 0,053 0,161 
W 12x152 55 0,046 0,046 0,053 0,161 
W 14x257 40 0,046 0,046 0,053 0,161 
W 12x336 28 0,046 0,046 0,053 0,161 
W 14x605 19 0,046 0,046 0,053 0,161 

S/A – sem avaliação 

Tabela A.39 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço restringidas (em mm) para o ensaio do UL N610 

Bitola do 
aço 

F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4Hr 

W 6x20 197 0,053 0,053 0,102 0,273  
W 8x28 165 0,053 0,053 0,091 0,246 0,302 
W 18x50 152 0,053 0,053 0,087 0,235 0,282 
W 21x62 141 0,053 0,053 0,083 0,222 0,264 
W 24x76 129 0,053 0,053 0,078 0,210 0,244 
W 14x61 123 0,053 0,053 0,075 0,203 0,234 
W 27x94 117 0,053 0,053 0,073 0,196 0,223 
W 10x60 109 0,05 0,053 0,069 0,187 0,210 
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Tabela A.39 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço restringidas (em mm) para o ensaio do UL N610 (Continuação) 

Bitola do 
aço 

F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 3 Hr 4Hr 

W 36x135 104 0,053 0,053 0,067 0,180 0,202 
W 33x130 102 0,053 0,053 0,066 0,177 0,198 
W 30x124 97 0,053 0,053 0,063 0,171 0,190 
W 8x58 94 0,053 0,053 0,062 0,167 0,184 

W 18x106 88 0,053 0,053 0,059 0,159 0,173 
W 12x96 83 0,053 0,053 0,056 0,153 0,165 
W 27x178 72 0,046 0,046 0,046 0,136 0,119 
W 30x211 66 0,046 0,046 0,046 0,128 0,119 
W 12x152 55 0,046 0,046 0,046 0,046 0,119 
W 14x257 40 0,046 0,046 0,046 0,046 0,119 
W 12x336 28 0,046 0,046 0,046 0,046 0,119 
W 14x605 19 0,046 0,046 0,046 0,046 0,119 

S/A – sem avaliação 

 

As tabelas A.38 e A.39 referem-se à tinta intumescente do tipo Nullifire S-606 do 

fabricante Carboline CO investigado para uso em ambientes internos. 

 Uma tinta de acabamento deve ser utilizada acima da tinta intumescente. Para 

ambientes internos deve ser aplicado o tipo Carboguard 1340 ou tipo Rustbond Penetrating 

Selaer FC acima da tinta intumescente com uma espessura de 0,0508 mm ou o tipo 

Carbothane 133HB ou tipo Carbocrylic 3359 ou tipo Carbothane 133VOC aplicado acima da 

tinta intumescente com uma espessura de 0,0762 mm. 

 

A.3.6 Relatório UL N611: viga mista (ou simples), laje mista e tinta intumescente 

Nullifire S-607 

 

Este relatório de ensaio foi atualizado em 23 de junho de 2004 e segue os critérios de 

classificação de resistência ao fogo segundo ANSI/UL 263. Apresenta os tempos requeridos 

de resistência ao fogo (TRRF´s) para vigas restringidas (restrained beam ratings) e para vigas 

não-restringidas (unrestrained beam ratings). 

O esquema ilustrativo da viga ensaiada está mostrado na figura A.18. 
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           Figura A.18 Esquema ilustrativo do ensaio UL N611 

 

O item 1 da figura A.18 representa a viga de aço que foi testada, que é de seção I com 

as dimensões mínimas mostradas na tabela A.40. As vigas devem ser livres de sujeiras, óleos 

ou carepas. As vigas de aço devem apresentar tinta de fundo com espessura de 0,0762 mm de 

um epóxi alquídico modificado, à base de zinco orgânico ou zinco inorgânico. 

O item 2 da figura A.18 representa o concreto que deve ser utilizado, que é o concreto 

de densidade normal ou de baixa densidade. Apresenta resistência à compressão de 21 MPa. 

Para concreto de densidade normal pode-se usar tanto agregado de carbonato como de silício. 

Para o concreto de densidade normal, a massa específica deve ser de 2368 kg/m³, e para o 

concreto de baixa densidade a massa específica deve ser de 1760 kg/m³. 

O item 3 da figura A.18 representa os conectores de cisalhamento, que são peças 

opcionais, ou seja, não alteram o resultado do ensaio. São conectores do tipo Stud ou de 

acordo com especificações do AISC e apresentam 19 mm de diâmetro e são soldados à mesa 

superior da viga de aço atravessando a forma metálica. 

O item 4 da figura A.18 representa uma tela soldada (armadura) de 5 mm x 5 mm. 

O item 5 da figura A.18 representa a forma metálica para laje, que apresenta 38 mm ou 

51 mm ou 76 mm da altura da onda, formada por unidades celulares ou trapezoidais / 

onduladas soldadas à viga de aço. Formas de aço trapezoidais ou onduladas devem ser usadas 

para tempo de proteção de 3 horas para viga não-restringida (unrestrained beam) e para um 

tempo de proteção de 4 horas para viga restringida. 

O item 6 da figura A.18 representa a tinta intumescente aplicada com spray, escova ou 

pincel diretamente dos recipientes até a obtenção da espessura desejada. As ondulações acima 

das vigas de aço devem ser preenchidas com lãs minerais isolantes apresentando uma 

densidade mínima de 96,1 kg/m³ ou a mesa superior da viga de aço deve ser protegida com a 
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mesma espessura de tinta intumescente que foi requerida para a viga de aço. As espessuras 

necessárias que devem ser aplicadas às vigas de aço não-restringidas (unrestrained beams) 

que sustentam pisos celulares ou trapezoidais para concreto de densidade normal ou baixa 

densidade estão mostradas para alguns perfis de aço na tabela A.40. As espessuras de tinta 

intumescente que devem ser aplicadas às vigas de aço restringidas estão mostradas na tabela 

A.41. 

 

Tabela A.40 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço não-restringidas (em mm) para o ensaio do UL N611 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 
W 6x25 160 0,050 0,069 
W 8x28 167 0,050 0,069 
W 10x26 191 0,050 0,069 
W 10x77 86 0,050 0,069 
W 12x96 83 0,050 0,069 
W 12x252 35 0,022 0,022 
W 14x53 128 0,050 0,069 
W 14x132 72 0,022 0,022 
W 14x233 44 0,022 0,022 
W 14x500 23 0,022 0,022 
W 16x67 124 0,050 0,069 
W 18x55 140 0,050 0,069 
W 18x119 78 0,050 0,069 
W 21x122 86 0,050 0,069 
W 24x104 109 0,050 0,069 
W 27x161 79 0,050 0,069 
W 30x211 66 0,022 0,022 
W 33x241 63 0,022 0,022 
W 36x182 78 0,050 0,069 
W 36x300 54 0,022 0,022 

 

Tabela A.41 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço restringidas (em mm) para o ensaio do UL N611 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 
W 6x25 160 0,050 0,050 S/A 
W 8x28 167 0,050 0,050 S/A 
W 10x26 191 0,050 0,050 S/A 
W 10x77 86 0,050 0,050 S/A 
W 12x96 83 0,050 0,050 S/A 
W 12x252 35 0,22 0,022 0,022 
W 14x53 128 0,050 0,050 S/A 
W 14x132 72 0,022 0,022 S/A 
W 14x233 44 0,022 0,022 0,022 
W 14x500 23 0,022 0,022 0,022 
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Tabela A.41 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S.607) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço restringias (em mm) para o ensaio do UL N611 (Continuação) 

Bitola do aço F (m-1) 1 Hr 1-1/2 Hr 2 Hr 
W 16x67 124 0,050 0,050 S/A 
W 18x55 140 0,050 0,050 S/A 
W 18x119 78 0,050 0,050 S/A 
W 21x122 86 0,050 0,050 S/A 
W 24x104 109 0,050 0,050 S/A 
W 27x161 79 0,050 0,050 S/A 
W 30x211 66 0,022 0,022 S/A 
W 33x241 63 0,022 0,022 0,022 
W 36x182 78 0,050 0,050 S/A 
W 36x300 54 0,022 0,022 0,022 

S/A – sem avaliação 
 

As tabelas A.40 e A.41 referem-se à tinta intumescente do tipo Nullifire S-607 do 

fabricante Carboline CO investigado para uso em ambientes internos. 

 

A.3.7 Relatório UL D902 

  

 O relatório de ensaio D902 foi descrito no item A.1.6 e mostra como alternativa da 

argamassa projetada o uso da tinta intumescente. A tabela A.20 mostra as espessuras 

necessárias de tinta intumescente que devem ser aplicadas às vigas de aço. Esse item refere-se 

às tintas do tipo SprayFilm WB2, SprayFilm-WB3 e SprayFilm-WB4, pertencentes ao 

fabricante Isolatek. 

 

A.4 Cartas de cobertura de tintas intumescentes segundo o ASFP (2004) “Yellow Book” 

A.4.1 Cartas de cobertura da tinta intumescente S-605 

 

Essa tinta intumescente é do fabricante Nullifire Limited. Pode ser destinada ao uso 

em ambientes internos e externos. As cartas de cobertura que constam no ASFP (2004) estão 

apresentadas pelas tabelas A.42, que indica as espessuras para vigas e pilares de aço com as 4 

faces expostas ao fogo e a temperatura crítica de 544 ºC, tabela A.43, que indica as espessuras 

para vigas com 3 faces expostas ao fogo e a temperatura crítica de 620 ºC. 
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Tabela A.42 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço ou pilares de aço, com as 4 faces expostas ao incêndio, segundo o 

ASFP (2004). Temperatura crítica de 544 ºC 
Espessura requerida (mm) para o período de resistência ao fogo (mim) F (m-1) 

30 60 90 120 
20 0,35 0,80 1,30 1,30 
30 0,35 0,80 1,30 1,60 
40 0,35 0,80 1,35 1,85 
50 0,35 0,80 1,40 2,10 
60 0,35 0,80 1,45 2,35 
70 0,35 0,80 1,55 2,65 
80 0,35 0,80 1,60 2,90 
90 0,35 0,80 1,65 3,15 
100 0,35 0,85 1,80 3,60 
110 0,35 0,90 1,90 4,20 
120 0,35 0,95 1,95 4,60 
130 0,35 1,00 2,05 4,75 
140 0,45 1,05 2,10 4,90 
150 0,50 1,25 2,15 5,05 
160 0,55 1,40 2,25 5,20 
170 0,65 1,45 2,30 5,35 
180 0,70 1,55 2,35 5,50 
190 0,75 1,60 2,40 5,60 
200 0,80 1,65 2,65 6,25 
210 0,80 1,75 3,15 
220 0,85 1,80 3,70 
230 0,85 1,90 4,20 
240 0,90 1,95 4,70 
250 0,90 2,05 5,20 
260 0,95 2,10 5,70 
270 0,95 2,20 6,25 
280 1,00 2,25 
290 1,00 2,35 
300 1,05 2,40 
310 1,15 2,50 
320 1,20 2,70 

 

 

Deve ser considerado 0,1 mm para a tinta de fundo e tinta de acabamento 
 

Tabela A.43 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço, com 3 faces expostas ao incêndio, segundo o ASFP (2004). 

Temperatura crítica de 620 ºC 
Espessura requerida (mm) para o período de resistência ao fogo (mim) F (m-1) 

30 60 90 120 
20 0,35 0,85 1,95 4,90 
30 0,35 0,85 1,95 4,90 
40 0,35 0,85 1,95 4,90 
50 0,35 0,85 1,95 4,90 
60 0,35 0,85 1,95 4,90 
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Tabela A.43 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço, com 3 faces expostas ao incêndio, segundo o ASFP (2004). 

Temperatura crítica de 620ºC (Continuação) 
Espessura requerida (mm) para o período de resistência ao fogo (mim) F (m-1) 

30 60 90 120 
70 0,35 0,85 1,95 4,90 
80 0,35 0,85 1,95 4,90 
90 0,35 0,85 1,95 4,90 
100 0,35 0,85 1,95 4,90 
110 0,35 0,85 1,95 4,90 
120 0,35 0,85 1,95 4,90 
130 0,35 0,85 1,95 4,90 
140 0,35 0,85 1,95 4,90 
150 0,35 0,85 1,95 4,90 
160 0,35 0,85 1,95 4,90 
170 0,35 0,85 1,95 4,90 
180 0,35 0,90 2,05  
190 0,35 0,90 2,15  
200 0,35 0,95 2,25  
210 0,35 1,00 2,30  
220 0,40 1,05 2,40  
230 0,40 1,10 2,50  
240 0,45 1,15 3,95  
250 0,45 1,20   
260 0,50 1,25   
270 0,50 1,30   
280 0,50 1,35   
290 0,55 1,45   
300 0,55 1,50   
310 0,60 1,60   
320 0,60 1,65   

Deve ser considerado 0,1 mm para a tinta de fundo e tinta de acabamento 
 

A.4.2 Carta de cobertura da tinta intumescente S-606 

 

Essa tinta intumescente é do fabricante Nullifire Limited. Pode ser destinada ao uso 

em ambientes internos e semi-externos. As cartas de cobertura que constam no ASFP (2004) 

estão apresentadas pelas tabelas A.44, A.45, A.46 e A.47, que indicam as espessuras para 

vigas e pilares de aço com as 4 faces expostas ao fogo e para vigas com 3 faces expostas ao 

fogo. Para vigas e pilares de aço com as 4 faces expostas ao fogo a temperatura crítica 

considerada foi de 550 ºC e para vigas com 3 faces expostas ao fogo a temperatura crítica 

considerada foi de 620 ºC. 
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Tabela A.44 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, para um tempo de 30 minutos, segundo o ASFP (2004) 

Vigas de aço 
com 3 faces 
expostas ao 

fogo 

Vigas e 
colunas de 
aço com 4 

faces 
expostas ao 

fogo 

Espessura da 
tinta seca 

(mm) 

 
 
 

F (m-1) 

320 320 0,32 
Deve ser considerado 0,02 mm para a tinta de fundo 

 
 

Tabela A.45 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, para um tempo de 60 minutos, segundo o ASFP (2004) 

Vigas de aço com 3 
faces expostas ao 

fogo 

Vigas e pilares de aço 
com 4 faces expostas 

ao fogo 

Espessura da tinta 
seca (mm) 

40  0,32 
 40 0,35 

60  0,40 
80 60 0,50 
100  0,60 
120 80 0,70 
140 100 0,80 
160  0,90 

 120 0,95 
180  1,00 
200 140 1,10 
220 160 1,20 
240  1,30 
260 180 1,35 
280 200 1,45 
300 220 1,55 
320  1,60 

 240 1,65 
 260 1,80 
 280 1,90 
 300 2,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F (m-1) 

 320 2,10 
Deve ser considerado 0,02 mm para a tinta de fundo 
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Tabela A.46 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, para um tempo de 90 minutos, segundo o ASFP (2004) 

Vigas de aço com 3 
faces expostas ao 

fogo 

Vigas e pilares de aço 
com 4 faces expostas 

ao fogo 

Espessura da tinta 
seca (mm) 

40  0,60 
60  0,80 
 40 0,90 

80  1,00 
 60 1,05 

100  1,20 
 80 1,25 

120  1,40 
 100 1,45 

140  1,60 
 120 1,70 

160  1,80 
180  2,00 

 140 2,05 
200  2,15 

 160 2,30 
220  2,35 

 180 2,55 
240  2,60 

 200 2,75 
260  2,80 
280 220 3,00 
300 240 3,25 
320 260 3,45 

 280 3,70 
 300 3,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F (m-1) 

 320 4,15 
Deve ser considerado 0,02 mm para a tinta de fundo 
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Tabela A.47 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, para um tempo de 120 minutos, segundo o ASFP (2004) 

Vigas de aço com 3 
faces expostas ao 

fogo 

Vigas e pilares de aço 
com 4 faces expostas 

ao fogo 

Espessura da tinta 
seca (mm) 

40  1,05 
60  1,25 
80 40 1,45 
 60 1,65 

100  1,75 
 80 2,00 

120  2,30 
 100 2,40 

140  2,70 
 120 2,95 

160  3,10 
180  3,40 

 140 3,55 
200  3,75 

 160 3,85 
220  4,05 

 180 4,10 
240  4,30 

 200 4,55 
 220 5,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F (m-1) 

 240 6,15 
Deve ser considerado 0,02 mm para a tinta de fundo 

 

A.4.3 Carta de cobertura da tinta intumescente S-607 HB 

 

Essa tinta intumescente é do fabricante Nullifire Limited. Pode ser destinada ao uso 

em ambientes internos apenas. As cartas de cobertura que constam no ASFP (2004) estão 

apresentadas pelas tabelas A.48, A.49 e A.50, que indicam as espessuras para vigas e pilares 

de aço com as 4 faces expostas ao fogo e para vigas com 3 faces expostas ao fogo. Para vigas 

e pilares de aço com as 4 faces expostas ao fogo a temperatura crítica considerada foi de 548 

ºC e para vigas com 3 faces expostas ao fogo a temperatura crítica considerada foi de 620 ºC. 
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Tabela A.48 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607 HB) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, para um tempo de 30 minutos, segundo o ASFP (2004) 

Vigas de aço com 3 
faces expostas ao 

fogo 

Vigas e pilares de aço 
com 4 faces expostas 

ao fogo 

Espessura da tinta 
seca (mm) 

 120 0,25 
210 160 0,30 

 190 0,35 
280 200 0,40 

 210 0,45 
320 230 0,50 

 240 0,55 
 250 0,60 
 280 0,65 
 300 0,70 

 
 
 
 
 
 
 

F (m-1) 

 320 0,75 
Deve ser considerado 0,1 mm para a tinta de fundo e tinta de acabamento 

 

Tabela A.49 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607 HB) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, para um tempo de 60 minutos, segundo o ASFP (2004) 

Vigas de aço com 3 
faces expostas ao 

fogo 

Vigas e pilares de aço 
com 4 faces expostas 

ao fogo 

Espessura da tinta 
seca (mm) 

 40 0,30 
 50 0,40 
 60 0,45 

130 70 0,50 
185 90 0,60 

 110 0,65 
245 120 0,70 

 130 0,75 
260 140 0,80 
275 150 0,90 

 160 0,95 
295 170 1,00 

 190 1,05 
315 210 1,10 

 230 1,15 
320 240 1,20 

 260 1,25 
 280 1,30 
 300 1,35 
 310 1,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F (m-1) 

 320 1,45 
Deve ser considerado 0,1 mm para a tinta de fundo e tinta de acabamento 
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Tabela A.50 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607 HB) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, para um tempo de 90 minutos, segundo o ASFP (2004) 

Vigas de aço com 3 
faces expostas ao 

fogo 

Vigas e pilares de aço 
com 4 faces expostas 

ao fogo 

Espessura da tinta 
seca (mm) 

 40 0,60 
55  0,70 
 50 0,80 

90  0,90 
 60 0,95 
 70 1,05 

130  1,10 
 80 1,15 
 90 1,25 

165  1,30 
 100 1,35 
 110 1,40 

 
 
 
 

 
 

F (m-1) 

 120 1,50 
Deve ser considerado 0,1 mm para a tinta de fundo e tinta de acabamento 

 

A.5 Cartas de cobertura de tintas intumescentes segundo catálogos de fabricantes 

A.5.1 Catálogo da Nullifire: carta de cobertura da tinta intumescente S-605 

 

 Segundo catálogo da Nullifire, fornecido pela Unifrax Brasil Ltda, a tinta intumescente 

S-605 é feita à base de solvente e apresenta coloração verde clara e é destinada a proteção 

contra incêndio de estruturas metálicas em áreas externas e internas e pode resistir ao fogo por 

até 120 minutos. 

  A tinta S-605 deve ser aplicada em estrutura metálica revestida com pintura de fundo 

(primer) e a umidade deve estar abaixo de 80% para a aplicação ser bem sucedida. Após a 

aplicação da tinta intumescente, que deve estar completamente seca, deve-se aplicar o 

“topseal” TS615, que á a tinta de acabamento, sendo que esta deve apresentar compatibilidade 

química com a tinta intumescente aplicada, portanto é necessário consultar o fabricante do 

produto para maiores informações. 

 De acordo com o catálogo da Nullifire as espessuras necessárias que devem ser 

aplicadas às vigas e pilares de aço estão apresentadas nas tabelas A.51 e A.52.  
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Tabela A.51 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, com as 4 faces expostas ao incêndio, segundo catálogo da 

Nullifire. Temperatura crítica 550ºC 
30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

0-130 0,25 0-90 0,70 0-30 1,20 0-20 1,20 
131-140 0,35 91-110 0,80 31-60 1,35 21-40 1,75 
141-150 0,40 111-130 0,90 61-80 1,50 41-50 2,00 
151-160 0,45 131-140 0,95 81-90 1,55 51-60 2,25 
161-170 0,55 141-150 1,15 91-100 1,70 61-70 2,55 
171-180 0,60 151-160 1,30 101-120 1,85 71-80 2,80 
181-190 0,65 161-170 1,35 121-140 2,00 81-100 3,50 
191-210 0,70 171-200 1,55 141-150 2,05 101-120 4,50 
211-230 0,75 201-220 1,70 151-160 2,15 121-140 4,80 
231-250 0,80 221-240 1,85 161-180 2,25 141-150 4,95 
251-270 0,85 241-260 2,00 181-200 2,55 151-160 5,10 
271-290 0,90 261-280 2,15 201-220 3,60 161-170 5,25 
291-300 0,95 281-300 2,30 221-240 4,60 171-180 5,40 
301-310 1,05 301-310 2,40 241-260 5,60 181-190 5,50 
311-320 1,10 311-320 2,60 261-270 6,15 191-200 6,15 
 

  Tabela A.52 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-605) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço, com 3 faces expostas ao incêndio, segundo catálogo da Nullifire. 

Temperatura crítica 550ºC 
30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

0-200 0,25 0-170 0,75 0-170 1,85 0-170 4,80 
201-220 0,30 171-190 0,80 171-180 1,95   
221-250 0,35 191-200 0,85 181-190 2,05   
251-280 0,40 201-210 0,90 191-200 2,15   
281-300 0,45 211-220 0,95 201-210 2,20   
301-320 0,50 221-230 1,00 211-220 2,30   

  231-240 1,05 221-230 2,40   
  241-250 1,10 231-240 3,85   
  251-260 1,15     
  261-270 1,20     
  271-280 1,25     
  281-290 1,35     
  291-300 1,40     
  301-310 1,50     
  311-320 1,55     
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A.5.2 Catálogo da Nullifire: carta de cobertura da tinta intumescente S-606 

 

 De acordo com o catálogo da Nullifire as espessuras necessárias que devem ser 

aplicadas às vigas e pilares de aço estão apresentadas nas tabelas A.53 e A.54.  

 

Tabela A.53 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, com as 4 faces expostas ao incêndio, segundo catálogo da 

Nullifire. Temperatura crítica 550ºC 
30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

0-320 0,298 0-40 0,33 0-40 0,88 0-40 1,43 
  41-60 0,48 41-60 1,03 41-60 1,63 
  61-80 0,68 61-80 1,23 61-80 1,99 
  81-100 0,78 81-100 1,43 81-100 2,38 
  101-120 0,93 101-120 1,68 101-120 2,93 
  121-140 1,08 121-140 2,03 121-140 3,53 
  141-160 1,18 141-160 2,28 141-160 3,83 
  161-180 1,33 161-180 2,53 161-180 4,08 
  181-200 1,43 181-200 2,73 181-200 4,53 
  201-220 1,53 201-220 2,98 201-220 5,33 
  221-240 1,63 221-240 3,23 221-240 6,13 
  241-260 1,78 241-260 3,43   
  261-280 1,88 261-280 3,68   
  281-300 1,98 281-300 3,92   
  301-320 2,08 301-320 4,13   

 
Tabela A.54 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 

aplicadas às vigas de aço, com 3 faces expostas ao incêndio, segundo catálogo da Nullifire. 
Temperatura crítica 550ºC 

30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos 
F (m-1) Espessura 

(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

0-320 0,3 0-40 0,30 0-40 0,58 0-40 1,03 
  41-60 0,38 41-60 0,78 41-60 1,23 
  61-80 0,50 61-80 0,98 61-80 1,43 
  81-100 0,58 81-100 1,18 81-100 1,73 
  101-120 0,68 101-120 1,38 101-120 2,28 
  121-140 0,78 121-140 1,58 121-140 2,68 
  141-160 0,88 141-160 1,78 141-160 3,08 
  161-180 0,98 161-180 1,99 161-180 3,38 
  181-200 1,08 181-200 2,13 181-200 3,73 
  201-220 1,18 201-220 2,33 201-220 4,03 
  221-240 1,28 221-240 2,58 221-240 4,29 
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Tabela A.54 – Espessuras mínimas de tinta intumescente (Nullifire S-606) que devem ser 
aplicadas à viga de aço, com 3 faces expostas ao incêndio, segundo catálogo da Nullifire. 

Temperatura crítica 550ºC (Continuação) 
30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

  241-260 1,33 241-260 2,78   
  261-280 1,43 261-280 2,98   
  281-300 1,48 281-300 3,23   
  301-320 1,58 301-320 3,43   

 

A.5.3 Catálogo da Nullifire: carta de cobertura da tinta intumescente S-607 HB 

 

Segundo catálogo da Nullifire, fornecido pela Unifrax Brasil Ltda, a tinta intumescente 

S-607 é feita à base de água e apresenta coloração branca e é destinada a proteção contra 

incêndio de estruturas metálicas em áreas internas e pode resistir ao fogo por até 90 minutos. 

  A tinta S-607 deve ser aplicada em estrutura metálica revestida com pintura de fundo 

(primer) e a umidade deve estar abaixo de 80% para a aplicação ser bem sucedida. Após a 

aplicação da tinta intumescente, que deve estar completamente seca, deve-se aplicar o 

“topseal” TS615, que á a tinta de acabamento, sendo que esta deve apresentar compatibilidade 

química com a tinta intumescente aplicada, portanto é necessário consultar o fabricante do 

produto para maiores informações. 

 De acordo com o catálogo da Nullifire as espessuras necessárias que devem ser 

aplicadas às vigas e pilares de aço estão apresentadas nas tabelas A.55 e A.56.  

 

Tabela A.55 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607 HB) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, com as 4 faces expostas ao incêndio, segundo catálogo da 

Nullifire. Temperatura crítica 550ºC 
30 minutos 60 minutos 90 minutos 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura (mm) 
da tinta seca 

0-120 0,25 0-40 0,30 0-40 0,60 
121-160 0,30 41-60 0,45 41-50 0,80 
161-190 0,35 61-90 0,60 51-60 0,95 
191-200 0,40 91-120 0,70 61-70 1,05 
201-210 0,45 121-190 1,05 71-80 1,15 
211-230 0,50 191-210 1,10 81-90 1,25 
231-240 0,55 211-230 1,15 91-100 1,35 



   239    

 

 

Tabela A.55 – Espessuras mínimas de tinta intumescente (Nullifire S-607 HB) que devem ser 
aplicadas às vigas e pilares de aço, com as 4 faces expostas ao incêndio, segundo catálogo da 

Nullifire. Temperatura crítica 550ºC (Continuação) 
30 minutos 60 minutos 90 minutos 

F (m-1) Espessura 
(mm) da tinta 

seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da tinta 

seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da tinta 

seca 
241-250 0,60 231-260 1,25 101-110 1,40 
251-280 0,65 261-280 1,30 111-120 1,50 
281-300 0,70 281-300 1,35   
301-320 0,75 301-310 1,40   

  311-320 1,45   
 

Tabela A.56 – Espessuras mínimas da tinta intumescente (Nullifire S-607 HB) que devem ser 
aplicadas às vigas de aço, com 3 faces expostas ao incêndio, segundo catálogo da Nullifire. 

Temperatuta crítica 550ºC 
30 minutos 60 minutos 90 minutos 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

F (m-1) Espessura 
(mm) da 
tinta seca 

0-210 0,20 0-130 0,65 0-55 0,60 
211-280 0,30 131-185 0,81 56-90 0,80 
281-320 0,40 186-245 0,97 91-130 1,00 

  246-260 1,13 131-165 1,20 
  261-275 1,29   
  276-295 1,45   
  296-315 1,61   
  316-320 1,77   

 

A.6 Cartas de cobertura segundo laboratório Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

A.6.1 Argamassa projetada Blaze Shield II 

 

 O IPT realizou o ensaio da argamassa projetada Blaze Shield II, do fabricante Isolatek 

International, cujo representante brasileiro é a PCF Soluções, os quais permitiram a 

divulgação de sua carta de cobertura. Essa carta de cobertura, mostrada pela tabela A.57, 

considera os valores do fator de massividade na faixa de 30 m-1 a 320 m-1 e os valores de 

resistência ao fogo na faixa de 30 minutos a 180 minutos. Essas faixas foram definidas a 

partir, respectivamente, do fator de massividade máximo utilizado no ensaio e do tempo 

crítico máximo definido nos ensaios para garantir a temperatura crítica de 550ºC. 

 



   240    

 

 

Tabela A.57 – Espessuras mínimas da argamassa projetada Blaze Shield II (em mm) para 
550ºC segundo ensaio realizado pelo IPT 

Resistência ao fogo (minutos) Fator de 
Forma (m-1) 30 60 90 120 180 

30 10 10 10 10 14 
40 10 10 10 12 18 
50 10 10 11 14 21 
60 10 10 12 16 25 
70 10 10 14 18 28 
80 10 10 15 20 31 
90 10 11 16 22 33 
100 10 12 18 24 36 
110 10 13 19 25 38 
120 10 13 20 27 40 
130 10 14 21 28 42 
140 10 15 22 30 44 
150 10 15 23 31 46 
160 10 16 24 32 48 
170 10 16 25 33 50 
180 10 17 26 34 51 
190 10 17 26 35 53 
200 10 18 27 36 54 
210 10 18 28 37 56 
220 10 19 28 38 57 
230 10 19 29 39 58 
240 10 20 30 40 60 
250 10 20 30 40 61 
260 10 20 31 41 62 
270 10 21 31 42 63 
280 10 21 32 42 64 
290 10 21 32 43 65 
300 11 22 33 44 66 
310 11 22 33 44 67 
320 11 22 34 45 68 

 

A.6.2 Argamassa projetada Monokote MK-6 

 

O IPT realizou ensaios da argamassa projetada Monokote MK-6, do fabricante Grace 

Construction Products, cujo representante brasileiro é o Grupo Sistema, o qual permitiu a 

divulgação de suas cartas de cobertura. Essas cartas de cobertura, mostradas pelas tabelas 

A.58 e A.59, consideram os valores do fator de massividade na faixa de 30 m-1 a 320 m-1 e os 

valores de resistência ao fogo na faixa de 30 minutos a 180 minutos. Essas faixas foram 

definidas a partir do fator de massividade máximo utilizado nos ensaios e do tempo crítico 
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máximo definido nos ensaios para garantir a temperatura crítica considerada. A tabela A.58 

mostra as espessuras mínimas da argamassa Monokote MK-6 para temperatura crítica de 

650ºC e a tabela A.59, por sua vez, considera a temperatura crítica de 550ºC. 

 

Tabela A.58 – Espessuras mínimas da argamassa projetada Monokote MK-6 (em mm) para 
650ºC segundo ensaio realizado pelo IPT 

Resistência ao fogo (minutos) Fator de 
Forma (m-1) 30 60 90 120 180 

30 10 10 10 10 10 
40 10 10 10 10 10 
50 10 10 10 10 13 
60 10 10 10 10 15 
70 10 10 10 12 18 
80 10 10 10 13 20 
90 10 10 11 15 23 
100 10 10 12 17 25 
110 10 10 14 18 28 
120 10 10 15 20 30 
130 10 11 16 22 33 
140 10 11 17 23 36 
150 10 12 19 25 38 
160 10 13 20 27 41 
170 10 14 21 28 43 
180 10 15 22 30 46 
190 10 15 24 32 48 
200 10 16 25 34 51 
210 10 17 26 35 53 
220 10 18 27 37 56 
230 10 19 29 39 58 
240 10 20 30 40 61 
250 10 20 31 42 63 
260 10 21 32 44 66 
270 10 22 34 45 - 
280 11 23 36 47 - 
290 11 24 36 48 - 
300 12 24 36 49 - 
310 12 24 37 49 - 
320 12 25 37 50 - 

 

Tabela A.59 – Espessuras mínimas da argamassa projetada Monokote MK-6 (em mm) para 
550ºC segundo ensaio realizado pelo IPT 

Resistência ao fogo (minutos) Fator de 
Forma (m-1) 30 60 90 120 180 

30 10 10 10 10 15 
40 10 10 10 13 20 
50 10 10 12 16 24 
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Tabela A.59 – Espessuras mínimas da argamassa projetada Monokote MK-6 (em mm) para 
550ºC segundo ensaio realizado pleo IPT (Continuação) 

Resistência ao fogo (minutos) Fator de 
Forma (m-1) 30 60 90 120 180 

60 10 10 14 18 27 
70 10 10 15 21 31 
80 10 11 17 23 34 
90 10 12 18 25 37 
100 10 13 20 26 40 
110 10 14 21 28 42 
120 10 15 22 30 45 
130 10 16 23 31 47 
140 10 16 25 33 49 
150 10 17 26 34 52 
160 10 18 27 36 53 
170 10 18 28 37 55 
180 10 19 28 38 57 
190 10 19 29 39 59 
200 10 20 30 40 61 
210 10 20 31 41 62 
220 10 21 32 42 64 
230 10 21 32 43 65 
240 11 22 33 44 66 
250 11 22 34 45 - 
260 11 23 34 46 - 
270 11 23 35 47 - 
280 11 23 35 47 - 
290 12 24 36 48 - 
300 12 24 36 49 - 
310 12 24 37 49 - 
320 12 25 37 50 - 

 
 

A.6.3 Argamassa projetada Termosist-G 

 

O IPT realizou ensaios da argamassa projetada Termosist-G, do fabricante brasileiro 

Grupo Sistema, o qual permitiu a divulgação de suas cartas de cobertura. Essas cartas de 

cobertura, mostradas pelas tabela A.60 e A.61, consideram os valores do fator de massividade 

na faixa de 30 m-1 a 320 m-1 e os valores de resistência ao fogo na faixa de 30 minutos a 180 

minutos. Essas faixas foram definidas a partir do fator de massividade máximo utilizado nos 

ensaios e do tempo crítico máximo definido nos ensaios para garantir a temperatura crítica 

considerada. A tabela A.60 mostra as espessuras mínimas da argamassa Termosist-G para 



   243    

 

 

temperatura crítica de 550ºC e a tabela A.61, por sua vez, considera a temperatura crítica de 

650ºC. 

 

Tabela A.60 – Espessuras mínimas da argamassa projetada Termosist-G (em mm) para 550ºC 
segundo ensaio realizado pelo IPT 

Resistência ao fogo (minutos) Fator de 
Forma (m-1) 30 60 90 120 180 

30 10 10 10 10 15 
35 10 10 10 12 18 
40 10 10 10 13 20 
45 10 10 11 15 22 
50 10 10 12 16 23 
55 10 10 13 17 25 
60 10 10 14 18 27 
65 10 10 15 19 29 
70 10 11 16 20 30 
75 10 11 16 21 32 
80 10 12 17 22 33 
85 10 12 18 23 35 
90 10 13 18 24 36 
95 10 13 19 25 37 
100 10 14 20 26 39 
105 10 14 20 27 40 
110 10 14 21 28 41 
115 10 15 22 29 42 
120 10 15 22 29 44 
125 10 16 23 30 45 
130 10 16 23 31 46 
135 10 16 24 32 47 
140 10 17 24 32 48 
145 10 17 25 33 49 
150 10 17 25 34 50 
155 10 18 26 34 - 
160 10 18 26 35 - 
165 10 18 27 35 - 
170 10 19 27 36 - 
175 10 19 28 37 - 
180 10 19 28 37 - 
185 10 19 28 38 - 
190 10 20 29 38 - 
195 10 20 29 39 - 
200 11 20 30 39 - 
205 11 20 30 40 - 
210 11 21 30 40 - 
215 11 21 31 41 - 
220 11 21 31 41 - 
225 11 21 31 41 - 
230 11 22 32 42 - 
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Tabela A.60 – Espessuras mínimas da argamassa projetada Termosist-G (em mm) para 550ºC 
segundo ensaio realizado pelo IPT (Continuação) 

Resistência ao fogo (minutos) Fator de 
Forma (m-1) 30 60 90 120 180 

235 11 22 32 42 - 
240 12 22 32 43 - 
245 12 22 33 43 - 
250 12 22 33 43 - 
255 12 23 33 44 - 
260 12 23 33 44 - 
265 12 23 34 45 - 
270 12 23 34 45 - 
275 12 23 34 45 - 
280 12 23 35 46 - 
285 12 24 35 46 - 
290 12 24 35 46 - 
295 13 24 35 47 - 
300 13 24 36 47 - 
305 13 24 36 47 - 
310 13 24 36 48 - 
315 13 25 36 48 - 
320 13 25 36 48 - 

 
 

Tabela A.61 – Espessuras mínimas da argamassa projetada Termosist-G (em mm) para 650ºC 
segundo ensaio realizado pelo IPT 

Resistência ao fogo (minutos) Fator de 
Forma (m-1) 30 60 90 120 180 

30 10 10 10 10 12 
35 10 10 10 10 14 
40 10 10 10 11 16 
45 10 10 10 12 17 
50 10 10 10 13 19 
55 10 10 10 14 20 
60 10 10 11 14 22 
65 10 10 12 15 23 
70 10 10 12 16 25 
75 10 10 13 17 26 
80 10 10 13 18 27 
85 10 10 14 19 28 
90 10 10 15 20 29 
95 10 10 15 20 31 
100 10 10 16 21 32 
105 10 11 16 22 33 
110 10 11 17 22 34 
115 10 12 17 23 35 
120 10 12 18 24 36 
125 10 12 18 24 37 
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Tabela A.61 – Espessuras mínimas da argamassa projetada Termosist-G (em mm) para 650ºC 
segundo ensaio realizado pelo IPT (Continuação) 

Resistência ao fogo (minutos) Fator de 
Forma (m-1) 30 60 90 120 180 

130 10 12 19 25 38 
135 10 12 19 26 39 
140 10 13 19 26 39 
145 10 13 20 27 40 
150 10 13 20 27 41 
155 10 13 21 28 42 
160 10 14 21 28 43 
165 10 14 21 29 44 
170 10 14 22 29 44 
175 10 14 22 30 45 
180 10 15 22 30 46 
185 10 15 23 31 46 
190 10 15 23 31 47 
195 10 15 23 32 48 
200 10 16 24 32 48 
205 10 16 24 32 49 
210 10 16 24 33 50 
215 10 16 25 33 50 
220 10 16 25 34 - 
225 10 16 25 34 - 
230 10 17 25 34 - 
235 10 17 26 35 - 
240 10 17 26 35 - 
245 10 17 26 35 - 
250 10 17 27 36 - 
255 10 17 27 36 - 
260 10 18 27 36 - 
265 10 18 27 37 - 
270 10 18 27 37 - 
275 10 18 28 37 - 
280 10 18 28 38 - 
285 10 18 28 38 - 
290 10 18 28 38 - 
295 10 19 29 39 - 
300 10 19 29 39 - 
305 10 19 29 39 - 
310 10 19 29 39 - 
315 10 19 29 40 - 
320 10 19 30 40 - 
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A.7 Fotos de material de revestimento contra fogo aplicado em estrutura metálica 

 

 A figura A.19 mostra a aplicação da argamassa projetada Blaze Shield II na obra da 

cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Essa argamassa, importada dos Estados Unidos, é 

constituída basicamente de fibra de rocha e apresenta a densidade nominal de 240 kg/m³. É 

um produto atóxico e aplicado por projeção diretamente sobre a estrutura, dispensando o uso 

de pinos ou telas para fixação. 

 

 
Figura A.19 Aplicação da argamassa projetada Blaze Shield II, à base de fibras, na obra da 

Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Fonte: PCF Soluções 
  

A figura A.20 mostra a argamassa projetada Cafco 300, sendo aplicada em pilar de aço 

em obra dos Estados Unidos. Essa argamassa, também importada dos Estados Unidos, é 

constituída basicamente de gesso e apresenta a densidade nominal de 240 kg/m³. A aplicação 

é feita pela mistura com água, sendo realizada diretamente sobre a estrutura de aço. A figura 

A.21 mostra essa mesma argamassa aplicada em vigas de aço. 
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Figura A.20 Aplicação da argamassa projetada Cafco 300, à base de gesso, aplicada em pilar 

de aço nos Estados Unidos. Fonte: PCF soluções 
 
 

 
Figura A.21 Argamassa projetada Cafco 300, à base de gesso, aplicada em vigas de aço, na 

obra Supermercado Dovale, na cidade de São Paulo. Fonte: PCF Soluções 
 

A figura A.22 mostra a argamassa projetada Monokote MK-6 sendo aplicada às vigas 

de aço do Edifício New Century, em São Paulo. Essa argamassa é também importada do 

Estados Unidos e é constituída de 82% de gesso, 2% de cimento Portland e por resinas 

acrílicas. Apresenta densidade nominal de 240 kg/m³ e a aplicação é feita diretamente sobre 

as estruturas metálicas, dispensando o uso de pinos ou telas para fixação. 
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Figura A.22 Argamassa projetada Monokote MK-6, à base de gesso, aplicada em vigas de 
aço, na obra do Edifício New Century, na cidade de São Paulo. Fonte: Grupo Sistema 

 

A figura A.23 mostra a argamassa projetada Termosist-G aplicada em pilar de aço, em 

um Galpão Logístico de Barueri. Essa argamassa é nacional, fabricada pelo Grupo Sistema, e 

constituída de vermiculita, gesso, aglomerantes hidráulicos, resinas acrílicas, fibras de 

celulose e pérolas de poliestireno. Após adição com águas, torna-se uma argamassa de 

proteção térmica. Apresenta densidade nominal de 300 kg/m³ e á aplicada por jateamento com 

uso de espátulas, dispensando o uso de telas ou pinos para garantir a aderência. 

 

Figura A.23 Argamassa projetada Termosist-G aplicada em pilar de aço, na obra de um 
Galpão Logístico, na cidade de Barueri. Fonte: Grupo Sistema 
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A figura A.24 mostra o sistema de proteção contra fogo que deve ser utilizado com a 

tinta intumescente, para que a proteção da estrutura metálica seja eficaz. Deve-se 

primeiramente, preparar a superfície do aço com uma tinta de fundo que seja compatível 

quimicamente com a tinta intumescente. Após a tinta de fundo ser aplicada, deve-se aplicar a 

tinta intumescente na espessura recomendada por projeto, e por fim, deve-se utilizar uma tinta 

de acabamento que também seja compatível com a tinta intumescente. Para essas informações 

específicas de compatibilidade de tintas é indicado o auxílio do próprio fabricante da tinta 

intumescente.  

 

Figura A.24 Modelo da proteção contra fogo em estruturas metálicas realizado pela tinta 
intumescente 

 

A figura A.25 mostra a Escola Estadual Santo Antônio, situada em São Paulo, 

apresentando revestimento contra fogo por tinta intumescente. Observa-se que a tinta de 

acabamento na cor amarela foi determinada pelo próprio cliente da obra. 

 

Figura A.25 Escola Estadual Santo Antônio, em São Paulo, com tinta intumescente nas 
estruturas metálicas. Fonte: PCF soluções 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DE TESTES NUMÉRICOS VIA 
PROGRAMA SUPER TEMP CALC (STC) EM PILARES DE AÇO 

 

Serão mostradas neste apêndice algumas telas exibidas como resultado pelo programa 

de computador Super Tem Calc (STC). Como já dito anteriormente, foram testados dois 

pilares de aço, o W 360 x 32,9 e o W 610 x 174. 

Para o pilar isolado W 610 x 174 a malha utilizada foi a de 3 mm, e a representação  

dessa malha, bem como as dimensões do pilar, dadas em metros, estão mostradas pela figura 

B.1. O campo de temperaturas atingidas por esse pilar está mostrado pela figura B.2, onde os 

valores indicam a temperatura em ºC. O programa STC também fornece dados de isotermas, e 

essas estão representadas pela figura B.3, onde as temperaturas estão também dadas em ºC. 
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Figura B.1 Esquema da seção transversal do pilar isolado W 610 x 174 e sua respectiva malha 
adotada para simulação no programa STC 
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Figura B.2 Campo de temperaturas atingidas pelo pilar isolado W 610 x 174 após 2 horas de 
incêndio. Valores de temperaturas dados em ºC 



   253    

 

 

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1046
1046

 

Figura B.3 Isotermas do pilar W 610 x 174 após 2 horas de incêndio 

 

 Como se pode notar, a figura B.3 mostra valores de temperatura das linhas das 

isotermas do pilar isolado, e pode-se verificar que apenas a linha de 1046 ºC foi mostrada pelo 

programa. Isso significa que a temperatura neste pilar, após 2 horas de incêndio, permaneceu 

praticamente constante, oscilando entre 1045 ºC e 1047 ºC, como se pode verificar na figura 
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B.2. Isso confirma uma das hipóteses admitidas para o método analítico, de que a temperatura 

no perfil de aço permaneça constante.  

 Ainda para o pilar W 610 x 174, mas agora com alvenaria nas mesas, pode-se observar 

o campo de temperaturas atingidas no conjunto estrutural após 2 horas de incêndio pela figura 

B.4. As linhas que representam as isotermas desse conjunto estrutural estão mostradas na 

figura B.5. 

 

Figura B.4 Campo de temperaturas atingidas pelo conjunto estrutural formado por pilar de aço 
(W 610 x 174) e paredes de alvenaria nas mesas após 2 horas de incêndio 
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Figura B.5 Isotermas do conjunto estrutural formado por pilar de aço (W 610 x 174) e paredes 
de alvenaria nas mesas após 2 horas de incêndio 
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Como se pode notar nas figuras B.4 e B.5, o conjunto estrutural apresentou 

temperaturas com valores variados, se comparado aos valores praticamente constantes 

observados para o pilar isolado. Isso ocorreu devido à presença da parede de alvenaria, que 

teoricamente, confronta com a hipótese admitida pelo método analítico. 

Para o pilar W 360 x 32,9 revestido com argamassa projetada Blaze Shield II, na 

espessura de 43,2 mm, a entrada de dados foi realizada para ¼ da seção transversal, como 

descrito no capítulo 4. A figura B.6 mostra a malha adotada para esse pilar, com suas 

respectivas dimensões, dadas em metros. A figura B.7 mostra o campo de temperaturas 

atingidas pelo pilar após 2 horas de incêndio, onde os valores de temperatura também estão 

dados em ºC. As isotermas podem ser observadas na figura B.8. 
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Figura B.6 Esquema de ¼ da seção transversal do pilar de aço W 360 x 32,9 revestido com 

Balze Shield II, e sua respectiva malha adotada para simulação no STC 
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Figura B.7 Campo de temperaturas atingidas pelo pilar de aço W 360 x 32,9 revestido com 
Blaze Shield II após 2 horas de incêndio 
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Figura B.8 Isotermas do pilar W 360 x 32,9 revestido com Blaze Shield II após 2 horas de 
incêndio 

  

Para o pilar W 360 x 32,9 com paredes de alvenaria na alma e revestido com 

argamassa projetada Blaze Shield II, na espessura de 28,7 mm, apenas na parte exposta ao 



   259    

 

 

incêndio, tem-se o campo de temperaturas atingidas pelo conjunto estrutural após 2 horas de 

incêndio, mostrado pela figura B.9 e as isotermas do conjunto estrutural mostradas pela figura 

B.10. 

 

Figura B.9 Campo de temperaturas atingidas pelo conjunto estrutural formado por pilar de aço 
(W 360 x 32,9) entre paredes da alvenaria na alma e revestido com Blaze Shield II após 2 

horas de incêndio 
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Figura B.10 Isotermas do conjunto estrutural formado por pilar de aço (W 360 x 32,9) entre 

paredes de alvenaria na alma e revestido com Blaze Shield II após 2 horas de incêndio 
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