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PREFáCIO

A segurança contra incêndio é uma área exigente, transversal a diferentes enge-

nharias e à arquitetura. Essa área engloba diferentes temáticas, que vão desde a 

detecção até a extinção do incêndio, passando pelo dimensionamento da estru-

tura e pelo comportamento dos materiais em situação de incêndio. Nos últimos 

anos, têm surgido por todo o mundo, inclusive no Brasil, cursos e literatura na 

área, todavia há ainda um grande caminho a percorrer para que ela atinja o nível 

de outras áreas do conhecimento.

Este livro tem como objetivo fornecer os conhecimentos básicos para a com-

preensão do comportamento das estruturas em situação de incêndio, bem como 

seus diversos métodos de dimensionamento e verificação. Os conceitos funda-

mentais da engenharia de segurança ao incêndio são apresentados de maneira 

introdutória no capítulo inicial. Os capítulos seguintes apresentam os métodos 

de dimensionamento dos diferentes tipos de estrutura. O último capítulo diz res-

peito à avaliação e à reparação das estruturas danificadas por incêndio. O texto 

foi elaborado para servir como material de base para os cursos de graduação 

e especialização em que a temática do dimensionamento das estruturas em 

situação de incêndio seja ministrada, assim como material de consulta para pro-

fissionais que atuem na área.

São apresentados os métodos de dimensionamento tendo por base as normas 

técnicas brasileiras que tratam do dimensionamento de estruturas em situa-

ção de incêndio. Com o objetivo de facilitar o entendimento e tornar o processo 

de dimensionamento dessas estruturas mais prático, optou-se por abordagens 

simplificadas em partes do livro. São apresentados alguns exercícios simples 

resolvidos e outros propostos para resolução pelo leitor. Assuntos menos fre-

quentes no cotidiano profissional foram omitidos. Portanto, recomenda-se que 

este livro seja utilizado concomitantemente com as normas técnicas referidas e 



as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros da unidade federativa onde a obra 

esteja situada.

Este livro compreende uma cobertura atual e abrangente dos diversos aspec-

tos relacionados à segurança contra incêndio, com foco no dimensionamento de 

estruturas, refletindo o estado da arte do projeto e a prática da segurança contra 

incêndio no Brasil. Devido à universalidade dos conceitos de engenharia de segu-

rança ao incêndio, apesar das pequenas diferenças entre as legislações estaduais 

das unidades federativas brasileiras, o material exposto nesta obra é igualmente 

aplicável aos projetos realizados em todo o país.

Os capítulos foram escritos com base nas normas brasileiras de segurança 

contra incêndio, em particular as de dimensionamento das estruturas, atualmen-

te em vigor. O capítulo de dimensionamento ao fogo de estruturas de madeira foi 

escrito com base num projeto de norma que atualmente ainda não se encontra 

em vigor. Essas normas são normalmente evolutivas, pelo que este livro terá evo-

luções no futuro, todavia a essência de base será sempre a mesma e se manterá 

ao longo dos anos e das várias edições.

O livro foi escrito com o objetivo de ser relevante não apenas para estudan-

tes de Engenharia e Arquitetura, mas também para pesquisadores, engenheiros, 

técnicos e projetistas. Devido à pouca disponibilidade no Brasil de material rela-

cionado com o dimensionamento das estruturas em situação de incêndio, este 

texto visa dar uma pequena contribuição para a formação e a qualificação dos 

profissionais da área.

Os autores
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1
CONCEITOS BáSICOS DE 

SEGuRANçA CONTRA INCêNDIO

1.1 O fenômeno da combustão

O fogo é um fenômeno físico-químico resultante da combustão. Nesse processo, 

o combustível reage quimicamente com o comburente, usualmente o oxigênio 

(O2) presente no ar, em um fenômeno exotérmico que libera energia na forma de 

calor. Além do calor, a queima de combustíveis orgânicos também libera produ-

tos como o dióxido de carbono (CO2) e a água (H2O).

As reações de combustão são classificadas como reações de oxirredução. Os 

combustíveis sofrem oxidação, o que resulta na perda de elétrons e no aumento 

do seu número de oxidação (Nox). Os comburentes, por sua vez, sofrem redução, 

o que leva ao ganho de elétrons e à redução do Nox.

Os combustíveis orgânicos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Os prin-

cipais combustíveis sólidos presentes em edificações são madeiras, papéis, 

plásticos, polímeros, tecidos e afins. Para que se inicie a combustão de combus-

tíveis sólidos, é necessário aquecê-los até que soltem vapores voláteis. Quando o 

calor proveniente da reação é suficiente para a liberação de mais vapores voláteis, 

acontece a reação em cadeia.

No caso dos combustíveis líquidos, pode-se citar etanol, gasolina, óleo diesel, 

gás liquefeito de petróleo (quando dentro do vasilhame), acetona e afins. Entre os 

combustíveis gasosos, destacam-se o gás liquefeito de petróleo (fora do vasilha-

me) e o gás natural.

Para a ocorrência da combustão, é necessária a ignição, responsável pelo 

fornecimento da energia de ativação da reação (Fig. 1.1). Uma vez iniciada a com-

bustão, pode ocorrer a reação em cadeia, em que a própria energia gerada pela 

reação dá continuidade ao processo. A reação em cadeia continua a acontecer 

enquanto existir o comburente e o combustível. Os mecanismos de combate ao 

incêndio consistem em extinguir o comburente nos ambientes em chamas.
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•	a elevação de temperatura na face exposta da parede e consequentemente 

a condução térmica nos blocos.

O aquecimento da face exposta da parede resulta em:

•	 radiação e correntes de convenção nas cavidades dos blocos;

•	 radiação do lado não exposto para o cômodo não exposto;

•	 convecção do lado não exposto.

1.3 Fases de um incêndio
A evolução de um incêndio pode ser representada por uma curva dividida em três 

etapas bem definidas:

•	 Fase inicial de elevação de temperatura: caracterizada pela ignição inicial. Nessa 

fase, pode ocorrer a ignição consecutiva de objetos presentes no ambiente 

ou o elemento em chamas pode queimar completamente e não transmitir 

calor para gerar novos pontos de ignição. As principais causas de incêndios 

residenciais estão relacionadas com instalações elétricas indevidas (excesso 

de carga, curto-circuito, contato imperfeito, disjuntores mal dimensiona-

dos e superaquecimento de aparelhos elétricos), chamas expostas (cigarros, 

velas, palitos de fósforo, fogões e afins) e instalações de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) ou gás natural (GN) irregulares e/ou defeituosas.

Em ambientes industriais, podem ocorrer ignições inerentes a atrito entre 

componentes mecânicos com lubrificação insuficiente, tais como mancais, 

rolamentos, roletes de esteiras e correias transportadoras, polias e afins. 

Equipamentos mecânicos subdimensionados também podem sofrer super-

aquecimento e causar focos de incêndio. Instalações elétricas incorretas são 

responsáveis por grande parte dos incêndios industriais.

•	 Fase de aquecimento brusco: caso não seja extinto na fase inicial, o fogo pode 

se propagar por convecção ou radiação, resultando na elevação repentina de 

Fig. 1.5 Transferência de calor em uma parede em uma situação de incêndio
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2
ExIGêNCIAS DE RESISTêNCIA AO 

FOGO DAS EDIFICAçõES

2.1 Conceitos de resistência ao fogo dos elementos estruturais

A NBR 14432 (ABNT, 2001c) estabelece as condições a serem atendidas pelos ele-

mentos estruturais e de compartimentação de edifícios em situação de incêndio, 

visando garantir que o colapso estrutural não ocorra e as condições de estan-

queidade e isolamento sejam atendidas.

Durante o incêndio, os elementos estruturais devem manter sua integridade 

estrutural e os elementos de compartimentação devem apresentar estanqueida-

de e isolamento térmico com o objetivo de:

•	Garantir a evacuação dos ocupantes de maneira segura: os ocupantes da edifica-

ção devem ter tempo suficiente para identificar que existe uma situação de 

incêndio e evacuar o edifício de maneira segura.

•	Garantir a segurança das operações de combate ao incêndio: deve ser garantida a 

integridade dos elementos estruturais, de modo a assegurar as operações 

de combate ao incêndio e resgate de feridos, bem como a integridade da 

brigada que as realiza.

•	Evitar a propagação do incêndio: o compartimento em chamas deve se manter 

isolado termicamente e estanque, com o objetivo de evitar a propagação 

das chamas e dos gases tóxicos para outros compartimentos da edificação.

•	Minimizar danos às edificações e à infraestrutura adjacentes ao edifício em chamas: 

deve ser garantida a estabilidade estrutural dos elementos do edifício, mini-

mizando os danos na edificação e nas estruturas adjacentes após o incêndio.

2.1.1 Integridade estrutural

Integridade estrutural é a capacidade de um elemento estrutural de garantir a 

condição de segurança expressa por:



Exigências de resistência ao fogo das edificações 25
aumentam, variando de 30 min a 120 min, em intervalos de 30 min. Existem 

dois métodos para a determinação do tempo exigido de resistência ao fogo de 

edificações:

•	método tabular, apresentado na seção 2.3.1;

•	método do tempo equivalente, apresentado na seção 2.3.2.

2.3.1 Método tabular

A NBR 14432 preconiza o método tabular para a definição do TRRF. Ressalta -se 

que as instruções técnicas regionais do Corpo de Bombeiros Militar podem subs-

tituir e/ou complementar essa norma. As etapas a seguir devem ser adotadas 

para o cálculo do TRRF.

Determinação do grupo e da divisão da edificação

O anexo B da NBR 14432 classifica as edificações, quanto à sua ocupação, em dez 

grupos (de A a J). Cada grupo possui divisões em função das características da 

edificação, conforme apresentado no Quadro 2.1. O projetista deverá identificar o 

grupo e a divisão nos quais a edificação se enquadra.

Algumas legislações regionais, tais como a Instrução Técnica nº 08 (IT-08) do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo (2011), estabelecem os grupos 

L e M para edificações que armazenem ou produzam explosivos e para edifica-

ções especiais, respectivamente.

Quadro 2.1 Classificação das edificações quanto à sua ocupação (NBR 14432)

Grupo
Ocupação/

uso
Divisão Descrição Exemplos

A

Residencial A-1 Habitações unifamiliares
Casas térreas ou assobradadas, 

isoladas ou não

A-2 Habitações multifamiliares Edifícios de apartamento em geral

A-3 Habitações coletivas
Pensionatos, internatos, mosteiros, 

conventos, residenciais geriátricos

B

Serviços de 

hospedagem
B-1 Hotéis e assemelhados

Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, 

albergues, casas de cômodos

B-2 Hotéis residenciais

Hotéis e assemelhados com cozinha 

própria nos apartamentos (incluem-

se apart-hotéis, hotéis residenciais)

C
Comercial 

varejista

C-1
Comércio em geral, de 

pequeno porte

Armarinhos, tabacarias, mercearias, 

fruteiras, butiques e outros

C-2
Comércio de grande e médio 

portes

Edifícios de lojas, lojas de 

departamentos, magazines, galerias 

comerciais, supermercados em geral, 

mercado e outros

C-3 Centros comerciais
Centro de compras em geral (shopping 

centers)



3DIMENSIONAMENTO AO FOGO 
DE ESTRuTuRAS DE CONCRETO 
ARMADO

O dimensionamento de estruturas de concreto armado em situação de incêndio 

deve ser realizado conforme preconizado na NBR 15200 (ABNT, 2012). Essa norma 

é aplicável para concretos que possuam massa específica seca variando entre 

2.000 kg/m³ e 2.800 kg/m³ e sejam do grupo I (C20 a C50) da NBR 8953 (ABNT, 2015).

3.1 Diretrizes gerais de projeto

As estruturas devem ser previamente dimensionadas com base na NBR 6118 

(ABNT, 2014). Em seguida, a estrutura deverá ser verificada para a condição de 

incêndio, caso não se enquadre nos requisitos de isenção da NBR 14432 (ABNT, 

2001c) (conforme apresentado na seção 2.4).

A verificação de estruturas de concreto em situação de incêndio pode ser feita 

por diversos métodos, sendo eles:

•	Método tabular: baseia-se em garantir dimensões mínimas em função do tipo 

de elemento estrutural, de suas condições de contorno e do TRRF.

•	Método analítico para pilares: pode ser aplicado para a determinação do tempo 

de resistência ao fogo (TRF) para pilares com mais de uma face exposta ao 

fogo. Deve-se calcular o TRF e garantir que ele seja maior ou igual ao TRRF.

•	Método simplificado de cálculo: permite obter as solicitações de cálculo em 

situação de incêndio e os esforços resistentes de maneira simplificada com 

base na distribuição de temperatura ao longo da seção transversal.

•	Método avançado de cálculo: adota simulações termomecânicas para a deter-

minação da distribuição de temperatura e da resistência do elemento 

estrutural, considerando todas as não linearidades envolvidas no processo.

•	Método experimental: pode-se adotar uma resistência ao fogo superior à cal-

culada pelos métodos anteriormente citados, desde que justificada por 

ensaios que atendam a NBR 5628 (ABNT, 2001a) ou norma estrangeira apli-

cável.
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3.4.2 Lajes

As tabelas a seguir apresentam as dimensões mínimas para:

•	 lajes simplesmente apoiadas (Tab. 3.8);

•	 lajes contínuas (Tab. 3.9);

•	 lajes lisas ou cogumelo (Tab. 3.10);

•	 lajes nervuradas simplesmente apoiadas (Tab. 3.11);

•	 lajes nervuradas contínuas em pelo menos uma das bordas (Tab. 3.12);

•	 lajes nervuradas armadas em uma só direção (Tab. 3.13).

3.4.3 Pilares

As Tabs. 3.14 e 3.15 apresentam respectivamente as dimensões mínimas para 

pilares com uma face exposta ao fogo e para pilares-parede, sendo μfi = NSd,fi/NRd.

Método tabular geral para dimensionamento de pilares retangulares ou 

circulares

O método tabular geral para dimensionamento de pilares retangulares 

ou circulares é ideal para o dimensionamento de estruturas de nós fixos.  

Fig. 3.12 Envoltória de 

momentos fletores
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Tab. 3.7 Método tabular – dimensões mínimas para vigas contínuas ou vigas de pórticos 

(NBR 15200)

TRRF (min) Combinações bmin/c1 (mm) bwmin (mm)

30 80/15 160/12 – – 80

60 120/25 190/12 – – 100

90 140/37 250/25 – – 100

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

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

Nota: valores de c1 válidos para armadura passiva. No caso de elementos protendidos, os 

valores de c1 para armaduras ativas devem ser acrescidos de 10 mm para barras e 15 mm para 

fios e cordoalhas.

Fonte: ABNT (2012, tabela 5).
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Fig. 3.16 Forma e armação do pilar
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3.10.4 Verificação estrutural de pilar 

em situação de incêndio via 

método analítico

Problema: determine o TRF do pilar apresen-

tado no exercício anterior com base no método 

analítico para pilares. Considere um pilar de 

pavimento superior com μfi = 0,70.

Solução:

•	Método analítico para pilares: nesse método, 

o TRF de um pilar pode ser determinado 

pela equação a seguir.

 TRF
R R R R Ra l b n= ⋅

+ + + +







120

120

1 8
µ

,

•	Termo Rμ:

 
R fiµ µ= ⋅ −( )= × −( )=83 1 83 1 0 7 24 9, ,

•	Termo Ra:

 R ca = ⋅ −( )1 60 301, , com c1 em mm

 Ra = × −( )=1 60 31 25 30 2, ,

•	Termo Rl: para os pavimentos superiores, 

toma-se lef,fi = 0,70 · le (em metros).

 
l lef fi e, , , , ,= ⋅ = × =0 70 0 70 3 10 2 17 m

 R ll ef fi= × −( )=9 60 5 27 2, ,,

•	Termo Rb:

 ′= ⋅ +( )b A b hc2 / , para h ≤ 1,5 · b

 ′= × +( )=b 2 60 000 200 300 240. / mm

 R bb = ⋅0 09, ’, para 190 mm ≤ b′ ≤ 450 mm

 Rb = × =0 09 240 21 6, ,

•	Termo Rn: tomado como zero para pilares com quatro barras longitudinais.

 Rn 0

•	Verificação das limitações: as limitações a seguir devem ser respeitadas para o 

uso do método analítico para pilares.

 �As/Ac ≤ 0,04   OK!



4DIMENSIONAMENTO AO FOGO DE 
ESTRuTuRAS DE AçO

4.1 Diretrizes gerais de projeto

O projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifí-

cios em situação de incêndio é preconizado pela NBR 14323 (ABNT, 2013a). Essa 

norma tem como base o método dos estados-limites e estabelece os requisitos 

mínimos para o dimensionamento de tais estruturas em situação de incêndio. 

As estruturas de aço ou mistas devem ser previamente dimensionadas pela NBR 

8800 (ABNT, 2008), pela NBR 14762 (ABNT, 2010b) ou pela NBR 16239 (ABNT, 2013b) 

em temperatura ambiente.

O projeto dessas estruturas compreende a verificação da estrutura para os 

estados-limites últimos aplicáveis em temperatura elevada. O projeto deve evitar 

colapsos estruturais totais ou colapsos parciais que prejudiquem a fuga dos 

usuários e o combate ao incêndio, entretanto pequenos colapsos locais que não 

resultem na perda de estabilidade da superestrutura são aceitáveis. Não é neces-

sário verificar os estados-limites de serviço em situações de incêndio.

4.2 Propriedades dos materiais em situação de incêndio

O aumento de temperatura resulta na degradação das propriedades mecâni-

cas dos materiais. A NBR 14323 apresenta fatores de redução para propriedades 

mecânicas do aço em função da temperatura. As propriedades mecânicas e tér-

micas mostradas aplicam-se aos aços estruturais preconizados pela NBR 8800 ou 

pela NBR 14762.

Caso o aço estrutural adotado possua propriedades diferentes em função de 

sua composição ou de trabalhos realizados durante seu processo produtivo, tais 

como o encruamento, os valores dessas novas propriedades devem ser adotados.
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Para ambos os casos, os efeitos das expansões térmicas das barras podem 

ser desprezados. Adicionalmente, os efeitos de deformações térmicas resultan-

tes dos gradientes térmicos ao longo da altura da seção transversal do elemento 

estrutural podem ser desprezados caso o TRRF seja superior a 30 min.

4.4.2 Determinação dos esforços resistentes de cálculo

Para a determinação dos esforços resistentes de cálculo, os estados-limites 

últimos a serem verificados são os mesmos previstos pela NBR 8800 ou pela 

NBR 14762, a que for aplicável, para o dimensionamento à temperatura ambiente. 

Os estados-limites relacionados à ruptura da seção líquida não precisam ser con-

siderados para o dimensionamento em situação de incêndio.

4.4.3 Elevação de temperatura do aço

A determinação da elevação de temperatura do aço é feita de maneira diferente 

em função das características da estrutura. A seguinte divisão foi adotada neste 

livro:

•	estruturas internas sem revestimento contra fogo;

•	estruturas internas com revestimento contra fogo;

•	estruturas externas;

•	estruturas de compartimentação;

•	 ligações.

Elementos estruturais pertencentes a estruturas internas sem revesti-

mento contra fogo

Evolução de temperatura

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

de temperatura no aço (Δθa,t) em um intervalo de tempo (Δt) pode ser determinada 

por:

 = ⋅∆θ
ρa t sh
g

a a
k

u A

c,

/

⋅
⋅ ϕ⋅∆t  (4.21)

em que:

ksh = fator de sombreamento, que pode ser considerado igual a 1,0 ou determinado 

analiticamente, conforme apresentado na subseção “Fator de sombreamento” 

(p. 90);

u/Ag = fator de massividade para elementos estruturais de aço sem revestimento, 

em m–1;

u = perímetro do elemento estrutural exposto ao incêndio, em m;

Ag = área bruta da seção transversal do elemento estrutural, em m²;

ρa = massa específica do aço, em kg/m³;
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Elementos estruturais pertencentes a estruturas externas

A determinação da elevação da temperatura em elementos pertencentes a estru-

turas externas pode ser feita por uma análise térmica detalhada, apresentada 

na seção 4.5.1, ou de acordo com as recomendações da EN 1993-1-2. Conserva-

doramente, a evolução da temperatura pode ser definida conforme mostrado na 

subseção “Elementos estruturais pertencentes a estruturas internas sem reves-

timento contra fogo” (p. 89).

Elementos estruturais pertencentes a estruturas de compartimentação

Para a determinação da elevação da temperatura em elementos estruturais 

pertencentes a estruturas de compartimentação, deve-se adotar uma análise 

térmica detalhada, apresentada na seção 4.5.1. Conservadoramente, a evolução 

Quadro 4.2 Fator de massividade para elementos estruturais com material de revestimento  

 (NBR 14323)

Situação Descrição Fator de massividade (um/Ag)

Seção com revestimento 

tipo contorno, de espessura 

uniforme, exposta ao 

incêndio por todos os lados

 perímetro da seção da peça de aço 
área da seção da peça de aço

d
c 1

b c2

Seção com revestimento 

tipo caixa(a), de espessura 

uniforme, exposta ao 

incêndio por todos os lados

2 b d+( )
área da seção da peça de aço

b

Seção com revestimento 

tipo contorno, de espessura 

uniforme, exposta ao 

incêndio por três lados

 
perímetro da seção da peça de aço − b

área da seção da peça de aço 

d
c 1

b c2

Seção com revestimento 

tipo caixa(a), de espessura 

uniforme, exposta ao 

incêndio por três lados

 2d b
área da seção da peça de aço

(a)Válido apenas para c1 e c2 inferiores ou iguais a d/4.

Fonte: ABNT (2013a).



5DIMENSIONAMENTO AO FOGO DE 
ESTRuTuRAS MISTAS DE AçO E 
CONCRETO

5.1 Diretrizes gerais de projeto

As diretrizes gerais de projeto de estruturas mistas são semelhantes àquelas 

para estruturas de aço apresentadas na seção 4.1. As estruturas mistas de aço e 

concreto devem ser projetadas conforme a NBR 8800 (ABNT, 2008) e, dependendo 

de suas características, devem ser verificadas em temperatura elevada, sendo 

que tal avaliação é feita de acordo com a NBR 14323 (ABNT, 2013a).

5.2 Propriedades dos materiais em situação de incêndio

5.2.1 Propriedades mecânicas e térmicas do aço estrutural

As propriedades mecânicas e térmicas do aço estrutural devem ser obtidas na 

NBR 14323, como apresentado no Cap. 4:

•	propriedades mecânicas do aço em altas temperaturas (subseção “Resistên-

cia ao escoamento e módulo de elasticidade”, p. 81);

•	diagrama tensão-deformação do aço em altas temperaturas (subseção “Dia-

grama tensão-deformação do aço”, p. 82);

•	propriedades térmicas do aço (subseção “Propriedades térmicas do aço”, 

p. 83).

5.2.2 Propriedades mecânicas e térmicas do concreto e do aço de 

armaduras

As propriedades mecânicas e térmicas do concreto e do aço das armaduras 

devem ser obtidas na NBR 15200 (ABNT, 2012), como apresentado no Cap. 3:

•	 resistência à compressão do concreto em altas temperaturas (subseção 

“Resistência à compressão do concreto em altas temperaturas”, p. 41);

•	diagrama tensão-deformação do concreto em altas temperaturas (subseção 

“Diagrama tensão-deformação do concreto”, p. 42);
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5.6.2 Disposições construtivas para pilares mistos

Para pilares mistos parcialmente revestidos com concreto e pilares mistos preen-

chidos com concreto, os conectores de cisalhamento não podem ser ligados a 

regiões do perfil de aço sem revestimento contra fogo. Entretanto, pode-se usar 

consoles para apoio de vigas com conectores de cisalhamento internos, envolvi-

dos por concreto (ver Figs. 5.9 e 5.10A).

Pilares mistos parcialmente revestidos com concreto

Os pilares parcialmente revestidos com concreto devem obedecer às disposições 

construtivas apresentadas na Fig. 5.6:

•	Para garantir a ligação do concreto ao perfil metálico, podem ser usados 

estribos soldados na alma ou estribos e conectores de cisalhamento tipo 

pino com cabeça soldados na alma, conforme mostrado na Fig. 5.6A, para 

alturas de até 400 mm, e na Fig. 5.6B, para alturas superiores a 400 mm. 

Alternativamente, os estribos podem ser posicionados através de furos na 

alma, envolvendo a armadura longitudinal de ambos os lados.

•	O espaçamento entre os estribos deve atender às prescrições da NBR 6118 e 

ser limitado a 500 mm.

Pilares mistos preenchidos com concreto

Os pilares mistos preenchidos com concreto devem respeitar as seguintes dispo-

sições construtivas:

•	não podem ser adicionados conectores de cisalhamento, na região entre o 

perfil de aço e o concreto do pilar na altura delimitada pela ligação da viga, 

com o objetivo de resistir ao incêndio;

•	deve-se adotar espaçadores e estribos para garantir que a armadura longi-

tudinal do concreto se mantenha em posição;

•	o espaçamento entre estribos ao longo do comprimento do pilar deve ser 

limitado a 15 vezes o menor diâmetro das barras da armadura longitudinal 

adotada;

Fig. 5.6 Disposições construtivas 

para pilares mistos parcialmente 

revestidos com concreto: (A) altura 

até 400 mm e (B) altura superior a 

400 mm (NBR 14323)

Fonte: ABNT (2013a).
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Caso sejam usados consoles sem material de revestimento contra fogo, conec-

tores adicionais devem ser previstos para assegurar que a força cortante seja 

transmitida. A força cortante resistente dos conectores de cisalhamento deve ser 

obtida conforme a subseção “Momento fletor resistente de cálculo nas regiões 

de momentos positivos” (p. 124), considerando a temperatura média do console.

As chapas de extremidade paralelas devem penetrar no pilar e ser soldadas 

em ambas as paredes opostas do perfil de aço.

5.7 Método avançado de dimensionamento

Os conceitos apresentados na seção 4.5 para o método avançado de dimensiona-

mento de estruturas de aço em situação de incêndio também são aplicáveis para 

estruturas mistas de aço e concreto.

5.8 Método experimental

Os conceitos indicados na seção 4.6 para o método experimental de dimensiona-

mento de estruturas de aço em situação de incêndio também são aplicáveis para 

estruturas mistas de aço e concreto.

5.9 Exercícios resolvidos

5.9.1 Dimensionamento de pilar misto com base no método tabular

Problema: verifique o pilar apresentado na Fig. 5.11 para o TRRF de 90 min com 

base no método tabular. Considere o nível de carga ηfi = 0,50, além dos seguintes 

dados:

•	pilar: PS 400 × 400 × 16 × 8;

•	aço: ASTM A-36 ( fy = 250 MPa e fu = 400 MPa);

•	 concreto: C30;

•	armação: 2 × 6 ø 25,4 (CA-50);

•	us = 50 mm;

•	 comprimento do pilar: 3.000 mm;

Fig. 5.11 Pilar misto do exercício resolvido
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6
DIMENSIONAMENTO AO FOGO 
DE ESTRuTuRAS DE MADEIRA

6.1 Diretrizes gerais de projeto

As propriedades térmicas e as propriedades mecânicas possuem grande influên-

cia no comportamento de estruturas de madeira em situação de incêndio. Tais 

propriedades estão relacionadas a fatores intrínsecos à madeira escolhida 

durante a fase de projeto, como a densidade, o teor de umidade, a orientação das 

fibras e a composição química da madeira, bem como a fatores extrínsecos, como 

a temperatura e o tempo de exposição.

A alma da seção (parte interna) de madeira se mantém fria a uma pequena 

distância da zona queimada. O núcleo que não sofreu aumento de temperatura 

conserva grande parte de suas propriedades físicas, que colaboram para a capa-

cidade resistente do componente estrutural.

O dimensionamento em situação de incêndio de estruturas de madeira é basi-

camente a verificação dos elementos e de suas respectivas conexões em altas 

temperaturas. O calculista pode lançar mão dos métodos avançados de análise 

termomecânica indicados no Eurocode 5, parte 1.2 (EN 1995-1-2 – CEN, 2004b), ou 

de métodos experimentais, conforme apresentado na NBR 5628 (ABNT, 2001a).

Este capítulo baseia-se num conjunto de metodologias ainda em aprovação 

pela Comissão de Estudo de Estruturas de Madeiras da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), e poderão ocorrer alterações no futuro em função do 

desenvolvimento dessas normas, tendo em conta a nova versão da EN 1995-1-2.

6.2 Curva de incêndio-padrão

O método exposto neste capítulo considera o modelo de incêndio-padrão pre-

viamente apresentado, em que a temperatura dos gases no ambiente pode ser 

obtida por:
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 η =
⋅ − ⋅

⋅ +

0 44 0 264
0 2 5

1, ,
,
a t

t
  para 0 6 0 8 51, ,⋅ ≤ ≤ ⋅ +t a t mm  (6.13)

 η =
⋅ − ⋅ +

⋅ +

0 56 0 36 7 32
0 2 23
1, , ,
,

a t
t

  para 0 8 5 281, ⋅ + ≤ ≤ +t a tmm mm  

 η = 1 0,    para a t1 28≥ + mm  

Para pinos metálicos cuja distância de 

fixação respeite a2 = a1, o fator η deve ser 

definido da mesma forma, majorando-se t 

em 25%, sendo t o TRRF.

Em ambos os casos, a seguinte disposi-

ção construtiva deve ser atendida:

 a a3 1 20= + mm   (6.14)

6.7 Exercícios resolvidos

6.7.1 Determinação da seção residual de viga de madeira em situação 

de incêndio

Problema: determine a seção residual de uma viga de madeira exposta a incêndio 

pelas faces lateral e inferior após 30 min. A viga possui dimensão de 150 mm × 

250 mm e é fabricada com madeira conífera.

Revestimento 
de proteção

Parafuso

def

Seção original

Seção residual efetiva

Seção residual

Camada carbonizada

Fig. 6.4 Detalhe de proteção dos conectores

Fig. 6.5 Definição das distâncias a1, a2 e a3

a 3

a1 a2



7AVALIAçãO E REABILITAçãO 
DE ESTRuTuRAS DANIFICADAS 

POR INCêNDIO

Após um incêndio, é necessário realizar uma inspeção para a identificação dos 

danos. Por meio de uma visita técnica à edificação incendiada, é possível definir 

os danos ocorridos. A inspeção da edificação deve ser feita o mais brevemente 

possível, pois determinadas características desaparecem com o tempo e/ou com 

a remoção dos escombros do material; outras características, por sua vez, são 

detectáveis somente após um dado período após o incêndio, tais como as resul-

tantes da carbonatação do concreto (Fig. 7.1).

A avaliação dos dados pode ser qualitativa ou quantitativa:

•	avaliação qualitativa: feita através de informações obtidas por inspeção visual;

•	avaliação quantitativa: realizada por meio de ensaios in situ ou laboratoriais 

em elementos das estruturas ou corpos de prova extraídos. Tais ensaios 

Fig. 7.1 Museu Nacional 

(Rio de Janeiro) após o 

incêndio

Fonte: Arine Gaspar Filho/

Wikimedia Commons.
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cimento diferencial (isto é, expostos ao incêndio por somente um lado) podem 

sofrer empenamento.

As ligações nas estruturas metálicas também podem estar situadas em zonas 

afetadas pelo aquecimento (Fig. 7.6). No caso de ligações parafusadas, é possível 

verificar uma redução no grau de aperto causada pela perda de resistência dos 

Fig. 7.5 Instabilidade local em pilar de aço

Fonte: Rodrigues (1994).

Fig. 7.6 Ligação de aço danificada por incêndio

Fonte: Rodrigues (1994).
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pos sível. A variabilidade desses valores está associada não somente a erros come-

tidos durante a realização dos ensaios, mas principalmente à grande diferença 

das propriedades residuais de cada zona, superficialmente e em profundidade, 

nos elementos da estrutura. Desse modo, torna-se conveniente caracterizar as 

propriedades residuais em termos de valores médios nas zonas afetadas.

Para a definição do grau de degradação dos materiais devido ao incêndio, os 

resultados dos ensaios realizados em materiais afetados devem ser comparados 

com os de zonas não afetadas pelo incêndio. Dessa forma, é possível avaliar a 

intensidade dos danos.

7.3 Classificação de danos

Uma vez efetuada a análise dos danos existentes em um edifício após o incên-

dio, deve-se proceder à sua classificação. Cada classe de dano corresponde a um 

conjunto de trabalhos de restauração, que dependem do tipo da estrutura e dos 

materiais que a constituem.

Existem diversos sistemas de classificação de danos na literatura específica e, 

adicionalmente, cada engenheiro projetista pode criar seu próprio sistema. Esses 

sistemas são geralmente qualitativos, agrupando os dados por graus, e baseiam-

-se principalmente nas características visuais dos elementos estruturais e dos 

materiais após o incêndio.

A Fig. 7.8 apresenta o resultado da aplicação de um sistema de classificação 

de danos, com cinco graus de intensidade, a um andar de um edifício. Os núme-

ros dentro dos círculos indicam a classe de dano para cada elemento estrutural, 

sendo que 1 corresponde à ausência de danos e 5, a danos extremos. A avaliação 

do tipo de intervenção necessária para cada elemento baseia-se na análise deta-

lhada da classificação dos danos realizada na inspeção da obra.

Se a quantidade de elementos com danos severos for muito grande ou caso 

os elementos principais da estrutura tenham tido danos severos, a decisão do 

engenheiro perito poderá ser pela demolição da estrutura. Caso contrário, os 

elementos poderão ser reparados, com o restabelecimento parcial ou total das 

funções originais da estrutura.

Uma vez feita a avaliação e a classificação, deve-se elaborar um relatório 

completo sobre os danos existentes, com indicação clara da decisão de demo-

lir ou recuperar a edificação. Os aspectos econômicos devem ser ponderados, e 

por vezes chega-se à conclusão de que a reabilitação do edifício não é economi-

camente viável. Caso o perito opte pela reabilitação da estrutura, é necessário 

indicar quais os elementos a recuperar e como será realizada a reparação de cada 

elemento.



CARGAS DE INCêNDIOS

Tab. A.1 Valores das cargas de incêndio específicas (NBR 14432)

Ocupação/uso Descrição Divisão qfi (MJ/m²)

Residencial

Alojamentos estudantis A-1 300

Apartamentos A-2 300

Casas térreas ou sobrados A-1 300

Pensionatos A-3 300

Serviços de 

hospedagem

Hotéis B-1 500

Motéis B-1 500

Apart-hotéis B-2 300

Comercial 

varejista

Açougues C-1/C-2 40

Antiguidades C-1/C-2 700

Aparelhos domésticos C-1/C-2 500

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

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

Automóveis C-1/C-2 200

Bebidas destiladas C-1/C-2 700

Brinquedos C-1/C-2 500

Cabeleireiro C-1/C-2 300

Calçados C-1/C-2 500

Drogarias (incluindo depósitos) C-1/C-2 1.000

Ferragens C-1/C-2 300

Floricultura C-1/C-2 80

Galeria de quadros C-1/C-2 200

ANExO




