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RESUMO 

 

Com a utilização da NBR 14323/2013 acerca do Dimensionamento de estruturas de aço e de 

estruturas mistas aço concreto de edifícios em situação de incêndio, muitos problemas que 

poderiam vir a acontecer por falhas estruturais devido ao aço ser um material sensível a 

temperaturas extremas, são resolvidos através de métodos construtivos que podem amenizar os 

danos aos elementos estruturais. A proteção de estruturas metálicas com o uso de materiais 

específicos para proteção contra incêndio, fazem com que os usuários da construção em questão 

usufruam com determinada segurança caso venha a ocorrer um sinistro referente a incêndio. 

Porém os custos relacionados a esta prática podem se tornar caros devido a dimensionamentos 

equivocados gerando excessos de materiais.  Este trabalho tem por objetivo a realização da 

otimização destes processos utilizando tabelas criadas no Excel, para que após o 

dimensionamento de pilares frente ao fogo possuam camadas de materiais dimensionadas 

eficientemente, diminuindo assim custos com proteções por toda a edificação. 

 

Palavras chaves: Estruturas. Aço. Proteção. Incêndio. Otimização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a criação de projetos estruturais e arquitetônicos até a construção propriamente 

dita das edificações, a precaução acerca dos diferentes tipos de sinistros que podem ocorrer com 

a estrutura em questão é crucial para o bom desempenho e qualidade do que foi construído. 

Porém é visto a falta de observação sobre as falhas e desastres que ocorrem devido à ação do 

fogo, seja pela criação de sistemas de proteção contra incêndios ativos (sprinklers e extintores) 

como também os passivos, onde se encaixam a proteção das estruturas, as saídas de emergência, 

etc. (SOARES, 2014). 

A prevenção de desastres devido a ocorrência do fogo abrange de maneira significativa 

todos que estão envolvidos com as construções em si. Não só a engenharia e a arquitetura no 

momento do dimensionamento dos sistemas de combate a incêndio, como também com o 

comprometimento dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e 

normatização. Isso ocorre devido ao fato de não ser oferecido suportes que fornecem 

conhecimento acerca dos modos existentes para a prevenção de incêndios, e da importância de 

utilizá-los, devido o preço ser caracterizado como um fator crucial para a não aplicabilidade 

desses elementos de proteção. 

A prática da segurança contra incêndio, apesar de ser considerada um requisito para o 

bom desempenho da construção e manutenção, é pouco ministrada ou quase nunca é ofertada 

nas disciplinas oferecidas pelas universidades de engenharia. Além dessa deficiência de 

conhecimento sobre o assunto, as ruinas de construções devido o aparecimento de fogo de 

forma discriminada no Brasil são consideradas raras, fazendo com que os serviços necessários 

para a proteção das estruturas, principalmente as metálicas que possuem deformações 

consideráveis se comparadas ao concreto, não sejam praticadas. Esses requisitos tornam o 

serviço de proteção às estruturas um assunto não muito disseminado e estudado (ONO, 2007). 

O “esquecimento” sobre a precaução contra incêndios se deve ao fato de que esse tipo 

de problema ocorre de maneira rara pela ótica do projetista e também pela do comprador do 

imóvel, que muitas vezes deseja não onerar a construção com proteções nas estruturas ou até 

mesmo com sistemas de combate à incêndios. Além disso, segundo Gomes (2014), devido à 

ausência de grandes desastres até a década de 70, a questão “incêndio” ficou restrita apenas ao 

Corpo de Bombeiros, onde anos mais tarde foram criadas normas acerca desse assunto que 

vieram a auxiliar o combate à degradação das estruturas frente ao fogo. 

Com o auxílio da NBR 14432/2001 (Exigências de resistência ao fogo de elementos 

construtivos de edificações – Procedimento), NBR 14323/2013 (Dimensionamento de 
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estruturas de aço e de estruturas mistas aço concreto de edifícios em situação de incêndio) e a 

NBR 8800/2008 (Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios) podem ser feitas as análises de estruturas com pilares e vigas metálicas, acerca de sua 

proteção contra o fogo, além de especificar a quantidade dos produtos que serão definidos como 

camadas protetoras destes elementos estruturais, visando a economia dos custos neste setor da 

construção civil. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Propor a otimização através de planilha eletrônica da espessura dos materiais utilizados 

para a proteção necessária em incêndios que possam vir a afetar estruturas metálicas, sendo eles 

a argamassa projetada e placas de gesso. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

(i) Explicar a importância do estudo acerca da proteção de estruturas em incêndios 

através da literatura;  

(ii) Verificar a utilização dos produtos, bem como o dimensionamento de elementos 

construtivos segundo as normas vigentes no país; 

(iii) Realizar estudos no Excel acerca da otimização dos materiais aliando custos com 

proteção. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 UTILIZAÇÃO DO AÇO NA INDÚSTRIA CIVIL 

 

2.1.1 Definição 

 

 O aço é uma liga metálica composta principalmente de ferro e de pequenas quantidades 

de carbono (em torno de 0,002% até 2%), porém, os aços estruturais utilizados na construção 

civil possuem teores de carbono da ordem de 0,18% a 0,25%, o que modifica alguns aspectos 

de suas qualidades. Entre outras propriedades, o aço apresenta resistência e ductilidade, muito 

importantes para os elementos que irão contê-lo na Engenharia Civil. Como o concreto simples 

apresenta pequena resistência à tração e é frágil, é conveniente a associação do aço ao concreto, 

obtendo-se o concreto armado, produto largamente usado em todas as peças estruturais. Este 

material, adequadamente dimensionado e detalhado, resiste muito bem à maioria dos tipos de 

solicitações. Mesmo em peças comprimidas, além de fornecer ductilidade, o aço aumenta a 

resistência à compressão (LIBÂNIO et al, 2003). 

 

2.1.2 Uso do aço nas construções  

 

 O uso do aço proporcionou uma revolução nos padrões arquitetônicos, não só pelo 

tamanho das estruturas, mas principalmente pelo melhor aproveitamento do espaço em que será 

aplicado se comparada com estruturas feitas de concreto, pois estas tem como característica sua 

robustez, com peças de dimensões consideráveis além de necessitar de equipamentos que 

ocupam espaço nos canteiros de obra. Já os segmentos estruturais fabricados em aço possuem 

grande praticidade no que diz respeito a sua instalação, devido as peças já possuírem as 

propriedades, tamanho e formas de encaixe que melhoram o aproveitamento do tempo de 

trabalho (LIBÂNIO et al, 2003). 

 Segundo Libânio et al (2003), devido a essas facilidades, o aço é largamente usado na 

construção civil, podendo estar presente como parte das obras ou como material principal. Além 

disso o sistema construtivo em aço permite liberdade no projeto de arquitetura, podendo criar 

peças menos robustas. Ele oferece flexibilidade no projeto e compatibilidade com outros 

materiais além do menor prazo de execução, racionalização de materiais e mão de obra, alívio 

de carga nas fundações, garantia de qualidade, maior organização nos canteiros de obras e 

precisão construtiva. 
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2.2 ESTRUTURAS DE AÇO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO 

 

2.2.1 Histórico 

 

 Os incêndios são fenômenos que oferecem grande risco à vida, e além disso, são, na 

maioria dos casos, responsáveis por grandes perdas patrimoniais. Pesquisas sobre as 

características de um incêndio, assim como de suas possíveis causas, receberam nos últimos 

anos um merecido destaque por parte das instituições de ensino e da sociedade. Desse modo, 

com o objetivo de diminuir o risco à vida e minimizar os prejuízos patrimoniais, torna-se 

essencial analisar o comportamento das estruturas de aço em temperatura elevada, de modo que 

seja possível evitar o colapso prematuro da edificação, impossibilitando a fuga de seus usuários 

ou prejudicando a aproximação de meios de combate ao fogo (O ENGENHEIRO, 2010).  

  Cada incêndio representa uma situação única, sendo a evolução da temperatura no 

tempo dependente de um número elevado de fatores que se relacionam e são características de 

um determinado ambiente. Para a ocorrência de um incêndio, são necessários: material oxidável 

(combustível), material oxidante (comburente) e fonte de ignição (energia térmica). Esses três 

elementos podem ser associados a um triângulo conhecido como triângulo do fogo, conforme 

a Figura 01. 

 

Figura 1− Triângulo do fogo. 

 
 

Fonte: Tuiuti EPI, 2017. 

 

  Eliminando-se um desses três elementos, o incêndio não ocorrerá. Pode-se afastar ou 

eliminar a substância que está sendo queimada, embora isso nem sempre seja possível. Pode-se 

eliminar ou afastar o comburente (oxigênio), por abafamento ou pela sua substituição por outro 
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gás não comburente. Pode-se eliminar o calor, provocando o resfriamento, no ponto em que 

ocorre a queima ou combustão. 

Antes disso, em meados do século 16, houve a relevância da temática acerca da proteção 

de estruturas civis frente a exposição de altas temperatura na Europa, especificamente na cidade 

de Londres, devido ao grande incêndio que assolou a população em 1966, deixando 9 mortos e 

mais de 100 mil desabrigados. Porém, houve de fato um estudo minucioso entre o século 19 e 

20 devido as observações feitas de diferentes temperaturas em incêndios específicos, ocorrendo 

o início de regulamentações e sua disseminação em projetos de combate a incêndio em todo o 

mundo (O ENGENHEIRO, 2010). 

 

Figura 2 − Grande incêndio de Londres em 1666. 

 
Fonte: Gómez, 2013. 

 

No Brasil, os regulamentos vigentes no período até o ano de 1970 eram baseados nas 

normas americanas, já que a utilização de procedimentos para lidar com os incêndios não 

possuía relevância nos projetos em geral. Após uma série de incêndios ocorridos em edifícios 

no Rio de Janeiro, criou-se o Laboratório de Ensaios ao Fogo, pelo IPT (MENDES, 2004). 

Segundo Mendes (2004), devido aos históricos ocorridos no Brasil, em 1999 foi aprovada 

e posta à publicação a NBR 14323:1999, sobre o Dimensionamento de estruturas de aço de 

edifícios em situação de incêndio e anos mais tarde, em 2003, a norma foi revisada possuindo 

o título Dimensionamento de estruturas de aço e de estruturas mistas aço-concreto de edifícios 

em situação de incêndio. 

Em 2001, a fim de definir um período de tempo para que as edificações garantissem a sua 

sobrevida e principalmente as vidas dos usuários, foi criada a NBR 14432:2001, Exigências de 

resistência ao fogo de elementos construtivos das edificações, definindo ou não a verificação 

de uma edificação para a situação de incêndio e também determinar um tempo mínimo de 



17 

 

resistência ao fogo de elementos construtivos sob ação de um incêndio padrão (SOARES, 

2014). 

 

2.2.2 Comportamento do aço frente ao fogo 

 

Os projetos estruturais que tratam da resistência ao fogo são baseados no fato de que altas 

temperaturas decorrentes de um incêndio reduzem a resistência mecânica e a rigidez dos 

elementos da edificação além de promover expansões térmicas diferentes ao longo do 

comprimento, podendo levar a estrutura ao colapso.  

A ação do fogo ocorre diretamente nos elementos estruturais que constituem o 

compartimento de incêndio e, indiretamente, em zonas relativamente afastadas deste. Toda a 

estrutura do edifício encontra-se sob a ação do peso próprio e sobrecargas de forma que, no 

início do incêndio, a mesma está submetida a um certo estado inicial de tensão e, portanto, a 

um determinado estado de deformação. Além deste estado inicial, um novo estado de tensão é 

identificado, resultante do aquecimento diferencial dos elementos estruturais submetidos ao 

sinistro. Isso ocorre porque vários elementos constituintes de um edifício encontram-se 

rigidamente interligados e, quando alguns deles são mais aquecidos do que outros, as 

respectivas dilatações térmicas são restringidas, dando origem a um novo estado de tensão, 

variável no tempo, à medida que o incêndio se desenvolve. A sobreposição, deste estado de 

tensão com o estado de tensão inicial, dá origem a um novo estado de deformação, que é 

também variável no tempo (PANNONI, 2007). 

Ainda segundo o autor supracitado, as propriedades mecânicas dos materiais que 

constituem os elementos estruturais, degradam-se com o aumento da temperatura. Isto significa, 

por exemplo, que um elemento sujeito a um estado de tensão que permaneça constante, poderá 

ter sua capacidade resistente esgotada ao fim de um certo período de tempo. A ação do incêndio 

não prejudica os elementos diretamente sob a ação do fogo. Em certas situações, elementos 

relativamente afastados do compartimento de incêndio poderão ser os primeiros a entrar em 

colapso, em virtude do estado de tensão que as deformações de origem térmica da zona aquecida 

impõem ao resto da estrutura. 

Em estruturas mistas, onde o aço trabalha em conjunto do concreto para a sustentação das 

edificações, ocorre a diferenciação da perda de resistência devido possuírem fatores de redução 

pré-estabelecidos aos diferentes materiais definidos como kyᶿ (fator de redução da resistência ao 

escoamento do aço) e kcᶿ (fator de redução da resistência característica à compressão do 

concreto). Pela Figura 03, é visto que a taxa de perda de resistência de estruturas metálicas 
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comparadas ao do concreto, devido serem sensíveis à exposição de altas temperaturas, 

ocorrendo deformações consideráveis em partes do componente metálico (SOARES, 2014). 

 

Figura 3 − Redução da resistência ao escoamento do aço e da resistência a compressão do 

concreto em função da temperatura: 

 
Fonte: Mendes, 2004. 

 

2.2.3 Ações térmicas na estrutura decorrentes do incêndio 

 

O incêndio que ocorre nas estruturas é uma ação excepcional, possuindo baixa 

probabilidade de ocorrência, e devido a isso muitas vezes é negligenciado o dimensionamento 

da estrutura para que ela resista, em condição de incêndio, aos mesmos esforços atuantes à 

temperatura ambiente. Desse modo, sob incêndio, os valores desses esforços, devidos à ação 

do peso próprio, da sobrecarga e do vento, entre outros, devem ser minorados em relação aos 

utilizados à temperatura ambiente. Essa redução dos valores de cálculo dos esforços torna o 

dimensionamento mais realístico em situação de incêndio (SILVA e VARGAS, 2003). 

Para Andrade (2010), a ação térmica decorrente do incêndio acarreta o aumento de 

temperatura nos elementos estruturais, causando redução da capacidade resistente e o 

aparecimento de esforços adicionais, devido às deformações térmicas que ocorrem nas peças. 

Esses esforços ocorrem apenas quando as deformações térmicas são impedidas e geralmente 

podem ser desprezados, tendo em vista uma redistribuição de esforços e redução de rigidez. 

A principal característica de um incêndio, em relação ao estudo das estruturas, é a curva 

que fornece a temperatura dos gases em função do tempo de incêndio, importante para a 

definição das ações térmicas decorrentes (Figura 4). 
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Figura 4 − Curva temperatura - tempo de um incêndio real. 

 
Fonte: Silva e Vargas, 2003. 

 

Segundo Silva e Vargas (2003), essa curva apresenta uma região inicial com baixas 

temperaturas, onde o incêndio é considerado de pequenas proporções, sem riscos à vida humana 

ou à estrutura. O instante correspondente ao aumento brusco da inclinação da curva 

temperatura-tempo é conhecido como "flash over" ou instante de inflamação generalizada, e 

ocorre quando toda a carga combustível presente no ambiente entra em ignição. Após esse 

instante, o incêndio torna-se de grandes proporções tomando todo o local e a temperatura eleva-

se rapidamente até que todo material combustível seja queimado. Em ocorrência disso, é vista 

uma redução gradativa da temperatura dos gases no ambiente.  

A curva temperatura-tempo real de um incêndio é difícil de ser estabelecida, pois depende 

de: 

 

• Tipo, quantidade e distribuição da carga de incêndio (material combustível presente no 

compartimento em chamas); 

• Grau de ventilação do compartimento calculado a partir das dimensões das aberturas 

(seja janelas ou portas) para o ambiente externo; 

• Tipo de material e espessura dos elementos de vedação do local. 

 

Segundo Andrade (2010), aços laminados apresentam maior resistência ao escoamento 

que os aços trefilados e módulos de elasticidades diferenciados. A partir de 300°C de 

temperatura, os aços (laminados e trefilados respectivamente) começam a reduzir resistência ao 

escoamento, e aos 1000 º C, módulo de elasticidade. 
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2.3 DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO – TRRF 

 

Segundo a NBR 14432/2001, o tempo requerido de resistência ao fogo é determinado 

pelo tempo mínimo de resistência ao fogo, preconizado, de um elemento construtivo quando 

sujeito ao incêndio-padrão. O TRRF trata-se de uma curva padronizada, e não de uma curva 

temperatura-tempo de um incêndio real, sendo esse tempo utilizado apenas para fins de 

verificação de projeto ou de dimensionamento do material de revestimento contra o fogo. 

As normas exigem segurança à temperatura por um determinado tempo, TRRF, associado 

à curva padrão de elevação de temperatura. O valor TRRF é função do risco de incêndio e de 

suas consequências. Esse valor é avaliado subjetivamente pela sociedade e normatizado 

(SOARES, 2014). O tempo requerido pode ser determinado a partir de dois métodos, o tabular 

e o método do tempo equivalente. 

 

2.3.1 Método Tabular 

 

A NBR 14432/2001, através da Tabela A.1 (ANEXO A), define o TRRF que deve ser 

considerado nos elementos construtivos de edificações. O Método Tabular, determina de forma 

empírica do TRRF, frutos do consenso da sociedade. 

Por meio do método tabular, o TRRF poderia ser calculado empregando-se formulações 

e conceitos científicos rigorosos, mas seria extremamente trabalhoso e variaria de edificação 

para edificação. Por simplicidade de projeto, esse valor é definido por meio de consenso da 

sociedade em função do uso da edificação e de suas dimensões baseadas em normas (SOARES, 

2014). A Tabela 1 apresenta o TRRF pelo método tabular em função das características das 

edificações. 

 

Tabela 1− TRRF em função das características das edificações. 

TRRF de algumas edificações (min) 

Ocupação/Uso Altura da edificação 
H ≤ 6 m 6 m < H ≤ 12 m 12 m < H ≤ 23 

m 
23 m < H ≤ 30 m H > 30 m 

Residência 30 30 60 90 120 

Hotel 30 60 60 90 120 

Supermercado 60 60 60 90 120 

Escritório 30 60 60 90 120 

Shopping 60 60 60 90 120 

Escola 30 30 60 90 120 

Hospital 30 60 60 90 120 
Fonte: NBR 14432/2001 
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2.3.2 Método do tempo equivalente 

 

O método do tempo equivalente consiste em relacionar a máxima temperatura do aço, no 

incêndio natural (real), ao tempo associado a essa mesma temperatura na curva do incêndio-

padrão. O emprego deste método é aceito pela NBR 14432/2001, desde que adequado a 

realidade nacional. 

 

Figura 5 − Método do tempo equivalente. 

 
Fonte: Silva e Vargas, 2003. 

 

Por meio do tempo equivalente, previamente calculado, determina-se, na curva do 

incêndio-padrão, a temperatura do aço que corresponderá à sua máxima temperatura no 

incêndio real. Uma vez calculada essa temperatura, pode-se dimensionar a estrutura em situação 

de incêndio (SILVA e VARGAS, 2003). 

 

2.3.3 Edificações isentas de verificação estrutural em incêndio 

 

A resistência ao fogo de uma estrutura e seu comportamento, frente ao fogo, depende de 

uma série de fatores: 

 

 Sistema estrutural - vínculos, carregamento, vão, dimensões da seção transversal do 

perfil; 



22 

 

 Condições de exposição ao fogo – elemento estrutural isolado, integrado com parede, 

misto aço-concreto; 

 Cenário do incêndio real - quantidade e distribuição da carga de incêndio, ventilação, 

tipos de elementos de vedação; 

 Condições de propagação – compartimentação vertical e horizontal, revestimentos de 

piso e parede; 

 Medidas de segurança contra incêndio - chuveiros automáticos, detecção de calor ou 

de fumaça, brigada contra incêndio; 

 Aspectos relacionados ao combate - acessibilidade, fachadas de aproximação, 

qualidade do corpo de bombeiro ou brigada. 

 

A partir dos aspectos apresentados, existem edificações que são isentas, ou seja, não há a 

necessidade de se utilizar de métodos para que ocorra o dimensionamento da resistência ao fogo 

dos componentes que fazem parte da estrutura. Na tabela 02 é especificado as informações que 

caracterizam a isenção de determinadas edificações. 

 

Tabela 2− Exemplos de edificações isentas de verificação de resistência ao fogo segundo a 

NBR 14432 
Área Uso Carga de incêndio 

específica 

Altura Meios de proteção 

≤ 750 m² Qualquer Qualquer Qualquer - 

≤ 1500 m² Qualquer ≤ 1000MJ/ m² ≤ 2 pav. - 

Qualquer Centros 

esportivos/ 

Terminais 

Qualquer ≤ 23 m - 

Qualquer Garagens abertas Qualquer ≤ 30 m - 

Qualquer Depósitos Baixa ≤ 30 m - 

Qualquer Qualquer ≤ 500MJ/ m² Térrea - 

Qualquer Industrial ≤ 1200MJ/ m² Térrea - 

Qualquer Depósitos ≤ 2000MJ/ m² Térrea - 

Qualquer Qualquer Qualquer Térrea Chuveiros Automáticos 

≤ 5000 m² Qualquer Qualquer Térrea Fachadas de aproximação 
Fonte: NBR 14432/2001. 

 

Para a aplicação das isenções, devem ser observadas as exigências de medida de proteção 

ativa e passiva, constantes das normas brasileiras em vigor e de regulamentos de órgãos 

públicos.  

As isenções não se aplicam a edificações cujos ocupantes tenham restrição de mobilidade, 

como no caso de hospitais, asilos e penitenciárias. Em ginásios esportivos, estádios, estações 
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rodoferroviárias e aeroportos, as isenções não se aplicam às áreas que tenham ocupações 

diferentes das áreas de transbordo tais como lojas, restaurantes, depósitos etc. As edificações 

que não se enquadram na isenção devem utilizar um revestimento térmico adequado 

(SOARES,2014). 

 

2.4 NORMAS 

 

As construções metálicas atuais em aço não são tão facilmente destruídas pelo fogo, 

entretanto, um dos pontos mais importantes nos projetos de construção civil é reduzir o risco 

de incêndio e, caso estes ocorram, aumentar o tempo de início de deformação da estrutura, 

conferindo, assim, maior segurança a estas construções. Por isso, a legislação para construção 

civil de vários países estabelece exigências mínimas de resistência ao fogo para os componentes 

estruturais. Estas normas de segurança contra incêndios, em geral, levam em consideração uma 

temperatura crítica na qual o aço perde uma parcela significativa de sua resistência mecânica 

ou atinge um estado limite de deformações ou de tensões, ou seja, uma temperatura que 

represente uma condição de falha, que pode gerar o colapso da estrutura. Usualmente, refere-

se também a um tempo de resistência ao fogo, ou seja, ao tempo para que a temperatura crítica 

ou condição de falha seja alcançada (PANNONI, 2007). 

Atualmente no Brasil, estão vigentes determinadas especificações regulamentadas que 

visam o correto dimensionamento de estruturas metálicas em casos de ocorrência de incêndios. 

Primeiramente são utilizadas normatizações que definem as peças estruturais específicas para 

suportar cargas pré-determinadas, como é visto na NBR 8800.  

Segundo Panonni (2007), as Normas Brasileiras que tratam da segurança estrutural frente 

ao fogo foram aprovadas em 1999: NBR 14432 “Exigências de Resistência ao Fogo de 

Elementos Construtivos de Edificações – Procedimento” e NBR 14323 “Dimensionamento de 

Estruturas de Aço de Edifícios em Situação de Incêndio – Procedimento”, nas quais as duas 

foram atualizadas a fim de enquadrar aspectos que não estavam presentes nas versões 

anteriores. O desempenho requerido para os elementos de construção estrutural (concreto, 

madeira ou aço) ou de compartimentação prescritos na NBR 14432 trata de prevenir o colapso 

estrutural, tornando possível a retirada dos ocupantes, de reduzir os danos às propriedades 

vizinhas e permitir o rápido acesso do Corpo de Bombeiros. 

 

 

 



24 

 

2.4.1 NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios 

 

A NBR 8800/2008 define os princípios gerais que são utilizados a fim de determinar 

projetos à temperatura ambiente acerca do dimensionamento de estruturas metálicas diversas, 

como coberturas, vigas e pilares, bem como estruturas mistas, que contém tanto aço como 

concreto em sua formulação. 

 

2.4.1.1 Peças comprimidas 

 

É denominado coluna as peças submetidas a compressão centrada, podendo ser 

encontradas em diversos modelos estruturais como componentes de treliças, sistemas de 

travejamento e em pilares de sistemas contraventados de edifícios. Ao contrário da tração, que 

tende a retificar as peças reduzindo os efeitos de possíveis curvaturas iniciais, o esforço de 

compressão faz com que eles sejam atenuados. Onde os deslocamentos laterais sofridos pela 

peça são conhecidos como flambagem por compressão, reduzindo a capacidade de carga da 

estrutura (PFEIL, 2013). 

 

Figura 6 − Perfil metálico sob cargas de compressão 

 
Fonte: Mendes, 2004. 
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Para a determinação do esforço resistente de projeto (Nc,Rd), para hastes metálicas, 

considerando flambagens globais e locais, é utilizada a equação 1: 

 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝜒 𝑄 𝐴𝑔 𝑓𝑐

𝛾𝑎1
                                                                                             (Eq. 1) 

 

Onde:  

χ representa a instabilidade global da peça; 

 Q representa a instabilidade local; 

 Ag representa a área da seção transversal bruta da haste; 

 fc é a tensão resistente à compressão simples 

 a1é o coeficiente de ponderação definido pela Figura 7. 

 

Figura 7 − Valores do coeficiente parcial de segurança, aplicado às resistências 

 
Fonte: NBR 8800, 2008. 

 

2.4.1.2 Flambagem local e global 

 

É denominado flambagem local a flambagem das placas que compõem um determinado 

perfil comprimido, apresentando deslocamentos laterais em forma de ondulações. Alguns 

critérios determinam a presença de flambagem local nas peças durante o dimensionamento, 

analisando a relação do limite de esbeltez, representado por b/t, onde b é a largura da peça, e t 

é a sua espessura. Essa relação tem a intenção de determinar previamente se a peça estrutural 

apresenta esbeltez considerável, sendo comparada com a esbeltez limite, a qual é definida pela 
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Figura 8, impedindo assim que a flambagem local ocorra antes do escoamento do material 

(NBR 8800, 2008). 

A redução na capacidade de carga das colunas devido à ocorrência de flambagem local, 

é definida pela norma como sendo a letra Q, e as expressões para sua determinação são definidas 

através da análise separada das placas que compõem o perfil, onde as placas não enrijecidas 

possuem um bordo apoiado e outro livre, denominadas como placas AL. Já as placas enrijecidas 

possuem os dois bordos apoiados, denominadas placas tipo AA (PFEIL,2013). O seu 

equacionamento é dado pela seguinte expressão:  

 

𝑄 = 𝑄𝑠 𝑄𝑎                                                                                                      (Eq. 2) 

 

Onde: Qs é a parcela definida pela análise das placas não enrijecidas, definidas pela Figura 9; 

          Qa é definida pelas análises das placas enrijecidas, determinadas pelas seguintes 

expressões: 

 

𝑄𝑎 =  
𝐴𝑒𝑓

𝐴𝑔
                                                                                                                       (Eq. 3) 

 

Onde Aef  é a área efetiva da placa, definida pela seguinte equação: 

 

𝐴𝑒𝑓 =  𝐴𝑔 − ∑(𝑏 − 𝑏𝑒𝑓)                                                                                           (Eq. 4) 

 

Onde bef é a largura efetiva da placa, indicada pela equação 5: 

 

𝑏𝑒𝑓 = 1,92𝑡√
𝐸

𝜎
[1 −

𝑐𝑎

𝑏 𝑡⁄
√

𝐸

𝜎
]  ≤ 𝑏                                                                            (Eq. 5) 

 

Onde:  E é o módulo de elasticidade do aço; 

 σé a tensão nominal de compressão, podendo ser definido como sendo fy; 

 ca possui valor de 0,34 para placas rígidas em geral e 0,38 para mesas ou almas  de 

seções tubulares retangulares ou quadradas. 
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Caso os valores de esbeltez se apresentem como sendo menores que os limites, os 

coeficientes relacionados a flambagem local não modificam o valor final da força resistente, 

apresentando um valor unitário. 

 

Figura 8 − Valores limites de b/t em chapas componentes de perfis em compressão axial 

 
Fonte: NBR 8800, 2008. 

 

Figura 9 − Expressões do fator Qs, aplicáveis a placas não enrijecidas. 

 
Fonte: Pfeil, 2008. 
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Já a flambagem global, de forma geral, relaciona a variação de resistência de uma coluna 

comprimida, em função do índice de esbeltez, sendo analisado primeiramente o comprimento 

de flambagem, que nada mais é que a distância entre pontos de momento nulo. Seu valor 

aplicado é determinado pelo produto entre o comprimento da estrutura e o parâmetro de 

flambagem, definido pela letra k, dado pela Figura 10. 

 

Figura 10 − Comprimentos de flambagem lfl = k l. 

 
Fonte: NBR 8800, 2008. 

 

O equacionamento que define o parâmetro de redução da resistência devido a flambagem 

global, dado pela letra  é determinado pela análise do índice de esbeltez reduzido (λ0): 

 

𝜆0 = √
𝑄 𝐴𝑔 𝑓𝑦

𝑁𝑒
                                                                                                                (Eq. 6) 

 

Caso  λ0  ≤ 1,5:   𝜒 = 0,658𝜆0
2

                                                                                                                                          (Eq. 7) 

               λ0  > 1,5:  𝜒 =
0,877

𝜆0
2                                                                                                   (Eq. 8) 

 

Onde: Q é o parâmetro relacionado a flambagem local; 

 fy é a resistência ao escoamento do aço; 
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Ne é a força axial de flambagem, obtida através do comparativo entre as fórmulas 

indicadas a seguir: 

 

𝑁𝑒 = min (𝑁𝑒𝑥 , 𝑁𝑒𝑦 , 𝑁𝑒𝑧)                                                                               (Eq. 9) 
 

 

Onde:  𝑁𝑒𝑥 =
𝜋2𝐸𝐼𝑥

(𝑘𝑥𝐿𝑥)2
                                                                                      (Eq. 10) 

 

          𝑁𝑒𝑦 =
𝜋2𝐸𝐼𝑦

(𝑘𝑦𝐿𝑦)
2                                                                                      (Eq. 11) 

 

          𝑁𝑒𝑧 =
1

𝑟0
2 [

𝜋2𝐸𝐶𝑤

(𝑘𝑧𝐿𝑧)2
+ 𝐺𝐽]                                                                       (Eq. 12) 

 
 

I: inércia da peça 

k: parâmetro de flambagem; 

L: comprimento do perfil; 

Cw: constante de empenamento 

G: módulo de elasticidade transversal do aço; 

J: inércia a torção. 

 

2.4.2 NBR 14432/2001 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 

edificações – Procedimento. 

 

A NBR 14432/2001 fornece os requisitos mínimos de resistência ao fogo recomendados 

para as estruturas de uma edificação, independentemente do material do qual ela é constituída. 

A legislação de cada região pode prever exigências diferentes da Norma Brasileira e devem ser 

consultadas sempre que for necessário (MENDES, 2004). 

Segundo a NBR 14432 (2001) é estabelecido as condições a serem atendidas pelos 

elementos estruturais e de compartimentação que fazem parte da edificação para que, em 

situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural. Para os elementos que o constituem 

estruturalmente, devem ser atendidos requisitos de estanqueidade e isolamento por um tempo 

suficiente para possibilitar:  
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 Fuga dos ocupantes da edificação em condições de segurança;  

 Segurança das operações de combate ao incêndio;  

 Minimização de danos a edificações adjacentes e à infraestrutura pública. 

 

Para a determinação do intervalo de tempo que é necessário para a estrutura suportar as 

cargas extras que ocorrem devido ao aumento da temperatura ambiente, foram determinadas 

curvas que relacionam a temperatura do elemento estrutural com o tempo necessário para que 

ocorra a sobrevida da edificação em situação de incêndio.  

A curva relaciona-se com os incêndios, porém eles são fenômenos que dependem de um 

grande número de parâmetros, o que os torna essencialmente aleatórios. E graças a diversidade 

de fatores que podem influenciar na curva de incêndios reais, convencionou-se a adoção de 

curvas de incêndio padronizadas para servir como modelo para análises experimentais, 

utilizadas em estudos onde não haja parâmetros precisos relativos às temperaturas envolvidas. 

 Esta curva é adotada para determinar, em ensaios, o comportamento de elementos 

construtivos ao fogo e é denominada de incêndio-padrão. Sua principal característica é possuir 

apenas um ramo ascendente, ou seja, a temperatura dos gases é sempre crescente com o tempo 

e, além disso, independente das características do ambiente e da carga de incêndio (SILVA et 

al, 2006). 

 

Figura 11 − Curva de Incêndio-padrão. 

 
Fonte: Pignatta, 2007. 

 

A equação que define a elevação padronizada de temperatura em função do tempo, é dada 

pela seguinte expressão: 
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𝜃𝑔 =  𝜃0 + 345log (8𝑡 + 1)                                                                 (Eq. 13) 

 

Onde: 

t é o tempo, em minutos; 

é a temperatura do ambiente antes do início do aquecimento, em graus Celsius, geralmente 

tomada igual a 20°C; 

gé a temperatura dos gases, em graus Celsius, no instante t. 

 

No eixo das abcissas da curva presente na Figura 11, está presente o TRRF, definido pela 

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

ao incêndio-padrão. Seus valores são analisados na norma por métodos explicados 

anteriormente, onde a tabela completa para a análise tabular está presente no anexo A deste 

trabalho. 

 

2.4.3 NBR 14323/2013 – Dimensionamento de estruturas de aço e de estruturas mistas 

aço-concreto de edifícios em situação de incêndio. 

 

O dimensionamento utilizado para a determinação de proteções térmicas, a fim de 

promover um período de tempo maior à estrutura frente a incêndio, é realizado com o auxílio 

da NBR 14323/2013, que tem por base o método dos estados limites, que fixa as condições 

exigíveis para o dimensionamento em situação de incêndio de estruturas de aço e de estruturas 

mistas aço-concreto de edifícios, feitas com perfis laminados, perfis soldados não-híbridos e 

perfis formados a frio, com ligações executadas com parafusos ou soldas, ou ainda com ligações 

mistas. 

Entende-se por dimensionamento em situação de incêndio a verificação da estrutura, com 

ou sem proteção contra incêndio, no que se refere à estabilidade e à capacidade resistente aos 

esforços solicitantes em temperatura elevada, a fim de se evitar o seu colapso em condições que 

prejudiquem a fuga dos usuários da edificação e, quando for o caso, prejudiquem a aproximação 

e o ingresso de pessoas e equipamentos para as ações de combate ao fogo, aumentem o risco de 

propagação do fogo ou de calor e o risco à vizinhança. Esta Norma se aplica a edifícios 

destinados à habitação, aos usos comercial e industrial e a edifícios públicos, cujas estruturas 
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tenham sido dimensionadas à temperatura ambiente de acordo com as normas brasileiras 

aplicáveis (NBR 14323, 2013).  

Segundo ela prescreve equações para o dimensionamento com base em um método 

simplificado, bem como uma curva que descreve a variação da temperatura dos gases ao longo 

do tempo, denominada Incêndio-Padrão. 

Segundo a NBR 14323 (2013), inicialmente, as combinações de ações para os estados 

limites últimos em situação de incêndio devem ser consideradas como combinações últimas 

excepcionais e obtidas de acordo com a NBR 8681/2003. Deve-se considerar que as ações 

transitórias excepcionais, ou sejam, aquelas decorrentes da elevação da temperatura na estrutura 

em virtude do incêndio, têm um tempo de atuação muito pequeno. Desta forma, as combinações 

de ações podem ser expressas por três formas: 

 

 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 (por exemplo, edificações residenciais, de acesso restrito): 

 

∑ 𝛾𝑔𝑖𝐹𝐺𝑖,𝑘 + 𝐹𝑄,𝑒𝑥𝑐 + 0,21𝐹𝐺𝑘
𝑛
𝑖=1                                                      (Eq. 14) 

 

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

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

(por exemplo, edificações comerciais, de escritórios e de acesso público): 

 

∑ 𝛾𝑔𝑖𝐹𝐺𝑖,𝑘 + 𝐹𝑄,𝑒𝑥𝑐 + 0,28𝐹𝐺𝑘
𝑛
𝑖=1                                                      (Eq. 15) 

 

 Em bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens: 

 

∑ 𝛾𝑔𝑖𝐹𝐺𝑖,𝑘 + 𝐹𝑄,𝑒𝑥𝑐 + 0,42𝐹𝐺𝑘
𝑛
𝑖=1                                                      (Eq. 16) 

 

Onde:    FGi,k é o valor característico das ações permanentes diretas; 

  FQ,exc é o valor característico das ações térmicas decorrentes do incêndio; 

  FGk é o valor característico das ações variáveis decorrentes do uso e ocupação 

da edificação; 
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  γg é o valor do coeficiente de ponderação para as ações permanentes diretas, igual 

a 1,0 para ações permanentes favoráveis e dado pela Figura 12 ou, opcionalmente, pela Figura 

13 para ações permanentes desfavoráveis. 

 

Figura 12 − Coeficientes γg para ações permanentes diretas consideradas separadamente. 

 
Fonte: NBR 14323, 2013. 

 

Figura 13 − Coeficientes γg para ações permanentes diretas agrupadas. 

 
Fonte: NBR 14323, 2013. 

 

Determinados parâmetros utilizados para o dimensionamento das peças comprimidas em 

situação de incêndio possuem as mesmas características das apresentadas pelas peças sujeitas à 

temperatura ambiente, segundo a norma NBR 8800. Outros parâmetros são acrescentados, 

como podemos ver na equação para o cálculo da força resistente de projeto a seguir, onde pode 

ser definida seguindo dois critérios: 

 

 Perfis não sujeitos a flambagem local: 

 

𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑 = 𝑋𝑓𝑖𝑘𝜎,𝜃𝐴𝑔𝑓𝑦                                                                                     (Eq. 17) 

 

Onde:  Xfi : é o fator de redução associado à compressão em incêndios; 

 k: fator de redução da resistência ao escoamento do aço em incêndios; 

 Ag : área bruta; 

 fy : resistência ao escoamento do aço. 
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 Perfis sujeitos a flambagem local: 

 

𝑁𝑓𝑖,𝑅𝑑 = 𝑋𝑓𝑖𝑘𝜎,𝜃𝐴𝑒𝑓𝑓𝑦                                                                                               (Eq. 18) 

 

Onde: Af : área efetiva, onde a equação foi mostrada no item 2.4.1.2. 

 

Já os fatores de redução que são utilizados no dimensionamento das forças, são obtidos 

pelas seguintes equações: 

 

𝑘𝜎,𝜃 = 𝑓𝑦,𝜃 𝑓𝑦                                                                                                                (Eq. 19) 

 

Onde fy,θ  é resistência ao escoamento dos aços laminados em temperatura elevada. 

 

𝑋𝑓𝑖 =
1

𝜑0,𝑓𝑖+√𝜑²0,𝑓𝑖−𝜆²0,𝑓𝑖

                                                                                              (Eq. 20) 

 

Com 

 

𝜑0,𝑓𝑖 = 0,5(1 + 𝛼𝜆0,𝑓𝑖 + 𝜆²0,𝑓𝑖)                                                                             (Eq. 21) 

 

Sendo λo,θ o índice de esbeltez reduzido em situação de incêndio, dado por: 

 

𝜆0,𝑓𝑖 =  
𝜆0

0,85
                                                                                                                   (Eq. 22) 

 

O valor de 0,85 é utilizado devido a um acréscimo do limite de esbeltez (calculado 

segundo a NBR 8800) em temperaturas elevadas. 

Para que o elemento estrutural de aço não sofra o colapso durante a ação térmica, é 

necessária que sua temperatura seja inferior a temperatura crítica. Este critério é denominado 

de verificação no domínio da temperatura. Dessa forma, a segurança das estruturas é atendida, 

em situação de incêndio, quando a temperatura atuante nos elementos estruturais de aço é 

inferior a temperatura que promove o colapso estrutural, ou seja, a temperatura crítica (VIEIRA 

et al, 2016).  

A seguinte condição representa a verificação da segurança através da análise da 

temperatura.  
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𝜃𝑎 ≤ 𝜃𝑐𝑟 

 

Onde: 𝜃𝑎 é a temperatura do aço; 

           𝜃𝑐𝑟 é a temperatura crítica. 

 

O valor da temperatura crítica é encontrado através da seguinte fórmula: 

 

𝜃𝑐𝑟 = 𝜃2 − (𝑘𝜎,𝑐𝑟 − 𝑘𝜎,𝜃2)
𝜃2−𝜃1

𝑘𝜎,𝜃1−𝑘𝜎,𝜃2
                                                                  (Eq. 23) 

 

Onde: 

𝜃1 é a temperatura menor no intervalo encontrado; 

𝜃2 é a temperatura maior no intervalo; 

K, 𝜃1 é o fator de redução referente a temperatura menos elevada; 

K, 𝜃2 é o fator de redução referente a temperatura mais elevada. 

 

Para a determinação dos intervalos entre as temperaturas necessárias para o cálculo da 

temperatura crítica, têm-se os valores dos fatores de redução apresentado na Figura 14: 

 

Figura 14 − Fatores de redução para o aço. 

 
Fonte: NBR 14323, 2013. 
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A determinação da temperatura do aço em situações de incêndio é de suma importância, 

pois com a sua obtenção, é analisado a necessidade de dispositivos de proteção contra altas 

temperaturas de forma prévia. Sua resolução é dada pela seguinte equação: 

 

                                                                                             (Eq. 24) 

 

Onde:  

ksh é o fator de correção para efeitos de sombreamento; 

u/Ag é o fator de massividade para elementos estruturais de aço sem revestimento contra 

o fogo; 

u é o perímetro exposto ao incêndio do elemento estrutural de aço; 

Ag é a área bruta da seção transversal do elemento estrutural de aço; 

ρa é a massa específica do aço; 

ca é o calor específico do aço; 

φ é o fluxo de calor por unidade de área; 

Δt é o intervalo de tempo. 

 

O fator de correção para sombreamento visto na equação anterior possui especificidades 

quanto ao valor utilizado para a determinação dos cálculos. Ele é caracterizado por atuar em 

perfis côncavos, em seções transversais H ou I, sendo causado pela obstrução local da radiação 

térmica devido o formato do perfil do aço, como pode ser visto na Figura 15: 

 

Figura 15 − Efeito de sombreamento. 

 
Fonte: NBR 14323, 2013. 
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A equação utilizada para o cálculo desse fator está presente a seguir: 

 

𝑘𝑠ℎ = 0,9
(𝑢 𝐴𝑔⁄ )𝑏

(𝑢 𝐴𝑔⁄ )
                                                                                  (Eq. 25)         

 

Onde: (u/Ag)b é o valor do fator de massividade, definido como a relação entre o 

perímetro exposto ao incêndio de uma caixa hipotética que envolve o perfil e a área da seção 

transversal do perfil; 

(u/Ag) é o fator de massividade para elementos estruturais de aço sem 

revestimento contra o fogo. 

 

Caso o tempo, temperatura ou até mesmo a resistência da estrutura submetida ao fogo 

não sejam suficientes para a segurança dos moradores ou das pessoas que usufruem da 

edificação, meios de sobrevida são indicados para a aplicação nos elementos estruturais. 

Diversos tipos de revestimentos podem ser utilizados, e novamente é necessário a verificação 

dos critérios submetidos pela norma, como é indicado a seguir: 

 

                                                  (Eq. 26) 

 

Onde:  

um/Ag é o fator de massividade para elementos estruturais envolvidos por material de 

revestimento contra fogo 

um é o perímetro efetivo do material de revestimento contra fogo 

cm é o calor específico do material de revestimento contra fogo 

tm é a espessura do material de revestimento contra fogo 

𝜃𝑎,t é a temperatura no aço, no tempo t 

𝜃g,t é a temperatura dos gases, no tempo t 

ρm  é a massa específica do material de revestimento contra fogo 

λm  é a condutividade térmica do material de revestimento contra fogo 
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2.5 MATERIAIS DE REVESTIMENTO TÉRMICO CONTRA INCÊNDIO 

 

Para a proteção correta das edificações em situações de incêndio, determinadas medidas 

de prevenção são adotadas, tanto nos estágios iniciais da execução das construções, como após 

a execução dos componentes estruturais. Essas medidas podem se classificar como sendo ativas 

ou passivas. 

As medidas ativas são aquelas que preveem a execução de meios adequados para a 

salvação das pessoas, começando desde a confecção do projeto arquitetônico, como a criação 

de corredores e escadas amplas, que permitem a fuga dos moradores de forma segura, como 

também a criação de zonas livres de fumos em determinados compartimentos, impedindo a 

intoxicação devido a queima dos compartimentos. Estas medidas também visam reduzir a 

probabilidade de ocorrência de incêndios severos, através da atuação em suas causas acidentais 

e da detecção de focos e limitações das possibilidades de propagação (PANNONI, 2007). 

 

Figura 16 − Escada de segurança de saídas de emergência. 

 
Fonte: AeC, 2016. 

 

Já as medidas de proteção passivas visam reduzir a probabilidade de colapso das 

estruturas sempre que ocorra um incêndio severo. Esta probabilidade depende da resistência ao 

fogo, a qual compreende três aspectos, ou seja, a capacidade resistente da estrutura, a sua 

integridade perante ao fogo e a sua capacidade de isolamento térmico, onde devem ser 

observados para os vários elementos estruturais que compõem a construção. A capacidade 

resistente da estrutura vai depender fortemente do comportamento do material estrutural 

utilizado, ou seja, do grau de variação de suas propriedades físicas e mecânicas com a 

temperatura. Porém os aços estruturais (assim como outros materiais) sofrem reduções 

progressivas em sua resistência mecânica quando submetidos a condições de trabalho em 

temperaturas superiores à ambiente. Neste sentido, a utilização na construção metálica, de aços 

menos sensíveis às altas temperaturas ou de mecanismos adequados, por exemplo, utilização 

de películas protetoras nos elementos estruturais, para a melhoria de sua capacidade de 

isolamento térmico, também constituem medidas de proteção passiva (PANNONI, 2007). 
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Segundo Silva e Vargas (2003), a solução mais frequentemente empregada para evitar o 

aumento excessivo da temperatura das estruturas de aço em situação de incêndio é revesti-las 

com materiais de proteção térmica (Passiva). Em termos gerais, esses materiais devem 

apresentar:  

 Baixa massividade especifica aparente; 

 Baixa condutividade térmica; 

 Alto calor especifico; 

 Adequada resistência mecânica (quando exposta ao impacto); 

 Garantia de integridade durante a evolução do incêndio; 

 Custo compatível 

Além disso, três tipos de proteções passivas são utilizados mais comumente nos processos 

de proteção contra o incêndio em estruturas metálicas, que são as placas de gesso, a argamassa 

projetada e a tinta intumescente, onde na Tabela 3 serão apresentadas comparações entre elas: 

 

Tabela 3 − Comparativo entre as três principais soluções de proteção para Estrutura metálica. 

 PLACA DE GESSO ARGAMASSA 

PROJETADA 

TINTA INTUMESCENTE 

Vantagens - Instalação limpa 

- TRRF até 120 

minutos 

 

- Baixo custo 

- Resistência Térmica e 

acústica 

-TRRF até 240 minutos 

 

- Facilidade na manutenção / 

limpeza 

- Arquitetura permanece 

aparente 

- Leve e fino 

- Otimiza o espaço da 

construção 

- Permite acabamento da cor 

desejada 

- Não retém sujeiras 

-TRRF até 120 minutos 

 

Desvantagens - Esconde a estrutura 

metálica 

- Sem flexibilidade 

para acompanhar as 

estruturas 

- Demora para 

instalação das placas 

- Espessuras muito 

elevadas, necessitando 

em alguns casos, 

redimensionamento 

das cargas estruturais. 

 

- Fragilidade ao contato 

físico 

- Aplicação gera muita 

sujeira 

- Dificuldade em manter 

as mesmas espessuras 

- Aparência não 

agradável 

- Requer mais espaço 

 

- Requer aplicadores 

qualificados 

- Verificação de qualidade da 

aplicação 

- Tempo de secagem maior 

- Deve haver compatibilidade 

com primer utilizado 

 

Fonte: CKC Fire protection, 2015. 
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2.5.1 Argamassa projetada 

 

A argamassa é uma mistura homogênea de agregados miúdos, aglomerantes inorgânicos 

e água, que possuem propriedades de aderência e endurecimento. Deste modo, existem diversos 

tipos de argamassas de revestimentos, que podem ser classificadas quanto a sua composição, 

função ou modo de aplicação. São produtos com alto conteúdo de aglomerantes que, quando 

misturados com água, geram uma massa fluida que pode ser bombeada. São apresentados como 

produtos de baixa, média ou alta densidade, e são constituídos basicamente de gesso 

(aproximadamente 80% do peso seco), cimento Portland (em materiais de média e alta 

densidade), resinas acrílicas e cargas inertes, tais como poliestireno expandido, celulose e 

preservantes (SILVA, 2016). Esse tipo de material possui diversas vantagens em relação a sua 

utilização, bem como certas desvantagens identificadas na Tabela 04. 

 

Tabela 4 − Vantagens e desvantagens da utilização da argamassa projetada. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Menor custo dentre os materiais de proteção. Aspecto visual rústico. 

Maior velocidade de aplicação, gerando 

maior produtividade. 

Baixa resistência a impactos mecânicos. 

Dispensa a necessidade de tratamento 

superficial e primer. 

Não deve permanecer exposto à intempéries. 

Durabilidade equivalente à vida total da 

edificação. 

Dificuldade na pintura. 

 30 dias para a sua completa secagem. 

Fonte: Dias, 2002. 

 

Para aplicações típicas em interiores, onde o aço será enclausurado em um ambiente 

controlado, a utilização de um primer é, de modo geral, desnecessária. Exceções são as áreas 

de alta umidade, como piscinas, lavanderias, cozinhas, etc. Nestas, é recomendado o uso de 

primers para a proteção contra a corrosão e, eventualmente, pode ser necessária a adoção de 

uma ponte de aderência, que consiste de uma base acrílica solúvel em água. Aços não pintados 

apresentam a melhor condição de aderência dos materiais, dispensando a utilização de 

elementos de ancoragem, salvo peças de excessiva altura. Nestas, a utilização de algum tipo de 

ancoragem mecânica pode ser necessária, como por exemplo, a utilização de telas de fixação 

(PANNONI, 2007). 

Segundo Soares (2014), as argamassas devem ser aplicadas imediatamente após 

concretagem das lajes. A aplicação em fase posterior pode implicar em diminuição da 
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produtividade, pois podem ocorrer interferências com outras etapas da obra e custos com 

limpeza. 

 Quando a temperatura ambiente atinge valores entre 90 e 150o C, as ligações químicas 

existentes no gesso hidratado começam a se romper, liberando água de hidratação. A proteção 

se dá devido a fatores também relacionados com a massa do produto e seu índice de vazios. 

Esta reação absorve a energia do fogo, que seria conduzida ao aço. Este processo permite ao 

aço manter uma temperatura relativamente baixa por 20 a 30 minutos durante a primeira hora 

crítica do incêndio. A mesma consideração é aplicada para placas de gesso acartonado 

(MENDES, 2004). 

 

Figura 17 − Argamassa projetada em estruturas. 

 
Fonte: Anti-chamas, 2014. 

 

2.5.2 Placa de gesso acartonada 

 

São semelhantes às placas de gesso convencional, porém, em sua estrutura interna é 

incorporado fibras de vermiculita e vidro, garantindo ao material características importantes no 

que diz respeito à proteção das peças metálicas ou retardando o colapso total da edificação. 

O custo dessas placas rígidas com adições se torna maior quando comparadas com as placas 

convencionais “dry-wall”, possuindo excelente acabamento após a sua aplicação, garantindo 

estética, além de fornecer conforto acústico e podem ser utilizadas como paredes de 

compartimentação corta-fogo (MENDES ,2004), como pode ser visto na Figura 18. 

 Soares (2014) comenta que o gesso é o sulfato de cálcio que, no estado seco, contém 

cerca de 20% de água cristalizada. A água existente em sua constituição absorve calor para se 

vaporizar. Ao absorver grande quantidade de calor, o gesso retarda o aquecimento do perfil de 
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aço, funcionando assim como material de proteção térmica. Já a vermiculita é utilizada como 

uma massa selante, para poros e tubulações, que na presença do calor, por motivo de fogo, se 

expande, vedando também, a fumaça e o excesso de calor (ALMEIDA et al, 2015). 

Elas não podem permanecer expostas a intempéries devido a quantidade considerável 

de gesso presente em sua estrutura. Elas apresentam condutividade térmica de 0,15 W/m.K e 

calor específico de 1200 J/Kgo C. 

 

Figura 18 − Placa de gesso acartonado. 

 
Fonte: Anti-chamas, 2014. 

 

2.5.3 Tinta intumescente 

 

Segundo Pannoni (2007), a primeira patente é de 1938, tendo seu uso aumentado, em 

todos os países, nas últimas décadas. As tintas intumescentes são materiais aplicados na 

superfície do perfil que reagem ao calor, onde aproximadamente a 200/250ºC intumescem, ou 

seja, iniciam um processo de expansão volumétrica. A tinta expande sua espessura inicial 

aplicada quando aquecida (em torno de 60 vezes), produzindo uma massa de origem carbônica, 

que protege qualquer substrato sobre o qual o revestimento tenha sido aplicado, exemplificado 

na figura 20. 

Os revestimentos intumescentes possuem uma espessura de película seca menor do que 

3 mm e possuem de modo geral, 3 componentes: um primer, a tinta intumescente (a fase que 

reage) e um selante (a pintura de acabamento), sendo que em alguns casos o primer ou o 

acabamento podem não ser necessários. São materiais que fornecem excelente acabamento. 

Contudo, têm preço elevado e devem ser utilizados com cautela para não inviabilizarem 

economicamente o empreendimento (SOARES, 2014). 

A aplicação da tinta inicia-se com a preparação da superfície do aço por meio de jato de 

areia, granalha de aço ou lixamento mecânico, sendo fundamental remover qualquer substância 

indesejada, como carepas de laminação e soldagem, graxas ou gorduras. Posteriormente, aplica-
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se uma demão de primer epóxi compatível, com espessura de 50 a 60 µm, com uma segunda 

demão que deverá ser aplicada no local da edificação após a montagem. A tinta intumescente é 

aplicada por meio de spray, pincel ou rolo, em várias demãos, até atingir a espessura necessária 

para a proteção passiva. É importante fazer um intervalo de 8 a 24 horas entre a aplicação das 

demãos (MENDES, 2004).   

Os métodos mais usados para aplicação de tintas são: trincha, rolo, pistola convencional 

e pistola “airless spray”. A finalidade desses métodos é a mesma, ou seja, aplicar a tinta para 

obtenção de um filme uniforme sobre a superfície (SOARES, 2014), onde pode ser visto na 

Figura 19. 

 

Figura 19 − Tinta intumescente aplicada nas peças estruturais. 

 
Fonte: Mendes, 2004. 

 

Figura 20 − Processo de queima da tinta intumescente. 

 
Fonte: Pannoni, 2014. 
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2.5.4 Espessuras dos materiais para proteção. 

 

 Para a correta utilização do material que será empregado em estruturas para a prevenção 

de danos severos decorrido de incêndios, as espessuras da proteção devem ser baseadas em 

estudos concretos em relação a sua eficácia. Os fabricantes destes produtos apresentam 

catálogos técnicos que fornecem a espessura necessária para a proteção passiva, a partir de 

ensaios laboratoriais, em função de certos parâmetros, principalmente o TRRF (MENDES apud 

SILVA, 2004).  

 Estes catálogos são chamados de Cartas de Cobertura, podendo variar de acordo com o 

material escolhido e dos procedimentos realizados pelos fabricantes. A Tabela 5 apresenta os 

valores das espessuras das argamassas e placas de gesso de forma simplificada, estando presente 

os valores mínimos e máximos que podem ser aplicados segundo a literatura utilizada. 

 

Tabela 05 − Espessura dos materiais do proteção. 

Materiais Espessura mínima (mm) Espessura máxima (mm) 

Argamassa Projetada 10 50 

Placa de Gesso 25 100 
Fonte: Mendes, 2004. 

 

 Os valores da espessura aumentam a medida que o tempo requerido se eleva, bem como 

a área exposta ao incêndio também aumenta, que no caso é representada pelo fator de 

massividade. 

 

2.6 OTIMIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

2.6.1 Definição 

 

Em problemas correntes nas diversas áreas das engenharias, é possível identificar uma 

infinidade de soluções capazes de atender à todas as especificações de projetos diversos. Em 

um problema de otimização deseja-se obter um projeto ótimo, maximizando ou minimizando 

uma função, adotada como medida quantitativa do desempenho do sistema analisado, 

denominada função objetivo. A maioria dos problemas de otimização são formulados em 

termos de parâmetros e restrições onde eles devem ser escolhidos para descrever o projeto de 

uma estrutura e são conhecidos como variáveis de projeto, enquanto que as restrições, impostas 

para que o projeto seja admissível, são conhecidas como condições de restrição (SACOMAN, 
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2012).     Os conceitos relacionados aos métodos utilizados na otimização de determinadas 

equações são descritos por Sias (2014): 

 

 As variáveis de projeto são as características que têm seu valor modificado de acordo 

com a modelagem do processo de otimização; 

 As restrições são as situações limites na qual o problema estudado não pode infringi-

las, ou seja, os valores da solução devem estar contidos num espaço limitado pelas 

restrições; 

  A função objetivo é o resultado da modelagem do problema. É a função na qual está 

contida todas as variáveis do projeto para se chegar num valor objetivo; 

  A solução ótima é aquela que, dentre todo o conjunto possível de soluções, possui o 

melhor valor para a função objetivo em estudo. Este pode ser o maior ou menor dentre 

todos, dependendo do tipo de análise que está sendo feita; 

 O espaço de busca é o conjunto de todas as soluções viáveis para o problema, delimitado 

pelas restrições impostas. 

 

 A modelagem e a solução de projetos são, em geral, desenvolvidas por profissionais que 

nem sempre têm conhecimentos sobre otimização e, desta forma, limitam-se a resolver o 

problema de forma clássica, ou seja, utilizando os conceitos e os algoritmos para solução desses 

projetos, os quais podem ser de qualquer área do conhecimento. Desta forma, para qualquer 

tipo de projeto, o que o projetista realmente faz é uma verificação dos valores impostos para os 

parâmetros do projeto, com relação aos seus limites, os quais são relacionados às equações dos 

problemas ou às próprias variáveis. Para aqueles que já são, ao menos, iniciados em otimização, 

é fácil entender que o projetista verifica se a solução pertence à região viável descrita pelas 

restrições do projeto (RODRIGUES JR, 2005). 

 

2.6.2 Utilização do Excel como Software otimizador 

 

    Como forma de otimizar processos ou materiais que possam influir no custo final de 

projetos em geral, métodos avançados são utilizados para esse determinado fim. Um deles 

refere-se à programação de problemas em softwares diversos, sendo resolvidos de forma linear 

ou não linear. 
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A Programação Linear (PL) pode ser aplicada nas mais diferentes áreas, caracterizada pela 

maximização ou minimização de alguma combinação de variáveis. Problemas de programação 

linear são resolvidos com a ajuda de computadores, mais precisamente, com a utilização de 

softwares, e dentre os existentes destaca-se o Solver, devido à facilidade de utilização e por 

estar disponível a todos os usuários do Excel. Além disso, o Excel é uma poderosa ferramenta 

capaz de realizar cálculos e sistematizar dados, que vai além de construir planilhas de controle 

de despesas domésticas ou relatórios sobre um projeto, possibilitando assim integrar e 

automatizar sistemas inteiros de gerenciamento de empresas e indústrias, sendo eficaz no 

desenvolvimento de aplicações. Pode-se trabalhar com um grupo de células relacionadas direta 

ou indiretamente com a fórmula na célula destino, ajustando os valores nas células variáveis a 

serem especificadas. Pode-se aplicar restrições para valores que o Solver poderá usar no 

modelo, e as restrições podem se referir às outras células que afetem a fórmula da célula destino 

(ROCHA NETO e ZANELLA, 2007). 

A utilização do solver no Excel é determinada a partir do método que será adotado para a 

resolução do problema, onde cada um possui uma forma de chegar a solução mais viável. Os 

três tipos mais utilizados segundo Nogueira (2016) são: 

 O método Simplex LP é usado se o objetivo e restrições são funções lineares das 

variáveis de decisão, ou seja, quando o declive é constante. Este é o algoritmo a usar 

para problemas de otimização linear; 

 O método GRG, caso o objetivo e restrições resultam de funções não lineares das 

variáveis de decisão. Usa-se este método quando a célula objetivo e as células de 

restrições são calculadas a partir de uma operação matemática que envolve potências, 

cálculo exponencial ou trigonométrico sobre as variáveis de decisão; 

 O método Evolutionary Solver, se a célula objetivo e as células de restrições são 

determinados a partir de funções cujos resultados variam de forma abrupta. 

 A proposta inicial seria a utilização do método evolucionário pelo Solver para a 

otimização do problema em questão, devido ele se tratar de uma natureza discreta. Porém a não 

linearidade e a exigência da aplicação de métodos iterativos ocasionou na adoção de planilhas 

criadas no próprio Excel, para que fosse possível a continuidade da otimização mesmo sem a 

adoção de métodos numéricos para a pesquisa. O modelo utilizado para a criação da planilha 

eletrônica pode ser visto pelo fluxograma apresentado no Anexo C, onde é definido o passo a 

passo utilizado para a verificação da isenção do perfil ou a necessidade de proteção. 
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3 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

3.1 PERFIS UTILIZADOS 

 

Para a análise do dimensionamento dos perfis e da proteção contra o incêndio, foram 

utilizados os dados de perfis do tipo I laminados, onde a lista dos dados geométricos da seção 

da peça está contida no Anexo B deste trabalho. As caracterizações acerca da geometria da 

seção transversal das colunas estão simplificadas na Figura 21: 

 

Figura 21 − Características geométricas do Perfil I. 

 
Fonte: Sobrinho, 2016. 

 

3.2 OTIMIZAÇÃO 

 

A otimização realizada pela planilha no Excel foi feita a partir de tabelas criadas que 

relacionam a espessura do material, considerando os limites impostos, com o acréscimo da 

temperatura no perfil metálico. É realizado a partir da obtenção desses valores a menor 

espessura que pode ser aplicada para as condições impostas inicialmente nos dados de entrada 

A verificação da utilização das proteções foi realizada utilizando formulações inseridas no 

programa e as funções existentes nele, possuindo como prioridade a automatização dos 

processos do dimensionamento desta parte crucial para a criação de edificações sujeitas a 

ocupação de pessoas e bens preciosos, a fim de prevenir desastres que possam vir a ocorrer 

durante sua vida útil. 
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 Os dados iniciais necessários para a resolução dos cálculos pelo programa, (como o 

perfil escolhido, material de proteção, estre outros) são apresentados no início da tabela, como 

mostrado na Figura 22: 

 

Figura 22 − Dados de entrada. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Ao longo da tabela também são apresentados o passo a passo para a resolução do problema 

inicial, onde são apresentadas tabelas que contém os dados utilizados, e figuras que melhoram 

a visualização do usuário. Os resultados das equações criadas no programa estão presentes em 

células destacadas, evidenciando a importância do parâmetro em análise. 

Já os dados de saída (Figura 23), nada mais é que a verificação das temperaturas do aço e 

da temperatura crítica calculada, são apresentados de forma que seja de fácil visualização, onde 

também está presente o material e a espessura escolhida, bem como avisos que definem se a 

verificação da proteção dos perfis está condizente com o esperado, ou se será necessário a 

escolha de outro perfil, materiais diferentes ou até mesmo a espessura deste material. 
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Figura 23 − Dados de saída. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela criada no Excel tem como principal função determinar a temperatura do aço 

quando submetido a exposição do fogo, através da obtenção da análise da TRRF, e em seguida 

comparar com a temperatura crítica que o aço suporta definido pela Equação 26 mostrada na 

seção 2.4.3. Caso a temperatura do aço, sob as condições pré-determinadas nos dados de entrada 

e na escolha do TRRF, seja maior que a temperatura crítica encontrada, o perfil não precisará 

de proteção. Esse resultado também dependerá do valor encontrado no fator de redução do 

escoamento do aço (konde caso este parâmetro apresente valores maiores que os 

especificado em norma, o aço não apresentará a necessidade dos cálculos seguintes para 

proteção. Caso o valor da temperatura do aço seja maior que a crítica, o aço terá que apresentar 

um material de proteção (podendo ser argamassa projetada ou placas de gesso), podendo ser 

escolhido no início da planilha, juntamente com a espessura desejável para a aplicação, 

respeitando os valores máximos e mínimos para uma proteção eficiente. 

As próprias peças escolhidas inicialmente nos dados de entrada podem apresentar-se isentas 

da utilização de proteção devido apresentarem características geométricas que podem vir a 

fornecer capacidade de resistência dentro dos limites requeridos por norma. Diferentes tipos de 

soluções podem ser vistas abaixo estipulando valores para os dados iniciais, a fim de demonstrar 

as soluções encontradas. 

Para que que ocorra a validação da utilidade da tabela em Excel, será mostrado uma série 

de aplicações estipuladas com dados indicados inicialmente. Para a simulação de um 

dimensionamento prático, duas aplicações da tabela será realizada. Primeiro serão mantidas 

fixas a carga solicitante e a TRRF para fazer uma comparação entre perfis metálicos presentes 

no banco de dados do programa, verificando a utilização ou não das proteções. Já a segunda 

aplicação, serão mantidos fixos os valores do tipo do aço, comprimento do pilar, as condições 

de apoio e módulos de elasticidade e serão aplicadas situações que se distinguem com a 

utilização de materiais de proteção ou não utilização dos mesmos, para diferentes tipos de 

TRRF. 
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4.1 PRIMEIRA APLICAÇÃO 

 

 A carga utilizada para a compressão solicitante e a TRRF terão os seguintes valores: 

200 kN e 30 minutos respectivamente. A verificação será definida através das Figuras 24, 25 e 

26, com as análises dos dados de entrada e se saída. 

 

Figura 24 – Verificação do Perfil W 250 x 17,9. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Como pode ser visto, por se tratar de um perfil com menos rigidez se comparado com 

os próximos em análise, o perfil necessitou de proteção contra incêndio de argamassa projetada 

com uma espessura maior que a mínima pré-definida.  
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Figura 25 – Verificação do Perfil W 460 x 52. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Já nesta verificação, observou-se que o aumento da rigidez do perfil para pilares 

metálicos fez com que a temperatura crítica para esta peça se elevasse, tornando assim possível 

a diminuição da espessura da proteção, possuindo assim o valor mínimo possível nos dados 

para o revestimento utilizando argamassa projetada. 
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Figura 26 – Verificação do Perfil W 610 x 174. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Nesta última verificação foi posto para análise o perfil mais rígido dos disponíveis, no 

caso o W 610 x 174, onde é visto que por apresentar uma temperatura crítica tão elevada em 

comparação com a temperatura do aço da peça, foi possível sua utilização sem que fosse 

necessária a aplicação de argamassa projetada para seu revestimento. 

 A partir das análises vistas neste exemplo, pode ser visto a aplicabilidade desta tabela, 

onde apresentou conformidade com os dados esperados em relação as mudanças de variáveis 

impostas à planilha, que no caso foi o aumento da rigidez dos perfis, indicando assim a 

diminuição das espessuras de materiais de maior resistência ao fogo devido o acréscimo da 

temperatura crítica que o material pode suportar sem a utilização de revestimento. 
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4.2 SEGUNDA APLICAÇÃO 

 

 Nesta aplicação será analisada os diferentes tipos de espessuras de revestimento 

utilizados para diferentes perfis, modificando certos valores dos dados de entrada e mantendo 

fixos determinadas células supracitadas anteriormente. 

 

Figura 27 – TRRF de 30 minutos sem necessidade de proteção. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 De maneira igual a última verificação realizada na primeira aplicação, é visto que o 

perfil W 610 x 125, com TRRF de 30 min não necessitou da aplicabilidade do revestimento, se 

apresentando de forma auto suficiente para módulo de carga a compressão submetida. 
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Figura 28 – TRRF de 30 minutos com necessidade de proteção (Argamassa). 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 

 Neste exemplo, o perfil W460 x 68 necessitou de proteção com argamassa projetada, 

porém, foi necessário a espessura mínima do revestimento, significando que o perfil possui uma 

certa rigidez geométrica. 
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Figura 29 – TRRF de 30 minutos com necessidade de proteção (Gesso). 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Para a seguinte utilização, foi mantido o perfil aplicado anteriormente mudando apenas 

o tipo de material para proteção, no caso foi usado as placas de gesso, onde também foi 

necessário apenas a espessura mínima do material. Porém, é visto que a temperatura do aço 

neste exemplo diminuiu consideravelmente, devido as capacidades de proteção térmica do 

gesso serem maiores que a da argamassa, além de possuir uma espessura maior q a anterior. 
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Figura 30 – TRRF de 60 minutos. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Neste caso, para o mesmo perfil de 610 x 125 usado anteriormente com o TRRF de 30 

minutos, foi visto a necessidade da aplicação de revestimento, isso ocorreu devido a aplicação 

de um TRRF de 60 minutos, fazendo com que a temperatura própria do aço não suportasse as 

condições definidas para este valor de tempo. 

 Outro dado que pode ser retirado desta análise é que para este tempo requerido de 60 

minutos, nenhum perfil metálico laminado pôde passar pela verificação sem a utilização de 

qualquer que seja dos materiais presentes na planilha, confirmado assim que o aumento do 

TRRF das peças, aumenta linearmente a exigência para sua aplicabilidade. Esta conclusão é 

válida também para TRRF’s superiores a 30 min. 
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Figura 31 – TRRF de 60 minutos com necessidade de proteção (Argamassa). 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 O perfil adotado para a análise foi o W 200 x 22,5, onde foi preciso uma camada de 16 

mm para que ele passasse pela verificação, sendo maior que o valor mínimo para este material. 

Este valor se deu devido o perfil apresentar características menos rígidas além de possuir uma 

TRRF de 60 minutos como dado de entrada. 
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Figura 32 – TRRF de 60 minutos com necessidade de proteção (Gesso). 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 O perfil W250 x 38,5 apresentou o valor mínimo de espessura do material, que foi 

classificado como placa de gesso, podendo ser visto que este material possui grandes 

capacidades neste requisito. 
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Figura 33 – TRRF de 90 minutos com necessidade de proteção (Argamassa). 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Neste caso foi utilizado o tempo requerido de 90 minutos, onde a edificação possui 

grandes capacidades em termos de altura. Tendo em vista este TRRF o perfil W250 x 17,9 

necessitou do dobro da espessura mínima da argamassa projetada, devido a temperatura do aço 

antes da verificação com revestimento apresentar um valor bem considerável se comparada a 

temperatura crítica. 
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Figura 34 – TRRF de 90 minutos com necessidade de proteção (Gesso). 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Para o perfil W200 x 19,3 como TRRF de 90 minutos, foi necessário a espessura mínima 

da placa de gesso disponível no banco de dados da planilha. 
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Figura 35 – TRRF de 120 minutos com necessidade de proteção (Argamassa). 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A TRRF de 120 minutos é utilizada para casos em que a edificação possua grandes alturas, 

onde no caso do perfil W530 x 74 foi necessário 14 mm de espessura de argamassa, mesmo se 

tratando de um perfil rígido. 
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Figura 36 – TRRF de 120 minutos com necessidade de proteção (Gesso). 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Neste último caso foi utilizado o perfil laminado W 360 x 51 para a TRRF de 120 min, 

onde foi necessário a espessura mínima (25 mm) da placa de gesso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Neste trabalho foi abordado os aspectos referentes a verificação dos perfis utilizados 

como pilares metálicos em relação a provável exposição a incêndios. A partir das normas 

regulamentadoras vigentes no Brasil relacionadas a essa temática foi criado uma programa em 

Excel para a análise das temperaturas dos perfis com e sem proteção contra o fogo.  

 A NBR 8800 acerca dos projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios, foi utilizada para o dimensionamento e flambagem que podem vir a 

ocorrer nas estruturas submetidas a compressão, já a NBR 14432 define os procedimentos e 

exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações, fornecendo a tabela 

do TRRF, indispensável para a verificação da peças, e por último foi utilizada a NBR 14323 

para o dimensionamento de estruturas de aço e de estruturas mistas aço-concreto de edifícios 

em situação de incêndio, indicando as equações e o passo a passo pré-estabelecidos da forma 

correta para a verificação. 

 Os dados de saída fornecidos pelo Excel otimizam consideravelmente o tempo 

necessário para determinação dos perfis juntamente com os elementos de proteção, tornando 

este processo automatizado, e que segue as normas brasileiras facilitando assim as 

problemáticas que poderiam vir a aparecer acerca desta análise abordada. Foi analisado mais 

de 50 perfis metálicos laminados do tipo I, protegido por dois tipos de materiais comumente 

usados para este procedimento que são a argamassa projetada, podendo ser adicionado tipos 

diferentes de agregados e as placas de gesso. Também foi abordado sobre a tinta intumescente, 

porém não foram encontradas as especificações necessárias para o encontro da temperatura do 

aço após inserido o material. 

 Portanto, é visto que a atenção sobre as estruturas metálicas que podem vir a ser 

submetidas a incêndios, devido ao fato delas serem mais frágeis que as de concreto armado 

convencional, podendo vir a ocorrer falhas estruturas e oferecer perigo as pessoas e aos bens 

que a utilizam. A disseminação deste conteúdo ainda pode ser vista com certa dificuldade nas 

universidades devido ao fato de que diversas obras não possuírem essa preocupação com 

possíveis sinistros que podem assolar a construção, se tornando muitas vezes não utilizadas ou 

colocadas em segundo plano na visão dos construtores em geral.  

 

 

 

 

 



65 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14323. Dimensionamento de 

estruturas de aço e de estruturas mistas de aço-concreto em situação de incêndio. Rio de Janeiro, 

2013. 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14432. Exigências de resistência ao 

fogo de elementos construtivos de edificações. Rio de Janeiro, 2001. 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8800. Projeto de estruturas de aço e 

de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro, 2008. 

 

ALMEIDA, Daniele Martins Lins et al. Aditivos para melhoria das características físicas de 

placas de gesso acartonado reciclado. In: Encontro de Engenharia de Produção 

Agroindustrial. IX. Curitiba, SC, Brasil, Novembro – 19 a 20, 2015. 

 

ANDRADE, Cleide Cedeni. Proteção Térmica em Elementos Estruturais de Aço. 

Florianópolis, 2010. 194 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Estruturas de Aço em Situação de Incêndio. O Engenheiro. Espírito Santo, v. XIV, 2010. 

 

Excel Solver - Evolutionary Solving Method Stopping Conditions .Frontline Solvers. 2017. 

Disponível em :< https://www.solver.com/excel-solver-evolutionary-solving-method-

stopping-conditions>Acesso em: 11 Jul. 2018. 

 

Excel Solver: Which Solving Method Should I Choose? Engineer Excel. 2016. Disponível 

em:< http://www.engineerexcel.com/excel-solver-solving-method-choose/>Acesso em: 11 Jul. 

2018. 

 

GOMES, Taís. Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio. 2014. 94 p. Monografia 

(Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 

2014.  

 

LIBÂNIO, M. Pinheiro et al. Estruturas de Concreto – Capítulo 1. Fundamentos do Concreto 

e Projeto de Edifícios. São Carlos: Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia 

de Estruturas. 2007. p. 1 - 380. 

 

MENDES, Cristiane Lopes. Estudo teórico sobre perfis formados a frio em situação de 

incêndio. São Carlos, 2004. 160 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.  

 

NOGUEIRA, Nuno. Solver: Qual o método de resolução de problemas a escolher? Portal 

Gestão. 2016. Disponível em:<www.portal-gestao.com/artigos/7887-solver-qual-o-método-

de-resolução-de-problemas-a-escolher.html>Acesso em: 11 jul. 2018. 

 

ONO, Rosária. Parâmetros para a Garantia da Qualidade do Projeto de Segurança contra 

Incêndios em Edifícios Altos. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 97-113, 

jan./mar. 2007. 

 



66 

 

PANNONI, Fábio Domingos. Coletânea do uso do Aço - Princípios da Proteção de Estruturas 

Metálicas em situação de incêndio.4.ed.São Paulo, 2007. 

 

PFEIL, Walter; PFEIL, Michele. Dimensionamento Prático de Acordo com a NBR 

8800:2008. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. p. 357. 

 

ROCHA NETO, Anselmo; ZANELLA, Cleunice. Planejamento da Produção coma Utilização 

do Solver – Excel na Empresa BONDIO ALIMENTOS S.A. In: Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção. XXVII. Foz do Iguaçu, PR, Brasil, Outubro – 9 a 11, 2007. 

 

RODRIGUES JUNIOR, Sandoval José. Otimização de Pilares de Edifícios Altos de 

Concreto Armado. Rio de Janeiro, 2005. 154 p. Tese (Doutorado) – Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  

 

SACOMAN, Marco Antônio Rahal. Otimização de Projetos utilizando GRG, Solver e Excel. 

In: Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. XI. Belém, PA, Brasil, Setembro – 3 

a 6, 2015. 

 

SIAS, Francesco Mayer. Dimensionamento Ótimo de Pilares de Concreto Armado. Vitória, 

2014. 153 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.  

 

SILVA, Valdir Pignatta; VARGAS, Mauri Resende. Resistência ao Fogo de Estruturas de Aço. 

Bibliografia técnica para o desenvolvimento da construção em aço. Instituto Brasileiro de 

Siderurgia - IBS / Centro Brasileiro da Construção em Aço - CBCA, Rio de Janeiro, 2003. 76 

p. 

 

SOARES, Ederson Freitas. Aspectos Gerais dos Sistemas de Proteção contra Incêndio em 

Estruturas Metálicas. 2014. 68 p. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro 

Universitário de Brasília, Brasília, 2014.  

 

VIEIRA, Luciano Lins et al. Análise da Resistência dos Elementos de Aço em Situação de 

Incêndio: Um estudo comparativo entre a norma ABNT NBR 14323:2013 e sua versão de 1999. 

In: Iberian Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering, 

XXXVII. Brasília, DF, Brazil, November 6-9, 2016. 

 

SILVA, Gabriel José Alves. Argamassa Projetada x Argamassa Aplicada Manualmente – 

Custo, qualidade e tempo de execução. 2016. 21 p. Artigo (Graduação em Engenharia Civil) 

– Universidade Católica de Brasília, Brasília, DF, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

Anexo A – Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF), em minutos. 

Grupo 
Ocupação/ 

Uso 
Divisão 

Profundidade do 

subsolo 
Altura da edificação 

Classe S2 

hs > 10 m 

Classe S1 

hs ≤ 10 m 

Classe P1 

h ≤ 6 m 

Classe P2 

6 m < hs ≤ 12 m 

Classe P3 

12 m < hs ≤ 23 m 

Classe P4 

23 m < hs ≤ 30 m 

Classe P5 

h > 30 m 

A Residencial A-1 a A-3 90 60 (30) 30 30 60 90 120 

B 
Serviços de 

hospedagem 
B-1 a B-2 90 60 30 60 (30) 60 90 120 

C 
Comercial 

Varejista 
C-1 a C-3 90 60 60 (30) 60 (30) 60 90 120 

D 

Serviços 

profissionais, 

pessoais e 

técnicos 

D-1 a D-3 90 60 (30) 30 60 (30) 60 90 120 

E 
Educacional e 

cultura física 
E-1 a E-6 90 60 (30) 30 30 60 90 120 

F 
Locais de 

reunião de 

público 
F-1, F-2, F-5, F-6, F-8 90 60 60 (30) 60 60 90 120 

G 
Serviços 

automotivos 

G-1 e G-2 não abertos 

lateralmente e G-3 a 

G-5 

 

90 60 (30) 30 60 (30) 60 90 120 

G-1 e G-2 abertos 

lateralmente 
90 60 (30) 30 30 30 30 60 

H 
Serviços de 

saúde e 

institucionais 
H-1 a H-5 90 60 30 60 60 90 120 

I Industrial 
I-1 90 60 (30) 30 30 60 90 120 

I-2 120 90 60 (30) 60 (30) 90 (60) 120 (90) 120 

J Depósitos 
J-1 90 60 (30) 30 30 30 30 60 

J-2 120 90 60 60 90 (60) 120 (90) 120 
Fonte: NBR 14432/2001.
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Anexo B: Perfis W (Tipo I) 

 

Tipo 
Área 
Bruta 

to ho tf bf Ix Iy rx ry J Cw 

W 150 x 13,0 16,6 4,3 138 4,9 100 635 82 6,18 2,22 1,7 4186,18 

W 150 x 18,0 23,4 5,8 139 7,1 102 939 126 6,34 2,32 4,3 6723,74 

W 200 x 15,0 19,4 4,3 190 5,2 100 1305 87 8,2 2,12 2 8287,41 

W 200 x 19,3 25,1 5,8 190 6,5 102 1686 116 8,19 2,14 4 11197,55 

W 200 x 22,5 29 6,2 190 8 102 2029 142 8,37 2,22 6,2 13917,42 

W 200 x 26,6 34,2 5,8 190 8,4 133 2611 330 8,73 3,1 7,6 32474,11 

W 200 x 31,3 40,2 6,4 190 10,2 134 3168 410 8,86 3,19 12,6 41082,04 

W 250 x 17,9 23,1 4,8 240 5,3 101 2291 91 9,96 1,99 2,5 13689,15 

W 250 x 22,3 29 5,8 240 6,9 102 2939 123 10,09 2,06 4,8 18745,08 

W 250 x 25,3 32,6 6,1 240 8,4 102 3473 149 10,31 2,14 7,1 22984,20 

W 250 x 28,4 36,5 6,4 240 10 102 4046 178 10,51 2,2 10,3 27812,50 

W 250 x 32,7 42,2 6,1 240 9,1 146 4937 473 10,83 3,35 10,4 73375,08 

W 250 x 38,5 49,6 6,6 240 11,2 147 6057 594 11,05 3,46 17,6 93705,64 

W 250 x 44,8 57,6 7,6 240 13 148 7158 704 11,15 3,5 27,1 112655,84 

W 310 x 21,0 27,22 5,1 292 5,7 101 3776 98 11,77 1,9 3,3 21713,20 

W 310 x 23,8 30,7 5,6 292 6,7 101 4346 116 11,9 1,94 4,6 25874,29 

W 310 x 28,3 36,5 6 291 8,9 102 5500 158 12,28 2,08 8,1 35526,30 

W 310 x 32,7 42,1 6,6 291 10,8 102 6570 192 12,49 2,13 12,9 43719,96 

W 310 x 38,7 49,7 5,8 291 9,7 165 8581 727 13,14 3,82 13,2 164339,24 

W 310 x 44,5 57,2 6,6 291 11,2 166 9997 855 13,22 3,87 19,9 195206,85 

W 310 x 52,0 67,1 7,6 291 13,2 167 11909 1026 13,33 3,91 31,8 237359,05 

W 360 x 32,9 42,1 5,8 332 8,5 127 8358 291 14,09 2,63 9,1 84346,53 

W 360 x 39,0 50,2 6,5 332 10,7 128 10331 375 14,35 2,73 15,8 110103,08 

W 360 x 44,0 57,7 6,9 332 9,8 171 12258 818 14,58 3,77 16,7 238911,71 

W 360 x 51,0 64,8 7,2 332 11,6 171 14222 968 14,81 3,87 24,6 285707,52 

W 360 x 57,8 72,5 7,9 332 13,1 172 16143 1113 14,92 3,92 34,4 331379,08 

W 360 x 64,0 81,7 7,7 320 13,5 203 17890 1885 14,8 4,8 44,6 524134,85 

W 360 x 72,0 91,3 8,6 320 15,1 204 20169 2140 14,86 4,84 61,2 600762,25 

W 360 x 79,0 101,2 9,4 320 16,8 205 22713 2416 14,98 4,89 82,4 685142,81 

W 410 x 38,8 50,3 6,4 381 8,8 140 12777 404 15,94 2,83 11,7 153463,48 

W 410 x 46,1 59,2 7 381 11,2 140 15690 514 16,27 2,95 20,1 197659,78 
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Tipo 
Área 
Bruta 

to ho tf bf Ix Iy rx ry J Cw 

W 410 x 53,3 68,4 7,5 381 10,9 177 18734 1009 16,55 3,84 23,4 387419,70 

W 410 x 60,0 76,2 7,7 381 12,8 178 21707 1205 16,88 3,98 33,8 467173,80 

W 410 x 67,0 86,3 8,8 381 14,4 179 24678 1379 16,91 4 48,1 538986,15 

W 410 x 75,0 95,8 9,7 381 16 180 27616 1559 16,98 4,03 65,2 614281,08 

W 460 x 52,0 66,6 7,6 428 10,8 152 21370 634 17,91 3,09 21,8 305184,52 

W 460 x 60,0 76,2 8 428 13,3 153 25652 796 18,35 3,23 34,6 387543,92 

W 460 x 68,0 87,6 9,1 428 15,4 154 29851 941 18,46 3,28 52,3 462509,87 

W 460 x 74,0 94,9 9 428 14,5 190 33415 1661 18,77 4,18 53 813085,45 

W 460 x 82,0 104,7 9,9 428 16 191 37157 1862 18,84 4,22 70,6 917668,08 

W 460 x 89,0 114,1 10,5 428 17,7 192 41105 2093 18,98 4,28 92,5 1039428,22 

W 530 x 66,0 83,6 8,9 502 11,4 165 34971 857 20,46 3,2 31,5 564719,21 

W 530 x 72,0 91,6 9 502 10,9 207 39969 1615 20,9 4,2 33,4 1062130,63 

W 530 x 74,0 95,1 9,7 502 13,6 166 40969 1041 20,76 3,31 47,4 691857,34 

W 530 x 82,0 104,5 9,5 501 13,3 209 47569 2028 21,34 4,41 51,2 1341037,76 

W 530 x 85,0 107,7 10,3 502 16,5 166 48453 1263 21,21 3,42 72,9 848869,40 

W 530 x 92,0 117,6 10,2 502 15,6 209 55157 2379 21,65 4,5 75,5 1593393,30 

W 610 x 101,0 130,3 10,5 573 14,9 228 77003 2951 24,31 4,76 81,7 2549858,84 

W 610 x 113,0 145,3 11,2 573 17,3 228 88196 3426 24,64 4,86 116,5 2984509,28 

W 610 x 125,0 160,1 11,9 573 19,6 229 99184 3933 24,89 4,96 159,5 3452925,83 

W 610 x 155,0 198,1 12,7 573 19 324 129583 10783 25,58 7,38 225 9447633,28 

W 610 x 174,0 222,8 14 573 21,6 325 147754 12374 25,75 7,45 286,9 10937043,26 

Fonte: Pfeil, 2013. 
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Apêndice A: Fluxograma de verificação da temperatura. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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