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1. RESUMO 

A segurança contra incêndios em edificações visa reduzir ao máximo o risco de 

perda de vidas e de patrimônio, e deve ser considerada nos projetos arquitetônico e 

estrutural. Estruturas de concreto armado têm boa resistência a incêndios, mas a 

alta temperatura diminui as características físicas e mecânicas do concreto e do aço, 

reduzindo a resistência e a rigidez da estrutura. Neste caso pode causar 

lascamentos do concreto e até colapsos. Este trabalho verificará diferentes tipos de 

laje em situação de incêndio: maciça convencional, nervurada com cubetas e maciça 

com viga de borda, todas em pavimento tipo de um edifício em concreto armado. 

Serão adotados diversos modelos para o edifício, variando o número de pavimentos 

e tipos de laje. As verificações serão feitas de acordo com a NBR 15200:2012 – 

Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio - Procedimento, por meio 

do método tabular e do método do tempo equivalente. Estes métodos definem 

dimensões mínimas dos elementos estruturais de acordo com a ação do fogo 

representada pelo tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF). Será usado como 

ferramenta um “software” de cálculo estrutural. Haverá comparação entre os 

diversos modelos de laje quanto ao consumo de materiais. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Colapsos estruturais acontecem quando a temperatura crítica é atingida, reduzindo a 

resistência e a rigidez da estrutura. O concreto tem boa resistência e o risco de 

colapso pelo fogo é muito baixo, mas não é incomum acontecer. A hipótese do 

trabalho será avaliar se a utilização dos conceitos e critérios do dimensionamento 

estrutural permite atender às normas de incêndio em função da altura da edificação.  

 
3. OBJETIVOS 

Geral: determinar, em situação de incêndio, qual tipo de laje tem o menor consumo 

de materiais, de acordo com a NBR 15200:2012, e suas restrições pela altura.   

Específico: analisar diferentes configurações de lajes de um pavimento tipo de um 

edifício em concreto armado em situação de incêndio, identificando possíveis 

inadequações das estruturas em função da variação de altura e tipos de lajes. 

 
4. METODOLOGIA 
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Pesquisas bibliográficas sobre o comportamento de lajes de concreto armado 

(maciça convencional, nervurada com cubetas e maciça com viga de borda) em 

situação de incêndio de um edifício comercial. Serão estudados 9 casos, 

combinando 3 tipos de laje e 3 alturas limites que mudam os TRRF’s (12 m a 23 m; 

23 m a 30 m e menores que 60 m). A modelagem estrutural será feita no “software” 

CAD/TQS, versão 16.1.4 (2011), para avaliar as lajes em um incêndio e determinar 

qual tipo terá o menor consumo de material e que, ao diminuir a espessura, não 

comprometa a resistência ao fogo. A edificação base localiza-se em Santos, SP. Os 

modelos terão basicamente a mesma fôrma, podendo variar as dimensões de vigas 

e pilares, conforme a altura de incêndio. A altura de incêndio é do nível de descarga 

ao piso do último pavimento, excluindo-se áticos. No estudo, o nível de descarga 

será o pavimento térreo e os demais terão uso como escritório, com pé-direito piso a 

piso de 3,24 m e cobrimento de 3,5 cm (região marítima). O pré-dimensionamento 

será feito de acordo com a NBR 15200:2012. Edifício A: térreo, 7 pavimentos tipo e 

cobertura, altura de incêndio 22,68 m, TRRF 60 minutos; Edifício B: térreo, 9 

pavimentos tipo e cobertura, altura de incêndio 29,16 m, TRRF 90 minutos; Edifício 

C: térreo, 18 pavimentos tipo e cobertura, altura de incêndio 58,32 m, TRRF 120 

minutos. Cada um dos 3 edifícios será analisado combinando-se os 3 tipos de laje 

estudados. Pelo TRRF serão definidas as espessuras mínimas prescritas no método 

tabular. O método do tempo equivalente será utilizado para a otimização dessas 

espessuras mínimas permitidas e indicadas pelo método tabular, visando economia. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

O incêndio em edificações deve ser analisado na concepção dos projetos 

arquitetônico e estrutural, para definir o TRRF de acordo com as normas específicas. 

Em um incêndio, as lajes podem atuar como elemento de compartimentação, ao 

impedir que o fogo se espalhe para outros pavimentos, mantendo a estabilidade 

estrutural. O concreto tem baixa condutividade térmica e é material incombustível, 

mas a alta temperatura reduz as características físicas e mecânicas da estrutura, 

reduzindo a rigidez e podendo levar a construção, ou parte dela, ao colapso. 

Tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF): tempo mínimo de resistência ao 

fogo de um elemento construtivo, em um incêndio-padrão. É determinado de acordo 

com o uso e a altura da edificação. É um parâmetro para o projeto e visa diminuir o 

risco de colapso estrutural.  
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Método tabular: prescreve espessuras e cobrimentos mínimos para os elementos 

estruturais, em função dos TRRF’s. É muito prático e de aplicação imediata.  

Método do tempo equivalente: utilizado para reduzir o TRRF em determinadas 

edificações. Essa redução pode ser de até 30 minutos.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com o número de pavimentos seriam satisfatórias as considerações de 

segurança e estabilidade dos modelos do projeto proposto. No entanto, os primeiros 

resultados obtidos pelo método tabular, através do aplicativo de cálculo, indicam que 

serão necessárias modificações nas dimensões dos elementos estruturais (vigas e 

lajes) para atender aos requisitos das normas de proteção contra incêndio. Antes da 

modificação das dimensões dos elementos estruturais será verificada a possibilidade 

de reduzir em 30 minutos o TRRF, através da aplicação do método do tempo 

equivalente, e quais condições construtivas serão exigidas.  
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