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1. RESUMO 

 

No passado o incêndio era considerado como uma obra do acaso, atualmente sabe-

se que é uma ação controlável. Mesmo assim, é visto ainda muitas tragédias de 

edificações em altas temperatura, com muitas vítimas, por perda patrimonial ou por 

morte. O Brasil ainda apresenta um desenvolvimento lento na área de segurança. 

Resultado da ausência de uma estrutura apropriada de educação e de disseminação 

de pesquisas relacionadas à segurança contra incêndios. Neste cenário, este 

trabalho tem a finalidade de divulgar um estudo sobre o comportamento de uma 

estrutura de aço em situação de incêndio. O estudo de caso selecionado foi um dos 

módulos do Bloco H, situado no campus do Instituto Mauá de Tecnologia. Nele se 

desenvolveu todo o processo de análise estrutural em altas temperaturas mediante 

as NBR 14432:2001 e NBR 14323:2013, com base no método simplificado (tabular). 

A aplicação das normas resultou em diversos valores entres eles o tempo requerido 

de resistência ao fogo (TRRF) e fator de massividade. Desta forma, foi comprovado 

que as desvantagens da estrutura de aço em altas temperaturas podem ser 

combatidas quando bem dimensionado e com as devidas proteções térmicas. 

Palavras-chave: Aço. Incêndio. Estrutura. Edificação. Segurança. 

2. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a segurança contra incêndio no Brasil iniciou-se em meados 

dos anos 70, marcado pelas tragédias no edifício Joelma e Andraus, em São Paulo. 

A partir de então, foram estabelecidas duas normas elaboradas pela Associação 

Brasileiras de Normas Técnicas, NBR 14323:2013 e NBR 14432:2001 e instruções 

técnicas pelo Corpo de Bombeiro. 

Na escolha de uma estrutura metálica, a questão de incêndio é ainda mais 

importante, pois sabe-se que o aço como material estrutural apresenta alta 

resistência mecânica e isotropia. Porém, em contato com altas temperaturas sua 

resistência reduz abruptamente podendo ocasionar o colapso de um elemento 



estrutural ou ligação, comprometendo a segurança das pessoas. Desta forma, o 

estudo das normas indicadas e a sua correta aplicação são fundamentais nos 

projetos desenvolvidos, visto que objetiva-se reduzir as perdas patrimoniais e, mais 

ainda, proteger a vida.  

3. OBJETIVOS 

 

Estudar o comportamento de uma estrutura de aço, dado como modelo um Módulo 

do Bloco H, pertencente ao campus do Instituto Mauá de Tecnologia, em situação de 

incêndio, conforme as prescrições das normas brasileiras. Em seguida, pretende-se 

avaliar de que modo às proteções térmicas influenciam neste cenário. 

4. METODOLOGIA 

 

Realizou-se, inicialmente, depois de estabelecido e delimitado o estudo de caso do 

trabalho e formulado o problema e a hipótese, o levantamento bibliográfico e a 

consulta das normas e instruções técnicas de órgãos públicos responsáveis. As 

informações foram armazenadas e utilizadas para redigir o presente texto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi iniciado pela elaboração do modelo estrutural, 

no caso um módulo do Bloco H. Vale salientar que a estrutura existente foi 

concebida em concreto armado. Visto isso, realizou a conversão para uma estrutura 

de aço, através de pré-dimensionamento, onde foram definidas as ações atuantes 

na estrutura - ações permanentes (peso próprio, forro, cobertura, instalações 

elétricas e hidráulicas), acidentais (sobrecarga) e de vento - consequentemente 

foram determinados os perfis metálicos que atendem aos esforços solicitados, para 

tal concepção foi aplicado o software gráfico STRAP. 

Paralelamente, caracterizou-se a edificação de acordo com NBR 14432:2001. Nesta, 

determinou-se também o tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) pelo 



método tabular. Já pela NBR 14323:2013 determinou-se o TRRF pelo método do 

tempo equivalente. Ademais, foi verificado a segurança estrutural de forma a atender 

os requisitos do estado limite último, considerando combinações dessa ação 

excepcional. Por fim, avalia-se se a estrutura atende ou não as exigências 

estabelecidas por estas Normas. Caso não atenda o previsto, são estudadas 

possíveis proteções térmicas ou até a troca de perfil. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com o pré-dimensionamento foi possível à obtenção dos perfis metálicos que serão 

utilizados na estrutura principal e na cobertura, sendo eles perfis soldados VS e CVS 

para vigas e pilares, laje será em steel deck, e perfis “C” enrijecidos dobrados a frio 

para as terças de cobertura. A partir da Norma NBR 14432:2001, classificou a 

estrutura no grupo E, classe P1, altura de edificação menor do que 6 metros com 

Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) de 30 minutos. Com essas 

informações será possível realizar a verificação em situação de incêndio a luz da 

Norma NBR 14323:2013, visto que a mesma depende do fator de massividade de 

cada perfil e do TRRF. 
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