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RESUMO
Todos os edifícios que possuem ocupação humana necessitam ser projetados para
suportarem um determinado tempo de incêndio relacionado à segurança de seus
ocupantes. Dentro desse contexto, o elemento estrutural desempenha um papel
extremamente importante tanto na transferência dos carregamentos às fundações,
mas também garantindo a estabilidade do edifício durante um incêndio. Vigas, pilares
e lajes, compõem o conjunto estrutural responsável pela estabilidade do edifício e
devem manter sua integridade estrutural durante o tempo de exposição ao fogo. Aços
resistentes ao fogo, têm sido produzidos e utilizados com o intuito de diminuir o volume
de material de revestimento uma vez que o próprio material consegue manter as
propriedades mecânicas até temperaturas críticas superior à dos aços convencionais .
Este trabalho procurou demonstrar os resultados comparativos de desempenho de
vigas produzidas em aço convencional ASTM A572 GR50, e em aço resistente ao
fogo, JIS SM490A-FR. Experimentalmente, ambos os aços foram ensaiados em forno
horizontal com tempos de exposição variando de 60 a 120 minutos. As respectivas
flechas foram medidas a partir da aplicação de carregamento tanto térmico quanto
mecânico. Analiticamente, foram calculadas as espessuras de revestimento contra
incêndio para ambos os tipos de aços. Os resultados experimentais mostraram um
retardo no início de deformação plástica do aço resistente ao fogo em relação ao aço
convencional. Os resultados analíticos mostraram menores temperaturas críticas e,
consequentemente, menores espessuras de material de revestimento contra incêndio
para o aço resistente ao fogo em relação ao aço convencional.
Palavras Chaves: Viga;
Experimental; Analítico

Aço Resistente ao Fogo; Revestimento;

Incêndio;

ABSTRACT
Analytical and experimental analyses on thermomechanical behaviour of fire
resistant steel beams
All buildings with human occupation must be designed to withstand a certain
standardized fire time related to the safety of their occupants. Within this context, the
structural element plays an important role as responsible for transferring all loads to
the foundations and also to ensure the stability of buildings during fire. Beams, columns
and slabs are the elements that together are essentially the structural set responsible
for the stability of the building and they must maintain their integrity during the time of
fire exposure. Fire resistant steels have been produced and used aiming the decrease
of volume of passive fire protection, for the steel itself can maintain mechanical
properties up to critical temperatures compared with conventional steel. This work
focused on demonstrate comparative performance results from beams produced in
conventional steel according to ASTM A572 GR50 and fire resistant steel according to
JIS SM490A-FR. Experimentally, both steels were tested in a horizontal furnace with
different exposure times varying between 60 to 120 minutes. The respective vertical
deflections were measured under thermal and mechanical loading. Analytically,
passive fire protection thicknesses were calculated for both types of steels. The
experimental results have showed a delay on the beginning of fire resistant steel plastic
deformation compared with conventional steel. The analytical results have showed
less critical temperature, and consequently, less passive fire protection thickness for
fire resistant steel compared with conventional steel.
Keywords: Beam; Fire Resistant Steel; Protection; Fire; Experimental; Analytical
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1 INTRODUÇÃO

Todos os edifícios que possuem ocupação humana necessitam ser projetados
para suportarem um determinado tempo de incêndio padronizado 1 relacionado à
segurança de seus ocupantes e às perdas patrimoniais mínimas. Segundo Seito
(2008), a segurança contra incêndio em edifícios tem estado em evidência no Brasil
nas últimas décadas devido à grande ocorrência de acidentes que se tornaram
notórios desde a década 70 a partir de tragédias como as do edifício Andraus e
Joelma. As consequências dos incêndios à sociedade produzem perdas sociais,
econômicas e humanas.
Muito tem sido feito no campo das ações de engenharia e da pesquisa
acadêmica no sentido de se buscar níveis aceitáveis de segurança para os usuários
de tais edifícios, onde um dos objetivos principais é entender, o que viria a ser um
edifício seguro contra incêndio.
Harmathy (1984, apud BERTO, 1991, p.3) diz que:
[...] um edifício seguro contra incêndio pode ser definido como aquele
em que há alta probabilidade de que todos os ocupantes sobrevivam
a um incêndio sem sofrer qualquer ferimento e no qual os danos à
propriedade serão confinados às vizinhanças imediatas ao local em
que o fogo se iniciou.

Dentro desse contexto, o elemento estrutural desempenha um papel
importante, não apenas como elemento de transferência das cargas do edifício às
fundações, mas também como elemento de proteção passiva frente ao fogo em
edifícios de múltiplos andares. não obstante o uso de materiais de revestimento contra
incêndio, e.g. tais como as tintas intumescentes e as argamassas projetadas.
Berto (1991) propõe um Sistema Global de Segurança contra Incêndio
expresso por meio do que chama de principais medidas de prevenção sob os aspectos
do processo produtivo e do uso do edifício. A precaução contra o colapso estrutural a
partir da resistência ao fogo dos elementos estruturais que compõem o edifício, figura
entre esses elementos. Os objetivos abrangem tanto a segurança a vida humana

1

No Brasil conhecido como TRRF (Tempo Requerido de Resistência ao Fogo)
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quanto a segurança da propriedade atingida e propriedades adjacentes, conforme
demonstra a Tabela 1.
Vigas, pilares e lajes são os elementos que compõem o conjunto estrutural
responsável pela estabilidade do edifício e devem manter sua integridade durante o
Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF1 ). O TRRF visa garantir que o
processo de fuga e combate se dêem de maneira minimamente segura para seus
ocupantes e minimizando os danos à propriedade.
Tabela 1 - Elementos do Sistema Global de Segurança.
(continua)
Elemento

Requisitos Funcionais do
Edifício

Objetivos Específicos da
Segurança contra Incêndio

Precaução contra o início do
incêndio

Dificultar a ocorrência do
princípio de incêndio

Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida

1

Limitação do crescimento do
incêndio

Dificultar a ocorrência de
inflamação generalizada no
ambiente de origem do
incêndio

Segurança da vida humana

Extinção inicial do incêndio

Facilitar a extinção do Segurança da vida humana
incêndio antes da ocorrência
Segurança da propriedade
da inflamação generalizada
atingida
no ambiente de origem do
incêndio

Limitação da propagação do
incêndio

Dificultar a propagação do
incêndio
para
outros
ambientes do edifício

Segurança da vida humana

Evacuação segura do
edifício

Assegurar a fuga
usuários do edifício

dos

Segurança da vida humana

Precaução contra a
propagação do incêndio
entre os edifícios

Dificultar a propagação do
incêndio
para
outros
edifícios

Segurança da vida humana

Segurança da propriedade
atingida

Segurança da propriedade
atingida

Segurança das propriedades
adjacentes

Sigla utilizada pela legislação e normas técnicas brasileiras, para identificar o tempo mínimo de resistência ao
fogo de um elemento construtivo, quando sujeito ao incêndio-padrão.
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Tabela 1 - Elementos do Sistema Global de Segurança.
(conclusão)
Não sofrer ruína parcial1 ou
total

Precaução contra o
colapso estrutural

Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida
Segurança das
propriedades adjacentes

Rapidez, eficiência e
segurança das operações
de combate e resgate

Facilitar as operações de
combate ao incêndio e de
resgate de vítimas

Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida
Segurança
das
propriedades adjacentes

Fonte: Berto (1991), grifo do autor.

Dere (2013) ainda afirma que as normas quanto a segurança ao fogo
dependem de cada país, além do tamanho, localização e uso do edifício. As normas
incluem o tempo em que o edifício deve suportar o incêndio-padrão, o qual é
geralmente múltiplo de 15 minutos (no Brasil conhecido como TRRF). Normas de
segurança ao fogo levam em conta a temperatura na qual o aço perde parte de sua
resistência durante o incêndio.
Normas australianas, europeias e norte americanas são baseadas na
temperatura na qual o elemento estrutural perde 50% da sua
resistência à temperatura ambiente [...] (DERE, 2013, p.651 tradução
nossa) 2
As normas japonesas de projeto são mais restritas e requerem que
dois terços da resistência à temperatura ambiente deva ser mantida a
altas temperaturas. (DERE, 2013, p.651, tradução nossa) 3
Aço estruturais convencionais mantêm aproximadamente 50% a 60%
de sua resistência à temperatura ambiente até aproximadamente
550 °C. (DERE, 2013, p.651, tradução nossa) 4

1

O autor deste trabalho entende que a ocorrência de ruína parcial pode ocorrer sem que haja o colapso estrutural
ou ruína total.
2
Ideia construída a partir de Council of Standards Australia (2005), ECCS Technical Commitee 3 (1985) e
American National Standards Institute (2008)
3
Ideia construída a partir de Japanese Standards Association (1978)
4
Ideia construída a partir de Lawson e Newman (1996) e MacGinley e Ang (1992)
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O uso do aço de alta resistência em estruturas, seja ele isolado ou em conjunto
com o concreto armado, tem sido uma realidade presente na maior parte dos projetos
de edifícios. Esse material tem sido amplamente utilizado pelas características de seu
comportamento estrutural, conforme nos lembra Bernardes (2002):

As estruturas metálicas oferecem diversas vantagens tais como
rapidez na construção, vencimento de grandes vãos e alturas, e
devido à sua alta resistência, permitem a utilização de elementos
estruturais esbeltos, o que por sua vez reduz o peso próprio da
estrutura diminuindo as forças atuantes na fundação. (BERNARDES,
2002, p.1)

Mais recentemente, o aço de alta resistência também tem se destacado pelas
propriedades de resistência ao fogo que algumas ligas metalúrgicas com composições
químicas

e processos

de

produção

especialmente

termo-controlados

tem

apresentado.
Alguns desses produtos têm sido produzidos e utilizados com o intuito de
diminuir ou até eliminar o volume de material de revestimento contra incêndio. Isso
ocorre

uma vez que o próprio aço pode resistir a altas temperaturas devido à

fenômenos metalúrgicos proporcionados pela presença de elementos químicos tais
como o nióbio e o molibdênio. A sinergia química desses elementos, somada aos
processos metalúrgicos de produção, conseguem manter as propriedades mecânicas
do material. Tais propriedades, como resistência ao escoamento e módulo de
elasticidade, são mantidos em patamares estáveis e acima daqueles associados às
temperaturas críticas de elementos estruturais dos chamados aços convencionais 1.
Segundo Santos (2004), existe uma grande versatilidade no uso dos aços
resistentes ao fogo se comparados aos convencionais na construção de edifícios
pelos seguintes fatores:

1
2

(i)

proporciona um maior tempo para a evacuação das pessoas, no caso
da ocorrência de incêndio2.

(ii)

permite, dependendo das proporções do incêndio, um maior
aproveitamento da estrutura remanescente;

Aços convencionais aqui compreendidos como aqueles que não possuem características de resistência ao fogo
Quando comparado à estruturas convencionais, porém ambos, sem revestimento
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(iii)

dispensa ou reduz sistemas de proteção contra o fogo, os quais podem
acarretar em custos elevados de construção, perda de área útil, e
interferências no projeto arquitetônico. (SANTOS, 2004, p.17)

O colapso das torres do World Trade Center em Nova Iorque em 2011 foi um
dos maiores desastres da história. Gayle et al. (2004 apud DERE, 2013, p.651) sugere
que as torres teriam desabado em função dos danos causados pelo choque das
aeronaves e o incêndio que se seguiu, o qual atingiu temperaturas de até 1000 °C.
Gayle et al. (2005 apud DERE, 2013, p.651) afirma ainda que as propriedades
dos aços [...] possuem um importante papel no comportamento dos edifícios durante
o incêndio.
Do ponto de vista metalúrgico, alguns aspectos quanto ao comportamento do
aço em situação de incêndio merecem destaque (DERE et al., 2013, p.651, tradução
nossa)1 :
A baixa resistência de aços convencionais devido à perda de
resistência a altas temperaturas é uma de suas maiores deficiências.
A resistência do aço diminui durante o incêndio principalmente pelas
razões a seguir:
1. Aumento do movimento de discordâncias da estrutura cristalina do
material a elevadas temperaturas facilitando as deformações
plásticas;
2. Formação de uma microestrutura grosseira provocada pelo
crescimento de grãos [...] o que aumenta o movimento de
discordâncias da estrutura cristalina do material;
3. A temperaturas altas, i.e. acima de ~700 °C, dependendo da
composição química do aço ocorre a transformação da fase
ferrítica para austenítica;
4. Deslizamento de contorno de grão.

Esse fato demonstra a importância da pesquisa que vem sendo empreendida
dentro do campo da engenharia dos materiais, na busca de tais que apresentem
características intrínsecas de resistência ao fogo. Abaixo lista-se alguns entre vários
exemplos de tais pesquisas que demonstram diferentes aspectos entre tais
vantagens:

1

Ideia construída a partir de Sha, Kirby e Kelly, 2001
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A adição de nióbio e molibdênio tem levado ao desenvolvimento de aços
microligados1 que resistem a temperaturas de 650 °C com base no
critério de que 50% da resistência ao escoamento à temperatura
ambiente se mantêm a temperatura elevada (DERE (2013), p.651,
tradução nossa) 2
[...] USIMINAS desenvolveu os aços resistentes ao fogo, denominados
comercialmente de USI FIRE, que são aços a base de Mo-Cr-Cu, com
altas resistências mecânica e à corrosão atmosférica, sendo capazes
de manter, a 600°C, um valor mínimo de resistência ao escoamento da
ordem de 67% do valor medido à temperatura ambiente, característica
que lhe atribui a propriedade de resistência ao fogo. (SANTOS, 2004,
p.17)
Os mecanismos de resistência a altas temperaturas dos aços
resistentes ao fogo do tipo Mo-Nb [...] aumentam notavelmente na faixa
de temperatura até 600 °C (MIZUTANI et al., 2004, p. 51-52, tradução
nossa)
Uma amostra de aço resistente ao fogo microligado contendo nióbio e
molibdênio de 490 N/mm2 de resistência à ruptura, mostrou excelentes
propriedades de metal base e boa soldabilidade [...]. O desenvolvimento
de aços resistentes ao fogo em conjunto com o progresso feito no
projeto de ligas dessa natureza, tem reduzido significativamente os
revestimentos contra incêndio das estruturas de aço em edifícios e até
tornado tais estruturas sem revestimento contra incêndio uma realidade
(CHIJIIWA, 1993, p.55, tradução nossa)

Sendo assim, parece clara a importância do avanço da pesquisa na busca de
materiais

de melhor

desempenho

em situação de incêndio

em edifícios,

principalmente considerando os aspectos de segurança, custo e sustentabilidade
ambiental.
O uso do aço como elemento estrutural, principalmente nos chamados edifícios
de múltiplos andares ou nos high-rise buildings 3, tem se tornado comum em países da
Ásia e Oriente Médio devido à velocidade de construção quando comparado ao uso
de estruturas de concreto armado.
A Figura 1 foi extraída da seção steelFacts da World Steel Association (WSA),
uma organização sem fins lucrativos que representa principalmente a indústria de
produção de aço e instituições que pesquisam o uso desse material em nível global.

1

Se diz dos aços que são microligados pois recebem pequenas quantidade de elementos de liga em sua composição.
Em português é comum o uso da sigla aços BLAR (Baixa Liga e Alta Resistência). Em inglês HSLA (High
Strength Low Alloy)
2
Ideia construída a partir de Kelly e Sha (1999), Sha e Kelly (2004), Walp e Speer (2004)
3
Termo em inglês bastante utilizado para o que identifica-se em português como “arranha-céus”
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A WSA afirma que uma das principais vantagens do uso do aço na construção de
edifícios é a redução do tempo:
Evidenciado pelo programa Stelligence da Arcelor Mittal [...] as
melhores soluções em aço para um prédio de oito andares com um vão
de 13 m entre pilares podem resultar num tempo de montagem até duas
vezes mais rápida que seu equivalente em concreto, resultando em até
24% de redução de custos com a construção e maior espaço útil
(WORLD STEEL ASSOCIATION, 2019, tradução nossa)

Figura 1 – Seção SteelFacts do WSA.

Fonte: WSA.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar os comportamentos de
duas categorias distintas de aço estrutural, com e sem propriedades de resistência ao
fogo, em situação de incêndio a partir de amostras de vigas em perfil “H”1 padrão “W”2
bi-apoiadas sujeitas à flexão.
Os objetivos específicos estão listados a seguir:

1
2

Perfil laminado cujas características geométricas são mais voltadas ao uso como colunas.
A referência “W” vem do inglês “Wide Flange Shape”, sendo este perfil similar ao “I” em termos de formato
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i)

Planejar e construir aparato estrutural que simule as mesmas condições
de trabalho de uma viga de aço bi-apoiada;

ii)

Observar e mensurar as flechas das amostras, em decorrência das
condições de carregamento mecânico e térmico;

iii)

Promover cálculos analíticos com base nas normas técnicas nacionais
vigentes, demonstrando as diferenças de espessuras de argamassa de
proteção entre os diferentes tipos de aço para um mesmo TRRF;

iv)

Comparar os resultados experimentais e analíticos.

Ao final, pretende-se responder à seguinte pergunta de pesquisa:
O aço com propriedades de resistência ao fogo possui desempenho que
justifique seu uso quando comparado ao aço convencional, a partir da análise de uma
viga sujeita às condições de carregamento mecânico e térmico similares às
encontradas num edifício de múltiplos andares?
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Introdução deste trabalho procurou explorar o uso do aço em edifícios em
situação de incêndio.
Este capítulo tem como objetivo aprofundar esse tema e apresentar uma
revisão bibliográfica com as diferentes visões a partir do foco nos principais elementos
que se distinguem nesta pesquisa e que se inter-relacionam com a temática
apresentada na introdução.
A eficiência do aço com propriedades de resistência ao fogo trabalhando como
elemento de proteção passiva em vigas, frente aos variados TRRF, foram o foco do
estado da arte aqui apresentado.
Dessa forma, o capítulo apresentará sub itens organizados da seguinte forma:
- O aço com propriedades de resistência a fogo como solução na proteção
passiva em edifícios sujeitos à incêndio;
- Comportamento das vigas como elemento estrutural em edifícios de múltiplos
andares em situação de incêndio;
- As demandas da legislação para edifícios de múltiplos andares em situação
de incêndio.
2.1 O aço com propriedades de resistência a fogo como solução na proteção
passiva em edifícios sujeitos à incêndio.

O uso do aço com propriedades de resistência ao fogo tem sido uma das
alternativas para se diminuir ou até eliminar o uso de elementos de revestimento
contra incêndio em elementos estruturais de edifícios. O objetivo é diminuir o custo e
o tempo de execução da obra. Este subitem procurará demonstrar os principais
elementos e sistemas de revestimento contra incêndio, incluindo o próprio aço.
2.1.1 Breve histórico do desenvolvimento de aços resistentes ao fogo.

De acordo com Bernardes (2002), quando os principais elementos estruturais
numa construção com aço são expostos a altas temperaturas durante um incêndio,
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esses elementos podem ter sua resistência mecânica reduzida em parte ou totalmente
até que parte ou toda a construção atinja o colapso.
Essa tem sido a principal preocupação de empresas construtoras e de órgãos
oficiais responsáveis pelo controle e aprovação de projetos que utilizam o aço como
elemento estrutural em edifícios com grande concentração de ocupação humana.
Ono (1997) nos lembra que muitas das medidas de proteção contra incêndio
no contexto urbano, desde o incêndio em Londres em 1666, conhecido como The
Great Fire, até os incêndios de grande significância ocorridos no Brasil, como os do
edifício Andraus em 1972 e do edifício Joelma em 1974, entre outros, motivaram o
surgimento de muitas normas técnicas e regulamentações de órgãos como o Corpo
de Bombeiros e que perduram até hoje.
Seito (2008) descreve tais consequências na legislação brasileira da seguinte
forma:
Essas tragédias provocaram mudanças na legislação, nas corporações
de bombeiros, nos institutos de pesquisa e, principalmente, foi iniciado
um processo de formação de técnicos e pesquisadores preocupados
com essa área de conhecimento. (SEITO, 2008, p.11)

Para enfrentar os desafios expostos, o uso de camadas de materiais de
revestimento contra incêndio sobre o aço tem sido empregado, sendo os mais usuais
as pinturas intumescentes e as argamassas projetadas. Entretanto, dependendo da
espessura do revestimento necessário para atender o TRRF, o custo de tais materiais
pode tornar um empreendimento imobiliário financeiramente inviável.
Atentos a essa realidade, o Japão na década de 1980 iniciou estudos para o
desenvolvimento de um aço que tivesse propriedades de resistência ao fogo e que
pudesse diminuir, ou eliminar o revestimento contra incêndio , tornando as
construções menos onerosas e mais rápidas.
Sakumoto (1995) introduz o uso de aços tipo FR (fire resistant) em projetos de
edifícios e descreve o material da seguinte forma:
O aço FR é um novo material que possui resistência ao escoamento
maior a altas temperaturas comparado aos aços estruturais
convencionais para temperaturas até 600 °C. Os aços FR mantém a
resistência ao escoamento igual ou superior a dois terços em relação
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aos aços convencionais especificados pela JIS G 3106 1 em temperatura
ambiente (SAKUMOTO, 1995, p.101, tradução nossa)

Sakumoto (1995) afirma ainda que os aços FR podem reduzir o volume de
revestimento em relação aos aços convencionais, podendo até ser usados em
projetos de edifícios sem nenhum revestimento nos casos onde a temperatura não
exceda os 600 °C.
Os casos relatados pelo autor incluem o edifício destinado ao armazém do
Yokohama Sogo2 , onde a espessura do revestimento do tipo cerâmica3 foi reduzido
devido ao uso do aço FR na estrutura.
O mesmo foi constatado para o Edifício Tobihata4, onde o aço FR não revestido
foi adotado na estrutura do exterior do prédio.
A eliminação do revestimento se deu após análise de que a temperatura na
estrutura, devido às chamas projetadas pelas janelas da fachada, não excederiam os
600 °C.
Além disso, Sakumoto (1992) demonstrou em outro estudo e com base nas
normas para dimensionamento de estruturas em situação de incêndio vigentes na
época, reduções nas espessuras de revestimento utilizando fibra mineral, que
atingiram diferenças significativas, conforme a Tabela 2.

1

JIS G 3106 é a norma japonesa que trata de perfis laminados para estruturas soldadas (Rolled Steels for Welded
Structures).
2
O Yokohama Sogo é um edifício armazém construído na cidade de Yokohama e possuía seis andares, 6134 m2
de área implantada e 28.945 m2 de área de piso, com altura de 30,7 m.
3
O revestimento chamado cerâmico por Sakumoto, possuía 20% de cimento, 10% de vermiculita e 65% de
carbonato de cálcio hidróxido alumínio.
4
O edifício Tobihata é um edifício de escritórios construído na cidade de Tobata e possuía 6 andares, 2318 m2
de área implantada e 15.834 m2 de área de piso, com altura de 32,9 m.
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Tabela 2 - Redução do revestimento no Edifício 2 da Nippon Steel Corporation.
Espessura Proteção (mm)

Tempo de
resistência ao
Membro

fogo

Dimensões
(mm)

Aço
Convencional

(h)

Aço tipo FR

Pilar

1

TB 600x600x16

30

10

Pilar

2

TB 600x600x25

40

10

Pilar

3

TB 600x600x32

50

15

Viga

1

H 850x300x12x22

25

10

Viga

2

H 850x300x14x25

35

20

Viga

3

H 900x350x14x32

45

30

Fonte: Adaptado de Sakumoto (1992).

O aço utilizado na construção desses edifícios foi o NSFR490A produzido pela
Nippon Steel que possuía 410 MPa de resistência ao escoamento e 500 MPa de
resistência à ruptura para chapas com 32 mm à temperatura ambiente.
Segundo o autor, esse material possuía cromo e molibdênio, entre outros
elementos de liga1, que garantiam a desempenho do material em altas temperaturas.
A Figura 2 mostra a relação de dependência térmica entre as resistências ao
escoamento e ruptura do aço NSFR490A e de um aço convencional, ambos com a
mesma resistência de escoamento a temperatura ambiente.
Percebe-se que o aço FR mantém a relação de dois terços da resistência
escoamento (217 MPa) à temperatura ambiente quando submetido a 600 °C.

1

O aço NSFR490A produzido pela Nippon Steel possui o nióbio entre os elementos de liga.
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Figura 2 - Relação entre a temperatura e as resistências ao escoamento e à ruptura nos
aços FR e convencional.

Fonte: Sakumoto (1995).

Uma vez que a resistência ao escoamento do aço convencional SM490A à
temperatura de 350 °C ficou abaixo de dois terços da resistência ao escoamento, i.e.,
217 MPa, a norma JIS A 13041 especificava que a temperatura crítica para esse tipo
de aço deveria ser de 350 °C.
Chijiwa (1993) amplia as premissas utilizadas para o desenvolvimento de aços
resistentes ao fogo no Japão. Sua principal motivação foi devido ao fato de que as
diretrizes definidas pelo Ministério da Construção, na década de 1980, envolviam a
definição de critérios de caracterização de materiais estruturais resistentes ao fogo
para uso em edifícios a partir da resistência ao escoamento a elevadas temperaturas.
Dessa forma, o desenvolvimento de aços resistentes ao fogo que pudessem
reduzir as espessuras do revestimento e ainda possuir propriedades de alta
resistência mecânica, passou a ser buscado pela indústria siderúrgica no Japão.
Tais materiais também foram desenvolvidos para situação de sismo com
maiores relações elásticas (fu/fy)2, características exigidas pela autoridade japonesa
nesse campo, além do uso industrial em vasos de pressão, caldeiras e tubos.

1

JIS A 1304 é a norma japonesa que trata dos métodos de teste de resistência ao fogo para elementos de
construção de edifícios (Method Of Fire Resistance Test For Elements Of Building Construction) (tradução
nossa)
2
fu/fy = Tensão de ruptura divido pela tensão de escoamento. Razão conhecida como relação elástica do aço.
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Apesar de existirem pesquisas desde a década de 1970, a busca por materiais
que oferecessem adequado equilíbrio na relação custo de produção x resistência ao
fogo, deu o tom no desenvolvimento de materiais voltados à aplicação na construção
civil (CHIJIWA, 1993)
O início do desenvolvimento dos critérios que as normas japonesas passariam
adotar para estabelecer e categorizar aços resistentes ao fogo é explicado por Chijiwa
(1993).
Houve um estudo experimental para determinar a temperatura crítica em que a
resistência do aço em altas temperaturas pudesse ser garantida.
Dessa forma, quatro diferentes tipos de aço, com diferentes composições
químicas, processos produtivos e resistência à ruptura, foram submetidos a testes em
elevada temperatura.
A figura 3 mostra os resultados encontrados em termos de diminuição da
resistência de escoamento com a elevação da temperatura.
O autor resume os resultados da seguinte forma:
(1) Para cada tipo de aço, a resistência ao escoamento

paulatinamente diminui conforme a temperatura passa da
faixa de 500 °C a 600 °C e chega a aproximadamente 50 MPa
na temperatura de 700 °C;
(2) O processo de têmpera e revenimento (QST)1 logo após a

laminação aumenta a resistência ao escoamento em elevadas
temperaturas. A perda da resistência ao escoamento é grande
em torno de 600 °C. A perda da resistência ao escoamento na
região dos 600 °C é menor nos aços que foram processados
utilizando resfriamento à ar. (CHIJIWA, 1993, p.48).

1

QST – Sigla do inglês Quenching and Self Tempering
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Figura 3 - Resultado de testes de tração de aços convencionais em elevada temperatura

Fonte: Chijiwa (1993

Com base nos resultados, se a temperatura crítica fosse estabelecida em 700
°C, uma grande quantidade de elementos de liga teria que ser adicionada, o que
elevaria muito o custo do material e dificultaria o processo de soldagem.
Por outro lado, estabelecer essa temperatura em 500 °C resultaria numa
economia pequena de espessuras de proteção, o que iria contra os objetivos
estabelecidos inicialmente para o estudo.
Dessa forma, ficou estabelecido que a temperatura crítica dos chamados aços
resistentes ao fogo deveria ser de 600 °C.
Além disso, a resistência ao escoamento desses aços a essa temperatura
deveria corresponder a dois terços da resistência ao escoamento desse material a
temperatura ambiente.
Assim, os objetivos no desenvolvimento de aços resistentes ao fogo para uso
em edifícios no Japão de acordo com o Ato do Building Standards ficaram resumidos
conforme demonstrado na Tabela 3.
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Tabela 3 - Objetivos para o desenvolvimento de aços resistentes ao fogo para edifícios.
(1) Propriedades
resistência a ruptura: 400 a 490 MPa;
resistência ao escoamento para elevadas temperaturas em 600 °C: Igual ou superior
a dois terços do especificado para a resistência ao escoamento à temperatura
ambiente;
Razão entre a resistência ao escoamento a elevada temperatura e à resistência ao
escoamento à temperatura ambiente igual ou menor que 80%.
(2) Soldabilidade e outras propriedades: Igual ou melhor que as encontradas em aços
convencionais.
Fonte: Adaptado de Chijiwa (1993).

Ainda sob o aspecto metalúrgico, Chijiwa (1993) destacou as diferenças entre
os usos isolados de molibdênio e nióbio, bem como o uso sinérgico desses dois
elementos de liga, potencializando os benefícios às propriedades mecânicas em
relação às ações desses mesmos elementos isolados.
Segundo o estudo, a adição de nióbio altera consideravelmente a resistência
ao escoamento a elevadas temperaturas, elevando-a em 20 MPa. A adição de nióbio
reduz os grãos ferríticos e aumenta a razão entre a resistência ao escoamento à
elevada temperatura e a resistência de escoamento em temperatura ambiente em
10%.
Como pode ser visto na Figura 4, a adição de molibdênio reduz a fração de
área de ferrita em 5% e aumenta a resistência ao de escoamento em elevadas
temperaturas em 74 MPa. Entretanto, o uso simultâneo de nióbio e molibdênio, pode
provocar um aumento na resistência ao escoamento em altas temperaturas de 101
MPa, conforme demonstra a Figura 4, que é mais do que a soma dos elementos
trabalhando isoladamente.
Yoshida (2008) complementa dizendo que elementos como o molibdênio,
cromo, nióbio e vanádio são eficazes no aumento de resistência em altas
temperaturas na separação de compostos de carbono e nitrogênio. Além disso, os
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mesmos mantém o PCM1 em níveis baixos, permitindo soldabilidade equivalente à
dos aços convencionais.
Figura 4 - Resultado de testes de tração em elevada temperatura e temperatura ambiente
para aços com diferentes elementos de liga.

Fonte: Chijiwa (1993).

Ainda em relação ao estabelecimento da temperatura crítica ou temperatura de
colapso, Bihina et. al (2015) aponta que o Eurocode 32 explora esse conceito em um
elemento estrutural com distribuição uniforme de temperatura.
Segundo o autor, a temperatura crítica se dá quando os valores de cálculo das
ações de efeito relevante em situação de incêndio iguala os valores de cálculo da
resistência do membro em situação de incêndio no tempo (t).
De acordo com Real e Franssen (2015), esses valores são calculados por meio
de uma expressão que usa os chamados graus de utilização (µ0) os invés dos
chamados fatores de redução (ky,θ).

1

Parâmetro de metal crítico. Índice adotado pela Sociedade Japonesa de Engenharia de Soldagem para definição
do chamado carbono equivalente, muito útil para determinar a soldabilidade dos aços.
2 Eurocode 3 : Design of Steel Structures é a abreviação feita pelo CEN (Comitê Europeu de Normalização) da
norma EN 1993 que possui várias subdivisões conforme área de aplicação
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Real e Franssen (2015) comentam que apesar de todas as recomendações em
favor de uma análise mais profunda, o Eurocode 3 permite alguma simplificação na
adoção de valores de graus de utilização, podendo variar de 0,65 à 0,70 dependendo
de como os carregamentos possam estar acumulados no piso.
O mesmo ocorre no Reino Unido, onde as temperaturas padrão para projetos
de estruturas metálicas em relação à BS 5980-8 são de 550 °C e 620 °C para
membros expostos ao fogo nos quatro lados para vigas suportando lajes de concreto,
respectivamente.
Isso significa que,

em situação de incêndio e considerando

apenas

o

carregamento, um membro estrutural submetido a 100% de sua capacidade pelo
método do ELU (Estado-Limite Último) poderia estar submetido à apenas 60%
de sua capacidade pelo mesmo método, conforme mostra a Figura 5, retirada de
BCSA e TATA Steel (2013).
Figura 5 - Efeito da temperatura na resistência do aço.

Fonte: BCSA e TATA Steel (2013).

Entretanto, Sha (1998) foi além e promoveu testes em sistemas de piso
utilizando aço convencional e resistente ao fogo. O autor demonstrou que existe uma
faixa de temperatura na qual os aços resistentes ao fogo oferecem vantagens em
relação aos aços convencionais, assim como acima e abaixo dessa faixa, não há
diferença de comportamento entre esses dois aços.
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A Figura 6 mostra o fator de redução encontrado a partir desses testes para
dois tipos diferentes de aço resistente ao fogo, para o Eurocode/British Standard e
para um modelo teórico de aço FR.
Figura 6 - Fatores de redução para diferentes aços, Eurocode e modelo teórico.

Fonte: Sha (1998).

Em consonância com o Eurocode, Silva e Melão (2018) apresentam um ponto
de vista bastante distinto em relação à determinação da temperatura crítica i.e., entre
550 °C e 600 °C, podendo ser muito diferente a depender da situação estrutural, tipo
de carregamento e tipo de aço empregado.
No caso dos elementos de estruturas de aço, vigas e pilares, sujeitos à
temperatura uniforme em seu volume, há uma temperatura que os leva
ao colapso. Essa é chamada de temperatura crítica. (SILVA e MELÃO,
2018, p.326)

Sendo assim, com base na definição acima e em consonância com o Eurocode,
a temperatura crítica, ocorrerá quando os esforços solicitantes de cálculo se igualarem
aos esforços resistentes de cálculo, ambos em situação de incêndio (SILVA; MELÃO,
2018). Esta afirmação nos conduz à uma compreensão bastante ampliada e menos
simplificada em relação à maioria dos critérios encontrados e citados anteriormente.
A Figura 7 deixa claro a relação direta da temperatura crítica com a relação
entre esforços solicitante e resistente, no caso de vigas não mistas sob laje de
concreto.
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Figura 7 - Relação da temperatura crítica com esforços resistentes e solicitante no caso de
vigas não mistas

Fonte: Silva e Melão (2018)

O capítulo 6 deste trabalho procurou explorar o conceito, que foi exposto por
Silva e Melão (2018) e pelo Eurocode 3, através de cálculos analíticos com base na
ABNT NBR 14323:2013. A principal conclusão é que diferentes tipos de aço podem
resultar em diferentes temperaturas críticas.
No Brasil, a experiência com esse tipo de material ocorreu a partir do
desenvolvimento do USI FIRE 3001 e USI FIRE 350, ambos produzidos pela
USIMINAS, indústria brasileira do setor siderúrgico, com limites de escoamento de
300 MPa e 325 MPa, respectivamente.
Esses aços foram desenvolvidos tendo como base os aços USI SAC
250, USI SAC 300 e USI SAC 350, adicionando-se elementos de liga
que proporcionam uma melhor resistência ao fogo. (BERNARDES,
2002, p. 101)

Bernardes (2002) lembra que outros países, e.g., Brasil e Austrália, tiveram o
desenvolvimento desses materiais a partir da experiência japonesa. É importante

1

USI FIRE 300 e 350 foram os nomes dados pelo fabricante aos produtos desenvolvidos
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salientar que no Japão, o custo de produção dos aços resistentes não eram tão
superiores aos do aço convencional, o que permitiu a continuidade de produção até
os dias de hoje.
As Figuras 8, 9 e 10 mostram as diferenças encontradas experimentalmente
entres os aços USI SAC e USI FIRE para as principais propriedades mecânicas sob
alta temperatura e composição química. O gráfico aponta que as vantagens do aço
resistente ao fogo em relação ao aço convencional, se dão no aumento do fator de
redução da resistência ao escoamento a partir dos 450 °C.
Figura 8 - Fator de redução da resistência ao escoamento em relação à temperatura para o
USI SAC 350 e o USI FIRE 350 e ABNT NBR 14323.

Fonte: Bernardes (2002).

Sha (1998) demonstrou um aumento da resistência à escoamento e do módulo
de elasticidade a partir de 500°C e 200°C, respectivamente. Esses resultados
corroboram com os apresentados no capítulo 5 deste trabalho, obtidos a partir de
ensaios de tração a quente realizados em amostras do aço JIS SM490A-FR.
Quanto a composição química, destaca-se os altos níveis de molibdênio
acrescidos aos aços resistentes ao fogo em relação aos aços convencionais. Além
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disso, como esse aço foi desenvolvido a partir dos aços patináveis 1, i.e., série SAC,
os mesmos possuem a presença do cobre e do cromo. A Figura 9 apresenta os fatores
de redução dos aços USI FIRE 300 e os previstos pela ABNT NBR 14323.
Figura 9 - Fator de redução do módulo de elasticidade em relação à temperatura para o USI
USI FIRE 300 e ABNT NBR 14323

Fonte: Bernardes (2002)

Figura 10 - Composição química dos aços USI SAC e USI FIRE

Fonte: Bernardes (2002)

1

Aços patináveis é o nome dado aos aços com propriedades de resistência à intempéries, uma vez que o Cr e o
Cu presentes em sua composição possibilitam a geração de uma camada de passivação em relação à oxidação
conhecida como pátina.
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2.1.2 Revestimento contra incêndio

Os sistemas e materiais de revestimento contra incêndio são variados e
possuem suas vantagens e desvantagens quanto ao uso em elementos estruturais.
De maneira geral, o objetivo de projetistas e construtoras é a racionalização de seu
uso devido ao alto custo desses insumos, o que acarreta um aumento no custo da
obra
2.1.2.1 Definições e objetivos

O item anterior demonstrou que o desenvolvimento de aços resistentes ao fogo
iniciou-se com o objetivo de reduzir os custos relacionado com os sistemas de
revestimentos. Essa redução poderia ser realizada a partir da diminuição das
espessuras requeridas para os aços convencionais ou mesmo da eliminação de tal
revestimento dependendo da posição do elemento estrutural em relação ao arranjo
do edifício. Neste subitem serão descritos esses tipos de proteção, suas aplicações e
principais diferenças.
Um bom projeto de SCI1 devem levar em consideração os aspectos de
resistência ao fogo em uma edificação utilizando sistemas de proteção passiva e
proteção ativa, como medidas preventivas e em atendimento às normas técnicas e
legislação vigente em cada localidade
Segundo Berto (2018), as chamadas ações protetoras podem ser definidas de
maneira resumida, da seguinte forma:
As ações protetoras dividem-se em ativas e passivas. As primeiras,
com as quais a maioria das pessoas está familiarizada, correspondem
aos sistemas prediais de proteção contra incêndio, envolvendo
hidrantes, sprinklers, detecção e alarme etc. As ações passivas, que
compõem a porção da proteção contra incêndio associada ao maior
número de elementos da abordagem sistêmica mencionada, abrangem
o controle das características de reação ao fogo dos materiais
empregados nas edificações, a compartimentação horizontal e vertical,
a resistência ao fogo dos elementos estruturais etc. [...] (BERTO, 2018,
p. 31, grifo nosso)

1

Segurança contra incêndio
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A definição subentende que o conceito de proteção passiva em estruturas não
se restringe apenas à adição de elementos refratários ao substrato do elemento
estrutural, mas que o próprio material da estrutura pode contribuir como elemento de
proteção passiva. Conforme demostrado no subitem anterior, este é o principal
objetivo no desenvolvimento de aços com propriedades de resistência ao fogo,
conforme procurou-se demonstrar no subitem anterior.
Silva et al. (2010) conceituam proteção passiva como sendo:
[...] o conjunto de medidas de proteção contra incêndio incorporadas à
construção do edifício e que devem, portanto, ser previstas e projetadas
pelo arquiteto. Seu desempenho ao fogo independe de qua lquer ação
externa (SILVA et al., 2010, p. 17)

Constituem em proteção passiva:
- Compartimentação (horizontal e vertical);
- Saídas de emergência (localização, quantidade e projeto);
- Reação ao fogo de materiais de acabamento e revestimento (escolha de
materiais);
- Resistência ao fogo dos elementos construtivos e estruturais;
- Controle de fumaça;
- Separação entre edificações. (SILVA et al., 2010, p.17, adaptado)
Entende-se por resistência ao fogo de elementos estruturais a
capacidade de suportar, por um dado período, os intensos fluxos de
energia térmica que ocorrem durante um incêndio, sem deixar de
exercer sua função portante, de estanqueidade e de isolamento, quando
exigidas. No caso dos elementos de aço é a função portante ou
estabilidade que deve ser verificada. No caso de lajes de concreto, as
três propriedades devem ser respeitadas simultaneamente (SILVA,
2004).

As regulamentações para garantir a SCI em edifícios requer que certos
elementos estruturais possuam resistência ao fogo por um determinado período de
tempo, que as normas e a legislação no Brasil caracterizam como TRRF. A quantidade
de revestimento necessária para alcançar esse objetivo depende dos fatores abaixo:
- TRRF (a ser abordado nos itens subsequentes);
- Tipo de revestimento usado;
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- Fator de massividade1 da seção do elemento estrutural exposto ao fogo.
Segundo Hager et al. (2016), o objetivo no uso dos sistemas de proteção, busca
manter a temperatura do componente do edifício, e.g., elementos estruturais,
instalações elétricas, etc., abaixo da temperatura crítica durante o incêndio. Além
disso o mesmo procura conter o fogo nos compartimentos em que se originaram por
limitado período de tempo, fazendo com que o avanço do incêndio se dê de forma
lenta. (HAGER, 2016, p.1, tradução nossa).

2.1.2.2 Sistemas e materiais de revestimentos

Buscando atender as demandas técnicas do mercado de construção, empresas
e academia têm trabalhado para oferecer opções variadas quanto a sistemas,
métodos de aplicação e materiais distintos visando proteger o elemento estrutural
dentro do TRRF.
Os materiais de revestimentos podem ser chamados de não reativos e reativos.
Materiais de revestimento não reativos, e.g., placas e sprays, mantêm suas
propriedades quando expostos ao fogo. Materiais de revestimento reativos são
caracterizados pela mudança de propriedades quando expostos ao fogo. O exemplo
mais conhecido desse tipo de material de revestimento são as tintas intumescentes
(CONSTRUCTALIA. ARCELOR MITTAL EUROPE CONSTRUCTION, 2008).
De acordo com Constructalia. Arcelor Mittal Europe Construction (2008) e Silva
et al. (2010) os principais materiais utilizados são escolhidos com base em suas
características e propriedades térmicas, posição e fatores de preferência no mercado.
(i)

Placas Rígidas

Placas rígidas são geralmente fabricadas em fibra mineral ou em materiais
semelhantes a placas que ocorrem naturalmente, como vermiculita e mica, usando
ligantes de cimento ou silicatos, gessos ou a combinação desses materiais.

1

A literatura costuma chamar essa relação entre perímetro e área da seção transversal de um elemento estrutural
de fator de massividade, que corresponde ao quociente entre a área e o perímetro dessa seção.
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Podem ser fixadas mecanicamente às estruturas por meio de parafusos, cintas
ou cantoneiras e perfis leves, podendo também ser coladas.
São normalmente oferecidas com espessuras entre 15 e 50 mm e garantem
proteção entre 30 e 120 minutos.
Geralmente são usadas em estruturas metálicas, uma vez que os elementos
estruturais em aço costumam possuir seções abertas que oferecem bom acabamento
devido a garantia de regularidade quanto a formas e espessuras, pelo fato de serem
elementos pré-fabricados.
A desvantagem é que não podem ser facilmente encaixadas em elementos
estruturais com formas complexas, e.g., tubos redondos.
Possuem custo geralmente superior às argamassas projetadas e às tintas
intumescentes. Entretanto podem ter seu custo reduzido se forem classificadas como
não decorativas, ou seja, voltadas a uso não arquitetônico.
Outra desvantagem a ser destacada em relação às tintas intumescente ou
argamassas é o tempo necessário para fixação, quando comparado às argamassas
ou a tinta intumescente, aumentando os custos da construção.

Figura 11 - Placas Rígidas de lã mineral para proteção em vigas

Fonte: Norkote (2020)
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Figura 12 - Esquema de montagem de placas rígidas em um pilar

Fonte: Silva et al. (2010)

(ii)

Argamassas projetadas

As argamassas projetadas que contém ﬁbras consistem de agregados, ﬁbras
minerais e aglomerantes como o cimento Portland. São aplicadas sob baixa pressão
por meio de uma pistola,

na qual é misturada com água nebulizada e jateada

diretamente na superfície do aço. Esta aplicação, resulta numa superfície rugosa,
mais apropriada para elementos acima de forros ou ambientes menos exigentes.
As

argamassas

projetadas

cimentícias

consistem

de

agregados

e

aglomerantes misturados com água, formando uma massa ﬂuida que é transportada
por meio de uma mangueira até a pistola, na qual o ar comprimido faz o jateamento
diretamente na superfície do aço. Esse procedimento resulta numa superfície rugosa,
mais apropriada para aplicação em estruturas não aparentes. Tais argamassas
apresentam baixa resistência mecânica e à umidade, sendo indicadas para ambientes
menos agressivos. Geralmente é constituída de gesso ou vermiculita, cimento, resinas
acrílicas e cargas inertes, tais como poliestireno expandido e celulose.
As argamassas projetadas:
i)

Devem trabalhar monoliticamente com a estrutura e acompanhar seus
movimentos sem que ocorram ﬁssuras ou desprendimento, formando um
revestimento homogêneo e contínuo que penetre em todos os cantos ou
reentrâncias da estrutura;

ii)

Possuir a mesma durabilidade da estrutura, dispensando manutenção e
possibilitando facilidade para reparos manuais;

iii)

Garantir perfeita aderência entre camadas sucessivas no caso de eventuais
danos causados pelas demais atividades da obra;
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Não devem ser higroscópicas e o aço deverá ﬁcar livre de umidade,

iv)

tornando desnecessário o uso de primers ou outros sistemas contra
corrosão para estruturas internas;
v)

Precisam apresentar índice zero de combustibilidade e propagação de
chamas;

vi)

Não devem conter espaços vazios, impedindo que insetos se instalem em
seu interior. Sua formulação com fungicidas e bactericidas tem que
estabilizar seus componentes não permitindo a proliferação de fungos e
bactérias em seu interior;

vii)

São aplicadas por jateamento ou com o uso de espátulas, não sendo
necessário o uso de telas ou pinos para aderência à superfície metálica
(SILVA et al., 2010).
Uma das vantagens desse material é o baixo custo em relação às tintas

intumescentes, embora o desperdício de material, dificuldade em se manter uma boa
regularidade nas espessuras e a sujeira pós aplicação podem ser apontados como
desvantagens.
Figura 13 - Aplicação da argamassa Isopiro D3 da Isoveg

Fonte: Isoveg (2020)

(iii)

Tintas Intumescentes

As tintas intumescentes são constituídas por polímeros com substâncias
intumescentes, que reagem na presença de fogo, em geral, a partir de 200 ºC,
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aumentando seu volume. Os poros resultantes são preenchidos por gases atóxicos
que, junto com resinas especiais que constituem as tintas, formam uma espuma
carbonácea rígida na superfície do aço, retardando o efeito do calor da chama.
A pintura intumescente é uma película ﬁna que intumesce 1 quando sujeita à
ação do calor formando uma camada de proteção térmica no aço. É aplicada por
meios convencionais, e.g., pistola ou rolo, diretamente sobre a superfície de aço
convenientemente preparada. Em seu esquema de pintura, deve ser prevista a
aplicação de tinta de fundo e de acabamento compatíveis, de modo a obter textura,
aparência e cores similares às pinturas convencionais.
Mediante a utilização de jateamento abrasivo metálico, as substâncias
estranhas como carepa de laminação e ferrugem devem ser eliminadas. Entretando,
o jato abrasivo não remove óleos, graxas e gorduras da superfície do aço, devendo
os mesmos serem removidos antes de qualquer operação de jateamento.
O sistema de pintura intumescente consiste, além do primer compatível, de
mais dois produtos: a pintura em si, que oferece a característica intumescente e a tinta
de acabamento que oferece efeito decorativo, na cor especiﬁcada. (SILVA et al., 2010)
Figura 14 - Aplicação de pintura intumescente em viga metálica

Fonte: Aprieto (2020)

(iv)

Concreto

O concreto possui características refratárias que tem sido usada no atingimento
do objetivo de manter as estruturas abaixo das temperaturas críticas.

1

Intumescência é o aumento de volume ou expansão com consequente alteração de propriedades térmicas que o
material sofre quando submetido à altas temperaturas

38

Silva In Seito et al. (2008), nos oferece um dado histórico quando afirma que
no século XIX, quando edifícios de múltiplos andares de aço começaram a ser
construídos, o concreto era utilizado como material de revestimento do aço, sem
função estrutural, mas, com grandes espessuras, em vista de o concreto não ser um
isolante ideal.
No entanto, o fenômeno do spalling deve ser alvo do cuidado de projetistas,
empreendedores e aplicadores.
O spalling é um lascamento da superfície do elemento de concreto
submetido a um incêndio, devido à pressão interna da água ao
evaporar-se e ao comportamento diferencial dos materiais
componentes do concreto. Em concretos de alta resistência pode
ocorrer o spalling explosivo, pela maior dificuldade de percolação da
água. O spalling reduz a área resistente do concreto e expõem a
armadura ao fogo (Silva In SEITO et al., 2008, p.136)

Figura 15 - Estrutura comprometida por spalling explosivo, após incêndio

Fonte: CKC (2020)

Entretanto, conforme demonstrado pela Figura 16, nota-se que o concreto
possui ligeiramente menor perda de resistência em relação ao aço a partir dos 600
°C, voltando a ter comportamento similar próximos dos 900 °C. Até aproximadamente
550 °C, o aço possui perda menor de resistência.
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Dessa forma, observa-se que tanto o concreto quanto o aço possuem
comportamento similar dentro da faixa de temperaturas onde a estrutura é mais
solicitada.
Figura 16 - Variação da resistência dos materiais em função da temperatura

Fonte: adaptado de Silva et al. In Seito et al. (2008)

Outro uso do concreto como elemento de proteção passiva se dá em estruturas
mistas de aço e concreto, quando, em geral, o elemento de aço está no interior do
elemento de concreto armado. Dessa forma, tira-se proveito das melhores
características de ambos os materiais do ponto de vista estrutural, ao mesmo tempo
que protege-se a estrutura metálica dos efeitos da elevação de temperatura devido ao
incêndio.
De acordo com Constructalia. Arcelor Mittal Europe Construction (2008)
Reconhecendo a importância da resistência estrutural em situação de
incêndio e os custos associados com o uso de materiais de
revestimento, alguns sistemas estruturais alternativos têm sido
desenvolvidos utilizando suas próprias características de resistência ao
fogo, evitando a necessidade de se trabalhar com revestimentos. Esses
sistemas incluem lajes mistas, vigas mistas com encapsulamento total
ou parcial do perfil metálico no concreto (CONSTRUCTALIA. ARCELOR
MITALL EUROPE CONSTRUCTION, 2008, p.19, tradução nossa)

Materiais para revestimento em elementos estruturais, tais como tintas
intumescentes, placas rígidas ou produtos jateados como argamassas, podem ser
muito caros. Sendo assim, métodos racionais de projeto de estruturas em situação de
incêndio, como os que criam condições de proteção do elemento estrutural sem o uso
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de tais revestimentos, podem conduzir a resultados econômicos significativos.
Sistemas mistos de piso podem sofrer grandes danos a partir de seus
elementos estruturais, mas o sistema não colapsa devido à grande capacidade de
deformação observada pelas enormes catenárias que se formam durante e após o
incêndio (WALLS; GELDENHUYS, 2015, p. 30, tradução nossa). Esse fenômeno é
conhecido como efeito de membrana.
Figura 17 - Sistema misto de piso após deformações devido à incêndio.

Fonte: Walls e Geldenhuys (2015).

2.2 Comportamento das vigas como elemento estrutural em edifícios de
múltiplos andares em situação de incêndio
As vigas realizam um importante papel em quaisquer tipos de estruturas, e
particularmente em edifícios de múltiplos andares, por ser o elemento estrutural
responsável por absorver as forças provenientes das lajes e contribuir para a
manutenção da estabilidade geral do edifício.
Em conjunto com as lajes, as vigas funcionam como um diafragma rígido
devendo ser capaz de suportar e conduzir, inclusive, as forças horizontais para todos
os elementos da estrutura, compatibilizando os deslocamento ao longo dos andares .
Vigas em edifícios podem trabalhar de maneira solidária às lajes, a partir do
uso de conectores de cisalhamento, nos chamados sistemas de piso com estruturas
mistas, ou podem trabalhar de maneira isolada às estas mesmas lajes, em sistemas
convencionais.
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Denomina-se sistema misto aço-concreto, o sistema híbrido no qual um
perfil de aço (laminado, dobrado ou soldado) trabalha em conjunto com
o concreto formando um pilar misto, uma viga mista, uma laje mista ou
uma ligação mista. A interação entre os materiais é garantida por meio
mecânicos, conectores, mossas, ressaltos, por atrito ou por simples
aderência e repartição de cargas (QUEIROZ et al., 2001, apud
RODRIGUES, 2018, p. 2).
Figura 18 - Seção transversal típica de uma viga mista de aço e concreto.

Fonte: Rodrigues (2018).

Conforme já afirmado por Walls e Geldenhuys (2015), em situação de incêndio,
sistemas de piso mistos entre vigas e lajes são menos propícios ao colapso, ainda
que seus membros possam sofrer grandes danos, como grandes deformações
localizadas. Esse tipo de sistema pode produzir grandes catenárias, conforme mostra
a Figura 17, mantendo-se intacto do ponto de vista do ELU1 , ainda que não do ponto
de vista do ELS2, não possuindo mais capacidade de sustentar de maneira
equilibrada, todos os objetos, e.g., equipamentos, mobiliário, e outros, para os quais
a laje foi projetada.
Em função das particularidades apresentadas, este trabalho escolheu observar
o comportamento de diferentes aços, com e sem propriedades de resistência ao fogo,
a partir da observação das deformações em vigas não mistas e, portanto, isoladas
das lajes de concreto sobre as mesmas, a partir da conhecida perda de propriedades
mecânicas, mais especificamente, resistência ao escoamento e módulo de
elasticidade.

1
2

ELU – Estado Limite Último
ELS – Estado Limite de Serviço

42

Inicialmente, o que se observa em vigas em situação de incêndio é a perda
gradativa do módulo de elasticidade do material, devido à observação das grandes
deformações em regime plástico durante a exposição ao fogo.
Não se pode afirmar, com base nesta simples observação, a perda simultânea
que ocorre também na resistência ao escoamento desse mesmo material. A ABNT
ABNT NBR 14323:2018 demonstra essa redução a partir da elevação da temperatura,
conhecido como fator de redução, ocorrida no aço por meio de uma tabela
apresentada logo no início da norma.
Pode-se observar tabelas similares em outras normas e códigos para
dimensionamento de estruturas de aço em situação de incêndio, como no caso do
Eurocode 3, partes 1-2 e no Apêndice 4 do AISC1 2010. Mais adiante, iremos nos
deter de maneira mais detalhada nas normas técnicas nacionais e internacionais e o
conjunto de recomendações para testes e dimensionamento de estruturas metálicas
em situação de incêndio nelas contidas.
Figura 19 - Fatores de redução do aço.

Fonte: ABNT:NBR 14323:2018.

1

AISC – American Institute of Steel Construction
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2.2.1 Testes em laboratório e simulações numéricas em vigas metálicas

Este subitem tem como objetivo oferecer o estado da arte à respeito dos testes
em laboratório e simulações numéricas que vem sendo realizados em vigas metálicas,
assim como uma análise dos principais resultados encontrados.
O projeto de estruturas em situação de incêndio tem feito grandes avanços nas
últimas duas décadas. Alavancados pelos resultados dos testes de larga escala e pelo
aprendizado conferido a partir de tais testes, como por exemplo, os testes Cardington
realizados na década de 1990, os engenheiros hoje podem empregar avançadas
ferramentas de análise que possibilitam a avaliação da resposta estrutural do edifício
em situação de incêndio. Isso tem conduzido a significativas reduções de custo e
aumento da segurança, como resultado da optimização do projeto de estruturas
submetidas à tal ação (LANGE; BOSTROM, 2017, p.1).
Spíndola (2002) nos lembra que o testes de Cardington foram realizados nessa
cidade, na Inglaterra, entre os anos de 1995 e 1996 em seis compartimentos de um
edifício de oito andares, com dimensões em planta de 45 m x 21 m, e possuía os
seguintes requisitos de segurança:

- não poderia aumentar o risco de vida de ocupantes, bombeiros e pessoas
presentes nas vizinhanças;
- o incêndio deveria ser contido no piso e dentro do compartimento de origem,
sem expandir-se na direção horizontal ou vertical, ou seja, as grandes deformações
não poderiam causar falhas na compartimentação.
Lange e Bostrom (2017) complementam a informação afirmando que os testes
de Cardington foram planejados de maneira a representar as construções tipicamente
usadas na Inglaterra nos anos de 1990, i.e., edifícios de estruturas mistas e
contraventadas. As vigas foram projetadas como simplesmente apoiadas, atuando
como estrutura mista com as lajes de espessura máxima de 130 mm. As ligações
eram de dois tipos sendo, entre vigas por meio de chapas soldadas no elemento de
apoio e parafusadas no elemento apoiado, e entre vigas e pilares por meio de chapas
de cabeça (end plates), porém com configuração rotulada.
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Posteriormente houve simulações numéricas desses mesmos testes de
maneira

a ampliar

a

compreensão

dos

mecanismos que

governaram

o

comportamento da estrutura.
Os

resultados

de

dois

testes, conduzidos

pelo

Building

Research

Establishment, foram avaliados por Bailey et al. (1999). Estes resultados a partir dos
testes mostraram que as normas, na ocasião, não estavam compatíveis com o
comportamento correto de edifícios durante um incêndio. Consequentemente, eram
extremamente conservadoras. Adicionalmente, os testes em escala real mostraram
que o comportamento global e local das estruturas é diferente e geralmente muito
melhores do que os demonstrados em testes de incêndio de menor escala (BAILEY
et al., 1999)
Um total de seis [...] testes de incêndio foram realizados, os quais foram
planejados para serem complementares [...] Quatro testes foram
conduzidos pela British Steel e dois pela Building Research
Establishment. (BAILEY et al., 1999, p. 16, tradução nossa)
Figura 20 - Resumo dos testes realizados em Cardington.

Fonte: Bailey et al. (1999).

Bailey et al. (1999) faz as seguintes conclusões a partir dos resultados dos
testes:
(i)

Nenhum colapso evidente, mesmo com as temperaturas nas
vigas sem revestimento terem superado os 900 °C;

(ii)

As normas existentes são muito conservadoras, prevendo
colapso na estrutura à 680 °C;

(iii)

Apenas danos localizados foram observados [...];
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(iv)

Paredes não estruturais de compartimentação, localizadas sobre
as vigas metálicas de piso, tiveram bom desempenho (sob o
aspecto da compartimentação);

(v)

Paredes não estruturais de compartimentação, localizadas sobre
as vigas metálicas de piso, apresentaram sinais de falha na sua
integridade, devido às flechas apresentadas pela estrutura [...];

(vi)

O comportamento das estruturas se apresentaram melhores do
que aqueles demonstrados em testes padrão de incêndio;

(vii)

Instabilidade localizada normalmente ocorreu nas vigas em altas
temperaturas na proximidade com as ligações. De maneira
conservadora, as ligações devem ser consideradas rotuladas em
projetos de estruturas em situação de incêndio;

(viii)

O comportamento das ligações durante o resfriamento precisam
ser melhor estudadas. Pode haver a necessidade de especificar
ligações mais dúcteis para garantir a capacidade de cisalhamento
em situação de incêndio;

(ix)

Lajes mistas em relação às vigas são extremamente favoráveis à
integridade da estrutura. Percebeu-se que tal conclusão se deu
em função da capacidade e comportamento de membrana
tracionada da laje, o que requer posteriores investigações
(BAILEY et al., 1999, p. 20, tradução nossa).

As conclusões de Bailey et al. (1999) apontam para dois fenômenos que devem
ser estudados com mais atenção:
- O comportamentos das ligações durante o resfriamento;
- A capacidade aumentada das lajes mistas trabalhando como membranas,
evitando o colapso;
Durante os ensaios executados neste presente trabalho, os dois fenômenos
destacados por Bailey et al. (1999) foram observados. No caso das ligações, houve
ruptura por cisalhamento nos dois parafusos de um dos apoios, em todos os ensaios,
bem como se notou o efeito de membrana ou efeito catenária nas vigas, mesmo
isoladas em relação à laje, apenas apoiada e não conectada.
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Kirby (1997) também escreve sobre um dos testes realizados no edifício de
múltiplos andares BRE 8 nas instalações de Cardington e aponta que:
Ainda que a análise dos dados e a formulação dos procedimentos
numéricos estejam atualmente sendo desenvolvidos, os testes já
confirmam importantes aspectos do comportamento estrutural e as
demandas identificadas, as quais precisam ser encaminhadas para os
efeitos da segurança ao fogo (KIRBY, 1997, p. 1140, tradução nossa)

Tais aspectos apontados são:
(i)

Vigas sem revestimento atingiram temperaturas extremamente altas,
geralmente excedendo os 1000 °C. Nesse nível de aquecimento, a
resistência do aço tem apenas 5% do apresentado à temperatura
ambiente. Uma vez que a contribuição para o estado-limite sob condição
de incêndio é baixa, a proteção de todos os membros é questionada;

(ii)

Os testes identificaram que os pilares são os elementos mais críticos e,
enquanto o caminhamento de forças tenha lugar, a instabilidade local
desses elementos possuem severas consequências a outras partes da
estrutura, ainda que não diretamente envolvidas com o incêndio;

(iii)

A importância da ação de membrana foi claramente demonstrada por ter
proporcionado estabilidade ao sistema misto de piso. A ductilidade da
malha da armadura e soluções de projeto alternativo quanto ao
posicionamento no entorno dos pilares, visando manter a estabilidade e
integridade da laje, ainda precisam ser investigados;

(iv)

A expansão térmica do aço, geralmente tem sido associada ao
movimento das paredes na direção dessa expansão. Nos testes
realizados, os deslocamentos laterais dos pilares foram mínimos;

(v)

Grandes flechas foram observadas no sistema de piso, sendo que a
maioria não excedeu os atuais limites descritos nos ensaios previstos
em normas. Entretanto, em estruturas reais, os limites toleráveis de
separação/deslocamento dos elementos verticais, podem ocorrer. Devese ter cuidado ao se considerar tanto o posicionamento quanto o
dimensionamento de sistemas de compartimentação. (KIRBY, 1997)
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Lange e Bostrom (2017) coordenaram um estudo do tipo round robin para
determinar a capacidade da comunidade técnica ligada à engenharia de segurança
contra incêndio em estruturas para o modelamento de um caso simples de estrutura
em situação de incêndio, objetivando o estudo quanto às similaridades nas premissas
e métodos de resposta adotados. Além disso, o estudo serviu para apontar as
semelhanças de resultados entre ensaios laboratoriais e numéricos.
Um estudo round robin 1 é conduzido por um grupo de experts, partindo
de um ponto comum, por exemplo, uma coleção de dados ou amostras
de ensaio. Os participantes então preveem, de forma independente, a
resposta dos sistema; ou executa e compara experimentos reais. O
propósito por traz de estudos round robin é avaliar a gama de resultados
por meio de uma disciplina ou entre diferentes laboratórios (LANGE;
BOSTROM, 2017, p.65, tradução nossa)

Os testes referentes a este presente trabalho tem características bastante
semelhantes com os testes apresentados pelo presente trabalho Mediante a utilização
de jateamento abrasivo metálico, as substâncias estranhas como carepa de
laminação e ferrugem devem ser eliminadas. A Tabela 4 traz um comparativo com as
principais características e condições de contorno entre os ensaios de Lange e
Bostrom (2017) e os ensaios apresentados neste trabalho. Além das informações
apontadas

abaixo,

destaca-se que vigas

e lajes trabalharam

de maneira

independente.
Tabela 4 – Comparativo entre ensaios
Amostra

2

Grau

Vão

Apoios

Carreg.

Tempo Revest.

Lados

Programa

Expostos

Térmico

Sem

3

ISO 834

Sem

3

ISO 834

Exp.
Lange e
Bostron

HEB300

355

(2017)
Presente
trabalho

325(J)
W200
345(B)

5,2

Simpl

2 forças

m

Apoiado

concentr

3,22
m

Rotulado

60 min

2 forças

60 min

concentr

+

Fonte: Elaborada pelo autor.

1

O autor do presente trabalho não encontrou nenhuma tradução para o português do termo round robin
O grau, nesta tabela, indica a resistência ao escoamento das amostras. 325(J) indica a resistência ao escoamento
da viga japonesa, enquanto que 345(B) indica a resistência ao escoamento da viga brasileira.
2
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Apesar do objetivo ter por base o conceito e aplicações de um Round Robin,
percebe-se que os resultados apresentados na etapa 2 do experimento possuem
similaridades com os ensaios realizados e apresentados no capítulo 4 deste trabalho,
os quais podem ser observados na Figura 21 que apresenta o início das flechas
acentuadas devido à plastificação do elemento estrutural a partir de 30 minutos
aproximadamente, muito próximos dos resultados aqui apresentados.

Figura 21 - Flecha medida durante o teste no centro e fora dele.

Fonte: Lange e Bostron (2017).

Os critérios de falha estabelecidos são aqueles indicados pela norma europeia
EN 1363-1:2012. É importante salientar que tais critérios diferem do apresentado pela
ABNT NBR 5628:2001, o qual estabelece um limite de flecha de 1/30 do vão, durante
os ensaios.
a) Deflexão (flecha) D = L2 /400 d (mm) e
b) Taxa de deflexão (flecha) dD/dt = L2 /9000 d (mm/min)
A Figura 22 traz tabelado os resultados encontrados com base nesses mesmos
critérios.
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Figura 22 - Resultados com base nos critérios de falha.

Fonte: Adaptado de Lange e Bostron (2017).

Após o ensaio as condições da amostra demonstram que houve deformação
plástica com formato típico de uma viga simplesmente apoiada, não demonstrando
sinais de ter ocorrido instabilidades localizadas ou globais.

Figura 23 - Amostra de Lange e Bostron (2017), depois do teste.

Fonte: Lange e Bostron (2017).

Sun e Burgess (2016) tratam da questão da importância de se considerar a
ductilidade das ligações em estruturas em situação de incêndio. Por meio de métodos
analíticos e numéricos, os autores buscaram desenvolver um método com base em
princípios elementares da mecânica das estruturas, para auxiliarem engenheiros a
levarem em conta esse aspecto em seus projetos. Esse estudo tomou como base um
sistema de ligação entre viga e pilares.
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A viga simplesmente apoiada foi projetada para as condições de carregamento
à temperatura ambiente, não levando em conta o seu comportamento durante
incêndio.
Foram analisados os principais aspectos que influenciam as demandas de
ductilidade numa ligação, como o vão entre apoios da viga e a resistência requerida
da ligação. As principais conclusões são:
(i)

A ductilidade das ligações ajuda na redução dos efeitos da compressão
nas vigas contra as pilares e, consequentemente, reduz a possibilidade
de instabilidade localizada nas vigas;

(ii)

A grande capacidade de deformação na tração permite grandes flechas
nas vigas de aço, o que permite uma redução substancial de forças,
devido ao efeito catenária1 nas ligações e, consequentemente, reduz o
risco de colapso estrutural durante o incêndio;

(iii)

As

demandas

de

ductlidade

nas

ligações

estão

intimamente

relacionadas com sua rigidez e resistência, tanto quanto o coeficiente de
esbeltez da viga (SUN e BURGESS, 2016, p.55, tradução nossa).
(iv)

Quando exposta ao fogo, as vigas devidamente restringidas pelo
sistema de ligação apresentam comportamento, ora comprimido devido
à expansão térmica, ora tracionado devido ao efeito catenária. Esse
fenômeno recebe contribuição de uma ligação com comportamento
ductil sob ambos os esforços de tração e compressão;

(v)

Uma ligação ductil proporciona um aumento na capacidade de
deformarção da viga e do sistema (SUN e BURGESS, 2016, p.66,
tradução nossa).

Wang e Zhang (2017) fala da lacuna que existe na pesquisa do comportamento
de estruturas de aço em situação de incêndio, quanto à consideração do efeito da
fluência (creeping) do material, devido ao fato de não haver um modelo adequado de
tal fenômeno. Para os autores, existe uma diferença de comportamento entre os

1

Efeito segundo o qual vigas se comportam como cabos, auto estabilizados devido à tração predominante no
elemento estrutural.
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chamados aços de alta resistência, Q460 com 460 MPa de resistência ao escoamento,
produzido conforme as normas chinesas, e os aços comuns, Q235 com 235 MPa de
resistência de escoamento.
A validação dessa comparação ocorreu por meio da análise dos esforços axiais
e flechas obtidos por meio de uma comparação entre um modelo de elementos finitos
e de testes reais em uma viga com restrições de deslocamento vertical e horizontal.
De maneira a explorar os efeitos da fluência da amostra em aço Q460, tanto os
esforços axiais quanto as flechas foram analisadas, desconsiderando o efeito da
fluência.
Fluência é o fenômeno pelo qual metais e ligas tendem a sofrer
deformações plásticas quando submetidos por longos períodos a
tensões constantes, porém inferiores ao limite de resistência normal do
material. Pode ser ativada pela temperatura [...] e se manifesta com o
passar do tempo. Essa deformação produz fissuras no material e pode
levar à ruptura. À temperatura ambiente, a deformação 1 das estruturas
metálicas é muito pequena, a não ser que a força2 adquira uma tal
intensidade que se aproxime da tensão 3 de ruptura. (CIMM - CENTRO
DE INFORMAÇÃO METAL MECÂNICA, 2020, grifo nosso)

Tan e Huan (2002, apud WANG e ZHANG, 2017), propõe um programa de
elementos finitos que considerava não linearidades, tanto geométrica quanto do
material, que pode prever, com precisão, a temperatura crítica de colapso de uma
estrutura de aço sob várias condições, tendo demonstrado que o fenômeno da
fluência parece tornar-se predominante a partir dos 400 °C.

1

Por se tratar de citação direta, nenhum acréscimo foi feito ao texto, porém acredita-se que a deformação citada
neste trecho seja devido à fluência.
2
Entenda-se força atuante
3
Entenda-se resistência à ruptura
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Figura 24 - Gráfico de deflexão x tempo para simulação numérica e ensaio com e sem
consideração do efeito de fluência no aço Q460.

Fonte: Wang e Zhang (2017).

Com base na Figura 24, percebe-se que existe uma diferença nas flechas, a
partir dos 900 s ou 15 minutos, no modelamento que considerou e não considerou a
fluência. Nota-se também uma grande proximidade entre o modelo ANSYS que
considerou os efeitos da fluência e os dados de testes reais, demonstrando que o
comportamento experimental do aço, parece evidenciar o efeito da fluência.
As principais conclusões foram:
(i)

A fluência tem grande influência no comportamento ao fogo de vigas
produzidas com aço Q460 com restrição de apoio e a negligência desse
efeito pode conduzir a projetos inseguros;

(ii)

O método de projeto simplificado proposto é capaz de prever a
temperatura crítica de vigas de aço Q460 com restrição de apoio.

Wang e Huang (2017) desenvolveram um estudo experimental para análise do
comportamento de duas vigas mistas, simplesmente apoiadas e conectadas à laje por
meio de conectores de cisalhamento com diferentes graus de interação, sendo uma
amostra sujeita à um coeficiente de 100% e outra amostra sujeita à um coeficiente de
50%. A Figura 25 é um esquemático do aparato do ensaio.
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As duas amostras eram idênticas, com exceção da quantidade de conectores
de cisalhamento, e possuíam seção H soldada com dimensões de 320 mm x 240 mm
x 10 mm x 8 mm e aço Q235, com resistência de escoamento de 235 MPa. Os
conectores de cisalhamento tinham 19 mm de diâmetro e foram produzidos com 355
MPa de resistência de escoamento e 425 MPa de resistência de ruptura.
As lajes foram do tipo steel deck com armadura de reforço treliçada. Ambas as
amostras receberam força vertical concentrada e constante em quatro pontos ao longo
do vão e foram ensaiadas em forno horizontal a partir da curva de incêndio-padrão
ISO-834. Ambas as amostras alcançaram grandes flechas associadas ao escoamento
devido à flexão e demonstraram grande capacidade de flexão, acima dos limites
impostos pelo Eurocode 4.
Com base nos ensaios, percebeu-se que o fator de conexão ao cisalhamento
possui significativa influência no escorregamento na interface com a laje de concreto.
O critério de falha foi definido quando os valores de flecha alcançassem o limite
máximo de L/30, sendo L o vão da viga. O tempo necessário para alcançar tais limites
foram de 51 minutos e 49 minutos para as vigas inteiramente conectadas e
parcialmente conectadas, respectivamente.
As vigas foram revestidas com uma camada de 11 mm de material projetado.
Figura 25 - Esquema de carregamento e posição de termopares das amostras.

Fonte: Wang e Huang (2017).
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Figura 26 - Esquema de montagem dos testes.

Fonte: Wang e Huang (2017).

Nota-se que a Figura 26, demonstra similaridades com o esquema apresentado
neste presente trabalho, conforme demonstrado no capítulo 3. Tais similaridades se
dão observando-se a complementação da altura do forno e as extremidades apoiadas
das vigas, fora do forno e portanto, fora do foco de análise. A Figura 25 mostra que a
medição dos deslocamentos foi feita por meio de células de carga e que a aplicação
da força concentrada, de 45 kN cada, se deu em quatro pontos ao longo do vão.
Após analisar os resultados, as principais observações dos autores foram as
seguintes:
(i)

Foi observado que até a temperatura de 550°C, as amostras apresentam
um deslocamento semelhante.

(ii)

Entretanto, com aumento de temperatura, a amostra com fator de 50%
de conexão de cisalhamento a flecha aumentada em 1,6 vezes quando
a temperatura do aço atingiu os 740 °C;

(iii)

As amostram atingiram o critério de falha de L/30 aos 51 minutos e 49
minutos, para 100% e 50% de fator de conexão ao cisalhamento
respectivamente, apresentando uma diferença de 42 °C entre elas;

(iv)

Os escorregamentos 1 foram praticamente similares entre as amostras
até a temperatura de 670 °C, aumentando significativamente para a

1

Efeito de deslizamento entre as superfícies em contato da mesa superior da viga e inferior da laje, quando a
força de cisalhamento atuante supera a resistente
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amostra com 50% de fator de conexão ao cisalhamento, conforme essa
temperatura é ultrapassada;
(v)

A tendência parece ser a mesma para os deslocamentos, sendo
basicamente o mesmo até os 550 °C, chegando a 1,6 vezes maior para
a amostra com 50% de fator de conexão ao cisalhamento quando
atingida a temperatura de 740 °C;

(vi)

Comparando ambos os resultados, percebe-se que os deslocamentos
horizontais devido ao escorregamento permanecem aproximadamente
os mesmos se comparados aos deslocamentos verticais. Isso mostra
que a capacidade de sustentação vertical dos conectores se deteriora
mais rapidamente do que a capacidade de cisalhamento, em altas
temperaturas;

(vii)

Os resultados mostraram que a capacidade à flexão de ambas as
amostras ficaram próximas, provavelmente devido à pouca influência
dos conectores de cisalhamento, uma vez que as temperaturas desses
elementos se mantiveram baixas;

A Figura 27 mostra as diferenças entre os esforços e as temperaturas,
aquisitadas a partir do atingimento do critério de falha, em cada parte da seção de
ambas as amostras.
Figura 27 - Temperatura e esforços em MPa em cada componente das amostras com fator
de conexão ao cisalhamento parcial e total.

Fonte: Wang e Huang (2017).

Ling e Cheng (1999) realizaram testes em escala laboratorial e real para
determinar a eficiência do uso de materiais de revestimento projetados, e.g.,
argamassas sobre vigas de aço.
Em geral, quando amostras são submetidas a curvas de incêndio dois critérios
são usados para estabelecer a resistência do elemento de aço revestido:
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1) O elemento estrutural de aço é capaz de sustentar a força aplicada durante
todo o ensaio;
2) A temperatura da aço não excede a temperatura crítica durante o teste.
(LING e CHENG, 1999, p. 149, tradução nossa)
A essa altura, observa-se que, durante os ensaios planejados e executados no
presente trabalho, os critérios acima foram atingidos, mesmo sem utilização de
material de revestimento ainda que sob condições de contorno específicas.
Block et al. (2013) afirmam que, durante um incêndio, ligações entre vigas e
pilares podem experimentar grandes mudanças entre sua combinação de esforços
axiais e momentos. Esses, normalmente, vão desde o momento puro (em condições
de serviço antes do incêndio) a uma combinação de momentos e forças axiais (como
resultado das restrições de apoio que ocorrem durante as expansões sofridas durante
o aquecimento), à pura tração ( a altas temperaturas, quando a rigidez à rotação da
viga é tão baixa, que essa age como uma catenária ou cabo) e, durante a fase de
resfriamento, chegando a aumentar as forças de tração (devido às restrições de apoio
na contração), revertendo o momento.
Em relação ao cisalhamento, que são as principais forças para as quais as
ligações são projetadas em temperatura ambiente para o arranjo de ligação proposto,
geralmente não há grandes variações durante o aquecimento, ainda que mudanças
nos momentos causem variações no comportamento geral da ligação (BLOCK et al.,
2013).
De forma a responder a essas mudanças de carregamento, as ligações a serem
submetidas a esse sistema de carregamento-descarregamento-recarregamento,
típicos em situação de incêndio, necessitam ser analisadas para cobrir tanto situações
à temperatura ambiente ou a altas temperaturas (BLOCK et al. 2013).
Block et al. (2013), afirmam que, os princípios da regra de Masing1, tem sido
utilizados para analisar esse comportamento das ligações em situação de incêndio,
ainda que tenha sido desenvolvido para analisar o comportamento mecânicos dos

1

As regras de Masing estabelecem relações entre as tensões cisalhantes e as deformações em um carregamento
cíclico.
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materiais e das ligações dúcteis sob cargas cíclicas, geralmente encontrado durante
terremotos, por meio das mesmas curvas de histerese.
O gráfico da Figura 28 faz parte de uma análise numérica para uma ligação tipo
end plate com duas linhas de parafusos, podendo ser observado que até a
temperatura de aquecimento de 500 °C, apenas uma moderada rotação pode ser
percebida.
Com o aumento da temperatura, a resistência à tração e a rigidez nos parafusos
superiores é reduzida, de tal forma que ela atinge a resistência ao escoamento. Com
o aumento da temperatura, o deslocamento aumenta ainda mais e o centro de
gravidade da ligação desce para abaixo dos parafusos inferiores, por volta dos 540
°C, o que acaba contribuindo para o aumento do momento resistente do sistema.
A ligação gira ainda mais até atingir a temperatura máxima de 580° C, iniciando
o resfriamento até 20 °C, girando de volta, em direção à situação original. A curva se
acentua a partir dos 500 °C decorrente da diminuição do fator de redução do módulo
de elasticidade do material. Uma rotação residual de 16,9 mrad pode ser observada
(BLOCK et al., 2013).
Figura 28 - Gráfico de temperatura x rotação em ligação tipo end plate com 2 colunas de
parafusos durante aquecimento e resfriamento.

Fonte: Block (2013).

Para analisar os efeitos dos esforços axiais produzidos em uma viga, Block et
al. (2013) simularam, sob diferentes condições de temperatura, as subestruturas
hipotéticas, considerando diferentes tipos de ligação.
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Essas subestruturas foram modeladas numericamente utilizando seções
abertas em “I” de 254 mm x 102 mm x 0,22kN/m nas vigas e seções tipo “UC” de 203
mm x 203 mm x 71 kg/m nos pilares, com carregamento uniformemente distribuído de
11,3 kN/m, produzindo uma taxa de carregamento1 de 0,60 nas vigas simplesmente
apoiadas.
Forças concentradas de 1340 kN foram inseridas nos topos dos pilares ,
produzindo, da mesma forma, uma taxa de carregamento de 0,60.
A Figura 29 mostra a relação entre temperatura e flecha no vão central das
vigas, assim como de vigas com ligações perfeitamente rígidas e perfeitamente
rotuladas, sendo que Tc e Tb significam, respectivamente, temperatura na ligação e
temperatura na vigas 2.

Figura 29 - Gráfico de temperatura x deslocamento no vão central das vigas demonstradas
na subestrutura hipotética da Figura 30.

Fonte: Block (2013).

Taxa de carregamento foi traduzido aqui a partir do termo “load ratio” retirado do trabalho de Block et al.
(2013) para explicar a razão entre os es forços resistentes e atuantes produzidos pelo carregamento nas vigas e
pilares.
2
No Brasil, convencionou-se que T representa temperatura em Kelvin e θ em Celsius. Porém, uma vez que a
figura foi tirada de literatura internacional, manteve-se a mesma convenção.
1
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Ainda que os testes realizados e apresentados no presente trabalho tenham
utilizado um sistema de ligação diferente, conforme demonstrado no capítulo 3, onde
o cisalhamento nos parafusos é predominante em relação a tração, percebe-se,
conforme demostrado por Block et al. (2013) que existem alterações de esforços tanto
na viga quanto no sistema de ligação que interferem na rigidez geral do sistema e no
comportamento da viga e da ligação, durante os regimes de aquecimento e
resfriamento, assim como, carregamento e descarregamento, que necessitam ser
mais bem avaliados.
O comportamento observado durante os ensaios aqui apresentados possui
alguma similaridade com as curvas apontadas como “isolated beam” onde até uma
faixa entre 500 °C e 600 °C, os deslocamentos são praticamente lineares,
aumentando abruptamente a partir dessas temperaturas, provavelmente devido a
plastificação do elemento estrutural.
A descrição feita por Block et al. (2013) quando as alterações de esforços e o
quanto a rigidez do sistema de ligações pode afetar o comportamento geral da viga,
pôde ser observado durante os ensaios realizados neste presente trabalho, ainda que
não tenha sido dado ênfase ao comportamento das ligações e seu efeito sobre as
amostras.
Figura 30 - Subestrutura com restrições de apoio e diferente condições de temperatura.

Fonte: Block (2013).
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Figura 31 - Rotação da ligação durante o ciclo de aquecimento e resfriamento.

Fonte: Block (2013).

Entretanto, Wang et al. (2010) resumem uma série de ensaios em elementos
isolados 1 e em escala real, de ligações de vigas em pilares, cujo foco foi avaliar os
modos de falha de diferentes tipos de ligações, robustez diante ações acidentais de
rara frequência2 , capacidade de giro, e sua potencial influência de resistência ao fogo
dos elementos de ligações.
Entre as ligações ensaiadas e analisadas, estão as ligações com cantoneira
simples, aparafusada na alma da viga e mesa da pilar, cujo arranjo e modo de falha
principal encontram-se nas Figuras 32 e 33, respectivamente.
Figura 32 - Um dos modos de falha em ligações de elementos isoladas com cantoneiras.

Fonte: Wang (2010).

1

Ensaio simplificado, onde a estrutura não se configura a partir dos elementos (viga e pilar) completos, mas são
simulados a partir de uma montagem parcial tanto da viga quanto do pilar, presos à estruturas de reação e
acionadas a partir de um sistema de barras ligadas à um macaco hidráulico.
2
Tradução do termo tying resistance, conforme usado no artigo referenciado.
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Nos últimos trinta anos, a grande maioria das práticas de projeto consideram
as estruturas como rígidas ou rotuladas e, portanto, não consideram o efeito catenária,
que ocorre normalmente quando se atinge grandes flechas.
O desinteresse de engenheiros em se valer de uma abordagem de
semicontinuidade está no balanço que se faz entre a energia gasta com análises mais
elaboradas e o benefício associado à redução e custo a partir da obtenção de
estruturas mais leves.
No entanto, as ligações podem ter um papel crítico no desempenho estrutural
em condições de incêndio, em especial no colapso progressivo que as estruturas
sofrem quando expostas a altas temperaturas (WANG et al., 2010).
Figura 33 - Esquema de teste de elemento isolado.

Fonte: Wang (2010).

Os testes em elementos isolados utilizaram perfis UC 254 mm x 0,89 kN/m
em aço S355 para pilares e UB 305 mm x 165 mm x 0,4kN/m em aço S275 para vigas.
Os testes foram conduzidos para as temperaturas de 450 °C, 550 °C e 650 °C
em variadas angulações de aplicação de forças. (WANG et al., 2010).
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Figura 34 - Tabela de resultados para ligação com cantoneira simples em teste de elemento
isolado.

Fonte: Adaptado de Wang (2010), grifo nosso.

A Figura 34 mostra os resultados de teste aplicado em elemento isolado
utilizando cantoneiras simples. Nota-se que o modo de falha principal nos testes
realizados na temperatura de 650 °C (mais alta) foi o cisalhamento dos parafusos. O
mesmo modo de falha foi verificado e apontado neste presente trabalho, durante a
fase de resfriamento.
Conforme descrito anteriormente, este presente trabalho não teve como
objetivo a análise do comportamento das ligações, ainda que observações a partir dos
resultados dos ensaios em escala real foram oferecidos.
Xie et al. (2018) acrescentam sobre o tema a partir da análise numérica dos
parafusos sujeitos à ligação por contato e por atrito (friction type) de uma ligação com
cantoneiras simples nas extremidades.
Inicialmente, desenvolveu-se um modelo em elementos finitos, apenas do
parafuso com rosca completa, sem considerar o efeito do atrito, para avaliar os
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parâmetros que afetam as propriedades do componente (diâmetro, espessura da
cantoneira e temperatura).
Sendo assim, um modelo de resistência e rigidez do parafuso trabalhando por
contato, foi proposto a partir da função força-deslocamento encontrada.
Posteriormente, um modelo de elementos finitos, do atrito no contato da
ligação, foi desenvolvido, e um modelo, baseado no componente cantoneira foi
desenvolvido sendo que tal modelo foi utilizado para simular o desempenho da ligação
sob várias condições de carregamento em situação de incêndio.
Os resultados apontados pelos autores, podem ser descritos da seguinte forma:
(i)

A resistência e rigidez ao cisalhamento do parafuso numa ligação por
contato, omitindo o efeito do atrito, são diretamente proporcionais à área
do parafuso e à resistência à ruptura do material. O efeito da exposição
ao fogo nas propriedades do componente é reflexo da redução da
resistência à ruptura sob altas temperaturas durante o incêndio;

(ii)

Uma relação quantitativa específica foi obtida entre a força de atrito na
alma da viga e a força de contato na alma da viga, omitindo o efeito do
atrito, no qual o modelo baseado no componente cantoneira, no contato
da ligação, pode ter equivalência com a montagem em série da parte da
chapa da cantoneira do componente de apoio, do parafuso no
componente de apoio e da alma do componente de apoio, facilitando a
aplicação do modelo baseado no componente;

(iii)

O modo de falha da ligação pode ser diretamente determinado
comparando as resistências dos componentes, que pode fornecer a
base do cálculo inicial da resistência da ligação no incêndio. O modelo
baseado no componente para ligações com cantoneira pode simular, de
maneira eficiente, as propriedades da ligação a temperatura ambiente e
elevada. Esse modelo pode ser usado para análise de estruturas em
situação de incêndio em toda a estrutura (XIE et al., 2018).
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Vassart et al. (2012a)1 contribuem com o tema dos grandes deslocamentos em
vigas em situação de incêndio e dos efeitos benéficos do chamado efeito de
membrana que os sistemas de piso mistos podem oferecer à estabilidade da estrutura,
evitando, na maioria das vezes o colapso. Sob condições de incêndio, a flecha em
uma viga de aço é resultado de duas causas:
(i)

A curva de aquecimento;

(ii)

As deformações mecânicas relacionadas com o aumento das flechas
sob carregamento constante devido à redução da resistência e rigidez
da viga com o acréscimo da temperatura (VASSART et al., 2012a).

É esperado que em baixas temperaturas (500 °C), a flecha da viga é
controlada principalmente pela curva de aquecimento, mas a altas temperaturas as
deformações mecânicas dominam e a flecha da viga cresce numa taxa muito rápida
(VASSART et al., 2012a).
Vassart et al. (2012a) concluem que o efeito de membrana em sistemas de
piso misto é um dos principais fatores para a não utilização de elementos de
revestimento nas vigas de aço. Além disso o efeito catenária surge para ajudar a
resistir ao carregamento lateral aplicado devido à instabilidade lateral por torção
(ZAKWAN et al., 2015).
Em relação às vigas celulares, Wang et al. (2010) afirmam que existem cinco
parâmetros que afetam o surgimento de grandes deslocamentos nesse típico
elemento de sustentação de piso:

1

(i)

Taxa de expansão devido à temperatura;

(ii)

A dimensão das aberturas na alma;

(iii)

Formato das aberturas na alma;

(iv)

Arranjo das aberturas na alma;

(v)

Restrição axial da viga devido às ligações.

Vassart et al. (2012) estudou o comportamento de vigas de aço celulares, ou seja, com aberturas circulares na
alma
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Para efeito das observações quanto ao comportamento das vigas de seção
aberta em formato “I” apresentados neste presente trabalho, entende-se que os
parâmetros (i) e (v) são válidos nestas condições.
Em outro trabalho, Vassart et al. (2012b) trazem oportunas observações a
partir de mais ensaios com vigas CSB1, com e sem revestimento de tinta
intumescente.
(i)

Os dados de ensaio foram utilizados, num primeiro momento, para
calibração do modelo numérico em elementos finitos nos softwares
ANSYS, CAST3M e SAFIR. Em um segundo momento para definir os
parâmetros do forno onde os testes foram realizados;

(ii)

Pode ser observado um bom nível de similaridade entre os ensaios
reais e os modelos numéricos. Portanto esses modelos podem prever
o comportamento mecânico das CSB, simplesmente apoiadas e sob
altas temperatura. Além disso, o mesmo pode ser usado de maneira
precisa e como estudo paramétrico com objetivo de verificar a
relevância de métodos de cálculo simplificados;

(iii)

O uso das CSB tende a crescer por meio da minimização e otimização
de custo de revestimento e por permitir um uso amplo desses
elementos sem revestimento;

(iv)

Os resultados positivos quanto ao uso das CSB dependem da
consideração dos efeitos promovidos pelo uso de todo o sistema de
piso e os efeitos benéficos advindos desse uso, como o efeito de
membrana. (VASSART et al. 2012b)

Lukomski et al. (2017) comentam que os métodos de análise de estruturas em
aço em situação de incêndio são geralmente feito por métodos analíticos. Modelos
simplificados de cálculo, oferecidos pelas normas técnicas, são fáceis de se utilizar e
proporcionam bons resultados.

1

Do inglês Cellular Steel Beams
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Normalmente,

isso acontece pelo

cálculo e comparação entre

as

temperaturas do elemento e a temperatura crítica ou pelo cálculo direto da capacidade
de carga do elemento em situação de incêndio.
Ao mesmo tempo, testes de resistência ao fogo são ainda normalmente
utilizados para analisar a resistência de um elemento a partir do critério de flecha e
taxa de deslocamento máximas 1.
Essa observação corrobora com os métodos utilizados no desenvolvimento
deste presente trabalho.
Os resultados comparativos apresentados por Lukomski et al. (2017) e
resumidos na Figura 35, podem ser assim analisados:
(i)

Observa-se boa similaridade entre a elevação de temperatura pelo
tempo conforme métodos analíticos apresentados pelo EN 1993-1-2 2
sem considerar o efeito de sombra e o modelo numérico;

(ii)

Observa-se boa similaridade entre a elevação de temperatura pelo
tempo conforme métodos analíticos apresentados pelo EN 1993-1-2
considerando o efeito de sombra e os testes reais nas duas vigas,
sendo que as últimas apresentam curvas de temperaturas levemente
acima da primeira
[...] efeito de sombra, representado por ksh (“k shadow”), é causado pela
obstrução local à radiação térmica devido ao formato do perfil de aço. O efeito
sombra tem influência em perfis de formato côncavo (ou próximo dessa
forma), tais como seções do tipo I. Para seções transversais de formato
convexo, tais como seções dos tipos caixão e circulares vazadas
completamente envolvidas pelo incêndio, o efeito de sombra não tem
influência e o fator de correção ksh deve ser tomado igual à unidade

(RIGOBELLO et al., 2008, p.42).

1

As formulações de deflexão e taxa de deflexão máximas, de acordo com a norma europeia, se encontra no
capítulo sobre MATERIAIS E MÉTODOS, deste trabalho.
2
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules Structural fire design
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Figura 35 - Curvas de elevação de temperatura x tempo para os métodos pretendidos por
Lukomski et al. (2017).

Fonte: Lukomski et al. (2017).

Nas Figuras 36 e 37, Lukomski et al. (2017), apresentam as curvas de elevação
da flecha e taxa de deflexão de acordo com a normativa imposta pela EN 1363-1
(2012)1 . Os gráficos apresentam as vigas testadas em escala real e com o modelo
numérico, que podem assim ser analisados:
(i)

A taxa de deflexão observados nos testes reais nas duas vigas e o
modelo numérico apresentam boa similaridade, sendo que a partir dos
27 minutos, aproximadamente, as vigas apresentam uma diminuição das
taxas de aquecimento;

(ii)

A flecha observada nos testes reais apresentam valores inferiores dos
apresentados pelo modelo numérico, ainda que mantenha uma
diferença absoluta quase que constante.

1

Fire resistance tests – Part 1: General Requirements

68

Figura 36 - Temperatura x taxa de deslocamento para os vários métodos pretendidos por
Lukomski et al. (2017).

Fonte: Lukomski et al. (2017).

Figura 37 - Temperatura x flecha para os vários métodos pretendidos por Lukomski et al.
(2017).

Fonte: Lukomski et al. (2017).
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Lukomski et al. (2017) ainda apresentam uma tabela que demonstra os tempos
em que a viga atinge sua condição limite, bem como a classificação de tempo de
resistência ao fogo para cada um dos métodos estudados.

Figura 38 - Comparação final entre os métodos da análise de Lukomski et al. (2017).

Fonte: Lukomski et al. (2017).

Observa-se que existe um certo conservadorismo nos métodos analíticos
oferecidos pelo Eurocode 3 e pelo modelo numérico realizado pelo método dos
elementos finitos, tendo o primeiro, classificado a viga sob as condições específicas e
condições de contorno definidas pelo autor, com tempo de resistência ao fogo de 30
minutos, e os demais métodos com 20 minutos.
O autor também chama a atenção para a necessidade de se considerar o efeito
de sombra no cálculo de resistência ao fogo em elementos de aço sem revestimento,
conforme demonstrou os resultados dos testes.
Em relação ao modelamento numérico, Lukomski et al. (2017) explicam que o
critério de resistência ao fogo foi adotado a partir dos ensaios reais e o critério de
deslocamento foi aplicado. O tempo para atingir os critérios de falha não foram
tomados a partir dos limites de deslocamento e taxa de deflexão indicados pela norma,
mas do tempo para atingir a fratura do aço. Portanto, o tempo de 29 min, conforme
indicado na Figura 38, foi tomado no passo anterior à falha por fratura.
A Figura 39 apresenta a montagem do aparato dos ensaios e demonstra uma
similaridade muito grande com a montagem e condições de contorno dos ensaios
realizados para fins deste presente trabalho.
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Figura 39 - Aparato do ensaio de Lukomski et al. (2017).

Fonte: Lukomski et al. (2017).

Dong e Li (2005) realizaram 14 testes em vigas de seção aberta “H” sob
variadas condições de vão, vinculação e carregamento.
Figura 40 - Condições de contorno para cada amostra de Dong e Li (2015).

Fonte: Dong e Li (2005).
Figura 41 - Amostras após os ensaios de Dong e Li (2005).
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Fonte: Dong e Li (2005).

Após analisar os resultados, os autores concluíram o que se segue:
(i)

Quando vigas de seções abertas tipo “H” se encontram em situação de
incêndio, o fenômeno de instabilidade lateral por torção ocorre;

(ii)

Conforme a curva de aquecimento muda, as flechas no vão central e
esforços de momento nas extremidades com ligações rígidas, mudam;

(iii)

As combinações entre ligações a momento e deslocamentos axiais
conduzem a um prematuro e progressivo amolecimento do material nas
proximidades das ligações a momento tipo end plate e então ocorrem
rótulas plásticas;

(iv)

Quando as vigas apresentam grandes flechas, os esforços de
compressão rapidamente se tornam em esforços de tração, que acaba
sustentando a viga e reduzindo o avanço de tais deslocamentos, o que
indica o surgimento da ação do efeito catenária (DONG ; LI, 2005).

A Figura 41 mostra a ocorrência de instabilidades locais principalmente na
mesa superior comprimida e na mesa inferior próxima aos apoios, em função da
alternância dos esforços de momento que ocorre devido ao tipo de ligação rígida
utilizada.
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Comportamento semelhante pôde ser observado nas amostras testadas e
apresentadas no presente trabalho, com exceção da curvatura das peças deformadas,
caracterizadas pelo tipo de ligação simples com cantoneiras, que apesar da semirigidez que ocorre em todo o elemento de ligação na prática, comportou-se próximo a
uma rótula, principalmente com o aumento da temperatura e consequente flechas
acentuadas.
De maneira geral, todos os fenômenos descritos nos ensaios apresentados na
bibliografia pesquisada foram também observados nos ensaios realizados neste
presente trabalho, com exceção de pequenas variações relacionadas com as
diferentes condições de contorno de vão, carregamento e tipologia de ligações.

2.3 As demandas da legislação para elementos estruturais nos edifícios de
múltiplos andares em situação de incêndio.

Basicamente, a normatização em SCI1 visa salvar vidas e evitar perdas
patrimoniais em virtude da ocorrência de incêndios. Indiretamente, a normatização
mostra o estágio de desenvolvimento científico e tecnológico de uma área do
conhecimento (SEITO et al., 2008).
Franssen, Venkatesh, Zaharia (2009) afirmam que:
Métodos, experiências e medidas relacionadas para alcançar a máxima
segurança contra incêndios, são geralmente encontradas nos códigos
e normas nacionais. Os métodos oferecidos e medidos nesses códigos
e normas, afetam as estratégias de projeto da estrutura para maximizar
a segurança ao fogo (FRANSSEN; VENKATESH; ZAHARIA, 2009, p. 1
e 2, tradução nossa)

Os autores ainda apontam as diferenças básicas entre códigos e normas,
sendo os primeiros, geralmente, mais generalistas e costumam incluir referências às
normas. Códigos consistem em regulamentos contendo padrões básicos e de melhor
compreensão e são mais adequados para serem adotados como leis por estados e
municípios.

1

Abreviação para o termo segurança contra incêndio
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Geralmente os códigos especificam padrões mínimos para o projeto de
construção de edifícios e de sua estrutura. Por sua vez, normas técnicas estão a um
passo atrás dos códigos e se propõem a organizar demandas mínimas para materiais,
produtos, processos e procedimentos. Além disso, as normas oferecem métodos de
testagem e ensaios para determinar propriedades

físicas, funcionais

e de

desempenho de materiais ou produtos.
Ainda, normas técnicas são também comumente utilizadas por quem especifica
roteiros de concorrências e contratos, nas fases de projeto de edifícios, por exemplo.
(FRANSSEN; VENKATESH; ZAHARIA, 2009).
Silva e Fakury (2000) lembram que, a fim de preservar a vida humana, a
segurança das estruturas expostas ao fogo das rotas de saída deve ser garantida
durante o tempo de evacuação em incêndio.
A exposição dos materiais estruturais, tais como aço e concreto a altas
temperaturas faz degenerar as suas características físicas e químicas,
causando redução da resistência e da rigidez, o que deve ser levado
em conta no dimensionamento das estruturas em situação de incêndio.
[...] A segurança das estruturas em situação de incêndio é verificada, se
a temperatura do aço for inferior à temperatura crítica do elemento
estrutural, ou seja, se o valor de cálculo dos efeitos das ações for menor
do que o valor de cálculo dos esforços resistentes de cada elemento
estrutural. (SILVA e FAKURY, 2000, p. 577)

São inúmeras as normas de segurança contra incêndio, tanto nacionais quanto
internacionais, abordando os variados aspectos do problema, seja na definição de
terminologias, caracterização de condições de risco de edificações e seus elementos
construtivos, frente ao fogo, estabelecimento de critérios de testes e ensaios, entre
outros
Para os fins de que tratam este subitem, este trabalho se propõe a explorar a
abordagem normatizada, que diz respeito, especificamente, aos elementos estruturais
de aço usados em edificações de múltiplos andares.
2.3.1 Normatização e legislação nacional

Seito et al. (2008) afirmam que o SCI no Brasil possui um total de 74 normas
técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os comitês
envolvidos com as normas citadas neste subitem são o CB02 (Comitê Brasileiro da
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Construção Civil) e o CB24 ( Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio). O
número é tão grande quanto a variabilidade dos temas abordados. A Tabela 5 traz as
principais normas e instruções técnicas que se dedicam à temática que nos interessa.
Tabela 5 - Relação de normas técnicas e instruções técnicas nacionais de SCI.

Norma
ABNT NBR
14432
ABNT NBR
5628
ABNT NBR
14323
IT - 08

Data
11/2001

12/2001

08/2013
2018

Título da Norma
Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações – Procedimento
Componentes construtivos estruturais -Determinação
da resistência ao fogo
Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de
aço e concreto de edifícios em situação de incêndio
Segurança estrutural contra incêndio
Fonte: Elaborado pelo autor.

As normas técnicas ABNT NBR 14323:2013 e ABNT NBR 5628:2001 foram
elaboradas pelo CB-02, sendo a primeira pela Comissão de Estudos de Estruturas de
Aço (CE-02:125.03) e a segunda pela Comissão de Estudos de Estruturas Resistentes
ao Fogo (CE-02:003.13). Já a norma técnica ABNT NBR 14432:2000 foi elaborada
pelo CB-24, por meio da Comissão de Estudo de Segurança de Estruturas em
Situação de Incêndio (CE-24:301.06).
Ainda que válido apenas no âmbito jurisdicional do Estado de São Paulo, o
Decreto n.o 63619 de 10 de dezembro de 2018, no seu artigo 3.o do capítulo II, define
Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros – IT da seguinte forma:
[...] documento técnico elaborado pelo CBPMESP 1 que normatiza
procedimentos administrativos, bem como medidas de segurança
contra incêndio nas edificações e áreas de risco; (SÃO PAULO, 2008,
p.3)

1

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
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Dessa maneira, é da atribuição do CBPMESP a elaboração e disponibilização
de Instruções Técnicas que visam orientar e familiarizar os profissionais da área,
permitindo um entendimento amplo sobre a proteção contra incêndio.
2.3.1.1. ABNT NBR 14323

O texto da própria norma estabelece seu objetivo:
Esta Norma, com base no método dos estados-limites, estabelece os
requisitos para o projeto das estruturas de aço e das estruturas mistas
de aço e concreto em situação de incêndio de ediﬁcações cobertas
pelas ABNT NBR 8800 e ABNT NBR 14762, conforme os requisitos de
resistência ao fogo, prescritos pela ABNT NBR 14432 ou legislação
brasileira vigente. (ABNT NBR 14323, 2013, p.1)

Essa norma define as propriedades mecânicas e térmicas dos materiais, que
devem ser os mesmos aplicados nas normas técnicas de estruturas de aço e mistas
de aço e concreto, no âmbito dos perfis laminados e soldados (ABNT NBR 8800:2008)
e perfis formados à frio (ABNT NBR 14762:2010), além de estabelecer critérios de
ações e segurança, conforme o Método dos Estados-Limites.
O capítulo de propriedades dos materiais, traz duas importantes tabelas que
estão relacionadas com os fatores de redução do aço, sendo:
a. Fatores de redução do módulo de elasticidade e da resistência ao
escoamento do aço para temperaturas de 20 °C à 1200 °C;
b. Fatores de redução da resistência ao escoamento do aço para temperaturas
de 20 °C à 1200 °C.
Ambas apresentadas na Figura 42.
O principal objetivo deste trabalho é analisar os comportamentos de duas
categorias distintas de aço estrutural, a partir da observação das respostas devido às
reduções dessas duas propriedades do material.
A ABNT NBR 14323:2013, possui seis Anexos, ao todo, sendo o Anexo E, que
trata das propriedades térmicas do aço de perfis estruturais e Anexo F, que trata do
método do tempo equivalente, de maior interesse para os nossos propósitos, uma vez
que os anteriores tratam do dimensionamento de estruturas mistas, que não é o
objetivo deste trabalho.
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Figura 42 - Fatores de Redução da resistência ao escoamento e módulo de elasticidade.

Fonte: (ABNT NBR 14323, 2013).
Figura 43 - Fatores de Redução da resistência ao escoamento das seções sujeitas à
instabilidade local.

Fonte: (ABNT NBR 14323, 2013).
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A ABNT NBR 14323:2013, possibilita quatro métodos de cálculo para o
dimensionamento de elementos estruturais em aço em situação de incêndio, sendo:
a. Dimensionamento por ensaios;
b. Método simplificado de dimensionamento para estruturas de aço;
c. Método simplificado de dimensionamento para estruturas mistas de aço e
concreto;
d. Métodos avançados de dimensionamento
Os métodos “b” e “c” são os mais utilizados por serem métodos analíticos de
fácil compreensão e desenvolvimento, conforme demonstrados no capítulo 5 deste
trabalho.
Para exemplificar

sua aplicação, será demonstrada a sequência de

dimensionamento de barras submetidas à momento fletor e força cortante, a partir do
método “b”. A escolha desse método se dá por ser ele adequado ao dimensionamento
de vigas bi-apoiadas, que é o caso que está sendo estudado neste presente trabalho.
•

Efeito do Momento Fletor:
O momento ﬂetor resistente de cálculo em situação de incêndio (Mﬁ ,Rd ) de uma

barra ﬂetida é igual a:
(i) para os estados-limites aplicáveis de instabilidade local, deﬁnidos pelo Anexo
G da ABNT NBR 8800:2008, em pelo menos um dos elementos componentes
da seção transversal:
se λ ≤ λp,fi
Mﬁ ,Rd = κ ky,θ Mpl
se λp,ﬁ ≤ λ ≤ λr,fi
Mﬁ ,Rd = κ ky,θ My
se λ > λr,fi
Mﬁ ,Rd = κ kσ,θ My (exceto para instabilidade local da alma)
Mpl é o momento de plastiﬁcação da seção transversal à temperatura ambiente;
κ é o fator de correção definido abaixo
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My é o momento ﬂetor correspondente ao início do escoamento à temperatura
ambiente, desprezando-se as tensões residuais, cujo valor é igual ao produto W f y,
com W igual ao módulo resistente elástico mínimo da seção transversal em relação
ao eixo de ﬂexão;
(ii) para o estado-limite de instabilidade lateral com torção, quando aplicável,
segundo o Anexo G da ABNT NBR 8800:2008,:
Mﬁ ,Rd = κ χﬁ k

y,θ

Mpl

Onde,
χﬁ é o fator de redução associado à resistência à compressão em situação de
incêndio, determinado em 8.4.2.1.5, porém fazendo:
λ0,fi = √

𝑘𝑦,𝜃 𝑀𝑝𝑙
𝑘𝐸,𝜃 𝑀𝑐𝑟

sendo,
Mcr o momento fletor de instabilidade elástica à temperatura ambiente obtido
da ABNT NBR 8800:2008. De forma simpliﬁcada, pode ser adotado:
λ0,fi = √

𝑀𝑝𝑙
0,85 𝑀𝑐𝑟

O fator de correção κ leva em conta o efeito benéﬁco de uma distribuição de
temperatura não uniforme na seção transversal e tem os seguintes valores:
•

para uma viga com todos os quatro lados expostos ao fogo ou quando a
temperatura na seção transversal não for obtida por um processo de
distribuição uniforme [...] : 1,00;

•

para uma viga envolvida por material de revestimento contra incêndio, com três
lados expostos, com uma laje de concreto ou laje com fôrma de aço
incorporada no quarto lado, com a temperatura na seção transversal obtida por
um processo de distribuição uniforme [...] : 1,15;

•

para uma viga sem material de revestimento contra incêndio, com três lados
expostos, com uma laje de concreto ou laje com fôrma de aço incorporada no
quarto lado, com a temperatura na seção transversal obtida por um processo
de distribuição uniforme [...] : 1,40.
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Os valores dos parâmetros de esbeltez correspondentes à plastiﬁcação e ao
início do escoamento em situação de incêndio, respectivamente λp,ﬁ e λr,ﬁ , devem ser
determinados usando-se os procedimentos da ABNT NBR 8800:2008, Anexo G,
multiplicando-se respectivamente os valores de λp e λr por 0,85 (ABNT NBR 14323,
2013, p. 18-19).
•

Efeito da força Cortante
A força cortante resistente de cálculo em situação de incêndio, Vﬁ,Rd , deve ser

determinada usando-se o prescrito na ABNT NBR 8800:2008 [...], o que for aplicável,
tomando-se o coeﬁciente de ponderação da resistência γa1 igual a 1,0, e:
•

multiplicando-se os valores de λp e λr por 0,85 para obtenção de λp,ﬁ e λr,ﬁ,
respectivamente (deve-se usar λp,ﬁ e λr,ﬁ no lugar de λp e λr, respectivamente);

•

multiplicando-se o valor do módulo de elasticidade E por kE,θ ;

•

multiplicando-se, nas seções em que λ não supere λr,ﬁ, a resistência ao
escoamento fy por ky,θ e, nas seções em que λ supere λr,ﬁ, por kσ,θ .
O Anexo E apresenta e define as propriedades térmicas dos aços estruturais .

Entretanto o mesmo faz a seguinte ressalva:
As propriedades mecânicas e térmicas apresentadas [...] aplicam-se,
em princípio, em temperatura elevada, aos aços estruturais permitidos
pela ABNT NBR 8800 ou ABNT NBR 14762. Caso algum aço estrutural
possua propriedades diferentes das apresentadas, ou ﬁq ue com
propriedades diferentes em virtude de trabalhos realizados para
formação ou revestimento de perﬁs ou composição da estrutura, os
valores dessas novas propriedades devem ser utilizados. Tais valores,
todavia, devem ser obtidos de literatura aceita cientiﬁcamente ou de
ensaios. (ABNT NBR 14323, 2013, p.9)
Figura 44 - Alongamento x Temperatura do aço.

Fonte: (ABNT NBR 14323, 2013).
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Figura 45 - Calor Específico x Temperatura do aço.

Fonte: (ABNT NBR 14323, 2013).
Figura 46 - Condutividade Térmica x Temperatura do aço.

Fonte: (ABNT NBR 14323, 2013).

O Anexo F apresenta uma alternativa para o cálculo do chamado TRRF (Tempo
Requerido de Resistência ao Fogo), da seguinte forma:
O tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) de elementos
estruturais de aço e mistos de aço e concreto pode ser obtido pelo
método do tempo equivalente, pelo qual são levados em conta aspectos
do projeto contra incêndio e características da ediﬁcação que reduzem
o risco ou a propagação do sinistro e facilitam a fuga dos usuários e as
operações de combate ao fogo. (ABNT NBR 14323, 2013, p. 64)

Por esse método, aplicável a incêndio em compartimento, o TRRF é
representado por teq e é fornecido pela expressão:
teq = 0,07 qﬁ ,k W γn γs γr
onde
qﬁ

,k

é o valor característico da carga de incêndio especíﬁca, expresso em

megajoules por metro quadrado (MJ/m 2), fornecida pela ABNT NBR 14432:2001;
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W é um fator que depende da área de ventilação e da altura do compartimento
[...];
γn é um fator que depende das medidas de proteção ativa da ediﬁcação [...];
γs é um fator que depende da altura do piso mais elevado da ediﬁcação e da
área do compartimento, [...];
γr é um fator que depende do risco de ativação do incêndio, [...].
[...] O tempo teq deve ser usado em associação com o incêndio-padrão.
O método do tempo equivalente pode ser aplicado a todos os tipos de
ediﬁcações, com exceção daquelas destinadas ao depósito de material explosivo e à
central de comunicação e energia (ABNT NBR 14323, 2013, p. 64).
Para uso do método do tempo equivalente, [...], as seguintes limitações devem
ser aplicadas:
a) o tempo teq não pode ser tomado como inferior a 15 minutos Esse tempo
também não pode ser tomado como inferior ao tempo determinado pela ABNT NBR
14432:2001, Anexo A, reduzido de 30 minutos;
b) o produto qﬁ ,k γn γs não pode ser tomado como inferior a 300 MJ/m 2 (ABNT
NBR 14323, 2013, p. 66).
Silva (2008) in Seito et al. (2008), conceituam o TRRF da seguinte maneira:
De uma forma simplista, o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo
(TRRF) pode ser entendido como o tempo mínimo (descrito em minutos
e fruto do consenso de uma dada sociedade) que os elementos
construtivos devem resistir (com respeito à integridade, estanqueidade
e isolamento, onde aplicável) a uma ação térmica padronizada, em um
ensaio laboratorial (SILVA, 2008 in SEITO et al., 2008, p.146).

2.3.1.2 ABNT NBR 14432

O texto da própria norma estabelece seu objetivo:
Esta Norma estabelece as condições a serem atendidas pelos
elementos estruturais e de compartimentação que integram os edifícios
para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural.
Para os elementos de compartimentação, devem ser atendidos
requisitos de estanqueidade e isolamento por um tempo suficiente para
possibilitar:
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a) fuga dos ocupantes da edificação em condições de segurança;
b) segurança das operações de combate ao incêndio;
c) minimização de danos a edificações adjacentes e à infraestrutura
pública (ABNT NBR 14432, 2001, p. 2).

A seguir, serão apresentados alguns aspectos importantes dessa norma
técnica:
No item sobre definições, destaca-se a conceituação e equação da curva de
incêndio-padrão, utilizada durante os ensaios apresentados neste presente trabalho:
θg = θo + 345 log (8 t + 1)
onde:
t é o tempo em minutos;
θo é a temperatura do ambiente antes do início do aquecimento, em
graus Celsius, geralmente tomada igual a 20 °C;
θg é a temperatura dos gases, em graus Celsius, no instante “t”.
A curva de incêndio-padrão pode ser encontrada na norma ISO-834-1:1999
que:
[...] especifica um método de ensaio para determinar a resistência ao
fogo de vários elementos de construção quando submetidos às
condições do incêndio-padrão. Os melhores dados obtidos, portanto,
irão permitir a subsequente classificação com base na duração para os
quais o desempenho dos elementos testados, sob tais condições,
satisfaça os critérios especificados (ISO, 1999).
Figura 47 - Curva de incêndio-padrão ISO-834.

Fonte: Junior, França e Silva (2010).
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Júnior, França e Silva (2010) esclarecem a função das curvas de incêndio da
seguinte forma:
A ação do incêndio em estruturas é modelada por meio de curvas que
relacionam a temperatura dos gases no ambiente e o tempo. Tais
curvas dependem de uma série de características do ambiente no qual
se desenvolve o incêndio (tipo de uso, grau de ventilação, carga de
incêndio, compartimentação dos ambientes, etc.). Dessa maneira, o uso
de curvas que representem os incêndios naturais torna inviável para a
prática de projeto considerar todos os cenários de incêndio possíveis
numa edificação, tornando impossível também a comparação entre
resultados (JÚNIOR; FRANÇA; SILVA, 2010, p. 2).

Silva (2004) complementa:
As curvas naturais de incêndio são recomendadas para os métodos
avançados de projeto, conduzidos por uma análise estrutural refinada,
com o objetivo de analisar o desempenho da estrutura em situações
especiais (SILVA, 2004).

ABNT NBR 14432:2001 especifica, entre os métodos de atendimento das
exigências de resistência ao fogo, que a verificação da segurança estrutural do
elemento construtivo de acordo com as ABNT NBR 14323:2013 ou outra Norma
Brasileira aplicável, para o tempo requerido de resistência ao fogo, deve ser
determinado de acordo com o anexo A ou conforme 5.5 ou 5.6, da ABNT NBR
14432:2001.
Os itens 5.5, 5.6 e 5.7 estão abaixo descritos:
Admite-se a utilização de métodos tendo por base a contraposição de
medidas de proteção contra incêndio para a determinação dos tempos
requeridos de resistência ao fogo dos elementos construtivos. Esses
tempos podem variar em função da quantificação do risco e da adoção
de medidas complementares de proteção ativa e de proteção passiva.
Em particular, entre esses métodos, pode ser adotado o método de
Gretener ou seus sucedâneos.
Quando a severidade do incêndio para uma situação particular
considerada apresentar-se comprovadamente mais branda do que se
considerou para o estabelecimento dos requisitos desta Norma, em
função especialmente de condições particulares assumidas pela carga
de incêndio e pela ventilação, admite-se a utilização de curvas teóricas
ou experimentais de elevação de temperatura durante o incêndio, das
quais decorram tempos equivalentes de resistência ao fogo em
substituição aos correspondentes estabelecidos nesta Norma.
Admite-se também a análise do comportamento da estrutura ou de
subestruturas como um todo em situação de incêndio-padrão ou
incêndio natural, a partir das propriedades dos materiais, das suas
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variações em função da temperatura, dos vínculos, das deformações
térmicas e seus respectivos esforços e dos colapsos localizados e
consequentes redistribuição de esforços para determinar globalmente a
segurança contra incêndio da edificação (ABNT NBR 14432, 2001, p.
4).

Segundo Valentim (2009, apud HAHNEMANN; CORRÊA; RABBANI, 2017), o
método Gretener:

É o método mais abrangente para avaliar os riscos de incêndio.
Amplamente utilizado para avaliar os riscos em grandes áreas e
instalações. Ele permite avaliar quantitativamente os riscos por meio da
ponderação de fatores levados em consideração na ocorrên cia de
incêndios. (VALENTIM, 2009, apud HAHNEMANN; CORRÊA;

RABBANI, 2017, p.191)
A norma especifica o TRRF de acordo como seu Anexo A e estabelece uma
série de condições de aplicação contendo, isenções, além de classificar as edificações
conforme ocupação, definir cargas de incêndio segundo o uso das edificações e definir
condições construtivas para certos tipos dessas mesmas edificações.
Algumas especificações e notas dizem respeito, particularmente, às vigas e
estão descritas a seguir:
(i)

o TRRF das vigas que não pertençam ao sistema responsável pela
estabilidade estrutural da edificação não necessita ser maior que 60 min,
exceto para edificações com altura superior a 45 m, para as quais o TRRF
não necessita ser maior que 90 minutos (ABNT NBR 14432, 2001, p.14).

(ii)

Vigas principais e secundárias devem ser construídas como vigas mistas,
utilizando-se necessariamente conectores de cisalhamento. As lajes de
concreto podem ser moldadas no local ou podem ser de concreto prémoldado. Os perfis metálicos das vigas devem ter fator de massividade
menor ou igual a 350 m -1 (ABNT NBR 14432, 2001, p.14).
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Figura 48 - Tabela A.1 da ABNT NBR 14432 – TRRF em minutos.

Fonte: (ABNT NBR 14432, 2001).

2.3.1.3 ABNT NBR 5628

O texto da própria norma estabelece seu objetivo:
Esta Norma prescreve o método de ensaio destinado a determinar a
resistência ao fogo de componentes construtivos estruturais
representada pelo tempo em que respectivas amostras, submetidas a
um programa térmico padrão, satisfazem às exigências desta Norma,
conforme os requisitos nela especificados (ABNT NBR 5628, 2001, p.1).

A norma estabelece a curva de incêndio-padrão, conforme indicada na ABNT
NBR 14432:2001, como programa térmico a ser adotado nos ensaios para
determinação da resistência ao fogo e que fazem parte de seu escopo:
a) paredes estruturais;
b) lajes;
c) pilares;
d) vigas.
A norma também estabelece parâmetros para controle da temperatura média
do forno, registrada durante o ensaio e sua aderência à curva de incêndio-padrão,
admitindo as seguintes tolerâncias:
a) ± 15% durante os primeiros 10 minutos;
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b) ± 10% durante os primeiros 30 minutos;
c) ± 5% após os primeiros 30 minutos.
Lembrando ainda que:
Para t > 10 minutos, a temperatura média do forno em qualquer instante não
deve apresentar uma diferença, em relação à temperatura da curva-padrão, maior que
100 °C (ABNT NBR 5628, 2001).
A ABNT NBR 5628:2001 estabelece critérios adicionais para os seguintes itens:
•

Carregamentos e vínculos;

•

Medição da temperatura do forno;

•

Determinação da estanqueidade;

•

Medição do isolamento térmico.

A norma complementa com observações que devem ser feitas durante o
ensaio, referente à amostra:
•

Resistência mecânica;

•

Estanqueidade;

•

Isolamento térmico;

•

Duração do ensaio;

•

Reaplicação de carga.
Considera-se inutilizado o componente que, sob o efeito do
carregamento definido [...] e da ação do calor, sofra ruptura ou
deslocamento transversal maior que o máximo estipulado para cada
caso. (ABNT NBR 5628, 2001, p. 4)

Um dos principais aspectos apresentados por essa norma, estão relacionados
às condições específicas de ensaio, para cada componente estrutura, sendo que
vamos nos ater às recomendações dadas para ensaios em vigas. Pela importância do
tema, iremos transcrever na íntegra o texto da norma:
Caracterização da amostra
As amostras de vigas que, quando em uso, possam ficar apenas
com três faces expostas ao fogo, devem ser protegidas na face
superior por uma laje de concreto de espessura não inferior a 70
mm que não deve contribuir significativamente para a resistência
mecânica ou para a rigidez da viga. Quando se supõe que um
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forro contribui para resistência ao fogo da viga, a amostra deve
incorporá-lo [...] Quando não for possível utilizar amostra em
tamanho natural, deve ela ter comprimento da parte exposta ao
calor inferior a 4 metros.
Vínculos
As condições de apoio e de vínculos devem satisfazer às
exigências [...] dadas no texto, mas quando estas não puderem
ser definidas, a amostra deve ser simplesmente apoiada.
Condições de ensaio
As temperaturas do forno devem ser medidas por não menos de
seis termopares distribuídos simetricamente em ambas as faces
laterais da amostra e distanciados entre si aproximadamente de
1m.
Deve ser medida a flecha da amostra.
Determinação da resistência ao fogo
O julgamento do comportamento da viga é feito de acordo com
[...] requisitos [...] específicos e com o resultado do ensaio [...]
Quando a flecha atinge 1/30 do vão livre, considera-se atingido
o limite último por deformação excessiva. (ABNT NBR 5628,
2001, p.6)

É importante destacar que, no que tange os ensaios realizados e descritos
neste presente trabalho, todas as recomendações foram seguidas, com exceção do
estabelecimento do limite de 1/30 para a flecha máxima que estabeleceria o critério
de falha limite do ensaio. As amostras foram conduzidas acima dos limites superiores,
chegando a 1/12, uma vez que as condições de segurança do ensaio estavam
salvaguardadas e pelo fato de que era do interesse desta pesquisa conhecer o
comportamento do elemento estrutural sob condições acima dos limites superiores.
2.3.1.4 IT-08

O texto da própria instrução técnica estabelece seu objetivo:
Estabelecer as condições a serem atendidas pelos elementos
estruturais e de compartimentação que integram as edificações, quanto
aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em
situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo
suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para
as operações do Corpo de Bombeiros, atendendo ao previsto no
Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de
risco do Estado de São Paulo. (CBPMESP, 2018, p. 2)

Existem pontos de tangência e muitas similaridades entre as normas e
instruções técnicas referente à SCI. Esta instrução técnica do CBPMESP traz muitas
informações similares ou iguais às das normas técnicas, citando-as muitas vezes, e
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algumas complementos, e.g., recomendações quanto a determinação do TRRF,
especificamente para coberturas, pisos metálicos vazados, mezaninos, passarelas e
pavimentos metálicas
A IT-08 (CBPMESP, 2018) e ABNT NBR 14432:2001, traz uma tabela com as
informações para se definir o TRRF, cruzando informações quanto às características
de uso e ocupação da edificação e as variadas classes de altura delas.
Com exceção dos grupos de ocupação adicionais, percebe-se uma grande
similaridade entre as tabelas, sendo:
Grupo L: Explosivos ;
Grupo M: Especial.
e classes de altura das edificações sendo:
Classe P6 (80 < h ≤120 m);
Classe P7 (120 < h ≤ 150 m);
Classe P8 (150 < h ≤ 250 m).
Figura 49 - Tabela A da IT-08 – TRRF em minutos.

Fonte: CBPMESP, 2018.
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2.3.2 Normatização internacional

Seguindo o critério adotado por Seito e al. (2008), o trabalho listará as normas
que mais tenham relação com os propósitos deste trabalho a partir das entidades ISO
(International Standard Organization) com sede na Suiça e o NFPA (National Fire
Protection Association), com sede nos Estados Unidos da América do Norte (EUA).
As Tabelas 6 e 7 trazem uma lista das normas técnicas norte americanas e
européias, que são voltadas ao projeto de estruturas em situação de incêndio e aos
ensaios para determinação das resistências ao fogo dos elementos construtivos.
Tabela 6 - Normas ISO – Normas relacionadas com o presente trabalho.
(continua)
Norma

Data

ISO/TR 15655

2003

Título da Norma
Fire resistance -- Tests for thermo-physical and
mechanical properties of structural materials at elevated
temperatures for fire engineering design
Computational structural fire design -- Review of

ISO/TR 12471

2004

calculation models, fire tests for determining input
material data and needs for further development

ISO/TS 16733

2006

Fire safety engineering -- Selection of design fire
scenarios and design fires
Fire resistance -- Guidelines for evaluating the

ISO/TR 15656

2003

predictive capability of calculation models for structural
fire behaviour

ISO 834-1

1999

Fire-resistance tests -- Elements of building construction
-- Part 1: General requirements
Principles of structural fire-engineering design with

ISO/TR
1975
3956

special regard to the connection between real fire
exposure and the heating conditions of the standard
fire-resistance test (ISO 834)
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Tabela 6 - Normas ISO – Normas relacionadas com o presente trabalho.
(conclusão)
ISO 8421-2
ISO/TR
13387-6

1987

1999

Fire protection -- Vocabulary -- Part 2: Structural fire
protection
Fire safety engineering -- Part 6: Structural response
and fire spread beyond the enclosure of origin
Fire-resistance tests -- Elements of building construction

ISO 834-5

2000

-- Part 5: Specific requirements for loadbearing
horizontal separating elements

ISO 834-6

2000

ISO 834-7

2000

Fire-resistance tests -- Elements of building construction
-- Part 6: Specific requirements for beams
Fire-resistance tests -- Elements of building construction
-- Part 7: Specific requirements for columns

Fonte: Adaptado de Seito et al. (2008).
Tabela 7- Normas NFPA – Normas relacionadas com o presente trabalho.
Norma

Data

NFPA 220

2018

NFPA 251

2006

NFPA 557

2020

NFPA 5000

2018

Título da Norma
Standard on Types of Building Construction
Standard Methods of Tests of Fire Resistance of
Building Construction and Material
Standard for Fire Loads for Engineering Design of
Structural Fire Resistance in Buildings
Building Construction and Safety Code

Fonte: Adaptado de Seito et al. (2008).

Franssen, Venkatesh e Zaharia (2009) nos dão uma interessante visão sobre
os diferentes tipos de códigos de segurança ao fogo. Os códigos voltados aos edifícios
podem ser classificados em códigos prescritivos e códigos de desempenho.
Nos códigos do tipo prescritivos, detalhes mais completos são mostrados em
relação aos materiais podem ser usados, os tamanhos máximo e mínimo do edifício
e como os componentes construtivos devem ser montados.
Nos códigos do tipo desempenho, os objetivos e critérios a serem seguidos
para alcançar tais objetivos são listados.
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Entretanto, é permitida certa liberdade ao projetista e construtor na seleção de
materiais e métodos de construção, contanto que possa ser demonstrado que os
critérios de desempenho possam ser alcançados.
Códigos de desempenho incluem ainda uma boa quantidade de requisitos do
tipo especificações, mas dá uma atenção especial às disposições que permitem
métodos e materiais alternados, uma vez que provem ser adequados.
A abordagem prescritiva para a engenharia de segurança ao fogo é simples de
ser implementada e imposta e, dado a lacuna de documentação quanto a falhas
estruturais durante a vida útil, tem sido satisfatória no cumprimento dos códigos.
Entretanto, tem havido um crescente reconhecimento de que o atual método
prescritivo, baseado no componente, apenas oferece uma comparação relativa da
similaridade da performance entre os elementos do edifício, durante a exposição de
um incêndio-padrão, e não oferece informação sobre seu desempenho real, como
capacidade de carga de um componente ou montagem que estejam no meio do
incêndio.
Portanto, para uma certa classe de edifícios, e.g. edifícios altos que, devido ao
longo tempo de evacuação possam ser demandados à permanecer sem colapso
estrutural, mesmo após o tempo máximo teórico.
Sendo assim, uma abordagem de resistência ao fogo baseada no desempenho
pode fornecer um método mais racional para alcançar a resistência ao fogo
necessária, sendo mais consistente com o nível necessário de proteção.
Tal abordagem considera a evolução da capacidade estrutural dos edifícios, da
forma como ele sofre os danos de maneira mais realística, e não padronizada, com a
exposição ao fogo e, portanto, apresenta-se como uma bom método de projeto de
estruturas resistentes ao fogo (FRANSSEN; VENKATESH; ZAHARIA, 2009).
2.3.2.1 Normas e Códigos norte americanos

Nos EUA, os dois principais códigos para edificações são o IBC (Internatinal
Building Code) de 2006 e o NFPA 5000 (Building Construction and Safety Code) de
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20181. No Canadá, o NBCC (National Building Code of Canada), contém os requisitos
para projetos de edificações. Recentemente esses códigos têm feito referência a
normas nacionalmente aceitas, que contém métodos que permitem a determinação
da resistência ao fogo para vários tipos de materiais e métodos de análise estrutural.
Essas normas tem se baseado mais em métodos de desempenho do que prescritivos
(FRANSSEN; VENKATESH; ZAHARIA, 2009).
Franssen, Venkatesh e Zaharia, (2009) resumem os demais códigos e normas
norte-americanos, conforme listados na Tabela 8.
Tabela 8 - Normas norte americanas e sua relação com o SCI.
(continua)
Norma

Descrição

Nacionalidade

Relação com a SCI

ASCE-07

Minimum Design

EUA

Contém diferentes critérios

Loads for Buildings

de força e combinações de

and Other Structures

carregamento, incluindo
aquelas relacionadas à
probabilidade de
ocorrências raras, como no
caso dos incêndios para
projetos de estruturas de
edifícios.

NBCC

National Building
Code of Canada

Canadá

Além do que foi
anteriormente descrito,
essa norma também
contém os mesmos critérios
descritos na ASCE-07.
Também contém métodos
analíticos de
dimensionamento da
resistência ao fogo de
elementos estruturais.

1

A referência usada é de 2009. Sendo assim a citação do NFPA 5000, no original, é de 2003.
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Tabela 8 - Normas norte americanas e sua relação com o SCI.
(continua)
ASTM E119

NFPA 251

263

Standard Test

EUA

Contém especificações

Methods for Fire

para testes em elementos

Tests of Building

estruturais. Muitos dos

Construction and

requisitos são similares aos

Materials

encontrados na ISO-834.

Standard Methods of

EUA

Contém especificações

Tests of Fire

para testes em elementos

Resistance of

estruturais. Muitos dos

Building Construction

requisitos são similares aos

and Material

encontrados na ISO-834.

Standard
Tests

for

of

Fire

Independente

Building

Construction

Contém especificações
para testes em elementos

and

estruturais. Muitos dos

Materials

requisitos são similares aos
encontrados na ISO-834.

ULC/CSA

Standard Methods of

Canadá

S101

Fire Endurance

para testes em elementos

Tests of Building

estruturais. Muitos dos

Construction and

requisitos são similares aos

Materials

encontrados na ISO-834.
EUA

Contém especificações

ANSI/AISC

Specification for

Principal referência para o

360-16

Structural Steel

dimensionamento de

Buildings

estruturas metálicas de
edifícios traz algumas
informações das
propriedades térmicas e
mecânicas em elevadas
temperaturas para o
dimensionamento de
elementos isolados.
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Tabela 8 - Normas norte americanas e sua relação com o SCI.
(conclusão)
ASCE/SFPE Standard Calculation

EUA

Contém métodos analíticos

Methods For

que permitem a

Structural Fire

determinação da resistência

Protection

ao fogo equivalente em
elementos estruturais.

Fonte: Adaptado de Franssen, Venkatesh e Zaharia (2009) .

Além das normas, Franssen, Venkatesh e Zaharia (2009), nos lembram da
existência dos Handbooks, que são outras fontes de informação quanto à métodos de
dimensionamento de elementos estruturais em situação de incêndio.
Muitos desses métodos analíticos apresentados nesses manuais baseiam -se
em ensaios realizados com base em curvas de incêndio-padrão, tais como SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering, que possui um capítulo sobre projeto de
estruturas de aço em situação de incêndio, mas não se aprofunda tanto quanto o EC3.
O manual também possui um capítulo sobre propriedades do aço e dos
materiais de revestimento em alta temperatura.
2.3.2.2 Normas e Códigos europeus

Franssen, Venkatesh e Zaharia (2009) chamam a atenção para o fato de que
as informações e prescrições relacionadas ao projeto e análise de sistemas estruturais
usados em edifícios estão detalhados nos Eurocodes. Os Eurocodes voltados às
estruturas, formam um conjunto de documentos para determinar ações e cálculo da
estabilidade das construções de edifícios.
Os Eurocodes são uma série de dez normas técnicas europeias que oferecem
uma abordagem comum ao projeto de estruturas de edifícios e outras obras de
engenharia civil (EUROPEAN COMMISION, 2020).
A seguir será apresentada a descrição do nome oficial da norma, segundo o
ECS, sigla em inglês para Comitê Europeu de Normalização. Trata-se de uma
descrição geral. Nosso objetivo será tratar das partes que se referem às estruturas de
aço, conforme grifo.
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EN 1990

Eurocode 0: Basis of structural design;

EN 1991

Eurocode 1: Actions on structures;

EN 1992

Eurocode 2: Design of concrete structures;

EN 1993

Eurocode 3: Design of steel structures;

EN 1994

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures;

EN 1995

Eurocode 5: Design of timber structures;

EN 1996

Eurocode 6: Design of masonry structures;

EN 1997

Eurocode 7: Geotechnical design;

EN 1998

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance;

EN 1999

Eurocode 9: Design of aluminium structures.
Deve ser observado que esses números nada tem a ver com as datas
de publicação. Foi apenas uma feliz coincidência que os números
pareçam-se com anos que coincidem com o período que esses
documentos seriam publicados. Um pouco antes dos Eurocodes serem
aceitos pelo CEN e tornarem-se documentos EN, eles eram
simplesmente referenciados como Eurocode 1 ou Eurocode 5. Foi uma
coincidência muito grande, e bem vinda, que os últimos dígitos
conforme a designação do CEN, sejam os mesmos que correspondem
aos números do Eurocode correspondente. Por exemplo, EN 1993
corresponde ao Eurocode 3 (FRANSSEN; VENKATESH; ZAHARIA,
2009, p. 4 e 5, tradução nossa)

Com exceção dos Eurocodes relacionados às considerações gerais do projeto
estrutural, ações nas estruturas, terremotos e geotécnica, todos os demais possuem
várias partes, incluindo a parte 1-1, que trata de considerações gerais e regras para o
projeto de estruturas em temperatura ambiente e a parte 1-2, que cobre o projeto de
estruturas em situação de incêndio (FRANSSEN; VENKATESH; ZAHARIA, 2009). A
Tabela 9 relaciona os Eurocodes.
Tabela 9 - Classificação dos Eurocodes entre partes 1-1 e 1-2.
(continua)
N.o Eurocode
Condições gerais
Ações

Condições Ambiente

Condições de Incêndio

EN 1990

_

EN 1991-1-1

EN 1991-1-2
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Tabela 9 - Classificação dos Eurocodes entre partes 1-1 e 1-2.
(conclusão)
Estruturas de Concreto

EN 1992-1-1

EN 1992-1-2

Estruturas de Aço

EN 1993-1-1

EN 1993-1-2

Estruturas Mistas

EN 1994-1-1

EN 1994-1-2

Estruturas de Madeira

EN 1995-1-1

EN 1995-1-2

Alvenaria Estrutural

EN 1996-1-1

EN 1996-1-2

Projetos de Geotecnia

EN 1997

_

Resistência à terremotos

EN 1998

_

EN 1999-1-1

EN 1999-1-2

Estruturas de Alumínio

Fonte: adaptado de Franssen, Venkatesh e Zaharia, 2009.

Os autores trazem ainda uma interessante visão sinótica dos Eurocodes que
nos ajudam a organizar suas partes e respectivos objetivos, além da relação entres
eles.
O Eurocode 3 lida, essencialmente, com a capacidade de carga de elementos
e estruturas de aço por meio da definição de sua resistência mecânica ou critério R.
Essas informações permitem calcular se, ou quanto, uma estrutura de aço é capaz de
suportar as cargas aplicadas durante um incêndio.
O dimensionamento é então desenvolvido por meio do método dos EstadosLimites Último. Não existe critério de deformação explícito mencionado no Eurocode,
tal como um limite igual a 1/30 do vão de uma viga simplesmente apoiada, conforme
encontrado em outras normas voltadas para ensaios experimentais.
Controle de deformação é mencionado nas condições gerais do projeto. Os
autores afirmam que deve ficar a cargo dos projetistas a escolha dos critérios de
deformação, garantindo entre outras situações de estado-limite, que as vigas não
venham a colapsar a partir da perda de suporte de suas ligações devido às
deformações excessivas.
Os critérios de deformação devem ser aplicados em dois casos:
1. Quando os meios de revestimento do elemento de aço podem perder sua
eficiência no caso de deformações excessivas;
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2. Quando elementos de compartimentação, e.g., paredes suportadas ou
localizadas sob o elemento estrutural em aço, possam sofrer com as
deformações

excessivas

desse elemento

(FRANSSEN;

VENKATESH;

ZAHARIA, 2009).

Figura 50 - Visão sinótica dos Eurocodes.

Fonte: adaptado de Franssen, Venkatesh e Zaharia, 2009.

Os critérios levantados acima estão relacionados com os objetivos deste
presente trabalho, que buscou estressar as amostras de vigas em aço, com diferentes
tipos de aço. Além disso, se buscou não limitar a um critério previamente estabelecido,
buscando conhecer os limites desses elementos estruturais.
Para situações de uso de aço com propriedades de resistência ao fogo, o uso
de materiais de revestimento pode até ser eliminado, o que eliminaria também, as
preocupações apresentadas no critério 1. O uso de critérios de projeto que localizam
os elementos estruturais em regiões de não atingimento da temperatura crítica,
também contribui para a redução de espessura ou eliminação do revestimento.
Segundo Franssen, Venkatesh e Zaharia (2009), podem ser isentos dos
critérios acima mencionados, desde que atendam as situações abaixo:
1. Quando a eficiência dos meios de revestimento, tanto do material projetado
sobre a superfície da viga, quanto do forro falso sob ela, tenham sido
analisados por meio de ensaios específicos e de maneira apropriada. A razão
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para essa exceção é que esses ensaios possam incluir, pelo menos, um ensaio
no elemento sob carregamento. Além disso, os efeitos de eventuais
deformações

desse elemento

devem

ser implicitamente

levados

em

consideração nas propriedades térmicas equivalentes tanto do material de
revestimento quanto da proteção oferecida pelo forro falso;
2. Quando os elementos de separação entre a viga metálica e o fogo tenham que
atender aos requisitos de uma exposição nominal ou padrão ao fogo. A razão
para essa exceção é que um incêndio nominal ou padrão é uma exposição
arbitrária e permite comparar diferentes sistemas entre si. Não é, de forma
alguma, uma representação do que ocorreria ao sistema em um incêndio real.
Não seria consistente tentar estimar as deformações dos elementos estruturais,
e compará-los aos critérios de deformação, se o ponto de partida do projeto for
puramente arbitrário.
Sendo assim, Franssen, Venkatesh e Zaharia (2009) nos oferecem uma
sequência lógica de onde deve-se buscar as informações para o dimensionamento de
estruturas de aço em situação de incêndio pelo Eurocode 3:
a) Considerações inicias de acordo com EN 1990;
b) Ações mecânicas, i.e., carregamento que ocorrem na estrutura em situação de
incêndio. Algumas informações são encontradas em EN 1991-1-2. Informações
explícitas são encontradas em EN 1991-1-1, e devem ser consideradas;
c) Ações térmicas, i.e., a indução do fluxo de calor induzido nos elementos pelo
fogo. As informações estão em EN 1991-1-2;
d) Regras para determinação da temperatura na estrutura durante o incêndio são
encontradas na parte que trata especificamente de situação de incêndio, i.e.,
EN 1993-1-2;
e) Regras para determinação da estabilidade estrutural são encontradas na parte
que trata especificamente de situação de incêndio, i.e., EN 1993-1-2, mas
referências podem ser encontradas também na parte que trata de estruturas
metálicas em temperatura ambiente EN 1993-1-1.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo destina-se a descrever todas as etapas do trabalho, métodos e
materiais utilizados.
As vigas amostradas:
i)

Foram submetidas à carregamento mecânico de quatro pontos com
duas forças concentradas situadas nos terços inicial e final das peças
que possuem vão teórico de 3,0 m e apoiadas por meio de ligações
parafusadas diretamente em um pórtico especialmente projetado para
estabilizar o sistema e funcionar como estrutura de reação para um
cilindro hidráulico responsável por impor a força mecânica ao conjunto;

ii)

Tiveram três faces expostas, enquanto que a face superior teve a
temperatura amenizada pelo contato com uma laje de concreto, de
espessura de 7 cm, que foi dividida em três partes ao longo de seu
comprimento;

iii)

Foram um total de oito, sendo quatro pares de vigas metálicas de seção
transversal similares, produzidas com aços com e sem características
de resistência ao fogo, sujeitas à um carregamento mecânico constante
e à um programa térmico de curva tempo x temperatura conforme a
norma ISO 834-1 (1999);

iv)

Tiveram sua temperatura monitorada a partir do uso de termopares
distribuídos em três seções distintas ao longo do comprimento, enquanto
que as flechas foram monitoradas até um limite preestabelecido de L/12 1
do vão teórico e em função da limitação imposta pelo curso do pistão;

v)

Tiveram outros comportamentos, i.e., instabilidades laterais, também
monitorados visualmente a partir de um visor construído com vidro
especial a base de borossilicato e instalado em uma das paredes do
forno. Os ensaios de parte das amostras foram filmados e fotografados
a partir desse mesmo visor;

1

O limite de L/12 foi estabelecido em função do limite de abertura do cilindro hidráulico. Esse valor supera o
limite de L/30 indicado pela norma ABNT NBR 5628
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vi)

Tiveram os resultados de performance analisados

a partir, da

observação comparativa da flecha máxima alcançada e de maneira
secundária das instabilidades global e local;
vii)

Eram compostas de seção padrão “W” laminado, sendo quatro perfis
W200x46,1 produzidas em aço microligado convencional conforme
norma norte-americana ASTM A572 GR50, pela siderúrgica brasileira
Gerdau S.A., e quatro perfis 200x200x8x12,

produzida em aço

microligado com propriedades de resistência ao fogo, conforme a norma
japonesa JIS SM490A-FR, pela siderúrgica de mesma nacionalidade
JFE Steel Corporation.
A escolha das seções citadas acima se deu devido aos fatores descritos abaixo:
i)

A disponibilidade do perfil da viga de aço JIS SM490A FR, da JFE Steel,
cuja seção fosse a mais similar, em termos de propriedades
geométricas, de uma das seções encontradas no catálogo da Gerdau
S.A. produzida em aço ASTM A572 GR 50;

ii)

A busca por uma seção que oferecesse rigidez suficiente para evitar a
instabilidade lateral por torção e que, portanto, pudesse manter
estabilidade de maneira que pudesse ser observado a ocorrência do
efeito catenária.

Além da parte experimental, o trabalho procurou demonstrar as vantagens no
uso de aços com propriedades de resistência ao fogo em relação aos aços
convencionais a partir do uso dos métodos de cálculo analítico propostos pela ABNT
NBR 14323:2013, buscando a identificação da chamada temperatura crítica de cada
material e comparando-as.
Silva e Melão (2018) propuseram um método para obtenção de curva de
temperatura crítica em função de λ0 e da relação μ entre momento fletor solicitante de
cálculo em situação de incêndio Mfi,Sd e momento fletor resistente de cálculo em
temperatura ambiente MRd .
Uma importante premissa adotada foi de que o colapso é atingido quando o
esforço resistente de cálculo se iguala ao esforço solicitante de cálculo, ambos em
situação de incêndio.
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No caso dos elementos de estruturas de aço, vigas e pilares, sujeitos
à temperatura uniforme em seu volume, há uma temperatura que os
leva ao colapso. Essa é chamada de temperatura crítica. (SILVA e
MELÃO, 2018, p. 326)

As principais etapas de trabalho estão descritas a seguir:
3.1 Análise Experimental
As principais etapas e atividades que envolveram a análise experimental foram
assim divididas:
•

Projeto do aparato experimental e dos periféricos incluindo pórtico de
reação, viga de carregamento e vigas amostrada;

•

Aquisição dos componentes e serviços para realização dos ensaios;

•

Importação do aço JIS SM490A-FR e análise de propriedades dos aços JIS
SM490A-FR e ASTM A72 GR50;

•

Forno horizontal do LSFEx do IPT – Adaptação e execução de elementos
de apoio;

•

Montagem do aparato experimental e periféricos incluindo pórtico de
reação, viga de carregamento e vigas amostrada;

•

Teste do funcionamento do aparato utilizando viga de sacrifício em perfil
W200x46,1 em aço ASTM A572 GR50;

•

Realização dos testes;

•

Análise dos resultados.

3.1.1 Projeto do aparato experimental e periféricos incluindo pórtico de
reação, viga de carregamento e vigas amostradas
O projeto do aparato utilizado para a análise experimental, bem como as
estruturas

periféricas,

foram

dimensionados

e detalhados

com base

nas

recomendações da ABNT NBR 8800:2008. O material utilizado foi aço estrutural
ASTM A572 GR50, a partir de perfis laminados de seção “W”, cantoneiras e chapas
de ligação. As ligações foram essencialmente parafusadas, utilizando parafusos de
alta resistência ASTM A325 e ASTM A490. Essa variação se deu em função do ajuste
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da rigidez da ligação durante os ensaios 1. A sequência de figuras a seguir ilustra os
detalhes e arranjos de projeto que foram utilizados para fabricação e montagem da
estrutura. Os textos e cotas foram desenvolvidos em inglês para uso em artigos
internacionais.
Figura 51 - Vista frontal e detalhes da estrutura do aparato.

Fonte: Elaborado pelo autor.

1

A explicação quanto às alterações de tipo de aço e diâmetro dos parafusos, se encontra no capítulo 5
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A Figura 51 ilustra a maneira como as vigas amostradas receberam o
carregamento mecânico por meio da aplicação de duas forças concentradas. As
forças foram impostas por meio de uma viga de carregamento que, por sua vez,
recebeu a carga de um cilindro hidráulico. A força aplicada pelo cilindro atua contra o
pórtico de reação, que reage contra e aplica a força ao sistema.
Adotou-se a premissa de que as forças impostas pelo cilindro hidráulico, que
variaram entre 160 kN, 120 kN e 190 kN, foram divididas em dois pares de força com
valor igual a metade da carga aplicada pelo cilindro.
Conforme recomendação da norma EN 1363-1 (2012) no item 10.2), as vigas
amostradas devem receber o carregamento mecânico, ainda em temperatura
ambiente, até 15 minutos antes do início do programa térmico, devendo a flecha ser
medida.
A força deve ser mantida constante:
i)

Primeiramente, até que a flecha máxima seja atingida em temperatura
ambiente;

ii)

Posteriormente até a finalização do programa térmico do program a
térmico.

O anexo D.1 desta mesma norma, corrobora com a importância de não poder
haver acréscimo na aplicação de força mecânica após o início do programa térmico.
É digno de nota que, qualquer que seja o método utilizado para o
carregamento durante o teste de incêndio, é desejável que a força em
questão seja a carga final antes do aquecimento (EN 1363-1, 2012,
p.46, tradução nossa).

Ainda, conforme recomendação da ABNT NBR 5628:2001, alguns parâmetros
em relação a caracterização das vigas foram observados.
As amostras de vigas que, quando em uso, possam ficar apenas com
três faces expostas ao fogo, devem ser protegidas na face superior
por uma laje de concreto de espessura não inferior a 70 mm que não
deve contribuir significativamente para a resistência mecânica ou para
a rigidez da viga [...] Quando não for possível utilizar amostra em
tamanho natural, deve ela ter comprimento da parte exposta ao calor
inferior a 4 metros (ABNT NBR 5628, 2001, p.6).

As lajes de fechamento do forno foram divididas em três faixas distintas ,
conforme pode ser observado nas Figuras 52 e 53. As lajes da extremidade foram
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fabricadas em concreto convencional de 20 MPa e 12 cm de espessura e as lajes, que
se apoiam nas vigas ensaiadas, foram fabricadas em concreto refratário com 7 cm de
espessura.
As separações em três faixas distintas foram necessárias uma vez que as lajes
que se apoiam nas vigas ensaiadas deveriam se deslocar juntamente com as
amostras, sem interferir na rigidez do sistema, conforme indicado pela ABNT NBR
5628:2001.
Para que se mantivessem fixas durante os ensaios, ao mesmo tempo que se
mantivesse o forno relativamente estanque para fuga de calor, as lajes de extremidade
se apoiaram em perfis “C” formados a frio, dobrados com altura de alma suficiente
para manter o fechamento do forno durante as grandes deformações esperadas das
amostras, além de terem sido revestidos com manta térmica.

Figura 52 - Vista lateral e detalhes da estrutura metálica do aparato.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 53 - Corte E-E com vista lateral para o perfil de sustentação das lajes.

SECTION E-E

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 54 – Corte F-F com a projeção da deformada da viga e das lajes.

SECTION F-F

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 55 - Planta do forno fechado com as lajes.

PLAN VIEW

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme orientação da ABNT NBR 5628:2001, em seu item 4.11.4.4.2,
“Quando a flecha atinge 1/30 do vão livre, considera-se atingido o limite último por
deformação excessiva” (ABNT NBR:5628, 2001, p.6). Sendo assim, o critério utilizado
para determinação do limite de cada ensaio deveria ser a flecha, caso nenhum outro
estado-limite ocorresse antes.
A norma EN 1363-1 (2012), no seu item 11.1, vai um pouco além e fixa também
uma taxa de deflexão limite, as quais devem ser observadas durante os ensaios:
deflexão limite

D = L2 / 400 d (mm)

ou
taxa de deflexão limite
sendo,
L = vão livre da amostra em mm;

dD/dt = L2 / 9000 d (mm/min)
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d = é a distância entre a fibra comprimida e a fibra tracionada do elemento
estrutural em temperatura ambiente.
Sendo assim, considerando a recomendação da ABNT NBR 5628:2001 e as
características do aparato de ensaio:
L = 3000 mm;
D = L/30 = 100 mm ou 10 cm.
Considerando a recomendação da EN 1363-1 (2012) para as mesmas
características:
L = 3000 mm;
D = L2 / 400 d = 110,8 mm ou 11,08 cm;
dD/dt = L2 / 9000 d = 4,92 mm/min;
d = 203 mm (W200x46,1).
Porém, considerando que a abertura máxima do cilindro hidráulico de 210 mm
nos dois pontos de aplicação de carga concentrada produziriam um deslocamento um
pouco maior no centro do vão, adotou-se que a flecha limite estaria condicionada ao
limite de abertura do pistão.
Uma vez que a condição deslocada da viga alcançaria uma flecha máxima no
vão central, determinou-se, empiricamente, que a flecha considerada limite para os
ensaios assumiria esse tal valor calculado de 262 mm, conforme demostrado abaixo.
Tal valor foi obtido através da utilização da equação de uma parábola que alcançasse
valores de deslocamento em relação aos pontos de aplicação de carga de 210 mm, .
Esse valor é equivalente ao limite de abertura do pistão,
Apenas para efeito de comparação, determinou-se a flecha máxima a partir das
equações de linha elástica da estática em temperatura ambiente, somando-se o valor
encontrado aos 210 mm produzido pela abertura máxima do pistão. Os resultados
foram diferentes e optou-se pela adoção da flecha encontrada a partir da equação da
parábola.
Apesar de tratar-se de uma aproximação, uma vez que sob altas temperaturas
a viga não estaria mais no regime elástico, ambos os métodos descritos acima foram
considerados razoáveis para os fins buscados pelo presente trabalho, pois os
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resultados se mostraram condizentes com as medições feitas na amostra deformada,
após os ensaios.
Foto 1 – Medição da flecha máxima após ensaio.

Fonte: Acervo do autor.

Figura 56 – Flecha máxima das vigas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sendo:
L = Vão teórico com 322 cm de eixo à eixo entre pilares;
Lp = Comprimento do perfil com 300 cm;
P = Força concentrada de 80 kN. Essa força é proveniente da divisão da força
média de 160 kN aplicada pelo cilindro hidráulico, em um par de forças;
q = carga distribuída de 0,019 kN/cm. O valor total dessa carga considera o
peso próprio da viga, o peso das lajes de concreto, o peso da viga de carregamento e
o peso do cilindro hidráulico;
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f = flecha máxima.
f=

𝟐𝟑 𝑷 𝑳𝟑
𝟔𝟒𝟖 𝑬 𝑰

(𝟏) +

𝟓 𝒒 𝑳𝟒
𝟑𝟖𝟒 𝑬 𝑰

(𝟐)

(1) = parcela devido às duas cargas concentradas
(2) = parcela devido à carga distribuída
Adotando-se:
E = 20500 kN/cm 2
I = 4480 cm 4 (W 200 x 46,1)
f = 1,06 cm ou 10,6 mm + 210 mm ≈ 220 mm
A equação da parábola, considerando o ponto de máximo no vão central, será:
f = 15002 a – 1500 b
Sendo:
a = 0,000333 x (210 / 601,7) = 0,000116
b = (210 / 601,7) x -1 = - 0,349
f ≈ 262 mm
Tal limite deveria ser considerado desde que nenhum outro estado-limite ou
condição de instabilidade global ou local fossem atingidos.
Desta forma, a Tabela 10 resume as três possibilidades de análise de deflexão,
sendo duas normativas e uma utilizada durantes os ensaios.
Tabela 10 - Critérios para definição de deflexão máxima para ensaio térmico.
Critério

Equação

d
(mm)

Lp
(mm)

D
(mm)

dD/dt
(mm/min)

ABNT ABNT
NBR:5628

L/30

203

3000

100

-

EN 1363-1

L2 / 400 d

203

3000

110,8

4,92

Utilizado

L/12

203

3000

262

4,92

Fonte: Elaborada pelo autor.

O limite de L/12 é superior aos encontrados na literatura que descreve ensaios
similares e nas normas técnicas. O objetivo em estabelecer tal limite ocorreu para que
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se pudesse observar, experimentalmente, o chamado efeito catenária. O efeito
catenária é o fenômeno segundo o qual vigas se comportam como cabos, auto
estabilizados devido à tração predominante no elemento estrutural, conforme já
anteriormente exposto.
3.1.2 Aquisição dos componentes e serviços para realização dos ensaios
Para a realização dos ensaios, os seguintes componentes e serviços foram
adquiridos e organizados em ordem cronológica por meio da Tabela 11, no qual
procurou-se descrever marcas, modelos, fornecedores, as capacidades nominais e
funções de cada elemento utilizado.
Tabela 11 - Relação de componentes e serviços utilizados para os ensaios.
(continua)
Componente
Serviço

Marca
Fornecedor

Capacidade
Nominal

Função

Observações

Estrutura
Metálica do
Aparato

CODEME
Engenharia

N.A.

Promover
estabilidade ao
sistema e
carregar
mecanicamente
vigas amostradas

Inclui as vigas
amostradas ASTM
A572 GR50,
pórtico de reação,
vigas de
carregamento e
perfis “C”
formados a frio

Perfis de aço
JIS SM490A
FR

JFE Steel
Corporation

11,9 kN

Vigas amostras
JIS SM490A-FR
com propriedade
de resistência ao
fogo

Importada em
barras de 12 m

Cilindro
Hidráulico

ENERPAC

250 kN e
curso
máximo de
210 mm

Acionamento de
força mecânica

Termopares
tipo K

IOPE
Instrumentos
de Precisão

112 unidades Medição de
temperatura nas
vigas amostradas

Alguns termopares
foram
recondicionados
e reaproveitados
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Tabela 11 - Relação de componentes e serviços utilizados para os ensaios.
(conclusão)
Concreto
Refratário

MOMBRAS
Refratários

3,3 kN

Moldagem de
lajes de 7 cm
sobre as vigas
amostradas

Serviço de
adaptação de
perfis de aço
JIS SM490A
FR

LR
Manutenções

1 serviço

Corte, furação,
soldagem de
nervuras dos
perfis JIS
SM490A FR.

Trabalho
desenvolvido no
Galpão 47 do IPT

Serviço de
montagem
da estrutura
metálica do
aparato

LR
Manutenções

1 serviço

Pré montagem
no Galpão 47,
transporte e
montagem no
LSFEx.

O escopo
contemplou troca
de todas as
amostras após
cada ensaio

Aquisição de
visor com
lente Ø100
mm em
borossilicato
com damper
abre e fecha

ZAMFOR
Soluções e
Tecnologia
Ambiental

1 peça

Possibilitar
monitoramento
do interior do
forno durante a
realização dos
ensaios

Serviço de
instalação
executado pelos
funcionários do
LSFEx do IPT

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.1.3 Importação do aço JIS SM490A-FR e análise de propriedades dos aços
JIS SM490A-FR e ASTM A72 GR50
Para o cumprimento dos objetivos do trabalho, perfis de seção similar àqueles
que foram utilizados em aço convencional, ou seja, sem características de resistência
ao fogo, deveriam ser submetidos às mesmas condições de carregamento mecânico
e térmico.
Assim, por meio de parceria comercial entre a CBMM – Companhia Brasileira
de Metalurgia e Mineração1 e a JFE Steel Corporation2, essa aquisição foi possível.
Esse material foi importado em virtude de não haver disponibilidade no Brasil de
produto com tais características no momento em que este trabalho foi desenvolvido.

1

Na ocasião do desenvolvimento deste trabalho, o autor era funcionário da citada empresa, que atua na distribuição
do nióbio, elemento químico usado como microligante na produção de aços de alta resistência.
2
Empresa japonesa que atualmente se encontra entre os 12 maiores produtores de aço do mundo, tendo produzido
em 2019, pouco mais de 27 milhões de toneladas, segundo a World Steel Association,

112

A demanda desse material está diretamente ligada ao aumento do uso do aço em
edifícios

mais densamente

ocupados. Santos (2004),

apontava

para essa

necessidade, tendo desenvolvido sua tese com base num produto que a siderúrgica
brasileira USIMINAS havia desenvolvido e que devido às questões de mercado,
deixou de comercializar, não sendo encontrado nem mesmo em estoques, entre os
diversos distribuidores que foram consultados.
Estimulada por essa necessidade de mercado, a USIMINAS
desenvolveu os aços resistentes ao fogo, denominados
comercialmente de USI FIRE, que são aços a base de Mo-Cr-Cu1, com
altas resistências mecânica e à corrosão atmosférica, sendo capazes
de manter, a 600 °C, um valor mínimo de resistência ao escoamento
da ordem de 67% do valor medido à temperatura ambiente,
característica que lhe atribui a propriedade de resistência ao fogo
(SANTOS, 2004, p.17).

A Tabela 12 foi adaptada a partir de World Steel Association (2020). A tabela
original traz o ranking dos 50 maiores produtores de aço em 2019. A tabela proposta
traz a posição da JFE Steel, e da Gerdau S.A., única siderúrgica brasileira listada.
Tabela 12 - Maiores produtores de aço mundial em 2019.
(continua)

Posição

1

Companhia

ArcelorMittal Luxemburgo

2

Volume
(Mt)2
97.31

2

China

China

95.47

3

Baowu
Nippon

Japão

51.68

4

Group
Steel
HBIS
Group

China

46.56

5

Corporation
POSCO

Coreia do

43.12

6

Shagang

Sul
China

41.10

7

Group
Ansteel

China

39.20

8

Group
Jianlong

China

31.18

9

Group
Tata
Steel

India

30.15

10

Group
Shougang

China

29.34

Group

1

País

Mo – Molibdênio; Cr – Cromo; Cu – Cobre
Mt indica milhões de toneladas
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Tabela 12 - Maiores produtores de aço mundial em 2019.
(conclusão)
11

Shandong

China

27.58

12

Steel
JFE Group
Steel

Japão

27.35

30

Corporation
Gerdau S.A

Brasil

13.13

50

Jiuquan

China

7.48

Steel
Fonte: World
Steel Association (2020).

As propriedades desse material foram atestados por meio do Certificado de
Inspeção de Qualidade do próprio fornecedor, além de ensaios de composição
química por emissão atômica, ICP-OES1 no Laboratório do CT - Centro de Tecnologia
da CBMM, fluorescência de raio X pelo CQuiM - Laboratório de Análises Químicas do
IPT e de ensaios de tração nos laboratórios SGS do Brasil Ltda e STM – Sistemas de
Testes em Materiais.
Foto 2 - Extração dos corpos de prova para ensaios de tração. (a) vista frontal. (b) vista
lateral. (c) detalhes das amostras.

a

b

c

Fonte: Acervo do autor.

As Tabelas 13, 14 e 15 e as Figuras 57, 58, 59 e 60, trazem os resultados de
propriedades mecânicas e análise química de cada um dos laboratórios para ambos
os aços.
A SGS realizou os ensaios de tração conforme as seções 5 à 13 da ASTM A370
(2017), em temperatura ambiente de 23 °C, para os ensaios de todas as amostras.

1

Sigla em inglês para Emissão Atômica de Plasma Acoplado Indutivamente
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Para cada tipo de aço, foram coletadas e enviadas três amostras, sendo duas
escolhidas pelo laboratório para a realização dos ensaios.
Tabela 13 - Composição do aço JIS SM490A-FR por fluorescência de raio X pelo CQuiMIPT.
Medição

Si

Mn

P

Cr

Ni

Mo

V

Cu

Ti

1

0.303

0.943

0.010

0.029

0.011

0.395

0.040

0.025

0.023

2

0.305

0.943

0.010

0.029

0.012

0.395

0.040

0.025

0.023

3

0.302

0.943

0.010

0.029

0.011

0.395

0.040

0.025

0.023

4

0.304

0.942

0.010

0.029

0.011

0.395

0.040

0.025

0.023

Média

0.3035 0.9428 0.0100 0.028 0.0113

0.395

0.0400

0.0250

0.0230

σ1

8
0.0013 0.0005 0.0000 0.000
0.0005

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Incert.

5
0.0021 0.0008 0.0000 0.000
0.0008

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

8

Fonte: CQuiM – IPT.
Tabela 14 - Composição do aço JIS SM490A-FR e ASTM A572 GR 50 pelo CT – CBMM.
AMOSTRA RPA-19/0315 JP
Al

Cr

Cu

Mn

Mo

Nb

0,026 0,112 0,017 0,933 0,381 <0,006

Ni

P

Si

Ta

0,087 0,006 0,252 <0,002

Ti

V

0,002

0,04

Ti

V

0,002

0,002

AMOSTRA RPA-19/0315 BR
Al
<0,002

Cr

Cu

0,101 <0,002

Mn

Mo

0,932 <0,002

Nb

Ni

0,017 0,084

P
0,01

Si

Ta

0,162 <0,001

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 15 - Resultado de ensaio de tração em amostras do aço JIS SM490A-FR e ASTM
A572 GR50, realizado pela SGS.
(continua)
Am.

Am. SGS

Unid

Lim

Cliente
JP1

CP1

MPa

490

556

MPa

325

373

%

Min.17

41,4

Resistência
Lim
Alongamento
Escoamento

1
2

Especificação2 Valor

Item de teste

PL1901883.001

Desvio padrão
Valores mínimos conforme especificado pela norma JIS G3106 SM490A -FR e ASTM A572 GR50

115

Tabela 15 - Resultado de ensaio de tração em amostras do aço JIS SM490A-FR e ASTM
A572 GR50, realizado pela SGS.
(conclusão)
Lim
Resistência
Lim

CP2
JP2
PL1901883.002

Alongamento
Escoamento
Lim
Resistência
Lim

CP1
BR1
PL1901878.001

Alongamento
Escoamento
Lim
Resistência
Lim
Alongamento
Escoamento

CP2
BR2
PL1901878.002

MPa

490

584

MPa

325

413

%

Min.17

39,4

MPa

450

450

MPa

345

373

%

21

41,7

MPa

450

560

MPa

345

374

%

21

39,1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 57 - Curva do ensaio de tração da SGS para o aço ASTM A572 GR50.

Fonte: Acervo do autor.
Figura 58 - Curva do ensaio de tração da SGS para o aço JIS SM490A-FR.

Fonte: Acervo do autor.
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Figura 59 - Curvas do ensaio de tração da STM para o aço JIS SM490A-FR.

Fonte: Acervo do autor.
Figura 60 - Certificado de Inspeção de Qualidade do aço JIS SM490A-FR.

Fonte: Acervo do autor.
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3.1.4 Forno horizontal do LSFEx do IPT – Adaptação e execução de
elementos de apoio.

Os ensaios foram realizados nas dependências do IPT no Laboratório de
Segurança ao Fogo e Explosão (LSFEx) em forno horizontal certificado pelo
INMETRO. O forno tem dimensões externas de 2.900 mm de largura, 3.050 mm de
comprimento e 1.520 mm de altura e dimensões interna (câmara de combustão) de
1.700 mm de largura, 2.400 mm de comprimento e 1.200 mm de altura, e é composto
por:
•

Carcaça metálica: Composta por estrutura fabricadas com chapas de aço
carbono, devidamente reforçadas com perfis de aço laminado soldados
eletricamente entre si.

•

Revestimento térmico: Composto por placas de fibrossilicato com
espessura de 50 mm, tijolos refratários e manta de lã cerâmica posicionados
a partir da camada mais fria para a camada mais quente.

•

Exaustão dos gases de combustão: Funcionamento por meio de um duto
montado na parede lateral e parte de trás do forno. O duto possui flange
para conexão com uma válvula borboleta que controla a pressão interna do
forno. Esses gases são exauridos por meio de uma chaminé que é montada
do lado de fora do prédio, com 2 m acima do telhado.

•

Sistema de aquecimento do forno: Na zona de aquecimento com três
queimadores uniformemente distribuídos em ambas as paredes laterais
(região inferior), de maneira que não haja encontro frontal entre eles, para
se obter transferência de calor convectiva entre os gases quentes da
combustão e a carga. O controle dos queimadores é feito manualmente por
meio de válvulas na linha de ar e na linha do gás. Cada queimador tem um
sistema de ignição, sistema de controle por meio de caixa controladora,
sensor de chama, válvulas de fechamento e controle por solenoides. A linha
de ar de combustão é composta de ventilador de ar.

Para esse experimento em específico, o forno horizontal precisou sofrer
algumas adaptações para que pudesse ser utilizado na realização dos ensaios
conforme planejado, sendo que a principal foi a elevação da cota de topo a partir do
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assentamento de duas fiadas de blocos de concreto de maneira que as vigas
amostradas pudessem ao mesmo tempo estar inseridas dentro do forno e ter suas
extremidades fora dele, chegando até os pilares do pórtico de reação onde se
apoiaram, conforme pode ser observado nas Figuras 51 à 55 e na Foto 7.
Além desta adaptação, o IPT, executou alguns do elementos periféricos de
apoio conforme as orientações normativas descritas anteriormente.
Entre os elementos executados pelo laboratório estavam:
•

As lajes de concreto de cobertura do forno, tanto as periféricas em material
convencional quanto as centrais em material refratário. As lajes de concreto
refratário foram curadas em estufa do próprio IPT, para eliminação de água
de amassamento do cimento, em temperatura de 150 °C. O sobressalente
de água de hidratação no interior do concreto só é possível ser extraída com
temperaturas acima de 360 °C, o que aconteceria durante o próprio ensaio.

•

A alvenaria de blocos de concreto em duas fiadas para elevação da cota do
forno;

•

A instalação do visor especial em borossilicato para acompanhamento e
filmagem dos ensaios.
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Foto 3 - Adaptação no forno horizontal LSFEx. (a) interior do forno. (b) interior do forno e
lajes. (c) espaço para passagem da amostra. (d) alvenaria de alteamento.

a

b

c

d

Fonte: Acervo do autor.

3.1.5 Montagem do aparato experimental e periféricos, incluindo pórtico de
reação, viga de carregamento e vigas amostradas.
O aparato experimental foi composto pelos seus elementos estruturais
principais e periféricos, bem como por dispositivos de atuação e controle de cargas
térmica e mecânica, tendo sido montado na seguinte sequência cronológica com os
respectivos responsáveis:
•

Lajes periféricas (IPT);

•

Estrutura metálica do pórtico de reação do sistema, viga de carregamento e
vigas amostradas (LR Manutenções);

•

Vigas amostradas (LR Manutenções);
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•

Viga de carregamento (LR Manutenções);

•

Cilindro Hidráulico, fixação na estrutura do pórtico de reação (LR
Manutenções);

•

Termopares nas vigas amostradas (IPT);

•

Visor (IPT);

•

Lajes centrais em concreto refratário (IPT);

•

Ligação do cilindro à unidade hidráulica (IPT).

A pré-montagem do aparato estrutural se deu no galpão 47 dentro das
instalações do IPT e foi realizado por equipe especializada que recebeu as peças
estruturais já previamente trabalhadas pela Codeme Engenharia.
Os trabalhos desenvolvidos nessa fase contaram com soldagem de nervuras
de reforço, tanto nas vigas do pórtico de reação quanto nas amostras.
As amostras de vigas do aço japonês tiveram que ser trabalhadas na sua
totalidade, pois foram recebidas em barras de 6,0 m e portanto deveriam ser cortadas
e furadas.
Foto 4 - Pré-montagem e acabamento do aparato. (a) viga de carregamento. (b) soldagem
de nervuras. (c) preparação do perfil.

a

b

c

Fonte: Acervo do autor.

Após o preparo e pré-montagem de todo o aparato estrutural para a realização
do ensaio, incluindo as amostras de vigas brasileira e japonesa, as peças foram
transportadas por empilhadeira até o galpão do LSFEx e montado sobre o forno
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horizontal, com a ajuda de caminhão munck e da monovia que faz parte das
instalações de suporte do laboratório.
Foto 5 - Montagem do aparato e preparação do ensaio. (a) vista geral. (b) montagem da
amostra. (c) montagem das lajes.

a

b

c

Fonte: Acervo do autor.

Conforme pode ser visto nas fotos, o forno do LSFEx teve que ser adaptado
para receber o aparato estrutural e as amostras de vigas, conforme descrito no
subitem anterior.
As adaptações foram principalmente no alteamento da estrutura de alvenaria,
de maneira a permitir que as amostras de vigas transpassassem o forno até se
apoiarem nos pilares externos do pórtico.
Dessa forma, apenas parte das amostras estariam sujeitas às temperaturas do
programa térmico, pois os espaços deixados para a passagem das amostras pelas
paredes até os pilares foram fechados com manta térmica após as montagens de cada
amostras.
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Foto 6 – Aparato montado e pronto para realização dos ensaios. (a) vista lateral 1. (b) vista
superior 1. (c) vista lateral 2. (d) vista superior 2.

a

b

c

d
Fonte: Acervo do autor.

Sobre as amostras foram posicionadas três lajes de concreto pré-moldadas,
fragmentadas e apoiadas sobre as amostras, de modo que pudessem acompanhar o
deslocamento das mesmas durante o ensaio e, seguindo as orientações da ABNT
NBR 5628:2001, que não estivessem vinculadas às vigas de maneira a não contribuir
para com o aumento da rigidez do sistema.
Anexo à essas lajes posicionadas sobre as amostras, duas lajes de concreto,
também pré-moldadas, foram apoiadas sobre a estrutura do forno de maneira a
permanecerem fixas durante a realização dos ensaios.
Sobre as duas partes laterais do conjunto de três lajes sobre as amostras foram
feitos furos retangulares para que a aplicação das forças concentradas fosse possível.
A aplicação de forças concentradas se deu por meio de chapas rígidas da viga de
carregamento.
Em uma das paredes laterais do forno, envolvido com manta acrílica, um visor
com vidro de borossilicato foi posicionado para que se pudesse ter acesso visual da
amostra durante a realização dos ensaios. O dispositivo foi equipado com uma
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carcaça metálica e possuía um dumper interno, que podia ser acionado por uma
alavanca de maneira a permitir o isolamento do vidro em relação ao calor do forno
quando o acesso visual não era necessário.
O principal objetivo com a instalação desse dispositivo foi o monitoramento
quanto à ocorrência de instabilidade global que as amostras poderiam apresentar. A
observação desse fenômeno foi importante uma vez que o tombamento das vigas,
provocados pelo fenômeno conhecido como FLT, poderiam inviabilizar a continuidade
dos ensaios.
Tal fenômeno foi verificado em temperatura ambiente através de cálculos
analíticos. Porém, como a ideia com os experimentos era de estressar a amostra ao
máximo, seria impossível tal previsão.
Além da verificação de ocorrência ou não de instabilidade global, o objetivo com
o visor também foi de tentar acompanhar as consequências geradas pelo efeito
catenária.
Foto 7 – Carcaça e visor em vidro de borossilicato. (a) visor. (b) manivela. (c) lente.

a

b

c

Fonte: Acervo do autor.

Uma vez que tratou-se de ensaio de flexão em quatro pontos, contendo duas
cargas concentradas, optou-se por realizar as medições das flechas nos pontos de
carga concentrada e calcular a flecha máxima no meio do vão de maneira empírica,
por meio do uso de uma equação de parábola que se ajustasse aos pontos medidos,
conforme demonstrado no ítem 3.1.1.
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Essas medições se deram através do uso de dois extensômetros localizados
em uma das laterais das amostras de vigas, por motivos operacionais, conforme pode
ser visto na Foto 8.
Uma vez que as flechas esperadas seriam de grande magnitude, desprezouse possíveis diferenças que pudessem ocorrer devido à medição em pontos laterais e
não centrais, além de qualquer dilatação no arame de aço usado no processo.
Foto 8 – Posição dos extensômetros nas laterais do sistema e sobre os pontos de aplicação
de carga concentrada.

Fonte: Acervo do autor.

O cilindro hidráulico foi alimentado por unidade hidráulica de acionamento
manual do próprio laboratório. Ao longo dos ensaios uma unidade hidráulica
automática, obtidas da Seção de Engenharia de Estruturas (SEE) do IPT, também foi
utilizada. Os dados de pressão foram coletados em todos os ensaios e os desvios
obtidos em relação aos valores médios de pressão foram registrados para cada ensaio
e informados no capítulo 4, juntamente com as leituras das flechas das amostras das
vigas.
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Foto 9 – Unidade hidráulica (a) manual (b) automática.

a

b
Fonte: Acervo do autor.

3.1.7 Teste do funcionamento do aparato utilizando viga de sacrifício em perfil
W200x46,1 em aço ASTM A572 GR50.

Antes do início dos ensaios dos quatro pares de amostras, foram realizado dois
ensaios em uma amostra chamada “viga de sacrifício” com o objetivo de experimentar
e analisar as condições do forno, uma vez que este havia sido modificado.
Além do cuidado em relação às condições de operação do forno, o objetivo com
esses ensaios também incluiu uma análise prévia do comportamento do aparato como
um todo e da própria viga amostrada. Checagens como funcionamento do pistão,
coleta de dados dos extensômetros, funcionando

da unidade hidráulica

e

comportamento geral das amostras de vigas foram realizadas.
O que foi observado durante a realização dos ensaios das chamadas “vigas de
sacrifício”, em termos de comportamento geral do sistema, foi o seguinte:
•

Leituras de flechas com diferenças da ordem de 5 mm entre os dois
extensômetros, provavelmente provocada por algum tipo de irregularidade
na montagem do aparato;

•

Perda parcial de calor interno do forno, devido ao desarranjo das lajes
sobre as amostras provocado por uma pequena incompatibilidade dos
deslocamentos;
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•

Choque das extremidades inferiores da viga de carregamento com as lajes
sobre as amostras;

Foto 10 - Comportamento do aparato durante a realização dos ensaios das vigas de
sacrifício. (a) desarranjo das lajes 1. (b) vista posterior .(c) desarranjo das lajes 2. (d) choque
da viga de carregamento com a laje.

a

b

c

d
Fonte: Acervo do autor.

Conforme descrito, um dos principais objetivos com a realização deste ensaio
de sacrifício foi a verificação do comportamento da próprio amostra de viga. O que foi
observado após a realização do ensaio da viga de sacrifício, em termos de
comportamento geral da amostra, foi o seguinte:
•

Presença de instabilidade localizada na mesa superior comprimida;

•

Não ocorrência de instabilidade global (e.g., FLT);

•

Comportamento, após deformação, apresentando similaridade com a
forma deformada parabólica de viga bi-apoiada;

•

Esmagamento dos furos de ligação na alma da viga;

•

Choque da mesa inferior da viga com a mesa interna dos pilares, na região
das ligações, devido ao giro excessivo provocado pelas deformações
plásticas;
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•

Rompimento dos parafusos por cisalhamento, percebido durante o
resfriamento ou no final do ensaio;

•

Choque da mesa inferior da viga com parte da estrutura do forno na região
próxima aos apoios.

Foto 11 – Imagens através do visor de borossilicato, demonstrando não ocorrência de FLT.
(a) estágio inicial. (b) estágio intermediário 1. (c) estágio intermediário 2.

a

b

c

Fonte: Acervo do autor.
Foto 12 – Comportamento da viga e ligações durante a realização do ensaio de sacrifício.
(a) instabilidade localizada da amostra 1. (b) alargamento de furo na alma da amostra. (c)
instabilidade localizada da amostra 2. (d) giro da ligação durante ensaio 1. (e) giro da
ligação durante ensaio 2. (f) parafusos rompidos.

a

b

c

d

e

f

Fonte: Acervo do autor.
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A partir da observação dos fenômenos destacados acima, foram tomadas
providências, no sentido de buscar corrigir os problemas ocorridos, conforme descrito
na Tabela 16 e nas ligações, conforme relatado no capítulo 4, de maneira mais
detalhada:
Tabela 16 – Soluções para os problemas observados durante os ensaios de sacrifício.
Observação durante ensaio das vigas de
sacrifício.

Soluções implementadas antes do início
dos ensaios.

Leituras diferentes em cada extensômetro.

Ignorada, considerando que a diferença era
pequena em relação ao valores esperados
e que tal diferença seria mantida .em todos
os ensaios

Perda parcial de calor interno.

Correção com manta térmica durante o
preparo das amostras.

Choque entre viga de carregamento e lajes.

Nenhuma, pois ocorreu no final do ensaio,
com a abertura do pistão praticamente
completa.

Instabilidade local na mesa comprimida.

Nenhuma, uma vez que não comprometeu
a estabilidade geral do sistema.

Esmagamento dos furos de ligação na alma Soldagem de chapa de reforço, tipo lamela,
da viga.
na região.
Choque da mesa inferior da viga com a
mesa interna dos pilares.

Corte e desbaste de parte da mesa inferior,
aumentando a folga para o giro durante a
flexão (ver cap. 4).

Rompimento dos parafusos.

Tentativa de tornar a ligação mais dúctil
através de oblongamento do furo inferior e
aumento da resistência do parafuso através
do aumento do diâmetro e do material (ver
cap. 4).

Choque da mesa inferior da viga com parte
da estrutura do forno.

Rebaixamento da estrutura do forno, na
região.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.8 Realização dos ensaios

Após a realização dos chamados ensaios de sacrifício e tomadas as
providências quanto ao que foi observado, conforme apontado no item 3.1.7, seguiuse a realização dos ensaios oficiais.
Os ensaios se deram em pares de amostras de vigas com diferentes tipos de
aço, carregamentos e tipologias de ligação. Com exceção das diferenças citadas,
todos foram realizados com as mesmas características descritas no item 3.1.7.

129

3.1.9 Análise dos resultados
Após a realização de todos os ensaios, os resultados foram analisados a partir
da construção de gráficos de deslocamento em função do tempo e da temperatura, e
as diferenças entre ambos os materiais foram apontados e detalhados no capítulo 4.

3.2

Métodos Analíticos

Este trabalho conta com um capítulo dedicado à obtenção das diferentes
temperaturas críticas de ambos os tipos de aço, através do uso dos métodos analíticos
apresentados pelas normas técnicas nacionais para dimensionamento de estruturas
de aço em temperatura ambiente e em situação de incêndio.
O objetivo deste capítulo é apresentar, de maneira prática, a diferença entre os
aços através das diferentes espessuras de argamassas de revestimento.
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4

RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Esse capítulo apresenta os resultados encontrados durante e após a realização

dos ensaios nas amostras de aço convencional e resistente ao fogo.
Serão apresentados os resultados dos ensaios nas oito amostras, sendo quatro
vigas produzidas em aço convencional ASTM A572 GR50, as quais designou-se pelo
prefixo BR, seguido do respectivo número que a identifica na sequência cronológica
dos ensaios, e quatro vigas produzidas em aço resistente ao fogo JIS SM490A-FR, as
quais designou-se pelo prefixo JP, seguindo a mesma sequência.
Esse subitem traz os resultados dos oito ensaios realizados, sendo composta
pelos gráficos de saída de dados de cada amostra, coletados durante os ensaios.
Serão apresentados os seguintes gráficos:
• Temperatura do forno x temperatura de incêndio-padrão, conforme ISO-834;
• Temperatura dos termopares em cada uma das três seções monitoradas;
• Histórico de pressão no pistão hidráulico durante o tempo de ensaio;
• Gráficos de deslocamentos coletados pelos extensômetros localizados nas
posições de aplicação das cargas concentradas e deslocamento calculado na
seção central;
• Gráficos comparativos de deslocamentos dos pares de amostra ensaiados
sob as mesmas condições de tempo e carregamento, com foco no histórico de
temperatura;
• Gráficos comparativos de deslocamentos dos pares de amostra ensaiados
sob as mesmas condições de tempo e carregamento, com foco no histórico de
tempo;
• Gráficos comparativos de deslocamento dos pares de amostra ensaiados
sob as mesmas condições de tempo e carregamento, para o intervalo de
temperatura entre 400 °C e 800 °C;
• Fotos retiradas durante os ensaios.
A elevação de temperatura em cada uma das três seções de cada amostra de
viga ensaiada, foi medida por meio da distribuição de 18 termopares tipo K, com
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exceção da primeira amostra 20-20 (JP1) em que 22 termopares foram instalados,
sendo os quatro adicionais colocados nas nervuras de reforço na região dos apoios,
afim de verificar o gradiente térmico entre a seção e as extremidades das nervuras.
Figura 61 - Esquemático das amostras com posição das seções A, B e C e termopares.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Conforme descrito no capítulo 3, e nas fotos da região das ligações entre as
vigas e os pilares, o sistema de ligações utilizado foi de cantoneira simples, soldada
nos pilares e aparafusada nas amostras das vigas. Durante os ensaios, variações
entre diâmetros e o tipo do aço dos parafusos empregados, se deram com o seguinte
objetivo:
1)

Tentativa de solucionar o inconveniente da ruptura por cisalhamento dos

parafusos que ocorreram durante o resfriamento ou durante a parte final dos
ensaios;
2)

Alteração da ductilidade das ligações e sua relação com a deformação

da ligação, das vigas e dos deslocamentos das vigas;
Além das alterações nos parafusos, após os ensaios preliminares em amostras
chamadas de sacrifício, duas outras alterações foram implementadas buscando a
melhoria do comportamento geral das ligações. Estas duas melhorias foram
implementadas em todas as oito amostras dos ensaios oficiais:
1)

Aplicação de reforços com lamela de igual espessura na almas das vigas

e na região dos furos, devido à ocorrência de alargamento dos furos;
2)

Execução de um chanfro na posição inferior da alma das vigas na região

dos furos devido ao contato desse ponto com a mesa dos pilares;
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Salienta-se que as alterações promovidas nas ligações se deram de maneira a
respeitar as configurações de diâmetro e tipo de material para cada par de amostras
testadas considerando as mesmas condições de carregamento e tempo de ensaio.
Dessa forma, não existiram diferenças entre uma amostra e outra ensaiadas como
pares, e.g., material, diâmetro dos parafusos, reforços e ajustes.
Foto 13 - Evolução das adequações nas ligações. a) Viga de sacrifício, com chanfro na
mesa inferior. b) Esmagamento do furo superior na viga de sacrifício após ensaio.

a

b

Fonte: Acervo do autor.
Foto 14 - Evolução das adequações nas ligações. (a) Lamela de reforço. (b) uso de
parafuso ASTM A490 Ø22 mm.

a

b

Fonte: Acervo do autor.

As amostras também sofreram variação de carregamento, uma vez que se
observou uma continuidade na morfologia das curvas de temperatura x tempo x
deslocamento, durante a realização dos ensaios.
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Assim, optou-se por variações para cima e para baixo nas forças aplicadas ,
com objetivo de analisar se o comportamento das amostras sob diferentes faixas de
carregamento se manteriam similares.
Assim, pode-se resumir as variações entre os pares de amostras durante a
evolução dos ensaios por meio da Tabela 17. Os nomes atribuídos às amostras
refletem métodos próprios de organização do IPT e do autor.

Tabela 17 - Características gerais dos ensaios.
#

Amostra
IPT

Amostra
Autor

Tempo
Carga
(min)

Tempo
Forno
(min)

1

20-20

JP1

60

60

2

85-20

BR1

60

120

3

125-20

4

155-20

BR2

90

120

5

199-20

JP2

120

120

6

250-20

BR3

60

75

7

263-20

JP3

90

90

8

287-20

JP4

45

45

9

292-20

BR4

45

45

Carga
(bar)
(tf)
282
16
282
16

Ensaio Falho
285
16,2
285
16,2
212
12
212
12
336
19
336
19

Paraf

Aço
Paraf

2 Ø 19

ASTM
A325

2 Ø 19

ASTM
A325

2 Ø 22

ASTM
A490

2 Ø 22

ASTM
A325

2 Ø 22

ASTM
A325

2 Ø 22

ASTM
A325

2 Ø 22

ASTM
A325

2 Ø 22

ASTM
A325

2 Ø 22

ASTM
A325

Obs
Utilizado
critério de
tempo de
ensaio de 60
min (min.)
Ensaio Falho
Utilizado
critério de
tempo de
ensaio de 60
min (min.)
Falha da
Bomba
Hidráulica no
final do ensaio
BR3
Utilizado
critério de
abertura máx.
do pistão (210
mm)

Fonte: Autor.

Observa-se que houve variações entre os diferentes pares de amostras BRX e
JPX1, porém nunca entre as amostras de um mesmo par, sendo que as características
de carregamento e ligações se mantiveram as mesmas para cada par.

O uso do sufixo “X” após o nome da amostra, indica o uso genérico da identificação das mesmas, uma vez que
foram vários os ensaios em cada tipo de aço.
1
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Essas variações também ocorreram entre os tempos de carregamento, ou
manutenção da pressão do pistão sobre a amostra, e entre os tempos de aquecimento
do forno, de acordo com a curva de incêndio-padrão ISO-834-1.
Com exceção do último par de ensaios, que atingiu os deslocamentos máximos
em menos tempo, procurou-se manter o critério de tempo mínimo de 60 minutos para
todos os demais ensaios, sendo que as variações se deram pelos seguintes motivos:
•

Observação do comportamento da amostra com carregamento cessado e
manutenção da elevação da temperatura (caso de BR1);

•

Observação do comportamento da amostra com carregamento mantido
(pressão no pistão) e manutenção da elevação da temperatura (caso JP2);

•

Falha na bomba hidráulica (caso de BR3);
As variações apontadas acima não interferiram no estabelecimento do critério

de tempo mínimo de 60 minutos e nem tampouco no uso da capacidade máxima do
curso do pistão de 210 mm, conforme pode ser visto na Tabela 17.
4.1. Par de amostras 20-20 (JP1) e 85-20 (BR1)
Os resultados referentes ao primeiro par de amostras 20-20 (JP1) e 85-20
(BR1), cujas características estão descritas na Tabela 17, são descritos abaixo.
4.1.1. Amostra 20-20 (JP1)
As características do ensaio 20-20 (JP1), no que diz respeito ao tempo de
duração e tipo de ligação, estão descritas na Tabela 17.
A posição dos termopares, bem como os gráficos de elevação de temperatura
do forno e das seções da amostra 20-20 (JP1), encontram-se na Figura 62.
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Foto 15 - Instalação dos termopares em uma das amostras ensaiadas. (a) amostra
preparada para ensaio. (b) puncionamento para inserção dos termopares.

Fonte: Acervo do autor.
Figura 62 - Posições dos termopares da amostra 20-20 (JP1).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 1 – Curva-Padrão x Curva Forno da amostra 20-20 (JP1).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 2 – Curva-Padrão x Termopares Seção A da amostra 20-20 (JP1).
1200

1100
1000
900

Temperatura (°C)

800

700
600
Curva Padrão ISO-834
Curva Forno
Sec. A - T1
Sec. A - T2
Sec. A - T3
Sec. A - T4
Sec. A - T5
Sec. A - T6
Sec. A - T7 (Falhou)

500
400

300
200
100
0
0

10

20

30

40

50
60
70
Tempo (min.)

80

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 3 – Curva-Padrão x Termopares Seção B da amostra 20-20 (JP1).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 4 – Curva-Padrão x Termopares Seção C da amostra 20-20 (JP1).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1.2. Amostra 85-20 (BR1)
As características do ensaio 85-20 (BR1), no que diz respeito ao tempo de
duração e tipo de ligação, estão descritas na Tabela 17.
A posição dos termopares, bem como os gráficos de elevação de temperatura
do forno e das seções da amostra 85-20 (BR1), encontram-se na Figura 63.

Figura 63 - Posições dos termopares da amostra 85-20 (BR1).

Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 5 – Curva-Padrão x Curva Forno da amostra 85-20 (BR1).
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Gráfico 6 – Curva-Padrão x Termopares Seção A da amostra 85-20 (BR1).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 7 – Curva-Padrão x Termopares Seção B da amostra 85-20 (BR1).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 8 – Curva-Padrão x Termopares Seção C da amostra 85-20 (BR1).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.3. Resultados comparativos do par de amostras 20-20 (JP1) e 85-20 (BR1)

A seguir, são plotados os gráficos de deslocamento vertical (flecha) em função
do tempo e da temperatura, para temperaturas

variando

de ambiente

à

aproximadamente 1000 °C, bem como para a faixa de temperatura de 400 °C à 800
°C, referente ao primeiro par de amostras.
O critério utilizado para o estabelecimento dos limites dos ensaios foi uma
síntese entre o tempo mínimo de 60 minutos e a capacidade de abertura do pistão
hidráulico (210 mm). No caso desse primeiro par de amostras, o tempo de
carregamento ou manutenção da pressão do pistão sobre a amostra foi de 60 minutos
para 20-20 (JP1) e 85-20 (BR1) e o tempo de aquecimento do forno foi de 60 minutos
para 20-20 (JP1) e de 120 minutos para 85-20 (BR1).
A temperatura média das seções são as médias das temperaturas de cada uma
das três seções (A, B e C) para cada unidade de tempo medido em minutos.
De maneira geral, os gráficos diferenciam as amostras japonesas (JP1) das
brasileiras (BR1) por meio do uso das cores vermelha e azul, respectivamente.
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Gráfico 9 – Curva Deslocamento x Tempo x Temperatura da amostra 20-20 (JP1).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 10 – Curva Deslocamento x Tempo x Temperatura da amostra 85-20 (BR1).
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Gráfico 11 – Histórico Deslocamento x Temperatura dos pares de amostra BR1 x JP1.
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Gráfico 12 – Histórico Deslocamento x Tempo dos pares de amostra BR1 x JP1.
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Gráfico 13 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção A dos pares de amostra BR1 x
JP1 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 14 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção B dos pares de amostra
BR1 x JP1 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 15 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção C dos pares de amostra
BR1 x JP1 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 16 – Variação da pressão/carga no cilindro hidráulico ao longo do ensaio BR1 x
JP1.
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4.2. Par de amostras 199-20 (JP2) e 155-20 (BR2)
Os resultados referentes ao primeiro par de amostras 199-20 (JP2) e 155-20
(BR2), cujas características estão descritas na Tabela 17, são descritos abaixo.
4.2.1. Amostra 199-20 (JP2)
As características do ensaio 199-20 (JP2) no que diz respeito ao tempo de
duração e tipo de ligação, estão descritas na Tabela 17.
A posição dos termopares, bem como os gráficos de elevação de temperatura
do forno e das seções da amostra 199-20 (JP2), encontram-se na Figura 64
Figura 64 - Posições dos termopares da amostra 199-20 (JP2).

Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 17 – Curva-Padrão x Curva Forno da amostra 199-20 (JP2).
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Gráfico 18 – Curva-Padrão x Termopares Seção A da amostra 199-20 (JP2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 19 – Curva-Padrão x Termopares Seção B da amostra 199-20 (JP2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 20 – Curva-Padrão x Termopares Seção C da amostra 199-20 (JP2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.2. Amostra 155-20 (BR2)
As características do ensaio 155-20 (BR2) no que diz respeito ao tempo de
duração e tipo de ligação, estão descritas na Tabela 17.
A posição dos termopares, bem como os gráficos de elevação de temperatura
do forno e das seções da amostra 155-20 (BR2), encontram-se na Figura 65

Figura 65 - Posições dos termopares da amostra 155-20 (BR2).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 21 – Curva-Padrão x Curva Forno da amostra 155-20 (BR2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 22 – Curva-Padrão x Termopares Seção A da amostra 155-20 (BR2).
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Gráfico 23 – Curva-Padrão x Termopares Seção B da amostra 155-20 (BR2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 24 – Curva-Padrão x Termopares Seção C da amostra 155-20 (BR2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.2.3. Resultados comparativos do par de amostras 199-20 (JP2) e 155-20
(BR2)

A seguir, são plotados os gráficos de deslocamento em função do tempo e da
temperatura, para temperaturas variando de ambiente à aproximadamente 1000 °C,
bem como para a faixa de temperatura de 400 °C à 800 °C, referente ao primeiro par
de amostras.
O critério utilizado para o estabelecimento dos limites dos ensaios foi uma
síntese entre o tempo mínimo de 60 minutos e a capacidade de abertura do pistão
hidráulico (210 mm). No caso desse segundo par de amostras, o tempo de
carregamento ou manutenção da pressão do pistão sobre a amostra foi de 120
minutos para 199-20 (JP2) e 90 minutos para 155-20 (BR2) e o tempo de aquecimento
do forno foi de 120 minutos para 199-20 (JP2) e 155-20 (BR2).
A temperatura média das seções são as médias das temperaturas de cada uma
das três seções (A, B e C) para cada unidade de tempo medido em minutos.
De maneira geral, os gráficos diferenciam as amostras japonesas (JP2) das
brasileiras (BR2) por meio do uso das cores vermelha e azul, respectivamente.
Gráfico 25 – Curva Deslocamento x Tempo x Temperatura da amostra 199-20 (JP2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 26 – Curva Deslocamento x Tempo x Temperatura da amostra 155-20 (BR2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 27 – Histórico Deslocamento x Temperatura dos pares de amostra BR2 x JP2.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 28 – Histórico Deslocamento x Tempo dos pares de amostra BR2 x JP2.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 29 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção A dos pares de amostra BR2 x
JP2 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

157
167

153

Gráfico 30 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção B dos pares de amostra BR2 x
JP2 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 31 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção C dos pares de amostra BR2 x
JP2 no intervalo de 400°C à 800°C.
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15
153

154

Gráfico 32 – Variação da pressão/carga no cilindro hidráulico ao longo do ensaio BR2 x JP2.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3. Par de amostras 263-20 (JP3) e 250-20 (BR3)
Os resultados referentes ao primeiro par de amostras 263-20 (JP3) e 250-20
(BR3), cujas características estão descritas na Tabela 17, são descritos abaixo.
4.3.1. Amostra 263-20 (JP3)
As características do ensaio 263-20 (JP3), no que diz respeito ao tempo de
duração e tipo de ligação, estão descritas na Tabela 17.
A posição dos termopares, bem como os gráficos de elevação de temperatura
do forno e das seções da amostra 263-20 (JP3), encontram-se na Figura 66.
Figura 66 - Posições dos termopares da amostra 263-20 (JP3).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 33 – Curva-Padrão x Curva Forno da amostra 263-20 (JP3).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 34 – Curva-Padrão x Termopares Seção A da amostra 263-20 (JP3).
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Gráfico 35 – Curva-Padrão x Termopares Seção B da amostra 263-20 (JP3).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 36 – Curva-Padrão x Termopares Seção C da amostra 263-20 (JP3).
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4.3.2. Amostra 250-20 (BR3)
As características do ensaio 250-20 (BR3), no que diz respeito ao tempo de
duração e tipo de ligação, estão descritas na Tabela 17.
A posição dos termopares, bem como os gráficos de elevação de temperatura
do forno e das seções da amostra 250-20 (BR3), encontram-se na Figura 67.

Figura 67 - Posições dos termopares da amostra 263-20 (JP3).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 37 – Curva-Padrão x Curva Forno da amostra 250-20 (BR3).
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Gráfico 38 – Curva-Padrão x Termopares Seção A da amostra 250-20 (BR3).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 39 – Curva-Padrão x Termopares Seção B da amostra 250-20 (BR3).
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Gráfico 40 – Curva-Padrão x Termopares Seção C da amostra 250-20 (BR3).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.3. Resultados comparativos do par de amostras 263-20 (JP3) e 250-20
(BR3)
A seguir, são plotados os gráficos de deslocamento em função do tempo e da
temperatura, para temperaturas variando de ambiente à aproximadamente 1000 °C,
bem como para a faixa de temperatura de 400 °C à 800 °C, referente ao primeiro par
de amostras.
O critério utilizado para estabelecimento dos limites dos ensaios foi uma síntese
entre o tempo mínimo de 60 minutos e a capacidade de abertura do pistão hidráulico
(210 mm). No caso desse terceiro par de amostras, o tempo de carregamento ou
manutenção da pressão do pistão sobre a amostra foi de 90 minutos para 263-20
(JP3) e 60 minutos para 250-20 (BR3) e o tempo de aquecimento do forno foi de 90
minutos para 263-20 (JP3) e 75 minutos para 250-20 (BR3).
A temperatura média das seções são as médias das temperaturas de cada uma
das três seções (A, B e C) para cada unidade de tempo medido em minutos.
De maneira geral, os gráficos diferenciam as amostras japonesas (JP3) das
brasileiras (BR3), por meio do uso das cores vermelha e azul, respectivamente.
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Gráfico 41 – Curva Deslocamento x Tempo x Temperatura da amostra 263-20 (JP3).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 42 – Curva Deslocamento x Tempo x Temperatura da amostra 250-20 (BR3).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 43 – Histórico Deslocamento x Temperatura dos pares de amostra BR3 x JP3.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 44 – Histórico Deslocamento x Tempo dos pares de amostra BR3 x JP3.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 45 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção A dos pares de amostra BR3 x
JP3 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 46 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção B dos pares de amostra BR3 x
JP3 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 47 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção C dos pares de amostra BR3 x
JP3 no intervalo de 400°C à 800°C.
400
0
8

Temperatura (°C)
600

500

11

11

14

700

15

11

17

42

37

50
Deslocamento (mm)

800

100

130
JP3 - SEC C

150

BR3 - SEC C
200

Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 48 – Variação da pressão/carga no cilindro hidráulico ao longo do ensaio BR3 x
JP3.
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50

60

164

4.4. Par de amostras 287-20 (JP4) e 292-20 (BR4).
Os resultados referentes ao primeiro par de amostras 287-20 (JP4) e 292-20
(BR4), cujas características estão descritas na Tabela 17, são descritos abaixo.
4.4.1. Amostra 287-20 (JP4)
As características do ensaio 287-20 (JP4), no que diz respeito ao tempo de
duração e tipo de ligação, estão descritas na Tabela 17.
A posição dos termopares, bem como os gráficos de elevação de temperatura
do forno e das seções da amostra 287-20 (JP4), encontram-se na Figura 68.
Figura 68 - Posições dos termopares da amostra 287-20 (JP4).

Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 49 – Curva-Padrão x Curva Forno da amostra 287-20 (JP4).
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Gráfico 50 – Curva-Padrão x Termopares Seção A da amostra 287-20 (JP4).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 51 – Curva-Padrão x Termopares Seção B da amostra 287-20 (JP4).
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Gráfico 52 – Curva-Padrão x Termopares Seção C da amostra 287-20 (JP4).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.2. Amostra 292-20 (BR4)
As características do ensaio 292-20 (BR4), no que diz respeito ao tempo de
duração e tipo de ligação, estão descritas na Tabela 17.
A posição dos termopares, bem como os gráficos de elevação de temperatura
do forno e das seções da amostra 292-20 (BR4), encontram-se na Figura 69.

Figura 69 - Posições dos termopares da amostra 292-20 (BR4).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 53 – Curva-Padrão x Curva Forno da amostra 292-20 (BR4).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 54 – Curva-Padrão x Termopares Seção A da amostra 292-20 (BR4).
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Gráfico 55 – Curva-Padrão x Termopares Seção B da amostra 292-20 (BR4).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 56 – Curva-Padrão x Termopares Seção C da amostra 292-20 (BR4).
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4.4.3. Resultados comparativos do par de amostras 287-20 (JP4) e 292-20
(BR4).
A seguir, são plotados os gráficos de deslocamento em função do tempo e da
temperatura, para temperaturas variando de ambiente à aproximadamente 1000 °C,
bem como para a faixa de temperatura de 400 °C à 800 °C, referente ao primeiro par
de amostras
O critério utilizado para o estabelecimento dos limites dos ensaios foi uma
síntese entre o tempo mínimo de 60 minutos e a capacidade de abertura do pistão
hidráulico (210 mm). No caso desse quarto par de amostras, o tempo de carregamento
ou manutenção da pressão do pistão sobre a amostra foi de 45 minutos para 263-20
(JP4) e para 250-20 (BR4) e o tempo de aquecimento do forno foi de 45 minutos para
263-20 (JP4) e para 250-20 (BR4).
A temperatura média das seções são as médias das temperaturas de cada uma
das três seções (A, B e C) para cada unidade de tempo medido em minutos.
De maneira geral, os gráficos diferenciam as amostras japonesas (JP4) das
brasileiras (BR4) por meio do uso das cores vermelha e azul, respectivamente.
Gráfico 57 – Curva Deslocamento x Tempo x Temperatura da amostra 287-20 (JP4).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 58 – Curva Deslocamento x Tempo x Temperatura da amostra 292-20 (BR4).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 59 – Histórico Deslocamento x Temperatura dos pares de amostra BR4 x JP4.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 60 – Histórico Deslocamento x Tempo dos pares de amostra BR4 x JP4.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 61 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção A dos pares de amostra BR4 x
JP4 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 62 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção B dos pares de amostra BR4 x
JP4 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 63 – Curva Deslocamento x Temperatura na seção C dos pares de amostra BR4 x
JP4 no intervalo de 400°C à 800°C.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 64 – Variação da pressão/carga no cilindro hidráulico ao longo do ensaio BR4 x
JP4.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A Foto 16 abaixo mostra o aspecto geral da amostra 85-20 após os ensaios.
Essa amostra foi tomada como exemplo. Após o ensaio, o aspecto das amostras
manteve boa similaridade entre si.
A Foto 17 mostra os aspectos gerais das demais amostras. Percebe-se a
ausência de instabilidade global e a presença de instabilidades locais na mesa
comprimida (superior).
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Foto 156 – Situação da amostra 85-20 após ensaio. (a) choque com estrutura do forno. (b)
condição deformada 1. (c) condição deformada 2. (d) condição deformada 3.

Fonte: Acervo do autor.

Foto 167 – Instabilidades localizadas na mesa comprimida. (a) detalhe 1. (b) detalhe 2. (c)
detalhe 3.

Fonte: Acervo do autor.
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5

RESULTADOS ANALÍTICOS
Este capítulo tem como objetivo calcular a temperatura crítica e as espessuras

de dois tipos de argamassa de revestimento contra incêndio, tanto para o aço
convencional ASTM A572 GR50, quanto para o aço com propriedade de resistência
ao fogo JIS SM490A FR. Para isso, foram utilizados os métodos analíticos da ABNT
NBR 8800:2008 e ABNT NBR 14323:2013.
Conforme sugerido pela norma, o uso do método analítico simplificado
pressupõe uma uniformidade na temperatura do elemento estrutural, o que não
ocorreu devido ao fato das amostras possuírem três lados expostos ao invés dos
quatro. Essa não uniformidade na temperatura de uma mesma seção, pode ser
verificado pela leitura dos termopares mostrados nos gráficos do capítulo 4. Nesse
caso, a adoção dos fatores de redução da resistência ao escoamento e do módulo de
elasticidade com base na leitura do ponto de maior temperatura configura uma
simplificação conservadora.
5.1 Esforços solicitantes de cálculo à temperatura ambiente para os aços ASTM A572
GR50 e JIS SM490A FR, de acordo com a ABNT NBR 8800:2008.
Figura 70 – Esquema de carregamento mecânico das amostras.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma vez que a amostra recebeu o carregamento mecânico em condições
controladas em laboratório, a obtenção dos esforços solicitantes é direta e não utiliza
o método dos Estados Limites, conforme ABNT NBR 8681:2004, ABNT NBR
8800:2008 e ABNT NBR 14432:2001.
Assim, serão utilizadas as equações clássicas de resistência dos materiais para
obtenção do momento fletor e da cortante:
Msd = qL2 / 8 + PL/3
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Vsd = qL/2 + P

(1)

Na Equação 1:
q é a carga distribuída considerando o peso próprio da viga de aço, o peso do conjunt o
da viga de carregamento, o peso do pistão hidráulico e o peso das lajes de concreto,
dada em kN/m;
L é o vão teórico entre os eixos dos pilares, dado em m;
P são as forças concentradas aplicadas pelo pistão hidráulico por meio do conjunto
da viga de carregamento, dadas em kN.
Msd = 86,9 kN.m
Vsd = 83,22 kN
5.2 Esforços resistentes de cálculo à temperatura ambiente para os aços ASTM A572
GR50 e JIS SM490A FR, de acordo com a ABNT NBR 8800:2008.

De acordo com a ABNT NBR 8800:2008 a obtenção dos esforços resistentes
de cálculo de um perfil com seção “I” ou “H” com dois eixos de simetria, carregado no
plano médio da alma e considerada viga de alma não esbelta, deve ser dimensionada
de acordo com o Anexo G da referida norma.
Este item da norma aplica-se a barras submetidas ao momento fletor e força
cortante, do perfil “W” 200x46,1, nos estados-limites aplicáveis de instabilidade local
deﬁnidos no Anexo G da ABNT NBR 8800:2008, em pelo menos um dos elementos
componentes da seção transversal.
Figura 71 - Características geométricas do perfil W200x46,1.

fy
34,5
kN/cm2

E
20.500
kN/cm2

d
203
mm

h
bf
tf
tw
Zx
161 203
11
7,2 495,3
mm mm mm mm
cm3
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os parâmetros para o cálculo do momento fletor resistente de cálculo para a
seção apresentada, se encontra na Figura 72 extraída da tabela G.1 da ABNT NBR
8800:2008.
Figura 72 - Parte da tabela G.1 da ABNT NBR 8800:2008.

Fonte: ABNT NBR 8800:2008.

Estado Limite FLA
se λ ≤ λp
MRd = 𝑀𝑝𝑙⁄γa1
se λp < λ ≤ λr,
MRd = 1⁄𝛾𝑎1 [𝑀𝑝𝑙 − (𝑀𝑝𝑙 − 𝑀𝑟 )

𝜆− 𝜆𝑝
𝜆𝑟− 𝜆𝑝

]

se λ > λr,
MRd = 𝑀𝑟⁄γa1
λ = ℎ⁄𝑡𝑤 = 161⁄7,2 = 22,4 mm
𝐸

λp = (3,76 √ ) = 91,7 mm
𝑓𝑦
MRd =𝑍𝑥 𝑓𝑦 ⁄γa1 = 495,3 𝑥 34,5⁄1,1 = 155,3 kN.m
Observação: Foi utilizado o valor nominal de 345 MPa como resistência ao
escoamento do aço ASTM A572 GR50 para cálculo do valor resistente de cálculo à
temperatura ambiente, para que se pudesse utilizar a curva expressa na Figura 73.
Essas curvas foram propostas por Melão (2016) e calibradas para tal valor.
Estado Limite FLM
se λ ≤ λp
MRd = 𝑀𝑝𝑙⁄γa1
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se λp < λ ≤ λr,
MRd = 1⁄𝛾𝑎1 [𝑀𝑝𝑙 − (𝑀𝑝𝑙 − 𝑀𝑟 )

𝜆− 𝜆𝑝
𝜆𝑟− 𝜆𝑝

]

se λ > λr,
MRd = 𝑀𝑟⁄γa1
λ = 𝑏⁄𝑡 = 101,5⁄11 = 9,2
𝐸

λp = (0,38 √ ) = 9,3
𝑓𝑦
MRd =𝑍𝑥 𝑓𝑦 ⁄γa1 = 495,3 𝑥 34,5⁄1,1 = 155,3 kN.m

Estado Limite FLT
se λ ≤ λp
MRd = 𝑀𝑝𝑙⁄γa1
se λp < λ ≤ λr,
MRd = 𝐶𝑏⁄𝛾𝑎1 [𝑀𝑝𝑙 − (𝑀𝑝𝑙 − 𝑀𝑟 )
se λ > λr,
MRd = 𝑀𝑟⁄γa1 ≤ 𝑀𝑝𝑙⁄γa1

λ = 𝐿𝑏⁄𝑟𝑦 = 300⁄5,12 = 58,6
𝐸

λp = (1,76 √ ) = 42,9
𝑓𝑦

λr =

1,38 √𝐼𝑦 𝐽
𝑟𝑦 𝐽 𝛽1

√1 + √1 +

λr = 132,6
onde:
β1 =

( 𝑓𝑦− 𝜎𝑟)𝑊
𝐸𝐽

= 0,0240

27 𝐶𝑤 𝛽12
𝐼𝑦

𝜆− 𝜆𝑝
𝜆𝑟− 𝜆𝑝

]
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Cw =

𝐼𝑦 (𝑑−𝑡𝑓) 2
4

= 141,4 cm 6

J = 22 cm 4
Mpl = 170,9 kN.m
Mr = (fy – σr) W = 108,2 kN.m
onde:
σr = 0,3 x 34,5 = 10,35 kN.cm 2
MRd = 145,4 kN.m

5.3 Esforços resistentes de cálculo em situação de incêndio, temperatura crítica e
espessura de argamassa de revestimento para o aço ASTM A572 GR50 de acordo
com a ABNT NBR 14323:2013.
Esta seção apresenta o dimensionamento dos esforços resistentes de cálculo,
temperatura crítica e espessura de diferentes tipos de argamassa de revestimento
para o aço convencional ASTM A572 GR 50.

5.3.1 Esforços resistentes de cálculo em situação de incêndio para o aço ASTM A572
GR50 de acordo com a ABNT NBR 14323:2013.

De acordo com a ABNT NBR 8800:2008, a obtenção dos esforços resistentes
de cálculo de um perfil com seção “I” ou “H” com dois eixos de simetria, carregado no
plano médio da alma e considerada viga de alma não esbelta, deve ser dimensionada
de acordo com o Anexo G, multiplicando-se a resistência ao escoamento e o módulo
de elasticidade pelos fatores de redução kσ,θ e kE,θ respectivamente.
Com base nos valores de resistência ao escoamento para cada temperatura e
da adoção da resistência ao escoamento à temperatura ambiente como a média entre
os ensaios de tração da SGS (373 MPa, 374 MPa) conforme mostrado no capítulo 3,
se propôs uma tabela com os fatores de redução da resistência ao escoamento.
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O valor médio da resistência ao escoamento, conforme critério estabelecido
acima, foi estabelecido como 374 MPa.
Considerando que o estado-limite que definiu o momento resistente à
temperatura ambiente foi o de instabilidade lateral com torção, o momento resistente
em situação de incêndio será diretamente definido pelo mesmo estado-limite, quando
aplicável segundo o Anexo G da ABNT NBR 8800:2008:
Mfi,Rd = k χﬁ ky,θ Mpl

(1)

onde:
χﬁ

é o fator de redução associado à resistência à compressão em situação de

incêndio, determinado conforme o item 8.4.2.1.5 da ABNT NBR 14323:2013, porém
fazendo:
𝑘𝑦,𝜃

λ0,fi = √

𝑘𝐸,𝜃

𝑀𝑝

√

𝑀𝑐𝑟

sendo:
Mcr o momento fletor de flambagem elástica à temperatura ambiente obtido da ABNT
NBR 8800:2008
Conforme o item 8.4.2.1.5 da ABNT NBR 14323:2013:
χ,fi =

1
𝜑0,𝑓𝑖+ √𝜑20,𝑓𝑖− 𝜆2 0,fi

onde:
φ0,fi = 0,5 (1 + α λ0,fi + λ20,fi )
𝐸

α = 0,022 √ = 0,515
𝑓𝑦
Mp = Z fy = 495,3 x 37,4 = 185,2 kN.m
Mcr =

Cb 𝜋2 𝐸 𝐼𝑦
𝐿𝑏 2

𝐶𝑤

√

𝐼𝑦

(1 +

0,039 𝐽 𝐿𝑏 2

Lb = 300 cm
Cw =

𝐼𝑦 (𝑑−𝑡𝑓) 2
4

J = 22 cm 4

= 141,4 cm 6

𝐶𝑤

) = 245 kN.m
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Iy = 1535 cm 4
Uma vez que existe uma interdependência entre os fatores χ,fi, φ0,fi e λ0,fi , e
esse último depende da temperatura que define os fatores de redução de resistência
ao escoamento e módulo de elasticidade, cálculos interativos deverão ser feitos
arbitrando diferentes temperaturas até que os valores de Mfi,Rd convirjam.
5.3.2 Temperatura Crítica para o aço ASTM A572 GR50 de acordo com a ABNT NBR
14323:2013.
Melão (2016) propôs um método para obtenção de curva de temperatura crítica
em função de λ0 e da relação μ entre o momento fletor solicitante de cálculo em
situação de incêndio Mfi,Sd e momento fletor resistente de cálculo à temperatura
ambiente MRd.
Uma importante premissa adotada foi de que o colapso é admitido quando o
esforço resistente de cálculo se iguala ao esforço solicitante de cálculo, ambos em
situação de incêndio.
No caso dos elementos de estruturas de aço, vigas e pilares, sujeitos
à temperatura uniforme em seu volume, há uma temperatura que os
leva ao colapso. Essa é chamada de temperatura crítica. (SILVA e
MELÃO, 2018, p. 326)

assim:
Mfi,Rd = Mfi,Sd,
De acordo com o item 8.2.3 da ABNT NBR 14323:2013, adotou-se:
Mfi,Sd = 0,7 x MSd = 0,7 x 86,9 = 60,8 kNm
Tabela 18 - Fatores de redução do aço convencional.
(continua)
Temperatura
do aço
θa
°C

Fator de
redução da
resistência ao
escoamento
k y,θ

Fator de
redução do
módulo de
elasticidade
k E,θ

20

1,000

1,000

100

1,000

1,000
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Tabela 18 - Fatores de redução do aço convencional.
(conclusão)
200

1,000

0,900

300

1,000

0,800

400

1,000

0,700

500

0,780

0,600

600

0,470

0,310

700

0,230

0,130

800

0,110

0,090

900

0,060

0,068

1000

0,040

0,045

1100

0,020

0,023

1200

0,000

0,000

Fonte: ABNT NBR 14323:2013.

Com base nos cálculos demostrados na Tabela 19, com base nos fatores de
redução da Tabela 18, a temperatura crítica se encontra entre 500 °C e 600 °C. Para
encontramos o valor exato, será necessário interpolar os valores.
Assim:
Se
Mfi,Sd = Mfi,Rd = 60,8 kNm, interpolando os valores encontrados na tabela:
θcr = 535 °C
Tabela 19 - Temperatura crítica do aço convencional.
Temp
(°C)

ky ,θ

kE,θ

20
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,780
0,470
0,230
0,110
0,060
0,040
0,020
0,000

1,000
1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
0,310
0,130
0,090
0,068
0,045
0,023
0,000

λ0,f i

λ20f i

φ0,f i

φ20,f i

0,869
0,756
1,102
1,214
0,869
0,756
1,102
1,214
0,916
0,840
1,156
1,336
0,972
0,945
1,223
1,495
1,039
1,080
1,308
1,710
0,991
0,983
1,247
1,554
1,071
1,146
1,349
1,819
1,156
1,337
1,466
2,151
0,961
0,924
1,209
1,463
0,817
0,667
1,044
1,090
0,820
0,672
1,047
1,096
0,811
0,657
1,037
1,076
Fonte: Elaborado pelo autor.

Χ,f i

Mfi,Rd

0,562
0,562
0,538
0,509
0,476
0,499
0,461
0,422
0,515
0,590
0,589
0,594
-

104,1
104,1
99,5
94,3
88,1
72,1
40,1
18,0
10,5
6,6
4,4
2,2
-
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Utilizando as curvas propostas por Melão (2016), a partir dos parâmetros μ e λ0
encontraremos valor bastante próximo.
μ=

Mfi,Rd
MRd

= 60,8 / 145,4 = 0,42

𝑘𝑦,𝜃

λ0,fi = √

𝑘𝐸,𝜃

√

𝑀𝑝

𝑀𝑐𝑟

= 1,01 (conforme item 8.4.3.2.3 da ABNT NBR 14323:2013).

Figura 73 - Curvas de temperatura crítica para o aço ASTM A572 GR 50 com fy = 34,5
kN/cm2 e E = 20500 kN/cm2.

Fonte: Adaptado de Melão (2016).

5.3.3 Espessura de argamassa de revestimento para o aço ASTM A572 GR50 de
acordo com a ABNT NBR 14323:2013.

Uma vez determinada a temperatura crítica do aço, pode-se definir a espessura
do material de revestimento contra incêndio por meio da equação proposta por Silva
(2005) e incorporada à revisão da ABNT NBR 14323:2013.
A espessura do material de revestimento contra incêndio deverá ser tal que não
permita que a temperatura do aço ultrapasse a temperatura crítica
Segundo o item 8.5.1.2.2 da ABNT NBR 14323:2013, a elevação de
temperatura, Δθa,t, em graus Celsius, de um elemento estrutural situado no interior
do edifício, envolvido por um material de revestimento contra incêndio, durante um
intervalo de tempo, Δt, pode ser determinada por:
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Δθa,t =

λm (um / Ag) (θg,t – θa,t) Δt
𝑡𝑚 𝜌𝑎 𝑐𝑎

1+(𝜉/4)

-

Δθg,t
(4/𝜉)+1

mas Δθa,t ≥ 0 se Δθg,t > 0

(2)

com
ξ=

𝑐𝑚 𝜌𝑚
𝑐𝑎 𝜌𝑎

tm (um /Ag)

onde
um /Ag é o fator de massividade para elementos estruturais envolvidos por material de
revestimento contra incêndio e é expresso em metros a menos um (m –1);
um é o perímetro efetivo do material de revestimento contra incêndio, igual ao
perímetro da face interna do material de revestimento. Esse valor deve ser limitado
às dimensões do elemento estrutural de aço, expresso em metros (m);
Ag é a área bruta da seção transversal do elemento estrutural que é expressa em
metros quadrados (m 2 );
ρa é a massa especíﬁca do aço, tomado igual a 7850 kg/m 3;
c a é o calor especíﬁco do aço, tomado de forma simplificada, independente da
temperatura do aço igual a 600 J/kg/°C;
c m é o calor especíﬁco do material de revestimento contra incêndio, expresso em
Joules por quilograma e por grau Celsius (J/kg/°C);
tm é a espessura do material de revestimento contra incêndio, expressa em metros
(m);
θa,t é a temperatura do aço no tempo t, expressa em graus Celsius (°C);
θg,t é a temperatura dos gases no tempo t, expressa em graus Celsius (°C);
λm é a condutividade térmica do material de revestimento contra incêndio, expressa
em watts por metro e por grau Celsius (W/m°C);
ρm é a massa especíﬁca do material de revestimento contra incêndio, expressa em
quilogramas por metro cúbico (kg/m 3);
Δt é o intervalo de tempo, expresso em segundos e que não deve ser superior a 30
s.
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Considerando

a argamassa Blaze Shield,

distribuída

no Brasil pela

Refrasol/Isolatek, as propriedades térmicas consideradas são informadas por Silva
(2005) e descritas nas Tabelas 20 e 21.
λm = 0,15 W/m °C
c m = 2300 J/kg °C
ρm = 240 kg/m 3
Tabela 20 - Condutividade térmica da argamassa Blaze Shield II.
Temperatura (°C)

Condutividade Térmica (W/m°C)

100
200
400
482
600
1093

0,061
0,080
0,112
0,147
0,173
0,208
Fonte: Silva (2004).

Tabela 21 - Calor Específico da argamassa Blaze Shield II.
Temperatura (°C)

Calor Específico (J/kg/°C)

96
104
150
482
1093

2093
837
1675
2303
2512
Fonte: Silva (2004).

De acordo com a Tabela 6 da ABNT NBR 14323:2013, o fator de massividade
para o caso de seções com revestimento tipo contorno de espessura uniforme,
exposta ao incêndio por três lados, e com laje de concreto na mesa superior,
determina-se conforme descrito na Figura 74.
Figura 74 - Fator de massividade das seções das amostras.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 14323:2013.

um = 118,64 – 20,3 = 98,34 cm = 0,9834 m
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Ag = 58,6 cm 2 = 0,00586 m 2
um /Ag = 167,8 m -1
A determinação da espessura deve ser feita por meio de cálculos interativos, a
partir da Equação (2). Deve-se arbitrar valores de espessuras, em intervalos de
tempo de 30 s em 30 s até a temperatura crítica, dentro dos tempos (TRRF)
pretendidos.
Figura 75 - Carta de cobertura da argamassa Blaze Shield para θcr = 550 °C e fatores de
massividade variados.

Fonte: Adaptado de Silva (2005).

A Figura 75 traz tabelada a carta de cobertura para a argamassa Blaze Shield
para uma temperatura crítica de 550 °C, conforme informação do fabricante. Ao se
comparar os valores informados nesta tabela, utilizando um tempo de 120 minutos e
um fator de massividade de 170 m -1 , com os valores calculados, percebe-se bom
grau de aproximação. Os valores calculados para espessuras de revestimento
podem ser vistos na Tabela 22. Devido à magnitude dimensional, as espessuras
foram indicadas em mm.
Tabela 22 - Espessura em mm de argamassa Blaze Shield para o aço convencional para
vários TRRF.
30
60
90
120
150
180
TRRF
TRRF
TRRF
TRRF
TRRF
TRRF
Δθa,t 6,68 Δθa,t 3,69 Δθa,t 2,62 Δθa,t 2,07 Δθa,t 1,72 Δθa,t 1,49
λm
0,15
λm
0,15
λm
0,15
λm
0,15
λm
0,15
λm
0,15
um 0,9834 um 0,9834 um 0,9834 um 0,9834 um 0,9834 um 0,9834
Ag 0,00586 Ag 0,00586 Ag 0,00586 Ag 0,00586 Ag 0,00586 Ag 0,00586
tm
0,007
tm
0,016
tm
0,025
tm
0,033
tm
0,041
tm
0,048
ρa
7850
ρa
7850
ρa
7850
ρa
7850
ρa
7850
ρa
7850
ca
600
ca
600
ca
600
ca
600
ca
600
ca
600
θg,t
842
θg,t
945
θg,t
1006
θg,t
1049
θg,t
1082
θg,t
1110
θa,t
536
θa,t
538
θa,t
532
θa,t
534
θa,t
529
θa,t
531
Δt
30
Δt
30
Δt
30
Δt
30
Δt
30
Δt
30
Δθg,t
3
Δθg,t
1
Δθg,t
1
Δθg,t
1
Δθg,t
0
Δθg,t
0
ξ
0,15
ξ
0,32
ξ
0,51
ξ
0,67
ξ
0,83
ξ
0,96
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cm
ρm

2300
240

cm
ρm

2300
240

cm
2300
cm
2300
ρm
240
ρm
240
Fonte: Elaborado pelo autor.

cm
ρm

2300
240

cm
ρm

2300
240

Os valores destacados na Tabela 22, referem-se às diferentes espessuras de
argamassa Blaze Shield para diferentes faixas de temperatura do aço. Os valores
estão abaixo ou iguais ao valor de temperatura crítica calculada.
5.4 Esforços resistentes de cálculo em situação de incêndio, temperatura crítica e
espessura de argamassa de revestimento para o aço JIS SM490A-FR de acordo com
a ABNT NBR 14323:2013.

Esta seção apresenta o dimensionamento dos esforços resistentes de cálculo,
temperatura crítica e espessura de diferentes tipos de argamassa de revestimento
para o aço JIS SM490A FR, com características de resistência ao fogo.
5.4.1 Esforços resistentes de cálculo em situação de incêndio para o aço JIS SM490AFR de acordo com a ABNT NBR 14323:2013.

As equações propostas pela ABNT NBR 14323:2013 para o cálculo dos
esforços resistentes em situação de incêndio para os aços convencionais são as
mesmas para os aços com propriedades de resistência ao fogo.
Da mesma forma, os valores dos coeficientes χ,fi , φ0,fi e λ0,fi dependem da
temperatura que define os fatores de redução de resistência ao escoamento e módulo
de elasticidade e, da mesma forma, cálculos interativos deverão ser feitos arbitrando
diferentes temperaturas até que os valores de Mfi,Rd convirjam.
5.4.2 Temperatura Crítica para o aço JIS SM490A-FR de acordo com a ABNT NBR
14323:2013.

Para subsidiar a determinação da temperatura crítica para o aço JIS SM490AFR, com propriedades de resistência ao fogo, ensaios de tração à quente foram
realizados pela empresa MIB (Materials Institute of Brazil) para as temperaturas de
400 °C, 500 °C, 600 °C, 700 °C e 800 °C.
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Esses ensaios tiveram o objetivo de obter os fatores de redução da resistência
ao escoamento e do módulo de elasticidade para esse aço, usando-os nas mesmas
equações propostas no item 5.3.2.

Figura 76 - Dados do ensaio de tração a quente entre 400 °C e 800 °C.

Fonte: Certificado MIB n.o MIB-0459-020.

Ao todo, três amostras foram ensaiadas para cada temperatura, e os resultados
se encontram na Figura 76.
Com base nos valores de resistência ao escoamento para cada temperatura e
da adoção da resistência ao escoamento à temperatura ambiente como a média entre
os ensaios de tração da SGS (373 MPa, 413 MPa) e STM (375,8 MPa, 368,4 Mpa)
conforme mostrado no capítulo 3, porém considerando apenas os valores mais
próximos do valor nominal de 325 MPa, estabelecido pela norma japonesa, se propôs
uma tabela com os fatores de redução da resistência ao escoamento.
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O valor médio da resistência ao escoamento, conforme critério estabelecido
acima, considerando apenas os valores de 373 MPa, 375,8 MPa e 368,4 MPa foi
estabelecido como 372 MPa.
As faixas de temperatura apresentadas na Tabela 23, abaixo dos 400 °C e
acima dos 800 °C considerou os mesmos valores tabelados em temperatura ambiente
e demonstrados na Tabela 18.
Tabela 23 - Fatores de redução de resistência ao escoamento do aço resistente ao fogo .
Resistência ao
escoamento.
Média em
temperatura
ambiente

Resistência ao
escoamento.
Média sob
temperaturas
variadas

(MPa)

(MPa)

θa

Fator de
redução da
resistência ao
escoamento

°C

k y,θ

20

1,000

372

372

100

1,000

372

372

200

1,000

372

372

300

1,000

372

372

400

0,946

372

351,9

500

0,908

372

337,9

600

0,770

372

286,7

700

0,575

372

213,9

800

0,259

372

96,6

900

0,060

-

-

1000

0,040

-

-

1100

0,020

-

-

1200

0,000

372

Temperatura
do aço

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 77 - Curvas do ensaio de tração à quente entre 400 °C e 800 °C.
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Fonte: Certificado MIB n.o MIB-0459-020.

Para o cálculo dos fatores de redução do módulo de elasticidade, utilizou-se a
média das tangentes dos trechos retos ou em regime elástico das curvas
apresentadas pela MIB, para cada temperatura, mostradas na Figura 77.
Os gráficos a seguir demonstram as equações das retas (y = ax + b) e, portanto,
os valores das tangentes obtidas a partir dos coeficientes “a” de cada equação. Para
que se pudesse extrair tais valores, as deformações foram plotadas até 3%.
Para a faixa de 700 °C, foi utilizado apenas a reta produzida pelo ensaio MIB 20-0694-700°C-C10, e para a faixa de 800 °C, apenas duas retas produzidas pelos
ensaios MIB-20-694-800°C-14 e MIB-20-694-800°C-15, uma vez que as demais
mostraram-se inconsistentes, como pode ser visto nos Gráficos 68 e 69.

Gráfico 65 - Trecho elástico do ensaio de tração em 400 °C do aço JIS SM490A-FR.
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Tensão (MPa)

y1 = 184204x - 339,66

JIS SM490A-FR
400 °C

600

y2 = 171596x - 894,99

500

y3 = 170737x - 920,88

400
300

MIB-20-0694-400°C-1
MIB-20-0694-400°C-2
MIB-20-0694-400°C-3
Reta C1
Reta C2
Reta C3

200

100
0
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%
2,0%
Deformação (%)

2,5%

3,0%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 66 - Trecho elástico do ensaio de tração em 500 °C do aço JIS SM490A-FR.
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y5 = 133620 x - 502,5

JIS SM490A-FR
500 °C

600
y6 = 143848 x - 745,99

Tensão (MPa)

500

y4 = 129576 x - 598,87

400

300

MIB-20-0694-500°C-4
MIB-20-0694-500°C-5
MIB-20-0694-500°C-6
Reta C4
Reta C5
Reta C6

200
100

0
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%
2,0%
Deformação (%)

2,5%

3,0%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 67 - Trecho elástico do ensaio de tração em 600 °C do aço JIS SM490A-FR.

y7 = 122627 x -534,56

JIS SM490A-FR
600 °C

400

Tensão (MPa)

300
y8 = 105574 x - 300,98
200

y9 = 110744 x - 302,99

100

0
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%
2,0%
Deformação (%)

MIB-20-0694-600°C-7
MIB-20-0694-600°C-8
MIB-20-0694-600°C-9
Reta C7
Reta C8
Reta C9

2,5%

3,0%

Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 68 - Trecho elástico do ensaio de tração em 700 °C do aço JIS SM490A-FR.
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JIS SM490A-FR
700 °C

Tensão (MPa)

300

y10 = 111909 x - 493,66

200

MIB-20-0694-700°C-10
100

MIB-20-0694-700°C-11
MIB-20-0694-700°C-12

0
0,0%

Reta C10
0,5%

1,0%

1,5%
2,0%
Deformação (%)

2,5%

3,0%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 69 - Trecho elástico do ensaio de tração em 800 °C do aço JIS SM490A-FR.

JIS SM490A-FR
800 °C
150

y14 = 53861 x - 11,609

Tensão (MPa)

y15 = 58002 x - 34,742
100

MIB-20-0694-800°C-13
MIB-20-0694-800°C-14

50

MIB-20-0694-800°C-15
Reta C14
0
0,0%

Reta C15
0,5%

1,0%

1,5%
2,0%
Deformação (%)

Fonte: Elaborado pelo autor.

2,5%

3,0%
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Com base nos dados apresentados, os valores de módulo de elasticidade
médio são apresentados na Tabela 24.
Tabela 24 - Média dos módulos de elasticidade entre as temperaturas 400 °C e 800 °C do
aço JIS SM490A-FR.
Ensaios

Módulo de Elasticidade a partir

Módulo de Elasticidade médio

da equação das retas

a partir da equação das retas

MPa

MPa

MIB-20-0694-400°C-1

184.204

MIB-20-0694-400°C-2

171.596

MIB-20-0694-400°C-3

170.737

MIB-20-0694-500°C-4

129.576

MIB-20-0694-500°C-5

133.620

MIB-20-0694-500°C-6

143.848

MIB-20-0694-600°C-7

122.627

MIB-20-0694-600°C-8

105.574

MIB-20-0694-600°C-9

110.744

MIB-20-0694-700°C-10

111.909

MIB-20-0694-700°C-11

-

MIB-20-0694-700°C-12

-

MIB-20-0694-800°C-13

-

MIB-20-0694-800°C-14

53.861

MIB-20-0694-800°C-15

58.002

175.512

135.681

112.982

111.909

55.932

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim, a tabela 25, resume os valores dos fatores de redução do módulo de
elasticidade para cada faixa de temperatura.
Da mesma forma que foi descrito para a resistência ao escoamento, para as
temperaturas abaixo dos 400 °C e acima dos 800 °C considerou-se os mesmos
valores tabelados em temperatura ambiente, conforme mostrado na Tabela 25.

Tabela 25 - Fatores de redução do módulo de elasticidade do aço resistente ao fogo .
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Módulo de
elasticidade
sob
temperaturas
variadas

θa

Fator de
redução do
módulo de
elasticidade

Módulo de
elasticidade à
temperatura
ambiente

°C

k y,θ

(MPa)

20

1,000

205.000

205.000

100

1,000

205.000

205.000

200

1,000

205.000

205.000

300

1,000

205.000

205.000

400

0,856

205.000

175.512

500

0,662

205.000

135.681

600

0,551

205.000

112.982

700

0,545

205.000

111.909

800

0,273

205.000

55.932

900

0,060

-

-

1000

0,040

-

-

1100

0,020

-

-

1200

0,000

-

-

Temperatura
do aço

(MPa)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com os valores dos fatores de redução da resistência ao escoamento e do
módulo de elasticidade definidos, é possível calcular a temperatura crítica para o aço
resistente ao fogo, da mesma forma como foi feita com o aço convencional.
Conforme descrito no item 5.3.2
Mfi,Rd = Mfi,Sd,
De acordo com o item 8.2.3 da ABNT NBR 14323:2013, adotou-se:
Mfi,Sd = 0,7 x MSd = 0,7 x 86,9 = 60,8 kN.m
Com base nos cálculos demostrados na Tabela 26, a temperatura crítica se
encontra entre 600 °C e 700 °C. Para encontramos o valor exato, será necessário
interpolar os valores.
Assim:
Se
Mfi,Sd = Mfi,Rd = 60,8 kN.m, interpolando os valores encontrados na tabela:
θcr = 678 °C
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Tabela 26 - Temperatura crítica do aço resistente ao fogo.
Temp
(°C)

ky ,θ

20
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

1,000
1,000
1,000
1,000
0,946
0,909
0,772
0,575
0,261
0,060
0,040
0,020
0,000

kE,θ
1,000
1,000
1,000
1,000
0,856
0,662
0,551
0,545
0,273
0,068
0,045
0,023
0,000

λ0,f i

λ20f i

φ0,f i

φ20,f i

0,867
0,752
1,100
1,210
0,867
0,752
1,100
1,210
0,867
0,752
1,100
1,210
0,867
0,752
1,100
1,210
0,912
0,832
1,151
1,325
1,016
1,032
1,278
1,634
1,026
1,053
1,291
1,668
0,891
0,794
1,127
1,270
0,848
0,718
1,078
1,162
0,815
0,664
1,042
1,086
0,818
0,669
1,045
1,093
0,809
0,654
1,036
1,073
Fonte: Elaborado pelo autor.

Χ,f i

Mfi,Rd

0,563
0,563
0,563
0,563
0,540
0,487
0,482
0,550
0,573
0,591
0,589
0,594
-

103,8
103,8
103,8
103,8
94,1
81,5
68,5
58,4
27,6
6,5
4,3
2,2
-

5.4.3 Espessura de argamassa de revestimento para o aço JIS SM490A-FR de acordo
com a ABNT NBR 14323:2013.

Independentemente se o aço é convencional ou resistente ao fogo, as
equações propostas pela ABNT NBR 14323:2013 para o cálculo das espessuras de
argamassa em situação de incêndio são as mesmas.
Adotando-se os mesmos parâmetros e propriedades térmicas utilizadas no item
5.3.3, os valores das espessuras para diferentes TRRF, para o aço JIS SM490A-FR,
encontra-se da Tabela 27, de estrutura similar à Tabela 22, para o aço ASTM A572
GR50. Da mesma forma, devido a magnitude dimensional, as espessuras foram
indicadas em mm.
Tabela 27 - Espessura em mm de argamassa Blaze Shield para o aço resistente ao fogo
para vários TRRF.
(continua)
30
60
90
120
150
180
TRRF
TRRF
TRRF
TRRF
TRRF
TRRF
Δθa,t 6,16 Δθa,t 3,65 Δθa,t 2,62 Δθa,t 2,08 Δθa,t 1,74 Δθa,t 1,50
λm
0,15
λm
0,15
λm
0,15
λm
0,15
λm
0,15
λm
0,15
um 0,9834 um 0,9834 um 0,9834 um 0,9834 um 0,9834 um 0,9834
Ag 0,00586 Ag 0,00586 Ag 0,00586 Ag 0,00586 Ag 0,00586 Ag 0,00586
tm 0,0045 tm 0,0115 tm
0,018
tm
0,025
tm 0,0315 tm 0,0375
ρa
7850
ρa
7850
ρa
7850
ρa
7850
ρa
7850
ρa
7850
ca
600
ca
600
ca
600
ca
600
ca
600
ca
600
θg,t
842
θg,t
945
θg,t
1006
θg,t
1049
θg,t
1082
θg,t
1110
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Tabela 27 - Espessura em mm de argamassa Blaze Shield para o aço resistente ao fogo
para vários TRRF.
(conclusão)
θa,t
Δt
Δθg,t
ξ
cm
ρm

664
30
3
0,15
2300
240

θa,t
Δt
Δθg,t
ξ
cm
ρm

663
30
1
0,32
2300
240

θa,t
677
θa,t
672
Δt
30
Δt
30
Δθg,t
1
Δθg,t
1
ξ
0,51
ξ
0,67
cm
2300
cm
2300
ρm
240
ρm
240
Fonte: Elaborado pelo autor.

θa,t
Δt
Δθg,t
ξ
cm
ρm

673
30
0
0,83
2300
240

θa,t
Δt
Δθg,t
ξ
cm
ρm

676
30
0
0,96
2300
240

Os valores destacados na Tabela 36, referem-se aos diferentes TRRF,
espessura de argamassa Blaze Shield e temperatura no aço, cujos valores estão
abaixo da temperatura crítica calculada.
Finalmente, as diferenças entre as espessuras de revestimento do tipo
argamassa projetada Blaze Shield, do aço convencional e do aço resistente ao fogo,
estão descritas na Tabela 28. As espessuras para TRRF de 30 minutos foram
tabeladas com os valores encontrados nos cálculos. A maioria dos fornecedores
considera valores mínimos de espessura acima de 10 mm.
Tabela 28 - Comparativo entre as espessuras de argamassa Blaze Shield para os aços
convencional e resistente ao fogo para vários TRRF.
Espessura do
TRRF
Redução
Aumento
revestimento
Aço
(min)
(%)
(%)
(mm)
ASTM A572 GR50
JIS SM490A-FR

30

ASTM A572 GR50
JIS SM490A-FR
ASTM A572 GR50
JIS SM490A-FR
ASTM A572 GR50
JIS SM490A-FR
ASTM A572 GR50
JIS SM490A-FR
ASTM A572 GR50
JIS SM490A-FR

60
90

120

150

180

7,0
4,5
16,0
11,5
25,0
18,0
33,0
25,0
41,0
31,5
48,0
37,5
Fonte: Elaborado pelo autor.

35,7

55,5

28,1

39,1

28,0

38,9

24,2

32,0

23,2

30,2

21,9

28,0
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6

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

Edifícios de múltiplos pavimentos de uso residencial e comercial possuem a
necessidade de oferecer uma estrutura que resista a situações de incêndio por meio
de elementos de proteção ativa ou passiva.
O aço como elemento estrutural pode oferecer tal resistência frente ao fogo,
dentro dos TRRF definidos conforme as normas técnicas vigentes, seja por meio do
uso de elementos de revestimento como tintas intumescentes ou argamassas, seja
pelo uso de ligas especiais desenvolvidas com propriedades especiais de resistência
à altas temperaturas que demandem menos ou nenhum revestimento contra incêndio
extra dependendo das condições de exposição do elemento estrutural, da carga de
incêndio e do tempo de exposição ao fogo.
O objetivo deste trabalho de pesquisa foi a análise comparativa do
comportamento de aços, resistentes ao fogo e convencionais, sob carregamento
térmico e mecânico com condições de contorno similares ao que o elemento estrutural
encontraria em um edifício.
Para atingir tal objetivo, dois tipos de análise foram desenvolvidas, sendo uma
experimental, a partir de ensaios executados no LSFEx (Laboratório de Segurança ao
Fogo e Explosões) do IPT e outra analítica, com base na metodologia de cálculo
proposta pelas normas nacionais vigentes.
Após a coleta de dados e obtenção de resultados experimentais e analíticos,
conforme demonstrado no capítulo 5, passamos à comparação e discussão dos
resultados obtidos.

6.1 Resultados Experimentais
Foram ensaiados quatro pares de vigas laminadas em perfil “H”, cujas
características e condições gerais se encontram descritas detalhadamente no capítulo
3, sendo que os resultados observados podem ser assim resumidos:
i)

Os ensaios nas chamadas vigas de sacrifício demonstraram bom

comportamento das amostras sob altas temperaturas alcançadas em uma hora
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de ensaio, o que fez com que a utilização de argamassa de revestimento sobre
as amostras durante os ensaios fosse descartada, uma vez que o objetivo deste
trabalho era o de analisar o comportamento do aço, sendo que o uso de
material de revestimento se daria por questões meramente operacionais;
Observação:
A princípio, os ensaios planejados para serem desenvolvidos em amostras com
revestimento, utilizariam a argamassa ISOPIRO D3 da ISOVEG. Entretanto,
após o início dos ensaios e durante a projeção da argamassa sobre as
amostras percebeu-se que as espessuras determinadas para cada TRRF,
segundo as cartas de cobertura da ISOVEG para as argamassas ISOPIRO D3,
tinham pequena variação de espessura. Sendo assim, o método utilizado para
aplicar o material nas amostras (jateamento) não conseguiria manter a
uniformidade das espessuras em todas as partes das vigas. Para efeito prático
não haveria problemas, pois as espessuras seriam sempre maiores que
aquelas especificadas pelas cartas de cobertura, mas para efeito de pesquisa,
teríamos um problema quanto a repetibilidade do método.
ii)

As amostras apresentaram bom comportamento quanto a estabilidade

global, não se observando instabilidade lateral por torção (e.g., FLT). Isso foi
observado devido às características geométricas da seção tipo “H”, que possui
largura e espessura de mesa superior às encontradas em seções tipo I e,
possivelmente, ao chamado efeito catenária;
iii)

Ainda que não tenham apresentado instabilidade global, as amostras

apresentaram instabilidade localizada na mesa comprimida, aproximadamente
no meio do vão, devido às grandes deformações sofridas;
iv)

A morfologia das curvas de temperatura x tempo e temperatura x

deslocamento em todos os ensaios se mantiveram similares;
v)

Devido à regularidade no comportamento das curvas se optou pela

mudança na magnitude das forças aplicadas sobre as demais amostras, para
cima e para baixo, com o fim de observar se o comportamento geral das
amostras seria mantido, o que se verificou.
vi)

Em todos os ensaios, percebeu-se um atraso no início das deformações

plásticas nas amostras com aço resistente ao fogo em relação ao aço
convencional, sendo que, nos primeiros minutos, os gráficos de variação de
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deslocamento x tempo ou deslocamento x temperatura se comportaram como
uma reta, alterando para uma curva descendente acentuada a partir de
determinado tempo, que variou entre as amostras conforme mostrado na
Tabela 29.
Tabela 29 - Comparativo do início de deformação plástica entre as amostras.
Amostra

Início da deformação
plástica (min)

Início da deformação
plástica (°C)

20-20 (JP1)

30

700

85-20 (BR1)

20

600

199-20 (JP2)

25

700

155-20 (BR2)

20

650

263-20 (JP3)

30

750

250-20 (BR3)

25

650

287-20 (JP4)

25

700

292-20 (BR4)

15

600

Fonte: Elaborado pelo autor.

vii)

Percebeu-se, ainda,

diferenças

entre

os valores

absolutos

de

deslocamento, sendo que o aço resistente ao fogo apresentou menor
deslocamento do que o aço convencional entre as faixas de temperatura entre
400 °C e 800 °C;
viii)

Para temperaturas acimas de 800 °C, percebeu-se uma uniformização

de comportamento quanto ao deslocamento entre os dois tipos de aço e para
todos as faixas de carregamento utilizados;
ix)

Em todos os ensaios, os parafusos romperam após a retirada da força e

durante a fase final de resfriamento;
x)

Apesar das alterações das rigidezes das ligações devido à trocas de

diâmetros e materiais dos parafusos, entre os primeiros pares de amostras
ensaiadas (nunca entre uma amostra e outra do mesmo par), se observou que
a viga continuou se comportando como birrotulada, conforme observação das
amostras durante e após os ensaios;
xi)

A manutenção da força no cilindro hidráulico, mesmo após a

estabilização das deformações e flechas apresentadas, pode ter sido uma
indicação do chamado efeito catenária;
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xii)

Ainda

que

não tenham

sido consideradas

importantes,

foram

observadas obstruções ao deslocamento do conjunto, provocadas pelo choque
entre a viga de carregamento e as lajes sobre as amostras e entre a mesa
inferior das amostras e a mesa dos pilares;
xiii)

Foram observadas diferenças absolutas da ordem de 5 mm nos valores

lidos entre os dois extensômetros, considerado pouco significativos devido à
magnitude das flechas máximas lidas;

6.2 Resultados Analíticos

Com o objetivo de se apontar as diferenças entre os aços convencionais e
resistentes ao fogo, em situação de incêndio, que pudesse corroborar, de maneira
prática, com os resultados encontrados na análise experimental, cálculos com base
nas equações das ABNT NBR 8800:2008 e ABNT NBR 14323:2013 e no trabalho
desenvolvido por Melão (2016), foram feitos para se obter as chamadas temperaturas
críticas e espessuras de argamassa de revestimento em ambos os aços.
Os resultados observados podem ser assim resumidos:
i)

Para diferentes tipos de aços, existem diferentes temperaturas críticas.
Esta constatação se expressa analiticamente pelos diferentes fatores de
redução da resistência ao escoamento e do módulo de elasticidade
encontrados;

Observação:
Temperatura crítica, conforme exposto no capítulo 5, foi definida com a
temperatura onde os esforços resistentes se igualam aos esforços solicitantes.
ii)

Para diferentes temperaturas críticas, existem diferentes espessuras de
revestimento contra incêndio, conforme exposto no capítulo 2;

iii)

Para a obtenção da espessura do material de revestimento, é necessário
que se conheça as propriedades térmicas dos materiais de revestimento
do aço que está sendo revestido;
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iv)

As propriedades térmicas do material de revestimento contra incêndio
obtidas a partir dos dados da argamassa Blaze Shield, conforme
informado por Silva (2005);

v)

Os cálculos demonstraram uma redução nas espessuras de material de
revestimento

tipo

argamassa

projetada

Blaze

Shield,

quando

comparados os materiais. Essa redução variou de 18% à 33%,
dependendo do TRRF.

6.3 Comparações dos resultados
Comparando-se os resultados dentre os métodos experimental e analítico, se
percebeu um alinhamento corroborativo entre ambos, que pode ser expresso,
principalmente, pelas temperaturas de início de deformação plástica, observadas nos
gráficos dos ensaios dos pares de amostras, que parecem se aproximar das
temperaturas calculadas, analiticamente, e identificadas como críticas.
A Tabela 28, mostra os valores de temperatura, obtidos a partir dos gráficos
apresentados no capítulo 4. O que se pode observar é que as diferenças de
temperaturas entre os aços, para a condição limite identificada como início de
deformação plástica, apresenta valores relativos aproximados quando comparados às
temperaturas críticas calculadas no capítulo 5.
Senão, vejamos:
θcr = 525 °C (aço convencional)
θcr = 643 °C (aço resistente ao fogo)
Diferença = 118 °C
Início de deformação plástica amostra 20-20 (JP1) = 700 °C
Início de deformação plástica amostra 85-20 (BR1) = 600 °C
Diferença = 100 °C
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Após a análise dos resultados encontrados neste trabalho, as seguintes
conclusões podem ser expressas:
i)

Aços resistentes ao fogo, aqui representados pelo material produzido
pela siderúrgica japonesa JFE Steel (JIS SM490A-FR)

possuem

desempenho superior aos aços convencionais, aqui representados pelo
material produzido pela siderúrgica brasileira Gerdau (ASTM A572
GR50) quando expostos às mesmas condições de carregamento térmico
e mecânico;
ii)

Esse desempenho melhorado se mostra mais efetivo entre a faixa de
temperatura de 400 °C e 800 °C. Abaixo e acima dessa faixa, ambos os
aços se comportam da mesma forma;

iii)

A estabilização das vigas amostradas após determinada temperatura e
nível de deformação, evidenciada pela não ocorrência de instabilidade
lateral por torção (e.g., FLT), ocorre entre outros fatores, pelo chamado
efeito catenária;

iv)

Pode-se obter diferentes temperaturas críticas, ou temperaturas que não
devem ser ultrapassadas pelo elemento estrutural em situação de
incêndio, tanto para os aços convencionais quanto para os aços
resistentes ao fogo, que resultará redução de espessuras de material de
revestimento para o aço resistente ao fogo em relação ao convencional.

v)

Dependendo do nível de exposição que o elemento estrutural sofre
durante um incêndio, o aço resistente ao fogo pode prescindir do
material de revestimento, quando comparado ao aço convencional,
desde que permitido pelos códigos locais;

vi)

Existe uma boa correlação entre ensaios realizados em laboratório e os
modelos analíticos propostos pelas normas técnicas nacionais.

Com base nos aspectos observados pela metodologia empregada, pode-se
perceber que existe uma gama de aspectos que podem ser explorados dentro do
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campo de aplicação de estruturas em aço em situação de incêndio. Assim, como
sugestão de trabalhos futuros, podemos listar:
•

O efeito da fluência do aço em estruturas de aço sujeitas à altas temperaturas
provocadas pelo incêndio;

•

O efeito da ductilidade das ligações em vigas durante o aquecimento e
resfriamento de vigas em situação de incêndio, considerando-se as várias
tipologias propostas atualmente pela engenharia de estruturas;

•

Um estudo mais detalhado, da contribuição do efeito de membrana e do efeito
catenária em sistemas de piso, mistos ou isolados, composto por vigas de aço
e lajes de concreto;

•

O desenvolvimento de aços de baixa liga e alta resistência com propriedades
de resistência ao fogo que se utilizem de métodos avançados de
processamento industrial e de composição química, que busquem diminuir seu
custo e torná-lo mais acessível ao mercado mundial;

•

Estudo comparativo de ambos os aços apresentados neste trabalho quanto aos
aspectos econômicos resultantes da aplicação em um edifício de múltiplos
andares, considerando a aplicação de materiais de revestimento variados;

•

Estudo com foco na economia financeira com a diminuição do volume de
material de revestimento, incluindo comparação entre argamassas e tintas
intumescentes, por serem estas mais caras;

•

Análise de perfis com nível de carregamento (i.e. a relação entre as solicitações
impostas ao elemento estrutural e sua máxima capacidade de resistir à estas
solicitações) abaixo da capacidade máxima de maneira a elevar a temperatura
crítica chegando ao ponto de prescindir do material de revestimento.
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