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Resumo 
Os elementos estruturais compostos por aço e concreto têm uma sensível degradação da 
resistência quando submetidos a altas temperaturas. Neste trabalho foi avaliado o uso de 
revestimento contra fogo na face inferior de lajes mistas em relação ao uso de armadura 
adicional nas nervuras, à luz das normas técnicas brasileiras e por meio de programa de 
computador via Método dos Elementos Finitos (MEF). A comparação dos resultados 
demonstra que o dimensionamento com base nas temperaturas obtidas via MEF conduz a uma 
maior resistência do que o dimensionamento pelos critérios da ABNT NBR 14323:2013. Ao 
final, foi feita uma análise econômica das soluções analisadas (TCPO), visando avaliar a 
viabilidade de cada solução. 
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AVALIATION OF FIRE PROTECTION MATERIAL USE UNDER COMPOSITE SLABS OF STEEL AND 

CONCRETE 
 
Abstract 
The structural elements, such as steel and concrete, have their resistance degraded when they 
are at high temperatures. In this work, it was assessed the use of fire protection material 
applied under composite slabs of steel and concrete in relation when using reinforcement bars 
in the ribs. It was considered the design methodology of Brazilian technical standards and the 
use of a computer program by Finite Element Method (FEM). Comparison of the results shows 
that the design based on temperatures obtained by FEM leads to a higher resistance than the 
design methodology of ABNT NBR 14323:2013. At the end, it was performed an economic 
analysis of the analyzed solutions to evaluate the viability of each solution. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
1.1 Aspectos gerais 
 
Os incêndios, quando comparados a outros tipos de sinistros que podem afetar estruturas 
civis, podem ser considerados como eventos de baixa probabilidade de ocorrência. Porém, 
quando os mesmos ocorrem, normalmente causam grande destruição, colocando em risco a 
vida de pessoas e a estabilidade das edificações. Por isso, existe um interesse cada vez maior 
em entender como as altas temperaturas afetam as estruturas (RUSCHEL [1], 2011). 
 
Os danos nas estruturas civis devido a um incêndio ocorrem porque os materiais estruturais, 
como o aço e o concreto, apesar de não serem consumidos pelo fogo, têm sua resistência e 
rigidez degradadas quando submetidos a altas temperaturas, o que pode levá-los à ruína ou a 
estados de deformações excessivos. Por isso, esses aspectos devem ser levados em conta no 
dimensionamento das estruturas em situação de incêndio. 
 
A ABNT NBR 14323:2013 [2] auxilia no dimensionamento de estruturas de aço e estruturas 
mistas de aço e concreto em situação de incêndio, tratando-se, em especial, das lajes mistas 
de aço e concreto, também conhecidas como lajes com fôrma de aço incorporada. Essas lajes, 
em temperatura ambiente, têm a fôrma de aço como suporte na concretagem e como 
armadura positiva após a cura do concreto. Mas, em temperatura elevada, a fôrma perde 
resistência e, adicionalmente, devido à liberação de vapor, a fôrma pode não trabalhar mais 
solidária ao concreto da laje. Assim, em determinadas situações torna-se necessário a adição 
de uma barra de aço por nervura, o que auxilia na resistência da laje, mas pode ser prejudicial 
ao comportamento da mesma quando as barras estiverem em temperatura elevada, gerando 
um aquecimento acelerado do concreto (LIMA [3], 2005). 
 
Dada a importância de se preservar a vida humana, a estrutura e o patrimônio, e considerando 
o uso cada vez mais expressivo de lajes com fôrma de aço incorporada, faz-se necessária uma 
análise do comportamento das mesmas em situação de incêndio, apresentando a melhor 
alternativa para um determinado tipo de empreendimento, segundo os aspectos técnicos e 
financeiros das soluções existentes. 
 
1.2 Objetivos 
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar o uso de revestimento contra fogo na face inferior de 

lajes mistas dos pontos de vista estrutural e econômico, em contrapartida ao uso de armadura 

adicional nas nervuras. 

Através de um estudo de caso, almejou-se avaliar a resistência de uma laje mista de aço e 

concreto em temperatura ambiente pela ABNT NBR 8800:2008 [4] e em situação de incêndio 

através do procedimento proposto pela ABNT NBR 14323:2013 [2], com e sem o uso de 

armadura adicional nas nervuras. Nesse mesmo estudo de caso avaliou-se a resistência da laje 

mista de aço e concreto em situação de incêndio considerando o uso de revestimento contra 

fogo na face inferior, como proposto por Ribeiro et al. [5] (2014). 
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1.3 Revisão da literatura 
 
1.3.1 Generalidades 
 
Apesar de os incêndios serem incidentes relativamente raros, sua ocorrência pode ter como 
consequências perdas humanas e materiais significativas. No que tange às estruturas, a 
principal causa de danos em situação de incêndio deve-se ao fato de que, com a exposição ao 
calor, os elementos estruturais sofrem uma degradação da rigidez e da resistência, e ainda 
ocorre o aparecimento de esforços solicitantes adicionais devido às deformações térmicas. 
 
Quanto às lajes mistas com fôrma de aço incorporada, Spíndola [6] (2002) afirma que, em 
situações de incêndio, a fôrma de aço pode desvincular-se do concreto, devido à liberação de 
vapor durante o incêndio. Assim, devido à essa possível perda do vínculo, recomenda-se que a 
capacidade ao momento fletor da laje mista seja calculada ignorando-se a contribuição da 
fôrma, apesar da mesma contribuir para manter a estanqueidade da laje. 
 
Como alternativa, para que se garanta uma maior resistência da laje em situação de incêndio, 
adicionam-se barras de reforço nas nervuras ou utilizam-se revestimentos contra fogo. 
 
1.3.2 Curva de incêndio 
 
A forma de se caracterizar um incêndio para fins de análise estrutural é através da curva que 
fornece a temperatura dos gases em função do tempo de incêndio. Conforme a ABNT NBR 
14432:2001 [7], deve-se utilizar a curva de incêndio-padrão para fins de análise e 
dimensionamento de estruturas mistas de aço e concreto em situação de incêndio: 
 

  18log3450  tg   (1) 

 

em que: 0 é a temperatura do ambiente antes do incêndio, normalmente tomada como 20 °C; 
  t é o tempo (em minutos);

 g é a temperatura dos gases no ambiente em chamas, em graus Celsius, no tempo t. 
 
Ressalta-se que essa curva não representa um incêndio real. O que ocorre na prática é o 
emprego da curva de incêndio-padrão com um tempo arbitrado por consenso no meio técnico 
para determinar a temperatura de dimensionamento, sendo esse, o Tempo Requerido de 
Resistência ao Fogo (TRRF). 
 
Conforme os estudos de Ruschel [1] (2011), o TRRF é avaliado em função do risco de incêndio 
e das consequências que o mesmo pode vir a causar devido a uma falha estrutural. Este tempo 
está estabelecido em normas e códigos de acordo com a ocupação/uso a que se destina a 
edificação e a altura da mesma. 
 
O TRRF não deve ser confundido com o tempo necessário para desocupação da edificação ou o 
tempo de combate ao fogo pela equipe de bombeiros, trata-se, na verdade, do tempo em que 
será atingida a máxima temperatura durante o incêndio, devendo todos os elementos 
estruturais manter suas capacidades de suporte às ações mecânicas. 
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1.3.3 Dimensionamento de lajes mistas 
 
O cálculo de lajes mistas envolve a análise do sistema tanto na fase de construção (inicial), que 
nesse caso significa a verificação da fôrma trabalhando isoladamente para sustentar o peso do 
concreto fresco e a sobrecarga de construção, quanto na fase final ou mista, após o concreto 
ter atingido 75% da resistência característica à compressão. O cálculo da fôrma de aço na fase 
de construção envolve basicamente o dimensionamento de seções de aço formadas a frio e 
deve obedecer às prescrições da ABNT NBR 14762:2010 [8]. Usualmente, os fabricantes 
fornecem, sob a forma de tabelas, a capacidade de carga da fôrma para um dado vão ou, o que 
é mais comum, o vão máximo admissível da fôrma para um dado carregamento. Para o 
dimensionamento na fase final utiliza-se, quando em temperatura ambiente, a ABNT NBR 
8800:2008 [4] e, para lajes mistas em situação de incêndio, a ABNT NBR 14323:2013 [2]. 
 
O dimensionamento proposto pela norma ABNT NBR 14323:2013 [2] leva em consideração 
que os materiais sofrem degradação na sua resistência e rigidez em função do aumento de 
temperatura a que são submetidos. No caso da laje mista, além do critério de resistência, 
devem ser atendidos os critérios de isolamento térmico e estanqueidade. 
 
Entende-se por isolamento térmico a capacidade da laje de impedir a ocorrência, na face não 
exposta ao incêndio, de incremento médio de temperatura superior a 140 °C ou de incremento 
de temperatura superior a 180 °C em qualquer ponto da mesma. Por estanqueidade, entende-
se a capacidade da laje de impedir a ocorrência de rachaduras ou aberturas, através das quais 
possam passar chamas e gases quentes capazes de inflamar um chumaço de algodão. Segundo 
a norma, a presença da fôrma de aço é suficiente para atender o critério de estanqueidade. 
 
Não obstante, a ABNT NBR 14323:2013 [2] prescreve no item C.2.1.1.3 que a resistência de 
lajes mistas em situação de incêndio pode ser considerada de no mínimo 30 minutos, desde 
que seja verificado o isolamento térmico, apesar da consideração de Spíndola [6] (2002) da 
possibilidade de perda de vínculo entre a fôrma e o concreto em situação de incêndio. 
 
Em caso de lajes com revestimento contra fogo, a espessura efetiva mínima necessária para se 
garantir o critério de isolamento térmico pode ser reduzida de uma espessura equivalente em 
concreto do material de revestimento contra fogo e, o critério de resistência ao carregamento 
é considerado atendido se a temperatura da fôrma de aço não ultrapassar 350 °C. No entanto, 
o cálculo da temperatura da fôrma, nesses casos, não é equacionado na ABNT NBR 
14323:2013 [2]. Deve-se, em tais situações, utilizar métodos avançados de cálculo que 
considerem os princípios reconhecidos e hipóteses da teoria de transferência de calor. 
 
1.3.4 Revestimento contra fogo 
 
Para aumentar a resistência de um elemento estrutural de aço ao incêndio, é prática comum 
envolvê-lo com um material de revestimento contra fogo. A eficiência desse revestimento está 
diretamente relacionada às suas propriedades térmicas. 
 
Consoante a Silva [9] (2001), os materiais mais utilizados no Brasil são as argamassas 
projetadas (formadas por aglomerantes e materiais inertes ou aglomerantes e fibras minerais), 
as tintas intumescentes, as mantas, as placas de gesso e as argamassas de vermiculita. 
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para se atingir os objetivos deste trabalho, primeiramente foi estabelecido um estudo de caso 
e definidos os parâmetros da laje mista de aço e concreto a ser dimensionada. Definiram-se as 
ações atuantes na laje e a combinação das mesmas e fez-se o dimensionamento dessa laje em 
temperatura ambiente, a partir das formulações propostas pela ABNT NBR 8800:2008 [4]. 
 
Posteriormente, fez-se a combinação das ações em situação de incêndio e dimensionou-se a 
laje mista para a distribuição de temperatura obtida conforme a ABNT NBR 14323:2013 [2] e 
para a distribuição de temperatura obtida via Método dos Elementos Finitos (MEF). 
 
Para a distribuição de temperatura via MEF, utilizou-se o software de análise térmica para 
estruturas em situação de incêndio Thersys (RIBEIRO [10], 2004), empregando-se uma malha 
de elementos finitos quadrilaterais de 4 nós com integração completa, de acordo com as 
recomendações propostas pelo autor.  
 
O método de cálculo utilizado nesse caso se baseia nos estudos de Albuquerque [11] (2012) e 

Moreira [12] (2013), em que a tensão de compressão no concreto (c,) é determinada 
utilizando-se o diagrama parábola-retângulo de tensão-deformação, definido pelas equações 2 
e 3 e a tensão na armadura adicional e na fôrma devem ser obtidas a partir de suas 
deformações. 
 























2

,,
‰2

11 c
cdcc fk


  , para 0 c‰ (2) 

 

 cdcc fk   ,,  para 2,0‰ c3,5‰ (3) 

 

em que:   é o coeficiente que leva em consideração o efeito das deformações a longo prazo, 
considerado igual a 1 em situação de incêndio (ABNT NBR 15200:2012 [13]); 

c é a deformação de compressão do concreto; 
fcd é a resistência de cálculo do concreto à temperatura ambiente; 

kc, é o fator de redução da resistência do concreto na temperatura , conforme a 
ABNT NBR 15200:2012 [13]. 

 
Assim, com as temperaturas obtidas nos nós da malha de elementos finitos, utilizando o 
programa Thersys, atribuiu-se a cada elemento, de concreto e de aço, o valor de temperatura 
correspondente à interpolação das temperaturas nodais. Segundo Figueiredo Júnior [14] 
(2002), a temperatura na armadura de aço corresponde à temperatura média do concreto em 
volta da mesma, portanto, à armadura adicional, atribuiu-se o valor da temperatura do 
elemento finito refinado coincidente com o centro geométrico da mesma. 
 
Admitiu-se que o concreto tem deformação máxima de -3,5‰ na face superior da laje mista e 
que o aço, da armadura ou da fôrma, tem a deformação máxima de 10‰, em seu centro de 
gravidade.  Assim é possível determinar a deformação nos demais elementos da malha. 
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A partir das deformações, foram obtidas as tensões nos elementos de concreto com base nas 
Equações 2 e 3, atribuindo tensão nula aos elementos tracionados. As tensões nos elementos 
da fôrma e da armadura adicional também foram obtidas em função das suas deformações.  
 
A força axial no concreto comprimido foi obtida multiplicando-se a área dos elementos de 
concreto por sua respectiva tensão, sendo o mesmo foi feito para a fôrma. Na armadura 
adicional, a força axial foi obtida multiplicando-se sua tensão pela metade da área da 
armadura, devido ao modelo simétrico utilizado. 
 
Para que fosse verificado o equilíbrio de forças na seção analisada, fez-se necessário o ajuste 
das deformações pré-estabelecidas, visando obter a igualdade expressa na Equação 4: 
 

 0,,,  fisFdfisdficd FFF  (4) 

 
em que:  Fcd,fi é o esforço axial de cálculo resultante no bloco de concreto comprimido; 

Fsd,fi é o esforço axial de cálculo na armadura adicional; 
FsFd,fi é o esforço axial de cálculo resultante na fôrma de aço incorporada. 

 
O momento devido à compressão do concreto e os momentos devidos à tração do aço da 
fôrma e da armadura adicional foram obtidos multiplicando-se a força axial pelo braço de 
alavanca do elemento em relação à borda superior da laje. O momento resultante 
corresponde ao momento fletor resistente de cálculo (MRd,fi). 
 
Os parâmetros citados podem ser observados na Figura 1, que corresponde ao caso analisado. 
 

 

Figura 1 - Seção da laje mista discretizada com malha de elementos finitos 
 
Como citado, uma alternativa é utilizar revestimento contra fogo de forma a garantir a 
resistência da laje em situação de incêndio. Para o dimensionamento do revestimento contra 
fogo, foi utilizado o software de análise térmica Forno Thersys (RIBEIRO et al. [5], 2014), 
baseado na plataforma do programa Thersys. Esse recurso computacional busca 
iterativamente a espessura do revestimento contra fogo necessária para que a fôrma não 
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atinja determinada temperatura máxima, nesse caso igual a 350 °C, conforme recomendação 
da ABNT NBR 14323:2013 [2]. Com esse software também foi possível obter a distribuição de 
temperatura nos elementos da malha de elementos finitos gerada pelo programa para 
diferentes TRRF’s. Assim, foi possível reproduzir a sequência de cálculo utilizada na análise 
anterior e verificar a resistência da laje mista analisada com revestimento contra fogo. 
 
Através de análise semelhante, buscou-se também a espessura mínima de revestimento 
contra fogo que garantisse a resistência da laje em situação de incêndio, sem que se verificasse 
a temperatura máxima de 350 °C na forma, e assim avaliar essa recomendação da norma ABNT 
NBR 14323:2013 [2]. 
 
Ao final, com base nos resultados obtidos, foi feito o orçamento dos materiais e serviços 
empregados em cada uma das soluções. 
 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Geometria da laje mista analisada 
 
Considerou-se, para esse estudo de caso, a laje mista do sistema de piso de um edifício de 
escritórios comerciais. Essa laje apresenta 140 mm de altura, comprimento de 2,75 m na 
direção da nervura e é composta por concreto com resistência característica de 20 MPa 
(mínimo recomendado para lajes mistas de aço e concreto), por armadura de retração em tela 

soldada de 3,8 mm x 3,8 mm e por fôrmas de aço MF-75, com espessura de 0,80 mm 
produzidas pela empresa Metform [15], cujas dimensões podem ser observadas na Figura 2. 
 

75 mm

65 mm

119 mm 1818 59,559,5

Fôrma de aço MF75

Concreto
Armadura adicional

Revestimento
contra fogo

 
Figura 2 - Dimensões da laje MF-75 

 
O Steel Deck é produzido com aço ASTM A 653 Grau 40 (ZAR- 280) cuja tensão de escoamento 
(fy,Fk) é de 280 MPa. 
 
3.2 Ações consideradas 
 
Como ações permanentes, tem-se o carregamento devido ao peso próprio da laje, fornecido 
pela Metform [15], e devido ao revestimento e instalações elétricas afixadas na mesma. 
Quanto à sobrecarga de utilização, considerou-se o valor fornecido pela ABNT NBR 6120:1980 
[16], correspondente ao uso de um escritório. Essas ações estão resumidas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Ações a serem consideradas no dimensionamento 

Ação Descrição Valor (kN/m²) 

gpp Peso próprio da laje 2,50 

gpav Contrapiso, piso e instalações elétricas 1,50 

q Sobrecarga de utilização 2,00 

 
3.3 Dimensionamento em temperatura ambiente via ABNT NBR 8800:2008 [4] 
 
3.3.1 Esforços solicitantes de cálculo 
 
Para a combinação última normal, conforme a ABNT NBR 8800:2008 [4], tem-se 
Fd = 8,75 kN/m². Considerando-se que a laje steel deck é armada em uma direção, na direção 
das nervuras, e em função de ser utilizada apenas armadura de retração, ou seja, de não se 
utilizar armadura negativa para resistir aos momentos negativos sobre os apoios, conclui-se 
que a laje trabalha como biapoiada. Para a largura de 1 m e comprimento de 2,75 m, tem-se os 
esforços solicitantes cortante e momento expressos nas Equações 5 e 6, respectivamente. 
 

 kN03,12
2

m75,2m1
m²

kN75,8

2





Lq
V d

Sd
 (5) 

 kNm27,8
8

²m75,2m1
m²

kN75,8

8

22





Lq

M d
Sd

 (6) 

 
3.3.2 Verificação aos estados-limites últimos 
 
Para a verificação da laje na fase inicial deve ser adotada a condição de vão duplo, na qual, 
conforme o catálogo da Metform [15] (2015), o vão máximo sem escoramento é de 3100 mm. 
 
Na fase final, verificou-se ao momento fletor e à força cortante (maiores detalhes nos trabalhos 
de Fabrizzi [17] e Ferraz [18]). A área de aço da fôrma utilizada na determinação do momento 
fletor positivo resistente de cálculo foi a área total de 1112 mm²/m, fornecida pelo catálogo da 
Metform [15] (2015). Não foi descontada da área total a área relativa às mossas, pois ensaios 
experimentais conduzidos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) demonstraram 
que as mossas não provocaram perda de área de aço efetiva, segundo o Prof. Dr. Armando 
César Campos Lavall. A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos. 
 

Tabela 2 - Esforços resistentes de cálculo em temperatura ambiente 

Condição 
Momento Fletor 

MRd (kN.m/m) 

Cisalhamento (kN/m) 

Longitudinal Vl,Rd Vertical Vv,Rd 

Sem armadura adicional 25,71 18,07 25,85 

Com armadura adicional de 6,3 mm 29,53 18,07 27,11 

 
Observa-se que os valores encontrados são muito superiores às solicitações de cálculo (item 
3.3.1). Não foi feita a verificação quanto à flambagem local da fôrma, pois, segundo 
Fabrizzi [17] (2007), esta se faz necessária apenas quando a linha neutra está situada na fôrma 
de aço, o que não é o caso. 
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3.3.3 Verificação ao estado-limite de serviço 
 
Conforme os estudos de Ferraz [18] (1999), para o cálculo do deslocamento vertical pode ser 
feita a aproximação ao cálculo da flecha máxima de uma viga biapoiada (Equação 7): 
 

 
cdcs

F

IE

Lq
f

384

5
4

  (7) 

 
onde: f é a flecha máxima, em mm; 

q é a ação variável de 2,0 kN/m (para uma largura unitária de 1000 mm); 
LF é o comprimento da laje entre apoios, nesse caso é 2750 mm; 
Ecs é o módulo de elasticidade secante do concreto, em MPa, de acordo com a norma 
ABNT NBR 6118:2014 [19];  
Icd é o momento de inércia da seção mista, em mm4, calculado por (Equação 8): 
 

 2

ccuc

cd

II
I


  (8) 

 
em que:  Iuc é o momento de inércia da seção não-fissurada; 

Icc é o momento de inércia da seção fissurada. 
 
Para a laje do estudo de caso em questão, foi obtido o valor de deslocamento de 0,56 mm, que 
é inferior ao deslocamento vertical máximo admitido (fadm), dado por (Equação 9): 
 

 

mm86,7
350

mm2750

350
 F

adm

L
f  (9) 

 
Conclui-se então, que tanto a fôrma adotada quanto o concreto atendem com segurança à 
situação de carregamento, inclusive com uma folga expressiva. Observa-se que, de fato, a 
adição de uma barra por nervura leva ao aumento dos parâmetros de resistência da laje mista, 
embora tal resistência extra seja desnecessária à temperatura ambiente. 
 
3.4 Dimensionamento em situação de incêndio usando armadura adicional 
 
3.4.1 Esforços solicitantes de cálculo 
 
Para a verificação em situação de incêndio, foi utilizada a combinação última excepcional, 
considerando nulos os esforços oriundos da deformação térmica dada a geometria do 
problema (laje biapoiada). Assim, Ffi,d = 5,51 kN/m². 
 
Para esse carregamento, correspondente a uma faixa de 1 m de laje, tem-se que, conforme a 
norma ABNT NBR 14323:2013 [2], o momento fletor solicitante de cálculo (Mfi,Sd) igual a 
5,21 kN.m/m. 
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3.4.2 Dimensionamento considerando a distribuição de temperaturas conforme a norma 
ABNT NBR 14323:2013 [2] 
 
Utilizando a formulação proposta pela ABNT NBR 14323:2013 [2], obteve-se o momento fletor 
resistente de cálculo para os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF’s) de 60, 90 e 120 
minutos, com e sem armadura adicional nas nervuras (Tabela 3). Não foram feitos os cálculos 
para TRRF de 30 minutos devido à limitação da norma para determinação dos parâmetros 
necessários ao cálculo da temperatura na armadura e na fôrma. 
 

Tabela 3 – Momento fletor resistente de cálculo Mfi,Rd (kN.m/m) 

Condição 
TRRF (min) 

60 90 120 

Sem armadura adicional, considerando a 
contribuição da fôrma 

2,60 1,08 0,75 

Com armadura de 6,3 mm, 
desconsiderando a contribuição da fôrma 

2,88 1,94 1,02 

Com armadura de 6,3 mm, 
considerando a contribuição da fôrma 

5,39 3,00 1,76 

 
Segundo a norma ABNT NBR 14323:2013 [2], a referida laje, por atender ao critério de 
isolamento térmico com a espessura efetiva (hef) de 102,5 mm para 90 minutos, também 
atende ao critério de resistência por pelo menos 30 minutos, com ou sem armadura adicional. 
Porém, não foi possível calcular o momento fletor resistente de cálculo para tal TRRF a fim de 
se verificar essa consideração da norma. 
 
Para que a laje atenda ao momento fletor para um TRRF de 90 minutos, faz-se necessário uma 

barra adicional de 10 mm por nervura, que resulta em um momento fletor resistente de 
cálculo igual a 5,84 kN.m/m, considerando a contribuição da fôrma de aço. 
 
3.4.3 Dimensionamento considerando a distribuição de temperaturas obtida via Método dos 
Elementos Finitos 
 
A distribuição de temperaturas via Método dos Elementos Finitos (MEF) foi obtida com auxílio 
do software de análise térmica Thersys (RIBEIRO [10], 2004). 
 
Foram fornecidos ao software as propriedades dos materiais e as condições de contorno. A 

norma ABNT NBR 14323:2013 [2] recomenda que seja adotado um valor de emissividade () 
de 0,7 e se considere o sombreamento, mas não oferece meios práticos para isso. Adotou-se 
então, na face inferior da laje, onde ocorre certo sombreamento, a recomendação da versão 
anterior dessa mesma norma: emissividade resultante igual a 0,5, abarcando assim o efeito de 
sombreamento nesta face. Na face superior da laje, como não há sombreamento por ser uma 
superfície plana, utilizou-se uma emissividade resultante de 0,7. 
 
Quanto ao coeficiente de convecção, na face exposta ao incêndio considerou-se o valor 

recomendado pela norma de 25 W/m² C e na face não exposta as recomendações de Ribeiro 
et al. [5], 2014. Na Figura 3 podem ser observados os resultados obtidos na análise térmica. 
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Figura 3 – Resultados da análise térmica para TRRF de 60 min e 90 min 
 
A partir da temperatura em cada nó da malha de elementos finitos, seguiu-se a rotina de 
cálculo proposta por Albuquerque [11] (2012) e Moreira [12] (2013). Os valores de momento 
fletor resistente de cálculo obtidos encontram-se na Tabela 4. É válido ressaltar que não foi 
considerada a ruptura da aderência entre o concreto e a fôrma de aço. 
 

Tabela 4 – Momento fletor resistente de cálculo Mfi,Rd (kN.m/m) 

Condição 
TRRF (min) 

30 60 90 120 

Sem armadura adicional 8,29 2,35 1,52 1,18 

Com armadura adicional 6,3 mm 13,74 7,37 4,33 2,58 

 
Observa-se que a laje não atende aos critérios de resistência quando TRRF é igual a 90 

minutos, sendo necessária a utilização de uma barra de 8,0 mm por nervura, que leva a um 
momento fletor resistente de cálculo igual a 6,03 kN.m/m. 
 
Quanto ao critério de isolamento térmico, este não é atendido a partir do TRRF de 60 minutos, 
em que são encontrados incrementos de temperatura superiores a 180 °C nos nós da malha de 
elementos finitos que correspondem à face não exposta ao incêndio, bem como uma média de 
incremento de temperatura superior a 140 °C ao longo desses nós. Contrariando, assim, a 
Tabela C.1 da norma ABNT NBR 14323:2013 [2]. 
 
3.4.4 Análise comparativa 
 
A Tabela 5 apresenta de forma resumida a comparação entre os resultados obtidos via 
Método dos Elementos Finitos (MEF) e os resultados obtidos com auxílio da norma ABNT NBR 
14323:2013 [2]. 
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Tabela 5 – Momento fletor resistente de cálculo (Mfi,Rd em kN.m/m), considerando a 
contribuição da fôrma 

TRRF 
(min) 

Condição 
Método da ABNT 
NBR 14323:2013 

Método dos 
Elementos 

Finitos (MEF) 

MEF / ABNT NBR 
14323:2013 

30 sem armadura - 8,29 - 

60 sem armadura 2,60 2,35 0,90 

90 sem armadura 1,08 1,52 1,41 

120 sem armadura 0,75 1,18 1,57 

30 barra de 6,3 mm por nervura - 13,74 - 

60 barra de 6,3 mm por nervura 5,39 7,37 1,37 

90 barra de 6,3 mm por nervura 3,00 4,33 1,44 

120 barra de 6,3 mm por nervura 1,76 2,58 1,47 

90 barra de 8,0 mm por nervura - 6,03 (*) 

90 barra de 10,0 mm por nervura 5,84 - - 

(*) O dimensionamento usando o MEF fornece 3,2% mais resistência, com economia de 36% na 
área de armadura em relação à solução obtida com auxílio da ABNT NBR 14323:2013 [2]. 

 
3.5 Dimensionamento em situação de incêndio utilizando revestimento contra fogo 
 
3.5.1 Esforços solicitantes de cálculo 
 
Os esforços solicitantes são os mesmos definidos no item 3.4.1 (situação de incêndio). 
 
3.5.2 Dimensionamento considerando a distribuição de temperaturas obtida via MEF 
 
Conforme a ABNT NBR 14323:2013 [2], em detrimento à armadura adicional nas nervuras 
pode ser utilizado um revestimento contra fogo que assegure que a temperatura na fôrma de 
aço quando em situação de incêndio seja, no máximo, 350 °C. Foi então analisado o uso de 
argamassa projetada, cujas propriedades encontram-se na Tabela 6. 
 

Tabela 6 – Propriedades do material de revestimento contra fogo 
Temperatura 

(°C) 
Massa específica 

(kg/m³) 
Calor específico 

(J/kg/°C) 
Condutividade térmica 

(W/m/°C) 

≤ 200 600 565 0,146 

400 600 865 0,140 

600 600 959 0,168 

≥ 800 600 1019 0,205 

Fonte: Ribeiro et al. [5], 2014. 
 
A espessura de revestimento contra fogo necessária para que não se utilize armadura adicional 
nas nervuras da laje mista de aço e concreto foi obtida com o auxílio do software de análise 
térmica Forno Thersys (RIBEIRO et al. [5], 2014). O resultado das iterações do software é 
apresentado na Figura 4. Como se pode observar, é necessário que o revestimento tenha 
espessura mínima de 21 mm para que a temperatura na fôrma não supere 350 °C para um 
TRRF de 90 minutos. 
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Figura 4 – Espessura de revestimento contra fogo calculada pelo software Forno Thersys 

 
Os resultados da análise térmica para a laje mista com revestimento contra fogo de 21 mm 
para TRRF de 60 min e 90 min encontram-se na Figura 5 e os resultados da análise mecânica 
podem ser observados na Tabela 7. 
 

       
Figura 5 – Resultados da análise térmica para TRRF de 60 min e 90 min 
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Tabela 7 – Momento fletor resistente de cálculo (Mfi,Rd em kN.m/m) considerando 
revestimento contra fogo de 21 mm 

Condição 
TRRF (min) 

30 60 90 120 

Revestimento contra fogo de 21 mm 29,33 29,33 29,33 29,32 

 
Nota-se que o critério de resistência é atendido até mesmo para TRRF de 120 minutos e com 
expressiva folga. Nessa condição a temperatura na fôrma supera 350 °C e mesmo assim o 
critério de isolamento térmico é atendido, visto que o topo da laje não chega a atingir 100 °C. 
Conclui-se que a temperatura de 350 °C constante na norma para que não seja necessária a 
utilização de armadura adicional é relativamente conservadora. 
 
Em face do exposto, resolveu-se analisar a redução da espessura do material de revestimento 
contra fogo, permitindo que a temperatura da fôrma seja superior a 350 °C e ainda assim seja 
atendido o critério de resistência mecânica. Para tal, fez-se o processo inverso: através da 
resistência mecânica foi obtida a espessura mínima de revestimento necessária, chegando-se 
ao valor de 4 mm. Porém, para que o critério de isolamento térmico fosse atendido, adotou-se 
a espessura de 5mm. 
 
Assim, para 5 mm de revestimento contra fogo, obtém-se um momento fletor resistente de 
cálculo igual a 10,39 kN.m/m, sendo a temperatura máxima na fôrma de 757,7 °C para essa 
condição. 
 
3.6 Análise de custos das soluções com armadura e com revestimento contra fogo 
 
As composições de custos foram feitas de acordo com o TCPO [20] (2008) e com o ORSE [21] 
(CEHOP, 2015), e os preços foram baseados no SINAPI [22] (CEF; IBGE, 2015), no SCO-RIO [23] 
(FGV; SMO, 2015) e no ORSE [21] (CEHOP, 2015).  
 
A seguir são apresentados tanto o custo do material quanto da mão-de-obra necessários à 
execução de 1 m² de área projetada da laje mista de aço e concreto analisada, considerando o 
TRRF de 90 minutos (Tabela 8 à Tabela 12). 
 

Tabela 8 – Laje de 14 cm com fôrma de aço incorporada – por m² de área projetada da laje 

Descrição unid. Consumo Preço unit. Preço total 

Montador (com encargos complementares) h 0,170 R$    20,95 R$      3,56 

Pedreiro (com encargos complementares) h 0,705 R$    16,74 R$    11,80 

Servente (com encargos complementares) h 0,850 R$    12,36 R$    10,51 

Chapa metálica trapezoidal para laje MF-75 
(espessura: 0,80 mm) 

m² 1,000 R$    60,90 R$    60,90 

Tela de aço CA-60 soldada tipo Q75 (diâmetro 
do fio: 3,80 mm / dimensões da trama: 150 x 
150 mm) 

m² 1,050 R$      5,62 R$      5,90 

Concreto usinado bombeável, brita 0 e 1, 
slump 100 ± 20 mm (resistência: 20 MPa) 

m³ 0,103 R$  253,50 R$    25,98 

TOTAL: R$  118,65 
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Tabela 9 – Laje de 14 cm com fôrma de aço incorporada, com armadura adicional de 8,0 mm 
por nervura – por m² de área projetada da laje 

Descrição unid. Consumo Preço unit. Preço total 

Laje pré fabricada Steel Deck (Tabela 8) m² - R$   118,65 R$   118,65 

Ajudante de armador (com encargos 
complementares) 

h 0,115 R$    13,44 R$       1,55 

Armador (com encargos complementares) h 0,115 R$    16,74 R$       1,93 

Espaçador circular de plástico para pilares, 
fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas 
(cobrimento: 30 mm) 

un 16,434 R$      0,11 R$       1,81 

Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / 
massa linear: 0,395 kg/m) 

kg 1,586 R$      4,32 R$       6,85 

Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / 
bitola: 18 DWG) 

kg 0,029 R$      6,24 R$       0,18 

TOTAL: R$  130,97 

 
Tabela 10 – Laje de 14 cm com fôrma de aço incorporada, com armadura adicional de 

10,0 mm por nervura – por m² de área projetada da laje 

Descrição unid. Consumo Preço unit. Preço total 

Laje pré fabricada Steel Deck (Tabela 8) m² - R$   118,65 R$   118,65 

Ajudante de armador (com encargos 
complementares) 

h 0,187 R$    13,44 R$       2,51 

Armador (com encargos complementares) h 0,187 R$    16,74 R$       3,13 

Espaçador circular de plástico para pilares, 
fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas 
(cobrimento: 30 mm) 

un 25,671 R$      0,11 R$       2,82 

Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / 
massa linear: 0,617 kg/m) 

kg 2,477 R$      3,68 R$       9,12 

Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / 
bitola: 18 DWG) 

kg 0,050 R$      6,24 R$       0,31 

TOTAL: R$  136,54 

 
Tabela 11 – Laje de 14 cm com fôrma de aço incorporada, com revestimento contra fogo de 

21 mm em argamassa projetada – por m² de área projetada da laje 

Descrição unid. Consumo Preço unit. Preço total 

Laje pré fabricada Steel Deck (Tabela 8) m² - R$   118,65 R$   118,65 

Aditivo impermeabilizante de pega ultrarrá-
pida 

L 0,25 R$      8,52 R$       2,14 

Jatista (com encargos complementares) h 0,11 R$    11,45 R$       1,27 

Servente (com encargos complementares) h 0,89 R$    12,36 R$     10,97 

Argamassa cimento e areia traço 1:3 - 
confecção mecânica e transporte 

m³ 0,04 R$  297,95 R$     11,31 

Bomba rebocável para projetar argamassa, 
elétrica, potência 5,4 HP (4 kW), capacidade 
0,4 a 2,4 m³/h - vida útil 10.000 h 

h 
prod. 

0,11 R$      7,74 R$       0,86 

TOTAL: R$  145,20 
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Tabela 12 – Laje de 14 cm com fôrma de aço incorporada, com revestimento contra fogo de 
5 mm em argamassa projetada – por m² de área projetada da laje 

Descrição unid. Consumo Preço unit. Preço total 

Laje pré fabricada Steel Deck (Tabela 8) m² - R$   118,65 R$   118,65 

Aditivo impermeabilizante de pega ultrarrá-
pida 

L 0,06 R$      8,52 R$       0,51 

Jatista (com encargos complementares) h 0,03 R$    11,45 R$       0,30 

Servente (com encargos complementares) h 0,21 R$    12,36 R$       2,61 

Argamassa cimento e areia traço 1:3 - 
confecção mecânica e transporte 

m³ 0,01 R$  297,95 R$       2,69 

Bomba rebocável para projetar argamassa, 
elétrica, potência 5,4 HP (4 kW), capacidade 
0,4 a 2,4 m³/h - vida útil 10.000 h 

h 
prod. 

0,03 R$      7,74 R$       0,20 

TOTAL: R$  124,97 

 
Nota-se que o uso de 21 mm de revestimento contra fogo onera o preço da laje em 22,37%, o 

uso de armadura adicional de 10,0 mm por nervura onera em 15,07%, o uso de armadura 

adicional de 8,0 mm por nervura onera em 10,38% e o uso de 5 mm de revestimento contra 
fogo onera o preço da laje em 5,33%, sendo a última, a solução mais vantajosa quando 
analisada no aspecto econômico. Porém, faz-se necessário, através de ensaios experimentais, 
analisar como essa pequena espessura de argamassa se comporta em temperaturas elevadas. 
 
 
4  CONCLUSÕES 
 
Ao se determinar a resistência da laje mista de aço e concreto na fase final em temperatura 
ambiente, observou-se que a fôrma de aço resiste às solicitações com folga expressiva. 
Conclui-se então, que os valores estabelecidos pelo fabricante para altura da laje e vãos 
máximos contínuos da fôrma visa atender à situação mais crítica de carregamento, que ocorre 
quando a fôrma funciona como suporte para concretagem, e garantir a vantagem desse 
sistema construtivo, que é a dispensa do uso de escoramentos. Além disso, quando é utilizada 
armadura adicional nas nervuras, nota-se o aumento dos parâmetros de resistência da laje, 
embora, em temperatura ambiente tal resistência extra seja desnecessária. 
 
No dimensionamento da laje mista em situação de incêndio seguindo as recomendações da 
norma ABNT NBR 14323:2013 [2], notou-se que a norma assegura a resistência da laje pelo 
menos para um tempo requerido de resistência ao fogo de 30 minutos, por esta apresentar 
altura efetiva superior a 100 mm, atendendo também ao critério de isolamento térmico. Com 
os cálculos realizados para TRRF de 90 minutos, foi possível concluir que a laje, apesar de 
atender ao critério de isolamento térmico, não tem resistência suficiente nessa condição, 

sendo necessário o uso de uma barra de 10 mm por nervura. 
 
Ao se utilizar a distribuição de temperaturas obtida via Método dos Elementos Finitos, 
observou-se que a laje não atende ao critério de isolamento térmico para TRRF’s a partir de 60 
minutos e não apresenta resistência suficiente quando o TRRF é igual a 90 minutos, fazendo-se 

necessária a utilização de uma barra de 8,0 mm por nervura. 
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No dimensionamento do revestimento contra fogo notou-se que, se a fôrma estiver em 
temperatura superior a 350 °C (valor recomendado pela norma ABNT NBR 14323:2013 [2]), ela 
ainda atende aos critérios de isolamento térmico e de resistência mecânica. Deve-se então 
verificar se a essa temperatura a fôrma de aço deixa de trabalhar solidária ao concreto, 
reduzindo a resistência da laje, ou se, de fato, o valor citado na norma é conservador. 
 
Quanto à análise econômica das soluções, observou-se que o uso de revestimento contra fogo 
sem levar em conta a recomendação de temperatura máxima na fôrma igual a 350 °C é o que 
resulta em menor custo e que a solução com uso de revestimento contra fogo de forma a 
atender a recomendação da norma é a que resulta em maior custo, porém, garante resistência 
significativamente superior às conferidas com o uso de armadura adicional, inclusive para TRRF 
superior a 90 minutos. 
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