
 

2 Ação térmica em situação de incêndio 

 

 

2.1 Introdução 

As ações que causam esforços nas estruturas à temperatura ambiente são: a ação eólica 

(ventos), a ação sísmica (carga dinâmica), a ação térmica e a ação gravitacional (peso próprio, 

cargas acidentais). A ação sísmica é sempre de caráter excepcional; já a ação térmica pode ser 

considerada uma ação normal ou excepcional, dependendo da freqüência do evento. 

Em situação de incêndio, a ação térmica é excepcional e deve ser considerada no projeto 

estrutural. Para tal situação, a ação térmica é descrita pelos fluxos de calor por radiação e por 

convecção nos elementos estruturais (SILVA, 2004).  

Durante o incêndio, o fluxo de calor por radiação é gerado pela diferença de temperatura entre 

as chamas e a superfície dos elementos estruturais e de compartimentação. 

O fluxo de calor por convecção é gerado pela diferença de densidade entre os gases do 

ambiente em chamas: os gases quentes são menos densos e tendem a ocupar a atmosfera 

superior, enquanto os gases frios, de densidade maior, tendem a se movimentar para a 

atmosfera inferior do ambiente. 

O efeito da ação térmica é o aquecimento dos elementos estruturais. O calor gerado pelo 

aquecimento é transferido à estrutura. 

Na estrutura, o calor é conduzido molécula a molécula do material. No concreto, o calor se 

propaga, elevando a temperatura gradualmente ao longo da seção do elemento e originando 

elevados gradientes térmicos. No aço, o calor se propaga mais rápido e a temperatura elevada 

tende a se uniformizar ao longo da pequena seção das barras das armaduras. 

Para facilitar a determinação da ação térmica nas estruturas, diferentes representações dos 

efeitos do calor sobre a estrutura foram idealizadas por meio de modelos matemáticos, os 

quais descrevem a variação da temperatura dos gases quentes em função do tempo do sinistro; 

tais modelos objetivam reproduzir a severidade de um cenário de incêndio (COSTA & 

SILVA, 2003; SILVA, 2004; COSTA & SILVA, 2006d). 

O cenário do incêndio é influenciado pelos fatores (Figura 2.1): 
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 carga de incêndio – material combustível presente no compartimento; 

 geometria do compartimento – ambiente delimitado por paredes, pisos, recuos, etc., que 

limitam a propagação do sinistro para as vizinhanças;  

 ventilação – caracterizada pelas aberturas no compartimento, tais como portas e janelas;  

 propriedades térmicas dos materiais que compõe os elementos de compartimentação 

– a resposta térmica do material influencia na severidade do sinistro, bem como na 

segurança do edifício, uma vez que os elementos de compartimentação possuem a função 

de confinar o sinistro ao local de origem, evitando a sua propagação aos compartimentos 

adjacentes e às edificações vizinhas (COSTA et al., 2005a).  
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Figura 2.1: Fatores que caracterizam o cenário de incêndio que influenciam a severidade do incêndio.  

 

2.2 O incêndio real 

O incêndio real é caracterizado por uma curva temperatura-tempo que possui dois ramos: o 

ascendente e o descendente. O primeiro, representa a elevação de temperatura e, o segundo, o 

estágio do resfriamento. 

A elevação e arrefecimento da temperatura de um incêndio podem ser divididos em estágios, 

definidos pelos seguintes pontos (Figura 2.2): flashover e temperatura máxima. Os instantes 

correspondentes ao flashover e à temperatura máxima variam de incêndio para incêndio, bem 

como as respectivas temperaturas a cada instante. 
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Figura 2.2: Principais estágios de um incêndio real.  

 

As regiões de uma curva de incêndio real são (Figura 2.2): 

 Ignição – estágio de aquecimento no início da inflamação, com crescimento gradual de 

temperatura, quase sem influência das características do compartimento e sem risco à vida 

humana ou ao patrimônio, por colapso estrutural.  

 Pré-flashover – é o estágio de aquecimento caracterizado por uma aceleração no aumento 

da temperatura; o incêndio ainda é localizado e sua duração depende das características do 

compartimento (aberturas, material da compartimentação, etc.), até a possibilidade do 

flashover. 

 Flashover – trata-se de um período muito curto, i.e., um “instante” a partir do qual, todo o 

compartimento é tomado pelas chamas e o sinistro deixa de ser controlável pelos meios de 

proteção ativa; por isso, o flashover é chamado de instante de inflamação generalizada.  

 Pós-flashover – região caracterizada por uma mudança súbita de crescimento da 

temperatura; nesse estágio, todo o material combustível no compartimento entra em 

combustão. A temperatura dos gases quentes é superior5 a 300 °C e de crescimento veloz, 

até atingir o pico da curva – a temperatura máxima do incêndio – correspondente à 

                                                 

5 A temperatura entre 300 °C e 650 °C é associada ao instante em que o “flashover” ocorre, embora o intervalo 
compreendido entre 300 °C e 600 °C seja o mais usado (WALTON & THOMAS, 1995). 
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máxima temperatura6 dos gases do ambiente.  

 Resfriamento – região que representa a redução gradativa da temperatura dos gases no 

ambiente, após a completa extinção do material combustível presente no compartimento 

(SILVA, 2004); sem carga de incêndio para alimentar as chamas, inicia-se o 

arrefecimento do incêndio. Devido à inércia térmica, a temperatura no elemento estrutural 

continuará a aumentar por alguns minutos durante o período de resfriamento, havendo, 

portanto, um pequeno “atraso” no início do resfriamento da estrutura (PURKISS, 1996).  

 

Ressalta-se a importância dos meios de proteção ativa no combate ao incêndio antes do 

flashover (Figura 2.3). Se os meios de proteção ativa forem suficientes, o incêndio pode ser 

controlado e suprimido, sem ônus à segurança estrutural; nesse caso, é desnecessária a 

verificação da estrutura dos edifícios (SILVA, 2004). 
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Figura 2.3: Desempenho dos meios de proteção no comportamento do incêndio real.  

 

Os meios de proteção ativa contra incêndio são constituídos por equipamentos e sistemas que 

                                                 

6 Em incêndio compartimentado, é possível alcançar a temperatura máxima dos gases quentes superior aos 1000 
°C (PURKISS, 1996). 
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precisam ser acionados, quer manual ou automaticamente, para funcionar em situação de 

incêndio; eles objetivam a rápida detecção do incêndio, o alerta dos usuários do edifício para 

a desocupação e as ações de combate com segurança. São exemplos de meios de proteção 

ativa: sistema de alarme manual de incêndio (botoeiras); meios de detecção e alarme 

automáticos de incêndio (detectores de fumaça, temperatura, raios infravermelhos, etc., 

ligados a alarmes automáticos); extintores, hidrantes, chuveiros automáticos (sprinklers), 

sistema de iluminação de emergência, sistemas de controle e exaustão da fumaça, etc. (ONO, 

2004). 

Os meios de proteção ativa são surpreendentemente efetivos no combate do incêndio 

enquanto localizado, antes de seu desenvolvimento completo dentro do compartimento. 

Estima-se que a confiabilidade dos meios de proteção ativa, com a presença de sprinklers, 

seja de 99% no combate de incêndios (BURGESS, 2005). Dados históricos indicam que o 

flashover não ocorre na presença de sistemas de sprinklers, quando bem dimensionados, 

devidamente instalados e com manutenção eficiente (GEWAIN et al., 2003). 

Os meios de proteção passiva contra incêndio são incorporados à construção da edificação e 

não requerem nenhum tipo de acionamento para o seu funcionamento. São meios de proteção 

passiva: a acessibilidade ao lote (afastamentos) e ao edifício (janelas e outras aberturas), as 

rotas de fuga (corredores, passagens e escadas), o adequado dimensionamento dos elementos 

estruturais para a situação de incêndio, a compartimentação, a definição de materiais de 

acabamento e revestimento adequados (ONO, 2004). 

Os meios de proteção passiva são efetivos após o flashover, quando o incêndio passa a ser 

controlado pela carga de incêndio, até a sua completa queima (Figura 2.3). Eles asseguram as 

ações de resgate e combate ao incêndio, por meio da resistência estrutural, das facilidades de 

acesso ao local do sinistro, ou do confinamento do incêndio, impedindo a sua propagação às 

edificações adjacentes. 

O afastamento (ou recuo) é um meio de proteção passiva que pode assumir tanto a função de 

acessibilidade ao lote, bem como a função de compartimentação. A acessibilidade permite o 

estacionamento de veículos e montagem de equipamentos do Corpo de Bombeiros. A 

compartimentação, i.e., o confinamento do incêndio ao compartimento, impede que as 

chamas, ao atravessarem as aberturas verticais, atinjam as edificações vizinhas.  
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2.3 O incêndio padronizado 

O incêndio real varia de um ambiente para o outro, pois é impactado pelo cenário de incêndio. 

Para facilitar os procedimentos de ensaios e projeto de estruturas, o incêndio foi padronizado 

por curvas nominais. 

Curvas nominais são termos genéricos usados para qualificar incêndios padronizados, 

representados por uma equação simples ou tabelas, de aplicação direta e generalizada a 

qualquer compartimento, independente do cenário de incêndio. 

As mais conhecidas internacionalmente são: a curva-padrão (standard curve) para incêndio de 

materiais celulósicos, a curva “H” (hydrocarbon curve) para incêndio de hidrocarbonetos e a 

curva de incêndio externo (external fire curve); essas curvas têm sido universalmente aceitas 

para estabelecer a resistência ao fogo de elementos construtivos e materiais de proteção 

térmica da Construção Civil, e são freqüentemente tomadas como base de curvas similares ou 

derivadas em diversos países (COSTA & SILVA, 2006d)7. 

 

2.3.1 ISO 834:1975 – Fire Resistance Tests – Elements of Building Construction 

A curva ISO 834:1975 (Figura 2.4) é o resultado da uniformização de duas curvas-padrão 

tradicionais: a americana ASTM E-119 (1918)8 e a britânica BS 476 (1932). Ambas são 

similares e tiveram a mesma origem; porém, as especificações de ensaio respectivo a cada 

uma das curvas apresentavam algumas diferenças entre si (MALHOTRA, 1980). 

A necessidade de padronização internacional surgiu para facilitar o intercâmbio de produtos 

entre os países da UE (União Européia). 

Em 1961, a International Organization for Standardization designou a Comissão Técnica 

ISO/TC 92, constituída por membros de vários países do mundo, incluindo o Brasil, para 

avaliar possibilidade de harmonização entre as metodologias da ASTM E-119 (1918) e BS 

476 (1932), e para propor um padrão de especificações internacionais para os ensaios de 

resistência ao fogo de elementos construtivos (MALHOTRA, 1980). 

                                                 

7 COSTA & SILVA (2006d) apresentam os aspectos históricos das principais curvas padronizadas existentes 
atualmente em vários países, bem como suas utilizações. 
8 A versão mais atual é ASTM E-119 (2007). 
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Em 1975, a International Organization for Standardization publicou a norma ISO 834 “Fire-

Resistance Tests – Elements of Building Construction”, fornecendo a eq. (2.1) para estimar a 

temperatura em função do tempo para incêndio de materiais celulósicos. 

( )1t8log345
0gg +⋅⋅=−θθ  (2.1)

onde: θg = temperatura dos gases quentes (atmosfera) do compartimento em chamas [°C]; 

θg0 = temperatura da atmosfera do compartimento no instante t = 0 [°C]9; 

t = tempo [min]. 
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Figura 2.4: Curvas nominais para materiais celulósicos. 

Tabela 2.1: Curva-padrão ASTM 
E119 (2000). 

tempo (min) θ (°C) 
0 20 
5 538 

10 704 
15 760 
20 795 
25 821 
30 843 
35 862 
40 878 
45 892 
50 905 
55 916 
60 927 
65 937 
70 946 
75 955 
80 963 
85 971 
90 978 

120 1010 
240 1093 
480 1260  

 

A partir da formação do mercado comum europeu na década de 70, o Reino Unido foi 

compelido a adotar integralmente a ISO 834:1975 como sendo a própria curva-padrão BS 

476, em 1987 (LWF, 200-?). 

                                                 

9 Normalmente, admite-se que a temperatura ambiente do compartimento no instante t = 0, i.e., na iminência da 
ignição, é θg0 = 20 °C (Tabela 2.1). 
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A curva ASTM E-119 (1918) continua a ser usada como curva-padrão oficial, em ensaios nos 

países da América do Norte. A ASTM E-119 (1918) é representada por uma tabela que 

associa a temperatura elevada ao tempo (Tabela 2.1). 

A curva-padrão não representa uma situação real de incêndios quaisquer, uma vez que as 

características do cenário do incêndio podem variar de um compartimento para o outro; 

portanto, quaisquer conclusões com base nessa curva devem ser analisadas com cuidado 

(COSTA & SILVA, 2003; SILVA, 2004).  

A curva-padrão também não representa as condições mais severas de incêndios, mas o estágio 

de queima mais intenso de um incêndio, em particular, com um suprimento contínuo de 

material combustível inexaurível de um forno (GEWAIN et al., 2003). 

Os ensaios padronizados permitem uma análise comparativa de resistência ao fogo, entre 

elementos similares, sem a intenção de prognosticar a resistência de cada um em um incêndio 

real (MILKE, 1999). Seus resultados servem como indicadores qualitativos de resistência em 

função da severidade do aquecimento (KHOURY, 2001). 

O Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) e as normas brasileiras NBR 5628:1980 e NBR 

14432:2001 recomendam o uso da curva-padrão da norma ISO 834:1975 para determinar a 

resistência ao fogo de elementos construtivos. 

Os métodos prescritivos de dimensionamento de estruturas apresentados nas normas NBR 

14323:1999 – “Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio – 

Procedimento” e NBR 15200:2004 – “Projeto de estruturas de concreto em situação de 

incêndio” baseiam-se na curva-padrão da norma ISO 834:1975. 

 

2.3.2 Curva “H” (EN 1991-2-2:2002) 

O Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) fornece a eq. (2.2) para a curva “H” – uma abreviação de 

“hydrocarbon curve” – para materiais a base de hidrocarbonetos (Figura 2.5).  

( ) 2068,033,011080 ee t50,2t17,0
g +⋅−⋅−⋅= ⋅−⋅−θ  (2.2)

 

A curva “H’ foi desenvolvida, a priori, para projetos de segurança contra-incêndio de 

indústrias petroquímicas e offshore; atualmente ela tem sido recomendada para projeto de 

túneis e outras vias de transporte de veículos movidos a combustíveis inflamáveis.  
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Diferente da curva-padrão, a curva “H” é bem realista para representar incêndios de materiais 

derivados do petróleo que poderiam causar “pequenos” incêndios (CANER et al., 2005). 

Para possíveis “grandes” incêndios, algumas curvas de incêndio particulares a um 

compartimento têm sido desenvolvidas para representar a queima de materiais à base de 

hidrocarbonetos dentro de espaços confinados; trata-se de situações mais específicas, descritas 

por Costa & Silva (2006d). 
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Figura 2.5: Curva “H” para materiais hidrocarbonetos 
(EN 1991-1-2:2002). 

Figura 2.6: Curva de incêndio externo (EN 1991-1-
2:2002). 

 

2.3.3 Curva de incêndio externo (EN 1991-1-2:2002) – External fire curve 

O Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) fornece a eq. (2.3) para o projeto de segurança contra 

incêndio de elementos construtivos externos ao compartimento de incêndio, que estão sujeitos 

ao ataque das chamas. 

( ) 20313,0687,01660 ee t80,3t32,0
g +⋅−⋅−⋅= ⋅−⋅−θ  (2.3)

 

Para o uso da curva de incêndio externo (external fire curve) (Figura 2.6), as hipóteses 

consideradas no cenário do incêndio são: 

 a carga de incêndio do compartimento é constituída de materiais celulósicos;  

 a temperatura da atmosfera exterior, onde a estrutura está localizada, é inferior àquela 

dentro do compartimento.  
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Os elementos externos estão expostos a temperaturas mais baixas do que os elementos 

internos ao compartimento, exceto se aqueles estiverem imersos em chamas (BUCHANAN, 

2004).  

A curva de incêndio externo (eq. 2.3; Figura 2.6) é própria para o projeto de elementos de 

fachada dos edifícios usuais; devido às aberturas (janelas, portas,...) do compartimento, as 

chamas podem propagar-se para os “espaços abertos”, atingindo os elementos externos da 

compartimentação, tais como: paredes, marquises e parapeitos.  

Franssen & Zaharia (2005) ressaltam que essa curva objetiva paredes externas com função de 

compartimentação ou isolamento de risco e, portanto, jamais deveria ser usada no projeto de 

estruturas metálicas externas, para as quais há métodos específicos10.  

Costa & Silva (2006d) salientam que marquises e paredes estruturais possuem dupla função: 

compartimentar e manter a estabilidade estrutural e, portanto, elas devem atender à exigência 

ao fogo mais rigorosa entre ambas as funções definidas, respectivamente, pela NBR 

14432:2001 (elementos construtivos) e pela NBR 14323:1999 (elementos estruturais de aço) 

ou NBR 15200:2004 (elementos estruturais de concreto). 

Embora a curva de incêndio externo possa ser uma representação mais realista da temperatura 

em cenários de incêndios bem ventilados (LIM, 2000), poucas são as informações disponíveis 

na literatura técnica internacional sobre as suas origens e o seu uso em ensaios de resistência 

ao fogo de elementos e em projetos de estruturas (COSTA & SILVA, 2006d). 

 

2.4 Curvas naturais 

Modelos de incêndio natural ou, simplesmente, curvas naturais, são termos genéricos 

empregados para qualificar curvas de incêndio mais realistas do sinistro em edifícios. As 

curvas naturais são influenciadas por fatores que caracterizam o cenário do incêndio, i.e., 

parâmetros que influenciam o desenvolvimento de um incêndio particular a um 

compartimento. 

As curvas naturais podem ser aplicadas tanto aos modelos simplificados como aos modelos 

                                                 

10 Dentre alguns métodos, há o método de Law (1978), adaptado por Azevedo (2005) à realidade de projeto 
brasileira com base na NBR 14323:1999. 
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avançados de incêndio. 

 

2.4.1 Curvas naturais simplificadas 

Os modelos simplificados são próprios para a análise termestrutural ou dimensionamento de 

elementos internos do compartimento, para os quais pode-se assumir as hipóteses de ação 

térmica uniforme11 ou não-uniforme12 (SCHLEICH, 2005). São modelos simplificados: as 

curvas temperatura-tempo paramétricas do Anexo A do Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002), as 

curvas naturais de Magnusson & Thelandersson (1970) apud Bwalya et al. (2003), as curvas 

para o incêndio completamente desenvolvido (após o flashover), para incêndios localizados 

dentro do compartimento e para aquecimento devido às chamas que atravessam as aberturas. 

 

2.4.1.1 Curvas paramétricas do Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) 

As curvas paramétricas do Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) derivaram das equações 

desenvolvidas por Magnusson & Thelandersson (1970) apud Bwalya et al. (2003), as quais 

são, atualmente, as curvas naturais mais usadas. 

Por meio de equações relativamente simples são considerados na modelagem do incêndio: a 

carga de incêndio, o grau de ventilação, a taxa de crescimento do incêndio e as propriedades 

térmicas dos elementos de compartimentação. 

A formulação paramétrica modela apenas o incêndio totalmente desenvolvido (o pós-

flashover) e é apropriada para a análise térmica de elementos internos do compartimento. A 

temperatura dos gases é admitida uniforme dentro do compartimento e pode ser estimada para 

compartimentos com área A ≤ 500 m² e altura H ≤ 4 m, sem aberturas horizontais. 

As curvas paramétricas do Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) são as mais conhecidas e usadas 

em projeto; porém, há outras curvas paramétricas, como as desenvolvidas por Lie (1974) e 

Ma & Mäkeläinen (2000). 

                                                 

11 Admite-se que a temperatura dos gases quentes que envolvem os elementos construtivos é uniforme, ao longo 
de todas as suas superfícies exposta ao fogo. 
12 Considera-se o incêndio localizado, cuja intensidade ação térmica dependerá da distância entre o foco da 
inflamação e o elemento construtivo considerado. 
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2.4.1.2 Curvas para incêndios localizados do Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) 

2.4.1.2.1 Curvas para chamas internas ao compartimento 

Conhecendo-se as alturas relativas da chama e do forro do compartimento (Figura 2.7), pode-

se estimar os efeitos da ação térmica gerada por um incêndio localizado, por meio de simples 

equações parametrizadas pela geometria das chamas e por coeficientes empíricos que 

caracterizam o fluxo térmico recebido pelo forro acima do incêndio localizado. 

A distribuição de temperatura dos gases depende da chama, quer ela atinja o forro ou não. 

Quando a chama do incêndio não atinge o forro, a temperatura ao longo de seu eixo simétrico 

e de seu comprimento visível são relativos ao diâmetro de ação e à taxa do calor liberado 

(Figura 2.7; CIB W014, 2001; EN 1991-1-2:2002). 
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origem virtual

teto sem forro
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origem virtual

teto sem forro

 

eixo da chama

jato de fumaça
sob o forro

forro
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sob o forro

eixo da chama

jato de fumaça
sob o forro

eixo da chama

jato de fumaça
sob o forro

forro

 

chamas abaixo do teto sem forro chamas abaixo do forro 
Figura 2.7: Dimensões pertinentes a incêndios localizados do Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) (ONE STOP 
SHOP IN STRUCTURAL FIRE ENGINEERING, 2004a e 2004b; adaptados). 

 

2.4.1.2.2 Curvas para chamas provenientes de aberturas (EN 1991-1-2:2002) 

O Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) apresenta um método simplificado de cálculo da ação 

térmica gerada por chamas que atravessam as aberturas e atacam elementos estruturais 

externos. 

No incêndio compartimentado, as chamas são freqüentemente projetadas para fora do 

compartimento através de aberturas horizontais (no telhado) ou verticais (nas fachadas); essas 

chamas decorrem da combustão incompleta da carga de incêndio interna ao compartimento 

devido à falta de suprimento de oxigênio necessário. 
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As dimensões dessas chamas dependem da ventilação do ambiente, da taxa de calor liberado 

pela carga de incêndio, do tamanho das aberturas, das condições do vento e das correntes de 

ar, forçadas ou não, do compartimento (CIB W014, 2001). 

 

2.4.2 Curvas naturais avançadas 

Os modelos avançados simulam um incêndio real em sua totalidade, desde o início da 

inflamação localizada ao desenvolvimento do incêndio, compreendendo o pré-flashover, 

flashover, pós-flashover e resfriamento; nesses modelos, as propriedades dos gases quentes, 

as trocas de massa e energia liberada pela combustão são consideradas por meio de 

modelagem numérica aplicada aos fenômenos da Transferência de calor e da Termodinâmica 

para o regime transiente de aquecimento. São modelos avançados: os modelos de campo (field 

models), os modelos de zonas (zone models) e as curvas BFD. 

 

2.4.2.1 Modelos de campo (Field models) 

Os modelos de campo modelam o incêndio como um “fluido” e o seu comportamento é 

avaliado pela dinâmica dos fluidos; por isso, eles são conhecidos por curvas CFD 

(computational fluid dynamics). 

As curvas CFD têm sido consideradas como a mais avançada técnica de modelagem de 

incêndio para prognosticar as temperaturas de incêndios de pequena escala, desde o seu início 

até o seu desenvolvimento completo dentro do compartimento13.  

Nos modelos de campo, o espaço de um compartimento de incêndio é dividido em pequenas 

células; considera-se as variáveis aero e termodinâmicas do compartimento nas equações 

diferenciais de Navier-Stokes, cujas soluções numéricas fornecem uma riqueza de detalhes, 

provendo informações para qualquer ponto do compartimento, tais como: temperatura, 

velocidade e concentração de espécies químicas (CIB W014, 2001). 

O Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) apresenta apenas as hipóteses principais, que devem ser 

respeitadas ao usar um software para estabelecer o campo de temperaturas de um incêndio 

                                                 

13 Antes de se modelar as chamas, i.e., o fogo propriamente dito, as curvas CFD estavam sendo usadas com 
sucesso para modelar o movimento de fumaça (BAILEY, 2004b). 
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compartimentado gerado por modelos CFD: 

 a conservação da massa do fluido, que nesse caso trata-se do fogo; 

 a primeira Lei da Termodinâmica; 

 a segunda Lei de Newton. 

 

A entrada de dados e variáveis relevantes do fenômeno requer a manipulação do software por 

especialistas, dotados de pleno domínio do assunto, uma vez que as pesquisas para o 

desenvolvimento dos modelos CFD são recentes e ainda estão em andamento; essas podem 

ser a razões porque o método ainda não foi particularizado em uma norma (FRANSSEN & 

ZAHARIA, 2005). 

Os principais softwares que empregam os modelos CFD (CFD models) para modelagem 

numérica de incêndio são: o FDS (Fire Dynamic Simulator)14 do National Institute of 

Standards and Technology – NIST (FLOYD, 2003; McGRATTAN, 2004), o SmartFire®15 da 

University of Greenwich (EWER et al., 1999; EWER et al., 2004) e o SOFIE®16 da Cranfield 

University (COX & RUBINI, 1993; BRESSLOFF et al., 1995; SANDERSON et al., 1999). 

No Brasil, Silva et al. (2006) foram os primeiros a usar um modelo CFD para reproduzir um 

incêndio real, ocorrido em um apartamento do Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek, 

sito na cidade de Limeira, no Estado de São Paulo, em 2002. 

O edifício de 4 pavimentos (3 andares e pavimento-térreo) é misto de aço e concreto, com 

vigas e pilares em perfis formados a frio, laje pré-moldada de concreto e blocos cerâmicos e 

fechamento em alvenaria de blocos de concreto revestido por argamassa de cimento e areia. 

Com base nas características do cenário de incêndio e auxílio do software SmartFire® v.4 

(EWER et al., 2004), a modelagem numérica CFD forneceu uma distribuição realista de 

temperaturas no contorno de cada elemento estrutural do compartimento, confirmada por 

análises metalográficas das amostras retiradas dos elementos danificados. 

 

                                                 

14 Disponível em: <http://www.fire.nist.gov/fds/>. Acesso em: 14 fev. 2007. 
15 Versão demo disponível em: <http://fseg.gre.ac.uk/smartfire/>. Acesso em: 14 fev. 2007. 
16 Disponível em: <http://www.cranfield.ac.uk/sme/sofie/>. Acesso em: 13 fev. 2007. 
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2.4.2.2 Modelos de zonas (zone models) 

Os modelos de zonas dividem o compartimento em uma ou mais regiões horizontais e 

assumem que a temperatura dos gases quentes é constante em cada uma dessas regiões. 

A temperatura de cada uma dessas regiões é gradativa ao longo da altura do compartimento 

para os modelos de múltiplas zonas, para representar uma atmosfera mais realista de um 

incêndio. 

 

2.4.2.2.1 Modelos de uma zona (one-zone models) 

Os modelos de uma zona representam o pós-flashover e, por isso, são válidos somente para 

modelar o incêndio completamente desenvolvido. Assume-se que temperatura e a densidade 

dos gases quentes, a energia interna e a pressão do compartimento de incêndio são uniformes 

(Figura 2.8). 

A análise termodinâmica baseia-se nas seguintes hipóteses: 

 existe o equilíbrio térmico entre o calor gerado pelo incêndio, os gases quentes do 

compartimento, os elementos da compartimentação e o ar externo que entra no 

compartimento através das aberturas; 

 existe o equilibro de massas de gases entre a pirólise17 gerada pelo incêndio e os gases que 

entram e saem através das aberturas. 

 

A análise termodinâmica requer a solução de equações diferenciais ordinárias para a 

conservação da massa e da energia, obtida por métodos numéricos aproximados de resolução 

apenas com o auxílio do computador. Atualmente, os softwares específicos mais conhecidos 

para tal análise são: o COMPF2 do National Institute of Standards and Technology – NIST 

(BABRAUSKAS, 1979), o OZone18 da Université de Liège (CADORIN, 2002; CADORIN & 

FRANSSEN, 2003; FRANSSEN & ZAHARIA, 2005) e o SFIRE-4 da Lund University 

                                                 

17 Pirólise é o processo ou a soma de processos químicos da degradação térmica do material, i.e., a 
decomposição química do material devido à ação do calor.  
18 O OZone é um software freeware de interface amigável, cuja versão mais recente é a 2.2.2 e está disponível 
em: <http://www.argenco.ulg.ac.be/logiciels.html>. Acesso em: 14 fev. 2007. 
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(FRIEDMAN, 1992; OLENICK & CARPENTER, 2003). 

O Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) fornece as equações básicas para a conservação da massa 

e da energia para os modelos de uma zona. 
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Legenda:  
m = massa dos gases quentes 
θg = temperatura dos gases quentes 
pint = pressão interna dos gases quentes 
Eg = energia interna do gás 
V = volume dos gases quentes 
ρg = massa específica dos gases 
Q = calor gerado pelas chamas 
mfi = massa das chamas 
Qin = calor externo adentrante 
min = massa de ar frio adentrante 
Qout = calor dissipado pelas aberturas 
mout = massa de gases quentes dissipada 
hr = fluxo de calor radiante 
Qvêdos = calor dissipado pelos vêdos do 
compartimento 

Figura 2.8: Modelo de uma zona (one-zone model).  

 

2.4.2.2.2 Modelos de duas zonas (two-zone models) 

Os modelos de duas zonas representam o pré-flashover, servindo para modelar o incêndio 

desde a ignição, quando o incêndio ainda tem caráter localizado. 

O compartimento é divido em duas faixas horizontais (Figura 2.9). A faixa superior 

caracteriza o acúmulo de fumaça e pirólise no compartimento, enquanto a faixa inferior, o 

fogo e a fuligem. Em cada faixa a temperatura da atmosfera do compartimento é uniforme, 

crescendo das faixa inferior para a superior. Há uma interface intermediária, entre as faixas 

superior e inferior, considerada no modelo. 

Similar à análise térmica dos one-zone models, a dos two-zone models também baseia-se nas 

equações diferenciais ordinárias para a conservação da massa e da energia para cada faixa do 

compartimento, porém, o modelo apresenta maior grau de complexidade, uma vez que a troca 

de ar quente entre as faixas é considerada. 
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Atualmente, os softwares específicos mais conhecidos para two-zone models são: o OZone20 

da Université de Liège (CADORIN, 2002; CADORIN & FRANSSEN, 2003; CADORIN et 

al., 2003 apud FRANSSEN & ZAHARIA, 2005), o CCFM.VENTS (Consolidated 

Compartment Fire Model application code named VENTS)21 (COOPER & FORNEY, 1990a e 

1990b; FORNEY & COOPER, 1990; FORNEY et al., 1990) e o CFAST22 (JONES et al., 

2005), ambos do National Institute of Standards and Technology – NIST. 
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Legenda:  
msup = massa dos gases quentes da zona superior 
θg,sup = temperatura dos gases quentes 
pint = pressão interna dos gases 
Eg,sup = energia interna dos gases da zona superior 
Qsup = calor liberado pelos gases quentes da zona superior 
Vsup = volume dos gases quentes da zona superior 
mout,sup = massa de gases quentes da zona superior dissipada  
ρg,sup = massa específica dos gases da zona superior dissipada 
minf = massa dos gases quentes da zona inferior 
θg,inf = temperatura dos gases quentes 
pint,sup = pressão interna dos gases quentes da zona superior 
Eg,inf = energia interna dos gases da zona inferior 
Qinf = calor liberado pelos gases quentes da zona inferior 
Vinf = volume dos gases quentes da zona inferior 
min,inf = massa de ar frio adentrante na zona inferior dissipada  
mout,inf = massa de gases quentes da zona inferior dissipada  
ρg,inf = massa específica dos gases da zona inferior dissipada 
Q = calor gerado pelas chamas 
mfi = massa das chamas 
Qvêdos = calor dissipado pelos vêdos do compartimento 

Figura 2.9: Modelo de duas zonas (two-zone model).  

 

2.4.2.3 Curva BFD 

A curva BFD é um modelo empírico de incêndio natural desenvolvido por Barnett (2002) 

para caracterizar os estágios de um incêndio real, por uma equação simples e única para 

modelar ambos os ramos ascendente (aquecimento) e descendente (resfriamento). 

Barnett (2002) ajustou a curva BFD aos resultados dos ensaios em escala real de incêndio 

realizados pelo BRE23 em Cardington (UK). Os resultados foram tão bons que Barnett (2002) 

resolveu testar a curva, empregando os resultados dos ensaios históricos realizados por 

                                                 

21 O principal código executável do CCFM.VENTS está disponível em: 
<http://www.bfrl.nist.gov/866/fmabbs.html>. Acesso em: 14 jul. 2007. 
22 O CFAST é um software freeware, cuja versão mais recente é a 6.0.10 e está disponível em: 
<http://fast.nist.gov/>. Acesso em: 14 maio 2007. 
23 BRE – Building Research Establishment Limited. Disponível em: <http://www.bre.co.uk/>. Acesso em: 14 jul. 
2007. 
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Kawagoe (1957) e Odeen (1963) e de diversos ensaios realizados pelos comitês/institutos de 

pesquisa JFRO24, EBS25, CIB W01426, CTICM27, obtendo o mesmo sucesso. 

A principal diferença entre a curva BFD e as demais curvas de incêndio está na ausência da 

variável tempo em sua formulação principal.  

A simplicidade aparente esconde a necessidade de muitos dados, nem sempre simples de 

obter, pois alguns dependem da natureza físico-química do material combustível presente no 

compartimento, por ex., a taxa e o coeficiente da pirólise do material combustível, o instante 

(t) da ignição do incêndio, o instante (t*) do crescimento do incêndio para 1 MW de potência 

na forma de calor, o instante (tm) em que ocorre a temperatura máxima, a máxima temperatura 

dos gases quentes, o fator de forma da curva, além da área superficial total e a altura do 

compartimento, a área total das aberturas verticais, o fator de abertura, o valor calorífico do 

teor de umidade do ambiente, etc. (BARNETT & CLIFTON, 2004). 

As curvas nominais também podem ser substituídas por uma única curva: a BFD. Por meio de 

constantes apropriadas, alguns dados de entrada foram estabelecidos por Barnett (2007) para 

ajustar a curva BFD às curvas nominais e paramétricas do Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002), 

sinalizando uma possível unificação das curvas de incêndio. 

 

2.5 Transferência de calor 

A ação térmica nas estruturas é descrita pela soma dos fluxos de calor convectivo e radiante, 

produzidos pela diferença entre a temperatura do elemento estrutural “frio” e a temperatura 

dos gases quentes no compartimento em chamas.  

Independente do cenário de incêndio, a transferência de calor da atmosfera quente para um 

elemento estrutural de um compartimento é governada pelas leis da transferência de calor por 

convecção, radiação e condução. 

                                                 

24 Joint Fire Research Organisation, UK 
25 Experimental Building Station (Commonwealth Experimental Building Station), Australia. 
26 CIB – Conseil International du Batiment (International Council for Research and Innovation in Building and 
Construction). Comission W14: Fire. Disponível em: <http://www.bfrl.nist.gov/866/CIB_W14/index.htm>. 
Acesso em: 15 jul. 2007. 
27 Centre Technique Industriel de la Construction Métallique. Disponível em: <http://www.cticm.eu/>. Acesso 
em: 15 jul. 2007. 
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A ação combinada das três formas de transferência de calor está presente em qualquer 

incêndio; entretanto, cada uma delas torna-se predominante em certo estágio do aquecimento 

ou em certo local do compartimento. 

A análise térmica da seção transversal de um elemento depende das condições de contorno 

representativas da transferência de calor dos gases quentes do compartimento para a massa 

sólida do interior dos elementos do compartimento em chamas. 

 

2.5.1 Radiação 

A radiação é emitida como conseqüência da difusão das chamas, na maioria dos incêndios. O 

calor se transfere de um corpo sob alta temperatura a outro sob baixa temperatura, por meio 

da propagação de ondas eletromagnéticas. 

A radiação incidente sobre a superfície não é totalmente absorvida; parte dela é refletida 

devido às características do material e da superfície do elemento aquecido (Figura 2.10).  
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Figura 2.10: Uma parte do fluxo total de calor radiante incidente é absorvida e a outra parte, refletida pela 
superfície do sólido. 

 

A parcela do fluxo de calor radiante absorvida pela superfície é calculada pela eq. (2.4), 

determinada experimentalmente por Josef Stefan (1879) e, analiticamente, por Ludwig 

Boltzmann (1884). 

( ) ( )[ ]4
s

4
grr 273273h −−+⋅⋅=

•

θθσε  
(2.4)

onde:  rh
•

= fluxo de calor radiante absorvido pela superfície por unidade de área [W/m²]; 

εr = emissividade resultante do elemento aquecido; 

σ = constante de Stephan-Boltzmann — σ = 5,669.10-8 W/m²/°C4; 
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 θs = temperatura da superfície do elemento [°C]. 

 

A emissividade resultante (εr) é uma grandeza adimensional que mede a eficiência da 

superfície como um irradiador. Os valores da emissividade são obtidos por meio de ensaios e 

estão compreendidos no intervalo 0 < εr < 1. 

Para um irradiador perfeito, chamado de corpo negro (black body), o valor da emissividade 

resultante é 1. No incêndio, o irradiador considerado “perfeito” são as chamas do fogo. 

Para o concreto, o Eurocode 2 (EN 1992-1-2:2004) sugere εr = 0,7; para materiais de 

emissividade desconhecida, o Eurocode 1 (EN 1991-1-2:2002) sugere o valor εr = 0,8. 

 

2.5.2 Convecção 

A convecção é a forma de transferência de calor por meio da movimentação do fluido com 

uma temperatura não-uniforme. No incêndio, o fluido são os gases aquecidos presentes no 

ambiente. 

Dentro do compartimento, as massas de gases quentes, mais leves, tendem a subir, enquanto 

as massas de gases frios, menos leves, tendem a descer, devido à diferença de densidade e à 

ação da gravidade. 

O fluxo de calor por convecção é calculado pela eq. (2.5), desenvolvida por Isaac Newton 

(1701). 

( )sgcch θθα −⋅=
•

 
(2.5)

onde:  ch
•

= fluxo de calor por convecção absorvido pela superfície por unidade de área 

[W/m²]; 

αc = coeficiente de transferência de calor por convecção (Tabela 2.2) [W/m²/°C]. 

 

O coeficiente de transferência de calor por convecção (αc) depende da velocidade das massas 

de gases, da temperatura, da natureza dos gases, do tipo e tamanho da superfície exposta ao 

calor. 

O valor de coeficiente de transferência de calor por convecção (αc) não é fácil de ser medido e 
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é determinado empiricamente. A Tabela 2.2 fornece os valores de αc apropriados às curvas 

nominais para modelagens numéricas. 

 

Tabela 2.2: Valores do coeficiente de transferência de calor por convecção (EN 1992-1-1:2002). 

superfícies do elemento material combustível curva de aquecimento αc (W/m²/°C)
celulósicos ISO 834:1975 25 
hidrocarbonetos curva “H” 50 
celulósicos incêndio externo 25 

superfície exposta 

— curvas naturais (modelos simplificados) 35 

superfície não-exposta — 20 °C 4* 
9** 

Nota:  *se o efeito da radiação for considerado separadamente; 

**se o efeito da radiação está incluso na convecção; nesse caso, 0h r =
•

. 

 

2.5.3 Condução 

A condução determina a velocidade do fluxo de calor dentro do material. O fluxo de calor por 

condução é determinado por:  

( )θλ ∇⋅=
•

ccondh  (2.6)

onde: condh
•

= fluxo de calor por condução no contorno do elemento por unidade de área 

[W/m²]; 

 λ = condutividade térmica do material [W/m/°C]; 

θ = temperatura do concreto no ponto caracterizado pelas coordenadas cartesianas do 

sistema bidimensional [°C]. 

 

A distribuição de temperatura dentro da seção do elemento para condições de aquecimento 

transiente é determinada pela eq. (2.7), desenvolvida por Jean Baptiste Joseph Fourier (1822), 

por observação de fenômenos. 

( )
t

cq2

∂
∂
⋅⋅=+∇⋅

• θρθλ  
(2.7)

onde:  θ = temperatura do material [°C]; 

 
•

q = calor gerado no interior do material, por unidade de área [J/m²]; 
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ρ = massa específica do material [kg/m³]; 

c = calor específico do material por unidade de massa [J/kg/°C]; 

 t = tempo [s]. 

 

Normalmente, os materiais incombustíveis não geram calor e, portanto, 0q =
•

; entretanto, o 

concreto aquecido pode gerar calor devido às reações químicas exotérmicas processadas em 

altas temperaturas, se houver quantidades significativas de calcáreo em sua composição. 

Na análise térmica via métodos numéricos, as reações termoquímicas e termofísicas que 

liberam ou absorvem calor no interior dos materiais estruturais têm sido consideradas 

indiretamente, por meio de propriedades térmicas variáveis em função da temperatura elevada 

(FIP-CEB Bulletins N° 145 (1982), N° 174 (1987) e N° 208 (1991); LIE, 1992; FSD, 2002; 

EN 1992-1-2:2004). Assim, a equação de Fourier (eq. 2.7) pode ser reduzida à (eq. 2.8). 

É usual em projeto admitir, por simplicidade, o aquecimento uniforme ao longo do elemento 

de concreto, i.e., o contorno de qualquer seção do elemento está sujeito à mesma ação 

térmica. A análise térmica é então, reduzida à forma bidimensional (eq. 2.9). 
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(2.8)

 onde: λc,θ = condutividade térmica do concreto em função da temperatura elevada θ [W/m/°C]; 

ρc,θ = massa específica do concreto em função da temperatura elevada θ [kg/m³]; 

cp,θ = calor específico do concreto em função da temperatura elevada θ [J/kg/°C]. 
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As eqs. (2.7) a (2.9) sozinhas não são suficientes para resolver o problema, pois estão sujeitas 

a uma condição inicial, por ex., às condições de contorno apropriadas. A condição inicial é a 

especificação da temperatura ao longo do sólido no instante t = 0 de aquecimento. 

As condições de contorno podem ser determinadas pela definição da superfície do elemento exposta 

ao calor do ambiente, sujeita aos fluxos de calor por radiação (eq. 2.4) e convecção (eq. 2.5). 




