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Síntese da sugestão de revisão da 
NBR 15200: 2012

NBR 15200 – Sugestão de revisão

Em síntese, a proposta consiste em: 

Ajustes na redação

• Tornar mais clara a integração desta norma com outras regulamentações (por exemplo, normas 

regulamentadoras, IT’s bombeiros) e projetos (compartimentação, etc.);

• Atualização de nomenclaturas (revestimentos contra fogo, etc.);

• Clarificar a combinação das ações e a ação variável excepcional admitida nestas verificações.

Coeficiente C1: 

método tabular

• Revestimentos e o coeficiente C1: atualização da natureza dos materiais (argamassa de cimento, gesso, cal e 

areia), bem como o grau de eficiência do mesmo;

• Possibilidade de ensaios laboratoriais para materiais alternativos (tintas contra fogo, mantas, etc);

• Considerações sobre as armaduras negativas: esclarecimentos sobre o comprimento de ancoragem das barras.

Método analítico e 

relação com Anexo G

• Revisão da escrita, evidenciando a necessidade de ser aplicado em estruturas de nós fixos;

• Possibilidade de exclusão do Anexo G, que nada mais é do que uma aplicação direta do método analítico;

• Admissão de revestimentos e outros materiais para mitigar ajustar o coeficiente C1 (ensaios, argamassas, etc.).

Método simplificado 

e avançado

• Correlacionar o método simplificado com os projetos relativos a compartimentação, por exemplo;

• Atualização de conceitos e nomenclaturas: resistência média ou resistência associada a temperatura média;

• Método avançado: ajuste no texto – elementos analisados de modo isolado. Uso de programas reconhecidos 

para a determinação da distribuição de temperaturas.

Método do tempo 

equivalente

• Esclarecer que trata-se de um procedimento para analise da possibilidade da redução do TRRF;

• Reforçar a responsabilidade do projetista ao uso desta redução;

• Necessidade de compatibilidade com os projetos de arquitetura e segurança ao incêndio;

• Proposição de uma equação simplificada orientativa, preservando a equação raiz original do método.



CT-305 | SC4

Representa uma nova ferramenta 
de projeto aos engenheiros.

Uma alternativa ao método tabular 
da ABNT NBR 15200:2012.

Consiste em uma calculadora 
prática para o dimensionamento de 

vigas em incêndio. 

Desenvolvedores da calculadora 
(integrantes do SC4):
Johnny A. B. Fontana

Gabriela B. M. L. Albuquerque
Alio E. Kimura

Software disponibiliza resultados 
para mais de 1500 casos de vigas, 
com diferentes alturas, larguras e 

arranjos de armaduras. 

Software para Dimensionamento de Vigas de 
Concreto Armado em Situação de Incêndio
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Tempo de resistência ao fogo 
(TRF) da viga é calculado após a 
definição de 7 dados de entrada.
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Relação entre MRd e Msd,fi, calculados segundo as normas de projeto: 
ABNT NBR 6118:2014 e ABNT NBR 15200:2012, respectivamente. 
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Resultados obtidos por meio do 
software são provenientes de análises 

numéricas termestruturais realizadas em 
uma pesquisa científica de mestrado.

Título da Dissertação:  “Dimensionamento de vigas 
de concreto armado em situação de incêndio” 

Autora: Gabriela B. M. L. Albuquerque
Orientador:  Valdir Pignatta e Silva

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Disponível em: www.teses.usp.br

Calculadora já se encontra 
disponível para download 

gratuito no site do IBRACON!
http://www.site.ibracon.org.br/ct-305-sc4
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Software para Dimensionamento de Pilares de 
Concreto Armado em Situação de Incêndio

CT-305 | SC4

Download gratuito: 
www.site.ibracon.org.br/ct-305-sc4
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Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio

Anexo E
(normativo)

Método tabular geral para 

dimensionamento de pilares 

retangulares e circulares

9 tabelas

(interpolação entre 3 variáveis)

Automatizado 

por um software


