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RESUMO
As grandes metrópoles contemporâneas emergem às vistas de todo
observador como cidades de intenso adensamento humano e verticalização
crescente. O desenvolvimento das tecnologias de construção civil tem viabilizado a
execução de infraestrutura pesada e edifícios cada vez mais altos e complexos.
Paralela e proporcionalmente, os riscos em relação aos incêndios tendem a crescer
em função de tais aglomerações urbanas. Historicamente, o tema segurança contra
incêndio passou a receber a devida atenção somente após grandes tragédias;
porém, há uma nova realidade em curso, em que a consciência em relação ao risco
deve alterar a forma do projetar. O conhecimento relativo ao tema evoluiu,
atravessando décadas de pesquisas, e as simulações computacionais permitem
estudar o comportamento de materiais, componentes construtivos e da própria
edificação em situação de incêndio. Tais estudos apontam a importância da
proteção passiva nas edificações, cuja função principal é evitar a propagação do
incêndio, fumaça e gases quentes; portanto o estudo aqui proposto trata sobre as
proteções passivas; mais particularmente sobre as compartimentações horizontais.
Assim, seguindo a abordagem da compartimentação horizontal, o objetivo deste
trabalho é apresentar os aspectos tecnológicos de vedações verticais leves, com
fechamento em placas de silicato de cálcio de alta densidade em edifícios de
múltiplos pavimentos, considerando o contexto do Brasil. Para tanto, foram
realizadas pesquisas bibliográficas, consultas a regulamentações técnicas nacionais
e estrangeiras, e a catálogos técnicos de fabricantes e fornecedores, além da
consulta a pesquisadores, professores e projetistas da área de vedações e de
segurança contra incêndio. O sistema de vedação apresentado, em razão das suas
características tecnológicas e desempenho, tem potencial de atender aos requisitos
de resistência ao fogo de elementos de compartimentação horizontal; entretanto,
adequações e ensaios, em âmbito nacional, ainda se fazem necessários.
Palavras-chave: Placas de silicato de cálcio; Proteção passiva; Compartimentação;
Parede corta-fogo; Proteção contra incêndio.

ABSTRACT
Horizontal partitioning using high density calcium silicate boards
The major contemporary metropolises emerge to the eyes of any observer as
cities of intense human density and increasing verticalization. The development of
civil construction technologies has made possible the execution of heavy
infrastructure and increasingly tall and complex buildings. Parallel and proportionally,
the risks to fire disasters tend to grow in function of such urban agglomerations.
Historically, fire safety theme has received due attention only after major tragedies,
but there is a new reality in progress, in which awareness in relation to risk must
change the way of the design work. The knowledge concerning the theme evolved
through decades of research and computer simulations allow studying the fire
behavior, materials building components and the building itself in a fire situation.
Such studies appoint the importance of passive protection in buildings, whose main
function is to prevent the spread of fire, smoke and hot gases, therefore must be
incorporated since designing phase and this study proposes the horizontal
partitioning solution. Thus, following the line of horizontal partitioning approach, the
objective of this work is to present the technological aspects of light vertical walls,
focused on high density calcium silicate boards in multiple level buildings,
considering Brazilian context. To this end, bibliographic searches, researches to
national and international regulations and technical catalogues of manufacturers and
suppliers were made, as well as specialists, masters and designers of fire safety
were interviewed. The sealing system presented due to its technological
characteristics and performance has demonstrated the potential to be in line under
the requirements of fire resistance of elements in horizontal partitions, however,
adjustments and tests in national level are still necessary.
Keywords: Calcium silicate boards; Passive protection; Partitioning; Wall fire
protection; Fire protection.
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1 INTRODUÇÃO

O tema segurança contra incêndio tornou-se objeto de estudo e pesquisa
somente após grandes sinistros, em que vidas foram perdidas e patrimônios inteiros
extintos; como no caso do grande incêndio de Londres no ano de 1666, que foi
marco para a civilização moderna adquirir nova postura frente aos iminentes riscos
do fogo, que se ampliariam diante do novo cenário que se formava: as grandes
concentrações urbanas e posteriormente a verticalização da construção.
Assim, a sociedade passou a rever suas bases legislativas, responsabilidades
civis e criminais e o mais importante: toda a cadeia envolvida no processo se viu
compelida a evitar novos incêndios, ou sob a condição destes,conter sua
propagação.
No caso do Brasil, apenas no século XX, mais precisamente nos anos 70, é
que o tema tomou vulto e deixou de ser preocupação e responsabilidade apenas do
Corpo de Bombeiros. A história trouxe consigo lições importantes, mas Negrisolo
(2012) alerta que o Brasil não assimilou tais lições e permaneceu como um país
imune às tragédias dos incêndios até o momento em que estes se deflagraram.
Analisando o contexto nacional atual, tem-se preestabelecida a divisão da SCI
(Segurança Contra Incêndio) em duas vertentes: a proteção ativa e a proteção
passiva. Inseridas na proteção passiva e assim caracterizadas estão as
compartimentações horizontais e verticais. Os elementos ora apresentados são mais
uma alternativa inovadora para as compartimentações desempenharem seu papel,
ou

seja,

para

evitar

a

propagação

do

incêndio

após

sua

deflagração,

complementando a ação da proteção ativa, alternativa que será tratada neste
trabalho.

1.1 Justificativa e Natureza do Trabalho

Através do estudo de alguns dos grandes incêndios que marcaram a história
da humanidade, vem a reflexão sobre a responsabilidade intrínseca dos projetistas
quanto ao conceito do projeto, materiais especificados, e à qualidade das
instalações de uma edificação. Muitas perdas humanas, sociais e patrimoniais
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poderiam ter sido evitadas com medidas aplicadas desde o projeto, passando pelo
estudo

de

materiais

e

sistemas

construtivos

a

serem

implementados.

Indubitavelmente, as questões do uso e ocupação também colaboram fortemente na
questão da segurança e têm recebido a atenção e estudo de pesquisadores e
especialistas ligados ao tema.
A demanda por soluções tecnológicas para garantir a segurança contra
incêndio será cada vez maior para atender à engenharia e arquitetura em função de
edificações com ocupação concentrada e com grande potencial carga de incêndio
em seu interior.
Paralelamente a estes fatores, o mercado e a indústria da construção civil,
orientados pela economia de consumo e engajados à sustentabilidade, vêm
apresentando soluções inovadoras. Os estudos sobre o tema da Segurança Contra
Incêndio se intensificaram em países que são referência sobre o tema, criando
padrões e normas, laboratórios específicos que possibilitam avaliar toda a cadeia
envolvida e seus riscos. Porém, não se pode negligenciar que o cenário das grandes
cidades está cada vez mais repleto de edifícios de grande altura, volumetria
complexa,

cabeamentos e

instalações

robustas, fachadas envidraçadas e

componentes que agregam risco em relação ao fogo, o que exige maior atenção ao
tema e soluções apropriadas.
Nesse cenário, a compartimentação foi uma das soluções encontradas para
minimizar riscos e evitar o crescimento do incêndio, onde a necessidade de projetos
mais eficientes e sistemas de maior desempenho tornou-se imperiosa.
Assim, o estudo de vedações verticais leves, constituídas de perfis de aço e
placas de fechamento em silicato de cálcio de alta densidade, com função de
compartimentação, pode contribuir para o avanço no desenvolvimento de soluções
construtivas com função de compartimentação horizontal, considerando o contexto
da proteção passiva e as regras e normas técnicas de segurança contra incêndio do
Brasil
Analisar essa alternativa para vedações leves só é possível em função do
estágio amadurecido em que se encontra a racionalização da construção nos
canteiros brasileiros, independentemente de esta ainda não ter atingido todo o setor
da construção civil no país.
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1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar aspectos tecnológicos de vedações
verticais leves internas e sem função estrutural, constituídas de perfis leves de aço e
placas de fechamento em silicato de cálcio de alta densidade, incombustíveis, com
função de compartimentação horizontal de edifícios de múltiplos pavimentos.
Consideram-se ainda aspectos tecnológicos, para esta dissertação, as
características físicas, mecânicas, de durabilidade e de comportamento ao fogo que
os materiais e componentes dessa vedação apresentam.

1.3 Metodologia

Para alcançar os objetivos propostos, foi feita inicialmente revisão
bibliográfica

sobre

os

principais

incêndios

registrados

na

história,

suas

consequências, bem como o entendimento de fatos similares ocorridos no Brasil e
seus efeitos.
Na base teórica, constam também dissertações e teses sobre a proteção
contra incêndio nas edificações, incluindo a leitura que aborda o projeto de
arquitetura, conhecimento profissional e a análise de risco com a finalidade do
entendimento do conceito projetual. Foram analisados artigos técnicos, textos de
especialistas e artigos apresentados em congressos para o levantamento do
histórico da SCI desde os grandes incêndios, a evolução das pesquisas, o novo
cientificismo em torno do tema, métodos e criação dos padrões de análise em
diversos países.
Em relação à regulamentação no Brasil, foi feito levantamento das Normas e
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo —
concentrando-se no estudo da SCI sobre os temas da proteção passiva,
compartimentação e reação ao fogo.
Também foram levantados trabalhos sobre o histórico e o atual cenário
brasileiro frente à industrialização da construção, considerando as diversas soluções
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tecnológicas de vedações verticais. Particularmente, no caso das vedações leves,
foram analisadas informações a respeito da construção a seco, tomando-se como
referência os sistemas drywall e steel frame, ambos consagrados no País.
Para compor as informações técnicas, foram pesquisados e selecionados os
dados de catálogos de fabricantes das chapas de silicato de cálcio, sites específicos,
artigos e normas e ensaios de resistência ao fogo, a fim de obter referências
objetivas para estudar a composição, características e comportamento das placas
na configuração do sistema. Também foi realizada análise bibliográfica visando
levantar informações sobre as diferentes configurações de vedações leves com
placas de silicato de cálcio. Além disso, relatórios de ensaios de resistência ao fogo
foram abordados, com diversas configurações de parede, provenientes de diferentes
laboratórios.
Em função da atuação da autora na construção civil e atualmente no
segmento de soluções de proteção passiva, foram consultados ao longo das
reuniões de trabalho diversos especialistas envolvidos com o tema, como os
professores Antonio Fernando Berto, do IPT; Fábio Domingos Pannoni, da Gerdau
Aços; além do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, nas figuras dos
Tenentes Coronéis Cassio Armani e Shigueo Shirotori. Como contribuição e
referência dos construtores e projetistas, o Engenheiro Sr. Ivan Carlos Barbosa
(Rossi Construtora); o escritório de arquitetura Addor Associados, especialista em
vedações horizontais e verticais; Khan Engenharia, que desenvolve projetos
completos de segurança contra incêndio nas edificações, entre outros, com o intuito
de compreender as diversas frentes de visão desses profissionais e atores
envolvidos no processo que em maior ou menor grau, influencia diretamente a SCI.

1.4 Limites da Pesquisa

Nesta dissertação, o tema SCI será tratado com enfoque em proteção
passiva, no que diz respeito à compartimentação horizontal nas áreas internas de
edifícios de múltiplos pavimentos, desconsiderando o tipo de uso. Não serão
tratadas as compartimentações verticais (como é o caso de forros e fechamentos em
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lajes ou shafts) e as vedações externas (fachadas), apesar do produto ser aplicável
para esses fins.
Com relação aos requisitos de desempenho, o estudo refere-se somente ao
comportamento em relação ao fogo, não considerando outros, como isolamento
acústico, durabilidade, etc. É reconhecida a necessidade de que tais outros
requisitos também sejam considerados na etapa de projeto para obter análises mais
amplas e soluções completas.
Para análise das vedações verticais leves, dentro de um universo de
possibilidades, foram escolhidas quatro configurações distintas compostas pelas
placas leves de silicato de cálcio, com potencial de adequação e uso em projetos no
Brasil.
As análises relativas aos requisitos dos elementos construtivos e métodos de
ensaio são feitas à luz das normas brasileiras referentes a SCI em nível nacional e
observando as orientações das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo.

1.5 Os grandes incêndios

Os grandes incêndios alavancaram os estudos do comportamento do fogo,
materiais e dos próprios edifícios, e a relação direta entre tais elementos e o projeto,
incluindo os conceitos de urbanismo, lembrando que bairros e cidades inteiras foram
aniquilados a partir de um único foco de incêndio.

•

O Grande Incêndio de Londres

A história conta que mais de 100.000 pessoas foram afetadas nesse grande
incêndio no ano de 1666 e que a cidade ardeu por três dias, como representado na
Figura 1.
O prejuízo econômico e social foi em proporções tão elevadas que levou a
cidade a ser reconstruída com casas de tijolos; afinal, 80% dela havia sido
consumida pelas chamas.
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O modelo urbano em praticamente toda a Europa até aquele momento tinha
conformação semelhante: edificações coladas umas às outras, ruas estreitas, vielas
e presença de materiais combustíveis, tanto na edificação como em recursos
estocados para o comércio local. Quesitos como higiene, segurança e conforto no
ambiente construído ainda eram incipientes, e no caso de Londres, a maioria das
casas era feita de madeira, fator que agravou as consequências do acidente.

Figura 1 - Gravura do Grande Incêndio em Londres, autor desconhecido.

Fonte: Museu de Imagens (2016).

•

O Grande Incêndio de Chicago

Ocorrido em 1871, estimam-se entre 200 e 300 mortos e mais de 17.000
casas destruídas, além de mais de 100.000 desabrigados.
Esse incêndio influenciou fortemente a reforma dos conceitos sobre a
urbanização das cidades nos EUA, além dos estudos sobre materiais e sistemas
para proteção ao fogo (Figura 2).
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Figura 2 - Reprodução Grande Incêndio de Chicago.

Fonte: Cavalcante e Alcântara (2017).

No caso do Brasil a arquitetura recebeu ao longo dos séculos XVI e XVII
grande influência lusitana, reproduzindo a forma de implantar as cidades e construir;
consequentemente foi sob esse modelo que se desenvolveram as cidades
brasileiras em sua grande maioria até o final do século XVIII.
Considerando o país uma nação jovem e até então pouco urbanizada, de
base extrativista e rural, relatos dos incidentes de maiores proporções ocorreram
apenas no século XX, decorrência da concentração urbana tardia.
•

Incêndio no Gran Circo – a primeira tragédia no Brasil

Em Negrisolo (2012), é descrito o sinistro em território nacional com maior
número de vítimas até o presente: em 1961, o incêndio no Gran Circo, na cidade de
Niterói - Rio de Janeiro, que resultou em saldo de 317 mortos e cerca de 400 feridos,
apesar de pouco conhecido e divulgado (Figura 3). O material combustível da lona
de cobertura, instalações elétricas precárias, ausência de extintores, a falta de
pessoal treinado para auxiliar e saídas mal dimensionadas e obstruídas foram
determinantes para a tragédia.
O autor reforça que, até 1970, nenhum grande incêndio em edificação
construída havia impactado o Poder Público, a sociedade civil e tampouco as
empresas seguradoras de patrimônio no país.
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Figura 3 - Reprodução Incêndio do Gran Circo em Niterói, RJ (1961).

Fonte: Jornal o Globo (1961).

•

O Incêndio na fábrica da Volkswagen

Em 1970, o galpão industrial da Volkswagen foi acometido por um incêndio de
grandes proporções, resultando em uma morte e a perda total da edificação (área da
produção). A partir desse evento, a crença da inexistência de riscos veio por terra
(NEGRISOLO, 2012).
•

O Incêndio no Edifício Andraus

Já em 1972, o Edifício Andraus, um prédio misto de serviços e lojas, na
cidade de São Paulo, cuja verticalização predefinia a vocação da cidade como
metrópole, ficaria conhecido como a primeira edificação elevada do País a sofrer
incêndio de grandes proporções, resultando em 16 vítimas fatais. Não havia escada
de emergência, e os usuários subiram até a última laje para tentar se salvar. O
resgate feito por helicópteros na cobertura do edifício minimizou a tragédia, somado
aos ventos que deslocavam as chamas e o calor (Figura 4).
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Figura 4 - Edifício Andraus em chamas, SP.

Fonte: Portal da Aviação da Segurança Pública e
Defesa Civil (2016).

Conforme detalhado em Negrisolo (2012), o ocorrido no edifício Andraus
gerou Grupos de Trabalho, que contemplariam mudanças nas estruturas do Corpo
de Bombeiros, incorporando-o à Polícia Militar, como já ocorria em Brasília e Rio de
Janeiro.
No mesmo período, paralelamente, a Prefeitura de São Paulo começou a
reestruturar seu código de Obras de 1929 — atualizado apenas em 1955.
•

O Edifício Joelma

Ocorrido em 1974, o incêndio do Edifício Joelma, também na cidade de São
Paulo, fez mais 188 vítimas; e novamente, as questões de segurança contra o fogo
voltaram às mesas técnicas, apenas dois anos depois.
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Figura 5 - Edifício Joelma em chamas, SP (fev. 1974).

Fonte: Jornal o Globo (2014).

As imagens chocantes de vítimas se atirando do alto do edifício no auge do
desespero

chocaram

a

opinião

pública

levantando

a

polêmica

das

responsabilidades técnicas, civis e criminais e da necessidade de se repensar a
segurança nas edificações.
Esse incêndio influenciou países da América Latina na criação de novos
laboratórios de ensaios ao fogo, como no caso do Chile e Argentina.
Outros incêndios de grandes proporções, como o do edifício da CIESP (SP),
de Porto Alegre (loja de departamentos), Belo Horizonte (casa de shows), do edifício
comercial Andorinha (RJ), despertaram na sociedade a preocupação em âmbito
jurídico, do viés criminal e especialmente na responsabilidade relativa ao projeto,
uso da edificação e suas consequências.
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•

A boate Kiss

O mais recente sinistro de grandes proporções pelo número de mortos e
feridos ocorrido no Brasil foi o incêndio da boate Kiss em janeiro de 2013 na cidade
de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Morreram 242 pessoas e mais
outras 600 ficaram feridas, sendo a maioria jovens, dentre os quais muitos
estudantes da Universidade Federal de Santa Maria.
A tragédia teve repercussão internacional e novamente a sociedade se
deparou com as questões de segurança, uso e fiscalização das edificações.
De acordo com Relatório Oficial divulgado pelo CREA-RS (CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, 2013),
as diversas falhas determinantes da tragédia, resumidamente, foram:
a) Sinalização de emergência ineficiente;
b) Falhas no acionamento da iluminação de emergência;
c) Quantidades insuficientes de saídas de emergência, havia apenas uma
e estava obstruída;
d) Ausência de detecção e alarme de fumaça;
e) Ausência de extratores de fumaça no prédio;
f) Falta de inspeção nos sistemas de combate a incêndio; e
g) Seguranças do local desconheciam procedimentos sobre a brigada de
incêndio.
Houve o agravante da superlotação da casa na noite do evento, mas o que
merece grande atenção nesse caso é o material que foi utilizado como revestimento
acústico no teto da boate — espuma de poliuretano — elemento combustível que,
sob ação do fogo, além do calor, elimina o gás cianídrico, altamente letal (Figura 6).
Foram acesos fogos de artifício que inflamaram rapidamente a espuma,
propagando calor e fumaça em minutos por todos os ambientes. Consta no relatório:
Mais do que a propagação do incêndio ou do que as temperaturas
evidenciadas pelas análises dos vídeos divulgados pelas redes
sociais e matérias jornalísticas, a concentração e toxidade da fumaça
gerada foram decisivas para o surgimento de tantas vítimas fatais
(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
RIO GRANDE DO SUL, 2013).
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Figura 6 - Imagem da espuma aplicada no forro
para fins acústicos.

Fonte: Jornal Zero Hora (2017).

O objetivo de mencionar o incêndio da boate Kiss neste estudo é o de
demonstrar a importância do conjunto de fatores críticos que podem resultar em
tragédias, pois nele houve claramente uma grande sequência de não conformidades
e em especial, a aplicação de materiais de revestimento de alto risco. Desde então,
a Segurança Contra Incêndio nas edificações passou a ser tratada com mais rigor;
no estado do Rio Grande do Sul surgiu a “Lei Kiss”.
Assim, esses são alguns exemplos reais de situações dramáticas, que apesar
de seus desfechos geralmente conflituosos causaram inegáveis transformações,
ainda em curso no país.
De acordo com Luz Neto (1995), “O incêndio se apaga no Projeto” e uma das
maneiras de proteger o edifício é utilizando as proteções ativa e passiva, que são
complementares entre si.
Quando incêndios de maiores proporções ocorreram no Brasil, a experiência
da tragédia deixou clara a real importância da segurança em relação ao tema,
realidade que se estendeu às esferas da lei e dos projetos das edificações, na
escolha de materiais, instalações e inclusive no planejamento urbano.
Segundo Berto (1991, p. XI):
A segurança contra incêndio é um objetivo que deve ser perseguido
durante todas as etapas envolvidas no processo produtivo e uso do
edifício. Deve ser considerado desde a concepção e
desenvolvimento do anteprojeto do edifício, passando pelo projeto e
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construção e adentrando às fases de operação e manutenção. Em
nenhuma dessas fases o problema do incêndio deve ser
menosprezado, sob o risco de serem introduzidas inconveniências
funcionais, dispêndios excessivos ou níveis inadequados de
segurança contra incêndio.

Há diversos caminhos para atingir esse objetivo, como será abordado no
segundo capítulo deste estudo e um deles é a proteção passiva, que através da
aplicação das compartimentações, pode ser incorporada desde o início do projeto,
sem provocar mudanças radicais em sua configuração. Através da análise do
desempenho dos elementos de compartimentação, é possível ampliar os índices de
segurança da edificação sem comprometer o custo/benefício em função da
especificação.
Empresas fabricantes de materiais para construção têm desenvolvido knowhow técnico para atender às exigências legais e mercadológicas, influenciando
fortemente o desenvolvimento de novos produtos e sistemas da construção civil,
como o de vedações verticais leves de placas de silicato de cálcio com função de
compartimentação horizontal, pois somente com a inovação tem sido possível
incrementar processos, melhorar desempenho e oferecer soluções que atendam às
novas demandas. Nesse processo, as Universidades, Centros de Pesquisa e os
mecanismos reguladores exercem papel fundamental.

1.6 Estrutura do Trabalho

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos:
Capítulo 1: apresenta a introdução ao tema, objetivo, metodologia empregada
e os limites da pesquisa da dissertação. Para contextualizar, são relatados alguns
dos grandes incêndios na história, incluindo sinistros ocorridos no Brasil e as
mudanças compulsórias a que esses acidentes conduziram, incluindo a necessidade
de soluções mais abrangentes e de maior desempenho contra o fogo.

Capítulo 2: trata da evolução das abordagens da SCI ao longo da história, os
métodos e regulamentações nos principais países ligados ao tema. É introduzido o
conceito de incêndio-padrão, Tempo de Resistência ao Fogo (TRF) e Tempo
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Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) e reação ao fogo dos materiais, bem
como sua importância; na sequência são apresentadas as medidas de prevenção e
proteção

contra

incêndio

adotadas

no

Brasil;

proteção

ativa

e

passiva;

compartimentação e normas técnicas ligadas ao tema; bem como as Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Capítulo 3: são apresentadas informações relativas à compartimentação
horizontal em vedações verticais leves com placas de silicato de cálcio, agregando
as características técnicas dos principais componentes que formam tais vedações.

Capítulo 4: são descritas quatro configurações de vedação com perfis em aço
e placas de silicato de cálcio distintas, seu desempenho, os ensaios realizados e
referências normativas, além do resumo destas, para apresentar a análise
comparativa de cada solução frente à norma brasileira NBR 10636 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989).

A reflexão final é realizada no Capítulo 5, com as conclusões gerais, as
restrições encontradas no presente trabalho, a conclusão sobre a contribuição das
vedações verticais leves em silicato de cálcio no quesito de resistência ao fogo e sua
viabilidade. Complementando o estudo e objetivando a sugestão para trabalhos e
pesquisas futuras, são demonstrados outros usos diversos para as placas de silicato
de cálcio de alta densidade, somando-se ao leque de proposições e aplicações
técnicas viáveis como proteção passiva em elementos construtivos.
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2 A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES

Relatados alguns fatos que mudaram compulsoriamente os conceitos de
segurança nas edificações no mundo contemporâneo, este capítulo aborda os
elementos-chave para a compreensão da necessidade da padronização do incêndio,
ensaios e requisitos, definindo-se assim os métodos aplicados aos projetos,
sistemas construtivos e materiais, chegando aos padrões adotados pelo Brasil.
Igualmente importante é o entendimento da evolução dos estudos ao longo dos
últimos dois séculos e dos caminhos encontrados para o enfrentamento do
problema.
Pesquisadores desenvolveram métodos de análise que se concretizaram em
padronizações e normas distintas em várias partes do mundo, inicialmente movidos
pelo objetivo de obter a resistência estrutural das edificações, já que a preocupação
principal até então era a integridade estrutural da edificação.
Cuoghi (2006) relata que somente no século XIX é que os estudos dos
materiais para construção e a legislação voltada ao tema avançaram, incluindo a
necessidade do espaçamento mínimo entre edificações e culminando com a criação
do Comitê Britânico de Proteção contra Incêndio, que “marca o início de uma visão
científica sobre a resistência estrutural contra incêndio dos edifícios”.
Green (2001 apud COSTA; SILVA, 2006) revela que as primeiras ações para
uniformizar métodos de ensaio ocorreram em 1903 no Congresso Internacional de
Prevenção a Incêndio em Londres; assim estava criado o conceito das “curvas de
incêndio” e a partir dessa iniciativa, em 1905, a ASTM também formou um comitê de
estudos para criar uma norma para ensaios de incêndio.

2.1 A evolução dos conceitos e métodos – incêndio padrão

Em breve histórico, registra-se que em 1908 foi criada pela ASTM a primeira
norma de resistência ao fogo de materiais e estruturas. A partir dessa data, os
americanos conduziram vários testes, de acordo com Cuoghi (2006), em instituições
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como o “Underwriter Laboratories”, ou UL que em 1917 iniciou o desenvolvimento de
normas para testes de pilares com carga. Paralelamente, a ASTM criou uma
especificação de curva temperatura versus tempo para incêndio, denominada C19,
que posteriormente se tornaria a ASTM E119. A partir daí os britânicos criaram sua
própria curva e em 1932, foi editada a norma BS 476:
Em 1961 a Organization for International Standards designou um
comitê para preparar um compêndio de especificações para ensaios
de resistência ao fogo, os estudos deram origem ao texto ISO R834
para discussão — era a primeira versão do projeto de uma norma,
que propunha uma curva temperatura-tempo resultante de uma
uniformização entre as curvas ASTM E119 (1918) e britânica BS476
(1932). (COSTA; SILVA, 2006, p. 5).

Figura 7 - Gráfico das curvas de incêndio de elementos que contém
materiais celulósicos mais utilizadas

Fonte: Costa e Silva (2006).

No caso da UL, padrão desenvolvido pelos americanos, a curva-padrão UL
263 também é tratada como uma versão da ASTM E119.
O Eurocode (conjunto de normas europeias) e as normas brasileiras se valem
igualmente da curva-padrão ISO 834.
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Conforme apresentado, a referência mais utilizada para ensaios em
laboratórios de fogo é a curva ISO 834, representada na Figura 7, considerando os
materiais celulósicos, em que a temperatura pode atingir cerca de 800 ºC após 40
minutos. Na verdade, ela não representa um incêndio real, mas a ascendência da
temperatura dentro de um determinado incêndio-padrão.
É sabido que, para que haja a combustão, são necessários oxigênio, um
elemento combustível e a fonte de ignição, relacionada a determinada temperatura
mínima, ou seja, energia térmica. Quanto à propagação, esta depende da interação
contínua dos três elementos; é o que faz com que o fogo se mantenha e se
propague. Zabeu (2011) explana: “[...] é necessária a retroalimentação através da
temperatura para que haja combustão entre os gases combustíveis e o oxigênio, a
mistura inflamável”. A temperatura depende do mecanismo de transmissão de calor,
que pode ser por condução, convecção ou radiação.
Esses fatores, associados à carga combustível, presentes no edifício
demonstram que um incêndio não é semelhante a outro. Há muitas variáveis
envolvidas, principalmente pelo material combustível presente e sua forma de
propagação. Mas como analisar e criar soluções para evitar o crescimento e a
propagação de incêndio em cada edificação especificamente?
Para o maior grau de entendimento do comportamento do fogo nas
edificações, inúmeras pesquisas e testes foram realizados, principalmente com a
finalidade de encontrar soluções para evitar o colapso estrutural da edificação em
situação de incêndio. Assim, foi desenvolvida uma curva que representa as fases do
incêndio real: ignição, aquecimento e resfriamento, como demonstra a Figura 8.

31

Figura 8 - Esquema gráfico das fases do incêndio

Fonte: Costa e Silva (2006).

De acordo com Cuoghi (2006), a diferenciação entre pequenos e grandes
incêndios está associada à sua propagação. Há diferença também se a ocorrência
ocorre em campo aberto ou confinado, o chamado incêndio compartimentado, que
será abordado na sequência deste trabalho. Todo esse processo está associado
fortemente aos materiais que compõem a edificação, e a ela incorporados, seu
comportamento de reação e resistência ao fogo.
Porém, seria impossível gerar uma curva de incêndio real para cada projeto
em particular, já que cada um tem características, volumetria, massa, altura,
materiais e sistemas construtivos peculiares, além de uso e ocupação que podem
serem modificados ao longo da vida útil da edificação.
Foi em 1975 que a International Organization for Standartization publicou a
norma ISO 834 “Fire Resistance Tests Elements of Building Construction”, criando
uma equação para estimar a temperatura em função do incêndio-padrão em
condições normalizadas de aquecimento, como relatam Costa e Silva (2006). Sua
representação gráfica é demonstrada na Figura 9 e descrita na Equação 1.
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Equação 1 – Temperatura em função de incêndio-padrão

:
= temperatura dos gases no instante t
= temperatura ambiente (considerada 20 ºC)
= tempo em minutos
Fonte: NBR 14432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001).

Figura 9 - Curva de incêndio ISO 834 para materiais celulósicos.

Fonte: Cuoghi (2006, p. 70).

No caso de materiais combustíveis, a curva que corresponde ao
comportamento de materiais com moléculas de carbono é a chamada curva de
hidrocarbonetos, em que o incêndio pode atingir 1.100 ºC em 5 minutos, referência
que não será utilizada na presente dissertação.
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Para fins de análise e cálculos de resistência de elementos estruturais, ou nas
questões relativas ao desempenho de elementos corta-fogo, definiu-se pela
aplicação dos conceitos de incêndio-padrão, tempo de resistência ao fogo e tempo
requerido de resistência ao fogo, que são descritos na sequência e que formam as
bases das regulamentações brasileiras, relacionadas na Tabela 1.

2.1.1 Reação ao Fogo

Os materiais podem ser os grandes protagonistas de um incêndio, tanto os
aplicados à construção e seu acabamento quanto os incorporados posteriormente
em função de seu uso e ocupação.
A fumaça e os gases tóxicos, geralmente letais, ocorrem em função do
comportamento de reação desses materiais quando submetidos ao calor e ao fogo,
descreve Souza (2007).
Figura 10 - Incêndio no Museu da Língua Portuguesa, São Paulo (21/12/2015).

Fonte: Mello (2015).
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Um exemplo recente, apresentado nas Figuras 10 e 11 respectivamente: o
edifício histórico onde funcionava o Museu da Língua Portuguesa no centro da
cidade de São Paulo foi acometido por um incêndio que se propagou e cresceu
violentamente através da cobertura e sua estrutura, cujos materiais eram
combustíveis - a estrutura do telhado era em madeira e não contava com proteção
ao fogo específica.
Em função das imagens das câmeras de circuito interno divulgadas pela
mídia, pode observar-se que o fogo iniciou-se nas instalações de iluminação interna,
atingiu elementos de exposição artística do prédio e se propagou ao longo da
edificação.
De acordo com Souza (2007), as fases de evolução do incêndio estão
diretamente ligadas à contribuição dos materiais em função de suas características
de reação ao fogo. Na fase inicial, a reação dos materiais pode gerar calor suficiente
para acelerar as moléculas de sua composição, liberando gases que concentrados
podem dar continuidade à ignição e inflamar outros componentes.
Portanto, na fase inicial do incêndio, a reação dos elementos ao fogo pode
contribuir ou não à sua propagação; caso o incêndio não possa ser contido, o
comportamento de resistência ao fogo dos materiais e sistemas torna-se de suma
importância; sob tais condições, entram em cena a compartimentação horizontal e
vertical, com o objetivo de evitar expansão, seja do calor, chamas ou gases tóxicos,
e consequentemente a inflamação generalizada.
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Figura 11 - Prédio do Museu da Língua Portuguesa após incêndio, São Paulo.

Fonte: Globo News (2016).

A contribuição para a eficiência da compartimentação pode ser ainda mais
eficiente dependendo dos materiais empregados.
Na legislação brasileira, na NBR 9442 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1986), que será abordada posteriormente, é prescrito o
método para determinar o índice de propagação superficial de chama em materiais
de construção; em torno desse tema é bastante discutida a classificação de
materiais mediante ensaios-padrão para que se possa controlar a aplicação de tais
materiais independentemente do uso e ocupação do edifício. Existe uma lacuna nas
normativas e requisitos nos temas diretamente relacionados aos índices de
propagação de fumaça e gases tóxicos, características de desempenho que devem
ser classificadas com a finalidade de auxiliar a correta especificação de materiais a
serem incorporados em qualquer projeto de edificação.
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2.1.2 Resistência ao Fogo

Para o entendimento e aplicação das soluções que serão propostas neste
trabalho, é imprescindível o uso do conceito de resistência ao fogo de materiais, que
como explanado anteriormente, pode definir em muitos casos a severidade e
continuidade ou não do incêndio, além de viabilizar a evacuação de pessoas de
forma segura, permitir a atuação dos bombeiros em tempo hábil e resguardar o
patrimônio na medida do possível.
De acordo com a NBR 14432, a resistência ao fogo “[...] é a propriedade de
um elemento de construção resistir à ação do fogo por determinado período de
tempo, mantendo sua segurança estrutural, estanqueidade e isolamento, onde
aplicável” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 3).
Os métodos estabelecidos são os que satisfazem às exigências de TRF
mínimos mediante o uso de materiais ou proteção ao fogo que atendam a tais
requisitos. No caso dos elementos estruturais, os cálculos e especificações técnicas
devem prever Tempo de Resistencia ao Fogo de acordo com as normas que os
norteiam com o objetivo de garantir a integridade estrutural da edificação.

Na

ausência de referência nas regulamentações brasileiras para o cálculo do projeto, a
norma preconiza a aplicação dos requisitos contidos nas regulamentações
internacionais, desde que as mesmas sejam reconhecidas pela comunidade
científica local e cujos resultados estejam dentro de período de validade oficialmente
estabelecido.
Para balizar os elementos construtivos quanto ao seu desempenho mínimo
frente a um incêndio, foi criado o conceito de Tempo Requerido de Resistência ao
Fogo ou TRRF, que define como o tempo mínimo de resistência ao fogo prédeterminado de um elemento construtivo quando sujeito ao incêndio-padrão.
É usual estabelecer a resistência de elementos construtivos de
edifícios urbanos, com base na curva-padrão ISO 834 (1975) ou
ASTM E 119 (1918) para fins de normalização. Quando o tempo de
resistência dos elementos é determinado por curva-padrão de
aquecimentos, ele é chamado de Tempo Requerido de Resistência
ao Fogo — TRRF. (COSTA; SILVA, 2006, p. 2).

Na referida NBR 14432:2001 consta o anexo B, apresentado na Tabela 1
deste trabalho com a orientação dos respectivos tempos mínimos a serem atendidos
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de acordo com a altura e a classificação das edificações e relacionados diretamente
ao uso e ocupação, assim como às respectivas cargas de incêndio.
A cada categoria de fogo é associado um grau de resistência ao fogo,
expresso pelo tempo de ensaio durante o qual os corpos de prova satisfazem os
critérios de resistência correspondentes à sua categoria. Os graus de resistência ao
fogo, expressos em minutos, são os seguintes: 360, 240, 180, 120, 90, 60, 45, 30 e
15.
Para a obtenção do grau de resistência ao fogo de um elemento de vedação
de forma idônea e reconhecida, os ensaios de TRF devem ser aplicados em
laboratórios de fogo devidamente credenciados por órgãos oficiais. Portanto, é
através da classificação definida mediante ensaios que um elemento de
compartimentação horizontal ou vertical com determinado desempenho passará a
responder às exigências relativas ao tempo requerido de resistência ao fogo,
prerrogativa da NBR 14432:2001.

2.1.3 Proteção ao Fogo

Conforme retratado, as ações objetivas frente ao tema de SCI avançaram no
Brasil somente após os anos 70 e basicamente resumem-se a medidas de
prevenção e de proteção respectivamente:
As medidas de prevenção, como o nome já indica, são aquelas que
se destinam a prevenir a ocorrência do início do incêndio, enquanto
as medidas de proteção são aquelas destinadas a resguardar a vida
humana e os bens materiais dos efeitos do incêndio em
desenvolvimento (ONO, 2007 apud ROSEMAN, 2011, p. 11).

2.1.4 Medidas de Prevenção e Proteção

A prevenção está relacionada diretamente ao comportamento do usuário e à
gestão dos riscos, fundamentalmente no que se refere ao uso, ocupação e
manutenção da edificação e seus sistemas de segurança, conforme exemplo da
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Figura 12, que representa a sobrecarga elétrica em tomadas, risco a que usuários
finais se expõem com frequência.

Figura 12 - Início de incêndio por sobrecarga elétrica.

Fonte: Colfebadanti (2013).

Há outro fator relevante a considerar: os projetos contemporâneos de edifícios
de múltiplos pavimentos, principalmente os implantados após a segunda metade do
século XX, oferecem maior grau de risco em função de maiores alturas e volumetria,
por

possuírem

fachadas

envidraçadas,

grandes

lajes

abertas

e

descompartimentadas além de quantidade muito superior de instalações, sistemas
de aquecimento e ar condicionado, cabeamentos e shafts se comparados às
edificações de algumas décadas anteriores. Como consequência, concentram
maiores cargas de incêndio, implantados muitas vezes em locais de difícil acesso.
Soma-se a dificuldade de circulação das equipes de salvamento em grandes
metrópoles, onde o fluxo de veículos é intenso. Diante desse cenário é fundamental
infraestrutura alternativa para a rápida evacuação de pessoas, promover o auxílio
aos que têm mobilidade reduzida e facilitar acessos de equipes de resgate para o
atendimento de emergências, notadamente em situação crítica de incêndio.
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Na sequência, é feita a descrição das medidas de proteção contra incêndio,
que incluem Proteção Ativa e Passiva respectivamente, conceitos em linha com a
SCI no Brasil.

2.1.4.1 Proteção Ativa

Conceitualmente, Proteção Ativa é definida pelos itens que são incorporados
às instalações prediais, geralmente condicionados às instalações elétricas,
hidrossanitárias e de cabeamento. O objetivo principal é a detecção, alarme e
sinalização (comunicação visual que visa facilitar a fuga do usuário), e se
complementam por outros elementos que deverão entrar em ação no início (foco) do
incêndio com o fim de extingui-lo. A ação da proteção ativa é possível na fase inicial
do incêndio, no intervalo de tempo em que ainda é possível a sua contenção.
Para que operem efetiva e eficientemente, as proteções ativas requerem o
dimensionamento correto do projeto de SCI, calibração, passando pelas instalações
e dependem diretamente das manutenções preventivas e corretivas. O acionamento
da proteção ativa também está condicionado à alguma forma de energia para atuar:
elétrica, mecânica ou ação humana.
As medidas de segurança contra incêndio previstas em Norma para aplicação
da proteção ativa nos projetos de combate a incêndio resumem-se em:
•

Sistemas de alarme de incêndio;

•

Sistemas de detecção de fumaça e fogo;

•

Extintores de incêndio (retratados na Figura 13)

•

Hidrantes e mangotinhos;

•

Chuveiros automáticos (sprinklers);

•

Iluminação de Emergência;

•

Sinalização de Emergência; e

•

Controle de fumaça.

Em muitos casos, a proteção ativa é aplicada quando a edificação já foi
construída, o que pode comprometer o resultado de um plano de combate a incêndio
mais amplo e eficiente. O dimensionamento e implementação da proteção ativa
ocorrem em função da altura do edifício, áreas mínimas, ocupação e uso, além da
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carga de incêndio presente. São as operações e instalações mínimas sem as quais
uma edificação não tem a autorização para ser ocupada; somente tem após a
aprovação após vistoria, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Figura 13 - Imagem de extintores de incêndio.

Fonte: Audax (2016).

Nos casos de projetos especiais, fora dos padrões discriminados nas tabelas
normativas, a equipe técnica do Corpo de Bombeiros atua na orientação e
especificação das medidas e componentes a serem adotados.
Além da dependência das manutenções preventiva e corretiva nas
instalações, há a necessidade de o usuário conhecer e conseguir operar alguns
equipamentos, como por exemplo, os extintores de incêndio, daí a necessidade da
presença das brigadas de incêndio. Já foram apresentadas publicamente em
eventos do setor, de forma prática, as dificuldades de uma mulher operar um extintor
de incêndio em função do peso do equipamento (nota da autora).
Outras ocorrências não tão raras são os casos em que os chuveiros
automáticos ou sprinklers não são acionados por ausência de manutenção
preventiva ou corretiva no sistema de bombas, falta de água nas tubulações ou
instalação inadequada, conforme ilustrado na Figura 14, caso onde a locação do
chuveiro automático em quarto de hotel atende apenas a um ponto isolado do de
todo o conjunto que contava também com área de trabalho e ante-sala. Soma-se ao
feito o resultado final pouco estético.
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Figura 14 - Proteção ativa (sprinkler) em quarto de hotel.

Fonte: Acervo da autora.

A respeito da qualidade das instalações, alerta Berto (1991, p. 27):
“Só há possibilidade de êxito e efetividade das medidas de Prevenção e
Proteção mediante as boas práticas, a qualidade das instalações e a operação
correta dos sistemas que compõem tais medidas”.
Conforme literatura de referência sobre o tema, as soluções técnicas,
produtos e sistemas se desenvolveram no mercado brasileiro com base nos
conceitos americanos estabelecidos pela NFPA, que em parceria com grandes
fabricantes, tem influenciado profundamente o modo de projetar e planejar
segurança contra incêndio na América Latina, inclusive levando à adoção de
padrões americanos relativos à SCI nas edificações.
Nessa mesma linha seguem as seguradoras patrimoniais, cujo objetivo
principal é a proteção dos bens materiais e garantir a integridade destes, além de
evitar que as operações existentes nas edificações sejam interrompidas, mercado
que movimenta significativo montante financeiro.
É bastante comum projetos desenvolvidos por empresas internacionais,
principalmente nos setores comercial e industrial, serem especificados sob as
normas do país de origem, contemplando em seus cadernos de projeto produtos
e/ou sistemas de proteção contra incêndio a serem implementados nas obras
brasileiras com o objetivo de garantir a aprovação de tais projetos por parte das
seguradoras patrimoniais (nota da autora).
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2.1.4.2 Proteção Passiva

A

Proteção

Passiva

refere-se

aos materiais,

sistemas

e

técnicas

desenvolvidos para prevenir o início e a propagação ou retardar a expansão do fogo
e, por último, facilitar a extinção de um incêndio.
Berto (1991) descreve objetivamente suas funções:
•

Limitar o crescimento do Incêndio;

•

Limitar a propagação do Incêndio;

•

Precaver contra a propagação para outras edificações;

•

Precaver o colapso estrutural;

•

Permitir a evacuação segura do edifício; e

•

Permitir as operações de combate a incêndio.

A NBR 14.432:2001 define:
Conjunto de medidas incorporado ao sistema construtivo do edifício,
sendo funcional durante o uso da edificação e que reage
passivamente ao desenvolvimento do incêndio, não estabelecendo
condições propícias ao seu crescimento e propagação, garantindo a
resistência ao fogo, facilitando a fuga dos usuários e a aproximação
e o ingresso no edifício para o desenvolvimento das ações de
combate (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2001a, p. 3).

A proteção passiva está presente na concepção do edifício — desde o préprojeto e planejamento, seu entorno, instalações, e consequentemente, nos
materiais especificados, delimitando dimensões mínimas de corredores, acessos e
recuos, predetermina circulação, escadas, aberturas, elementos e paredes cortafogo, coberturas e tantos outros detalhes que complementam a arquitetura, além do
distanciamento mínimo entre edifícios e suas projeções implicando mudanças de
conceitos

projetuais.

Outro

fator

crítico

é

a

proteção

das

estruturas,

independentemente do sistema construtivo, e consequentemente as vedações que
lhe serão aplicadas.
Resumidamente, os elementos que compõem a proteção passiva de acordo
com o Decreto nº 56.819 de 10 de março de 2011 do Estado de São Paulo (2011)
são:
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•

Acesso da viatura na edificação (projeto urbanístico e entorno);

•

Segurança estrutural contra incêndio;

•

Compartimentação Horizontal;

•

Compartimentação Vertical;

•

Controle de Materiais de Acabamento; e

• Saídas de Emergência.
Além da correta escolha dos materiais de acabamento internos e externos do
edifício, somam-se elevadores e escadas, saídas de emergência, dutos e controle
de fumaça (dumpers) e os selos corta-fogo.
As paredes, forros e lajes, definidos como compartimentações tanto
horizontais quanto verticais exercem papel fundamental na proteção passiva do
edifício, desde que corretamente especificadas; assim como o envoltório (vedação
externa), que apesar de não ser tratado no presente trabalho tem significativo papel
como deflagrador ou não de um incêndio. A compartimentação horizontal será
abordada mais detalhadamente, pois é o foco deste trabalho.

2.1.4.3 Compartimentação Horizontal

Segmentar espaços nem sempre é o desejo dos projetistas, pois os projetos
de arquitetura têm privilegiado as áreas abertas e amplas, tanto em átrios como em
lajes inteiras. Porém, tais aberturas podem significar volumes de escape de fumaça,
gases quentes e calor, além de propagação de chamas em uma situação de
incêndio — daí a necessidade de definir áreas mínimas e subdividi-las,
caracterizando assim a compartimentação horizontal.
A compartimentação horizontal se destina a impedir a propagação do
incêndio no pavimento em que se originou, de forma que grandes
áreas sejam afetadas, dificultando sobremaneira o controle do
incêndio, aumentando o risco de propagação vertical do incêndio,
aumentando o risco de propagação para edifícios adjacentes e
aumentando consequentemente o risco à propriedade e à vida
humana. (BERTO, 1991, p. 231).

Vale ressaltar que há diferenças entre um incêndio em local aberto e o
incêndio compartimentado ou confinado, como explana Cuoghi (2006, p. 30): “[...]
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em área aberta grande parte do calor liberado pela combustão vai para atmosfera ao
passo que em áreas fechadas o calor é retido no ambiente elevando a taxa de
combustão”, aumentando significativamente os riscos de propagação do incêndio.
Outros aspectos a serem considerados no incêndio compartimentado são a carga de
incêndio presente no ambiente e a taxa de ventilação em função das aberturas do
compartimento. Daí a importância do desempenho das compartimentações tanto
horizontais quanto verticais na edificação.
Define com clareza Cuoghi (2006) que as características das paredes, forros
e pisos em relação à sua condutividade térmica contribuem definitivamente para
com a severidade do incêndio e sua duração, comprometendo principalmente a
integridade estrutural do edifício dependendo das características dos materiais
empregados.
Mas como especificar a vedação ideal em um projeto?
A opção por paredes consideradas corta-fogo para compartimentar um
ambiente requer conhecimento do desempenho exato dessas vedações e a correta
inserção no projeto para que correspondam ao esperado de suas funções ao serem
colocadas à prova. A Figura 15 apresenta exemplo de compartimentação horizontal
determinada pela Instrução Técnica 09 do CBSP (CORPO DE BOMBEIROS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2011b).
O correto dimensionamento de paredes de compartimentação como elemento
corta-fogo avaliado em função do desempenho é fundamental para garantir a
excelência do projeto, já que o incêndio e sua propagação estão ligados diretamente
ao grau de risco envolvido.
Em contrapartida, os projetos de edificações comerciais, residenciais e
serviços, notadamente mais propensos a grande número de usuários e implantados
em concentrações urbanas, dependem muitas vezes da livre interpretação das
normas ou análise do Corpo de Bombeiros. O simples cumprimento das obrigações
mínimas não garante necessariamente projetos com níveis de segurança
adequados.
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Figura 15 - Exemplo de Compartimentação Horizontal.

Fonte: Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (2001b).

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conta com um conjunto
de normas relativas a proteção contra incêndio, porém o “core” dessas normas trata
com maiores detalhes a proteção ativa e muitas vezes diminui os pré-requisitos da
proteção passiva. Notadamente, esse fato ocorre quanto ao uso dos sistemas de
chuveiros automáticos (sprinklers), que ao serem implementados em um projeto
diminuem o TRF exigido, diminuindo a preocupação e obrigatoriedade de se
implantar compartimentação ao projeto.
O quesito segurança passiva ainda gera muitas controvérsias no Brasil, tanto
em sua aplicação quanto fiscalização, por limitar-se ao mínimo cumprimento da Lei e
não partir de análises mais abrangentes dos aspectos de projeto de arquitetura, por
exemplo.

2.2 Normas e regulamentações

É de fundamental importância o embasamento jurídico relacionado aos temas
de projeto, segurança e ocupação da edificação, ademais o desenvolvimento de tais
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diretrizes são condições essenciais à implementação da prevenção e ao
desenvolvimento de edifícios e ambientes mais seguros.

2.2.1 Resistência ao Fogo e a Proteção Passiva à luz das normas brasileiras

No Brasil, a maturação de legislação brasileira no que tange aos temas da
segurança contra incêndio avançou após a década de 70 do século XX como
experimentos empíricos, mormente bastante amargos e traumáticos.
Criaram-se comitês técnicos, órgãos reguladores com a participação da
sociedade civil e mesmo com uma regulamentação mais madura, que acompanha
os movimentos internacionais; entretanto, ainda restam desafios a vencer. Exemplo
disso é o controle dos materiais de revestimento e acabamento, reforçando o que foi
apresentado: são os atores protagonistas da evolução ou não de um incêndio; nesse
quesito há um caminho a ser trilhado.
Além dos materiais e sistemas há o conceito de projeto difundido no Brasil,
onde os projetos das edificações, principalmente as de múltiplos pavimentos, são
fundamentados primeiramente na arquitetura e na escolha

dos sistemas

construtivos, apenas posteriormente é que o atendimento às exigências mínimas de
desempenho é considerado ou avaliado.
As normas sobre proteção passiva no Brasil estabelecem requisitos com base
no uso consagrado de produtos ou procedimentos, atendendo às exigências dos
usuários de forma indireta, como é o caso da curva de incêndio ISO 834-8
(INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, 2002) aplicadas aos ensaios em
laboratórios de fogo no país.
A regulamentação brasileira, através da ABNT, trata das medidas de Proteção
contra Incêndio em nível federal, abordando temas como estruturas de concreto e
aço, componentes construtivos, paredes e divisórias, portas corta-fogo, entre outros.
Diante deste contexto para a compor este trabalho, foram selecionadas as
normas de interesse ao tema, relacionadas no Quadro 1.
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Quadro 1 – Normas brasileiras aplicáveis ao trabalho
REF. ABNT

TÍTULO

OBJETIVO

TEMA: ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

NBR
14432:2001

Exigências de Resistência ao
Fogo de Elementos
Construtivos das Edificações
Procedimentos

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.

TEMA: COMPARTIMENTAÇÃO – MÉTODO DE ENSAIO

NBR
10636:1989

Paredes e divisórias sem
função estrutural —
Determinação de Resistência
ao Fogo — Método e Ensaio

Prescreve o método de ensaio,
classifica e gradua, quanto à
resistência ao fogo, as paredes e
divisórias sem função estrutural,
não tratando, porém, da toxidade
dos gases emanados pelo corpo
de prova durante a realização dos
ensaios.

TEMA: REAÇÃO DO FOGO DOS MATERIAIS

NBR 9442
Versão
corrigida 1988

Materiais de construção —
Determinação do índice de
propagação superficial de
chama pelo método do painel
radiante — Método de ensaio

Prescreve o método para
determinar o índice de
propagação superficial de chama
em materiais de construção.

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (1988; 1989; 2001a).

Em nível estadual as tratativas são distintas, definidas pelo Corpo de
Bombeiros e autoridades locais (regionais). Até o presente momento o conteúdo
mais abrangente — que se tornou referência nacional — são as 44 Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
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2.2.1.1 Compartimentação de ambientes frente à NBR 14432 :2001

Para balizar as expectativas da performance da vedação utilizando as placas
em silicato de cálcio em um edifício, é necessário avaliar a NBR 14.432:2001:
Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos das
edificações — Procedimento que ” 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. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2001a, p. 1).

Para os elementos de compartimentação, devem ser atendidos os requisitos
de estabilidade, estanqueidade e isolamento por tempo suficiente para possibilitar:
•

Fuga dos ocupantes da edificação com segurança;

•

Segurança das operações de combate ao incêndio; e

•

Minimização de danos a edificações adjacentes e à infraestrutura

pública.
Trata-se igualmente de norma prescritiva, em que são definidas, a partir da
altura da edificação, as áreas mínimas para compartimentação, os respectivos
Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) dos elementos construtivos e a
carga de incêndio de acordo com o uso e ocupação previstos.
A norma contempla as tabelas 1 e anexo B e C, assim apresentadas:
Tabela 1: Classifica a edificação em grupos de acordo com ocupação e uso,
que são subdivididos em casos mais específicos, e delimita em classes de altura,
definindo assim o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo, que abrangem as
estruturas principais, paredes e coberturas. As exceções são tratadas à parte.
Anexo B: Discrimina cada subdivisão de grupo e cita exemplos para facilitar a
adequação de cada projeto ao seu subgrupo.
Anexo C: Traz a carga de incêndio específica de cada categoria de
uso/ocupação e respectivas subdivisões.
Complementam

a

Norma

a

Tabela

C.2,

que

trata

dos

tipos

de

acondicionamentos para produtos e suas cargas de incêndio específicas, e a Tabela
C.3, que trata dos valores de potencial calorífico de determinados materiais, e por
fim, o Anexo D, relativo às condições construtivas para edificações em aço das
divisões G-1 e G-2, todos apresentados na sequência.
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Tabela 1 - Anexo B - TRRF (Tempo Requerido de Resistência ao Fogo) nas Edificações.
Profundidade do
ALTURA DA EDIFICAÇÃO
subsolo
GRUPO OCUPAÇÃO/USO
DIVISÃO
Classe S2 Classe S1
Classe
Classe P2
Classe P3
Classe P4
Hs >10m
Hs ≤ 10m
P1 h≤ 6m
6m< h≤
12 m<h≤
23 m<h≤
12m
23m
30m
A
Residencial
A-1 a A-3
90
60 (30)
30
30
60
90
Serviços de
B-1 e B-2
90
60
30
60 (30)
60
90
B
hospedagem
Comercial
C
C-1 a C-3
90
60
60 (30)
60 (30)
60
90
varejista
Serviços
profissionais,
D
D-1 a D-3
90
60 (30)
30
60 (30)
60
90
pessoais e
técnicos
Educacional e
E
E-1 a E-6
90
60 (30)
30
30
60
90
cultura física
Locais de reunião F-1, F-2, F-5, F-6
F
90
60
60 (30)
60
60
90
de público
e F-8
G-1 e G-2 não
abertos
90
60 (30)
30
60 (30)
60
90
lateralmente e GServiços
G
3 a G-5
automotivos
G-1 e G-2 abertos
90
60 (30)
30
30
30
30
lateralmente
Serviços de saúde
H
H-1 a H-5
90
F60
30
60
60
90
e institucionais
I-1
90
60 (30)
30
30
60
90
I
Industrial
I-2
120
90
60 (30)
60 (30)
90 (60)
120 (90)
J-1
90
60 (30)
30
30
30
30
J
Depósitos
J-2
120
90
60
60
90 (60)
120 (90)
Fonte: NBR 14.432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001a).

Classe
P5
h>30m
120
120
120

120

120
120

120

60
120
120
120
60
120
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Quadro 2 - Anexo B — Classificação das edificações quanto à sua ocupação.

(Continua).
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(Conclusão).

Fonte: NBR 14.432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001a).
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Quadro 3 - Anexo C — Cargas de Incêndio Específicas.

(Continua).
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(Conclusão).

Fonte: NBR 14.432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001a).
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2.2.1.2 Compartimentação horizontal - Paredes e divisórias sem função estrutural:
NBR 10636:1989

Discriminada como “Paredes e divisórias sem função estrutural —
Determinação de Resistência ao Fogo”, essa norma define o método de ensaio para
classificar e graduar paredes e divisórias sem função estrutural nas edificações
quanto à resistência ao fogo. Os critérios avaliados para que uma parede seja
aprovada como resistente ao fogo por determinado intervalo de tempo são:
Estabilidade: Característica da parede ou divisória manter-se íntegra sem
apresentar colapso, quando submetida ao ensaio descrito na respectiva Norma.
Estanqueidade: Característica da parede ou divisória de impedir a passagem
de chamas e gases quentes, quando submetida ao ensaio descrito no subitem 5.5.2.
Isolamento térmico: Característica da parede ou divisória de resistir à
transmissão de calor, impedindo que as temperaturas na face não exposta ao fogo
superem determinados limites. Alcançados os resultados de TRF aplicando-se os
métodos de ensaio definidos em norma e mediante a curva de temperatura ISO 8348, as vedações verticais são classificadas tecnicamente como (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002):
Elementos corta-fogo: (CF) quando atender a todas as exigências, ou seja,
estabilidade, estanqueidade e isolamento térmico; e
Elementos para-chamas: (PC) quando atender às exigências de estabilidade
e estanqueidade somente.
Vale destacar que a NBR 10636:1989 não contempla a toxidade de gases
emanados pelos corpos de prova durante os ensaios.
Complementando, conforme descrito, na fase mais avançada de um incêndio
o tempo de resistência ao fogo é o fator fundamental que, além de evitar propagação
de chamas e calor, tanto viabiliza a evacuação das pessoas como a permite a
operação dos trabalhos de combate e resgate, evitando ou postergando a ruína da
edificação.
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2.2.1.3 Índice de propagação superficial de chama: a NBR 9442:1986

A partir dessa norma que estabelece os padrões para a realização dos
ensaios mediante critérios de tempo, temperatura e pressão, é possível conhecer o
comportamento dos materiais quando submetidos ao fogo, aplicando-se um ensaiopadrão e classificando-os, ou seja, a NBR 9442:1986 destina-se a “[...] prescrever o
método para determinar o índice de propagação superficial de chama em materiais
de construção” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1986, p. 1).
Trata-se de um ensaio de escala reduzida, de fácil aplicação e:
[...] considerado completo porque o índice de propagação superficial
obtido envolve a composição e a determinação dos fatores de
evolução do calor (relação entre a variação de temperatura no ensaio
e a razão de desenvolvimento do calor) e de propagação da chama
(velocidade com que a chama percorre a superfície no material nas
condições de ensaio) (SOUZA, 2007, p. 40).

O índice de propagação de chama tem extrema importância, mas não é o
único requisito a ser avaliado para se obter com precisão o comportamento dos
materiais. Há também fatores como:
•

Combustibilidade;

•

Poder calorífico;

•

Inflamabilidade;

•

Densidade óptica de fumaça; e

•

Produção de gases nocivos.

Entretanto, dada a não existência de normas brasileiras para a obtenção dos
resultados desses fatores, são aplicadas as normas internacionais, como ISO e
ASTM.

2.2.1.4 A NBR 15.575:2013 — Norma de Desempenho

Inicialmente foi regulamentada para edifícios de uso residencial com até cinco
pavimentos; porém se hoje se estende a edifícios de múltiplos andares, orientada
por requisitos apontados no Quadro 4.
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Quadro 4 — Requisitos da NBR 15575:2013.

ABNT

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
Norma de
Desempenho
Subdivisão:

Requisitos dos usuários para o edifício
habitacional e seus sistemas, quanto ao seu
comportamento em uso, e não na prescrição
de como os sistemas são construídos.

1. Requisitos Gerais;
2. Requisitos Sistemas Estruturais;
NBR 15575:2013

3. Requisitos para Sistemas de Pisos;
4. Requisitos para os sistemas de vedação vertical;
5. Requisitos para os sistemas de coberturas; e
6. Requisitos para os sistemas hidrossanitários.

Fonte: NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013).

A NBR 15.575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013,
p. XI) define:
A forma de estabelecimento do desempenho é comum e
internacionalmente pensada por meio da definição de requisitos
(qualitativos), critérios (quantitativos ou premissas) e métodos de
avaliação os quais permitem a mensuração clara do seu
entendimento.

Aqui, vale ressaltar que diferentemente das demais normas brasileiras, a
tratativa mediante desempenho da edificação significa um avanço na construção,
pois avalia e mensura o comportamento dos sistemas construtivos em uso.
Outro fator igualmente importante, como apontam Oliveira e Mitidieri Filho
(2012, p. 1)

a tendência evolutiva é que “[...] o desenvolvimento dos projetos

iniciem-se pela definição do desempenho do produto-edifício e dos seus
subsistemas para posteriormente definirem-se as tecnologias construtivas a serem
empregadas”.
No que tange às compartimentações, se o processo projetual se voltar ao
comportamento dos materiais e sistemas construtivos, o trabalho dos projetistas
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iniciar-se-á com o conhecimento desse comportamento, aliado às exigências
normativas.
É o caso das vedações em placas em silicato de cálcio, que como paredes
corta-fogo, podem contribuir e atender às exigências normativas de TRF quando
houver alto grau de exigência em relação ao fogo.
A mudança do paradigma do projetar inicialmente pela arquitetura em si e
posteriormente

optar

pelos

sistemas

construtivos

e

seus

atributos

está

intrinsecamente relacionada ao nível de conhecimento técnico do especificador e à
escolha dos empreendedores, que em via de regra no Brasil são os influenciadores,
quando não decisores desses quesitos.
Na NBR 15.575:2013, a segurança contra o fogo é um dos requisitos e
destaca a importância da característica dos materiais empregados, citando os
quesitos ignitabilidade, incombustibilidade, densidade ótica de fumaça como fatores
críticos na fase inicial do incêndio, retardando ou acelerando seu processo de
crescimento ou propagação.
São definidas também as distâncias mínimas entre unidades, os selos cortafogo (paredes e portas), registros e demais soluções para que as unidades
habitacionais estejam independentes entre si.
Reforçando a importância das medidas de prevenção, conforme retratadas
neste capítulo, nessa NBR constam as exigências:
a) Os edifícios multifamiliares devem ser providos com protetores de descargas
atmosféricas, em referência à NBR 5419;
b) Instalações elétricas devem atender à NBR 5410 no que se refere à qualidade
do projeto e execução, a fim de evitar um dos principais causadores de
incêndios: os curtos-circuitos; e
c) As instalações de gás devem ser executadas de acordo com a NBR 13523 e
NBR 15526.
Observa-se que o cumprimento de requisitos e critérios
desempenho constitui-se num balizador fundamental para
elaboração do projeto, além de servir como parâmetro no caso
utilização de sistemas construtivos inovadores, ou ainda, no caso
ausência de normalização de componentes e elementos
edificação. (TANIGUTI, 1999, p. 20).

de
a
da
de
da

A NBR 15575:13 certamente trará bons frutos ao alinhavar os caminhos do
projeto em função do desempenho da edificação, seus subsistemas e a relação com
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o usuário, corroborando a responsabilidade de toda a cadeia envolvida no projeto,
execução e ocupação.

2.2.2 Instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de SP

O avanço identificado, principalmente na legislação paulista, inegavelmente é
reflexo dos grandes incêndios pelos quais a cidade passou. O conteúdo legislativo
mais recente é o do Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011, do estado de São
Paulo, através de 44 instruções técnicas que detalham, tipificam e determinam com
detalhes princípios projetuais e construtivos, baseados fundamentalmente na NBR
14432. O conteúdo passa por revisões periódicas.
As Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
(2001a; 2011b; 2011c), que tratam dos temas relacionados às compartimentações
são:
IT 08: Resistência ao Fogo dos Elementos de Construção
Essa instrução delimita o TRRF das edificações de acordo com a área,
ocupação e altura da edificação. Contempla, em seu Anexo A, a respectiva tabela de
TRRF para as estruturas e elementos construtivos, incluindo as compartimentações,
mais completa que a própria NBR 14432:2001. O Anexo B traz o desempenho das
diversas vedações em alvenaria e suas tipologias, enquanto o Anexo C trata da
performance das compartimentações em drywall.
IT 09: Compartimentação Horizontal e Compartimentação Vertical
Nesse documento, são detalhadas as aplicações das compartimentações
para evitar a propagação do fogo tanto na direção horizontal quanto vertical,
incluindo paredes acima das coberturas e fachadas. Importante salientar que as
vedações ou paredes são sempre denominadas corta-fogo, e que caso não sejam
constituídas de outros materiais que não os destacados nas tabelas, deverão ter sua
resistência comprovada através do ensaio definido pela NBR 10636:1989.
O texto dá especial ênfase às questões da compartimentação horizontal,
incluindo a divisão entre unidades autônomas, definindo áreas máximas a serem
compartimentadas de acordo com o Anexo B (Tabela 2); levando sempre em conta a
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altura da edificação e à denominação do grupo a que pertence (grupos estes com a
mesma nomenclatura da NBR 14432:2001).

60

Tabela 2 - Anexo B — Áreas máximas de compartimentação.

Fonte: Instrução Técnica 09 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (2011b).
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IT 10: Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento
O denominado “controle de materiais de acabamento” se aplica aos itens de
revestimentos internos e externos e define as condições que deverão ser atendidas
pelos materiais que compõem elementos de:
•

Piso;

•

Paredes e divisórias;

•

Teto e forro; e

•

Cobertura, cujos quesitos a serem atendidos são os relativos ao grau

de combustibilidade, taxa de desenvolvimento de calor, propagação de chama e
densidade ótica de fumaça.
A aplicação e utilização de materiais em relação ao uso e ocupação do
edifício são orientadas pelo Anexo B (Tabela 3). Tais quesitos se somam à
classificação dos materiais representada pela Tabela A2 do Anexo A (Tabela 4 deste
trabalho).
Os ensaios e respectivas normas referentes a cada quesito são também
definidos nessa Instrução. Outro ponto importante é que essa IT indica claramente a
responsabilidade do técnico projetista pela escolha dos materiais. Esse documento,
até o presente momento, é o de maior abrangência no que se refere ao controle de
materiais dentro das regulamentações brasileiras.
Tabela 3 - Anexo B — Tabela de utilização dos materiais conforme classificação das
ocupações.

Fonte: Instrução Técnica 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (2011c).
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Tabela 4 - Tabela A2 do Anexo A — Tabela de classificação dos materiais.

Fonte: Instrução Técnica 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (2011c).
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2.3 Análise geral das regulamentações brasileiras relativas à SCI

As bases normativas brasileiras têm fatores de análise distintos, apesar do
objetivo em comum de minimizar os riscos e propagação de incêndios. A começar
pela NBR14432:2001, norma onde o foco é a integridade dos principais elementos
construtivos; tais como estruturas, compartimentação, escadas e cobertura afim de
reduzir as chances de colapso estrutural, mediante os parâmetros de altura, uso e
carga de incêndio previstas na edificação, delimitando TRRFs mínimos; permitindo
período de tempo mínimo para a evacuação de pessoas, operações de resgate e
por fim a salvaguarda do patrimônio.
No caso da NBR 15575:13, norma cuja abrangência é mais ampla; apesar da
aplicação em edificações residenciais, tem como pré-requisito o desempenho da
edificação como um conjunto de soluções e não apenas elementos isolados do
edifício. Os requisitos de resistência ao fogo se estendem além do TRRF
preconizado em norma, impondo a selagem corta-fogo nas compartimentações
horizontais e verticais por onde atravessam as instalações, considerando estas
áreas vulneráveis e que podem contribuir e amplificar um sinistro.
Ao analisar as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de SP
estas estabelecem regras subdivididas por tema, incluindo a compartimentação
entre edificações; análise do entorno do edifício, controle de materiais de
acabamento, saídas de emergência bem como as escadas, conformando regras
isoladas frente ao projeto; entre outras.
As diferenças contextuais observadas entre as regulamentações podem
fragilizar a análise do projeto, incorrendo em distintas interpretações diante do
mesmo fato ou projeto; resultando muitas vezes na necessidade da intervenção
analítica do corpo de bombeiros.
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3 VEDAÇÕES VERTICAIS LEVES COM FUNÇÃO DE COMPARTIMENTAÇÃO

Mormente definidas em projeto, as compartimentações horizontais ou
verticais, quando especificadas, devem cumprir seu papel funcional e de segurança,
ou seja, impedir a propagação de fogo, gases e calor em caso de incêndio, como
explanado no capítulo anterior. Para tanto, é de fundamental importância conhecer o
comportamento dos materiais que compõem tais compartimentações, sendo que a
vedação vertical tem, dentre outras, a função de compartimentação horizontal.
A vedação vertical se fundamenta na necessidade da definição e uso de
espaços, inserção de instalações, e principalmente, no controle de agentes
indesejáveis, de acordo com Franco (2007).
Conforme Taniguti (1999), as vedações verticais são classificadas pela sua
função (somente de vedação ou vedação e estrutural) e também pela respectiva
densidade superficial, ou seja, as vedações consideradas leves são aquelas que
estão abaixo de 60 kg/m².

3.1 Aplicações de sistemas leves em vedação vertical

A vedação vertical denominada leve, elemento da construção a seco, passou
a ser opção construtiva tanto nas paredes divisórias como forros e fechamentos de
dutos de fumaça, ar condicionado e instalações hidrossanitárias, bem como
fechamento e proteção de instalações elétricas (os denominados shafts). Incluem-se
projetos de mobiliário e bancadas, prateleiras, nichos e tantos outros detalhes
possíveis de serem executados com placas como as de

gesso acartonado ou

placas de fibrocimento.
Atualmente, no Brasil, entre os sistemas leves em vedação vertical constam
além de painéis como os de OSB (Oriented Stired Board), em madeira, que
complementam as soluções construtivas. As regulamentações se fazem presentes
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através das normas, instruções técnicas e DATecs, principalmente no caso do
drywall, regulamentado desde 1996 com as seguintes NBRs:
➢

NBR 14715:2010: chapas de gesso acartonado — requisitos.

Nessa NBR, consta a nomenclatura distinguindo os tipos de placas: ST
(standard), RF (resistente ao fogo) e RU (resistente à umidade); as definições das
características físicas, geométricas e tipos de borda; e a forma de controle
qualitativo. Também, constam os métodos de ensaio para caracterizá-las.
➢

NBR 14716:2001: chapas de gesso acartonado - verificação das

características técnicas.
Determina, por sua vez, o método de verificação das características
geométricas das placas de gesso.
➢

NBR 14717:2001: chapas de gesso acartonado - determinação das

características físicas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2001c);
Aqui, a NBR define o método de verificação das características físicas das
placas de gesso.
➢

NBR 15758:2009: Sistemas Construtivos para drywall.

Projetos e procedimentos para montagem.
De modo pioneiro, a primeira fábrica de placas de gesso acartonado no Brasil
foi implantada em 1972; porém, somente nos anos 90 é que o sistema drywall se
consagrou como opção de vedação vertical (HOLANDA, 2003).
É possível identificar o constante crescimento do uso do sistema a seco
através do incremento expressivo de consumo das placas em gesso acartonado em
todo o território nacional ao longo das últimas duas décadas, justificando inclusive os
investimentos dos grupos fabricantes que vêm ampliando sua capacidade produtiva
para atender à evolução da demanda (ASSOCIAÇÃO DRYWALL, 2014). A Figura
16 ilustra o crescimento do consumo de placas de gesso acartonado em milhões de
m².
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Figura 16 - Consumo histórico para chapas de drywall no Brasil
(milhões de m²).

Fonte: Associação Drywall (2014).

A NBR 15758:2009 estabelece as várias condicionantes que o sistema drywall
deve ter, incluindo resultados de resistência ao fogo, cujo tempo de resistência ao
fogo atingido em ensaios foi de 120 minutos. Os dados podem ser avaliados na
tabela de desempenho e critérios de tipologias de vedações verticais incluída em
anexo neste trabalho (ANEXO A).
Nessa vertente, o sistema em steel frame, atua como vedação tanto interna
quanto externa, e teve sua eficiência comprovada, porém com TRFs no máximo de
60 minutos. Seus critérios de resistência mecânica, estanqueidade e acústica podem
ser atendidos, se tais sistemas forem adequadamente projetados; um exemplo são
os DATecs 009/2006 e 003/2016 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006; 2016) em que
tais pré-requisitos foram plenamente alcançados. A norma brasileira referente ao
tema encontra-se em fase de análise pelo Comitê Técnico junto à ABNT para
homologação.
Novos tipos de vedação leves têm sido implementados no mercado da
construção civil, possibilitando o desenvolvimento da construção industrializada,
sempre mantendo o foco no desempenho, em itens como resistência mecânica,
acústica, resistência ao fogo, durabilidade, sustentabilidade, entre outros.
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3.2 Sistemas de vedação vertical com placas de silicato de cálcio

Dadas as características em relação ao comportamento quando submetidas
ao calor, as placas em silicato de cálcio se apresentam como elemento de vedação
que pode contribuir para o desempenho das paredes corta-fogo construídas a seco.
Apresentado como vedação vertical de compartimentação não
estrutural, o sistema é composto por quadros estruturais constituídos
por perfis de aço conformados a frio, cujo fechamento é executado
com placas de silicato de cálcio, no sentido horizontal ou vertical,
aparafusadas em ambas as faces da vedação. O preenchimento do
vão formado pelo sistema é feito com elemento isolante, adequado
às suas dimensões para que se encaixem dentro da parede,
ocupando completamente os vazios. (PROMAT ASIA, 2014, p.2).

Para que o desempenho de um sistema construtivo seja satisfatório em seu
dimensionamento e especificação, todos os elementos integrantes desse sistema
devem atender à eficiência e qualidade individualmente. O controle de qualidade de
fabricação, além do cumprimento das normas, compreende pré-requisitos para que
o conjunto atue harmoniosamente e confira o comportamento previsto no momento
de sua solicitação — no caso, uma situação de incêndio. Neste capítulo, são
apresentados os componentes que conformam a vedação horizontal em silicato de
cálcio e sua forma de montagem, ressaltando que há possibilidades de tipologias e
arranjos distintos, podendo atender às demandas de projeto — como altura e largura
do vão, salvaguardadas as particularidades de deflexão ou requisitos pontuais.

3.2.1 Quadro estrutural da vedação vertical

O quadro estrutural (frame) é formado por perfis denominados guias e
montantes, que em conjunto com as placas performam a resistência mecânica do
sistema, determinando sua integridade.
Montantes são os elementos componentes verticais estruturais da vedação e
as guias são os elementos horizontais (Figura 17).
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Os perfis, tanto horizontais quanto verticais, são fabricados em dimensões e
espessuras variadas para atender às exigências do sistema a que se aplicam
(PROMAT ASIA, 2014). Os perfilados aqui apresentados são fabricados sob as
normas AS/NZS 4600:1996, que determinam os requisitos de fabricação de
perfilados feitos a frio (AUSTRALIAN NEW ZEALAND STANDARD, 1996).

3.2.1.1 Guias

Peças leves compostas por aço em rolo, fabricadas industrialmente, zincadas
por tratamento de imersão a quente, e posteriormente conformadas (dobradas) a
frio, em perfil tipo “U.
A função das guias é apoiar e alinhar as peças verticais para formar o quadro
estrutural (Figuras 17, 18 e 19).
Figura 17 - Desenho esquemático — detalhes da guia e medidas.
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Dimensões:
Para elementos com espessura do aço 0,50 mm e 0,70 mm:
Desenho esquemático — denominações da guia

29 mm

51, 64, 76 e 92 mm

Para elementos com espessura do aço 1,15 mm:

32 mm

64, 76 e 92 mm

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Cemear (2016) e
Rondo Steel Manufacturing (2017).

3.2.1.2 Guia intermediária

Esse elemento atua como reforço horizontal, sendo composto pelo mesmo
material dos perfis, e conta com um recorte para o encaixe das peças verticais
conforme ilustra a Figura 18.
Tais elementos devem ser aparafusados em ambas as faces onde se
interseccionam com os perfis. De acordo com a orientação do fabricante, a
quantidade de guias intermediárias a serem instaladas depende da altura final da
parede ou vedação. A seguir são apresentadas as dimensões mais aplicadas:
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Figura 18 - Guia intermediária — detalhes do recorte.

Recorte para
transpasse do
montante

Fonte: Rondo Steel Manufacturing (2017).

3.2.1.3 Montantes

Fabricados no mesmo sistema que as peças horizontais: zincados por
tratamento de imersão a quente e dobrados a frio, os montantes são os elementos
verticais que compõem o quadro estrutural, acompanhando o vão (altura ou pédireito) da área a ser compartimentada.
O espaçamento mínimo entre estas peças deve obedecer ao projeto em
função do vão a ser vencido, da quantidade de camadas de placas a serem
aplicadas e em função da espessura do aço manufaturado.
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Figura 19 - Montante em aço.

Perfuração para
passagem de
instalações

Dimensões:
Para componentes com espessura do aço 0,50mm:

Para componentes com espessura do aço 0,75mm:
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Para componentes com espessura do aço 1,15mm:

Fonte: Rondo Steel Manufacturing (2017).

Durante o processo de manufatura, os montantes recebem perfuração para
passagem de instalações, atendendo às exigências técnicas e normativas, a fim de
que não comprometam a performance mecânica da peça, conforme apresentado na
Figura 19.
A especificação das dimensões do perfil é feita de acordo com a altura dos
vãos (pé-direito), onde a guia superior será afixada e também o número de camadas
de placas que conformam a parede de vedação, obedecendo às limitações
mecânicas e o índice de escoamento do aço sob ação de altas temperaturas,
considerando-se um incêndio-padrão.
Os perfis, no contexto brasileiro, no que diz respeito às características
mecânicas, devem atender à norma técnica ABNT NBR 15253:2014 (Perfis de aço
formados a frio, com revestimento metálico, para painéis estruturais reticulados em
edificações — Requisitos gerais), e no que diz respeito às características
dimensionais, à NBR 6355 “Perfis estruturais de aço formados a frio —
Padronização”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012a)
Em relação à resistência à corrosão, sugere-se adotar os critérios da Diretriz
SiNAT 003 — Revisão 02 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016) ou da NBR
15758:2009, ou seja,
mínimo 275 g/m2 (Z275).

revestimento de zinco (proteção contra corrosão) de no
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3.2.2 Sistemas de Fixação: parafusos e ancoragens

A fixação entre os elementos metálicos ou perfis é feita através de parafusos
com cabeça tipo lentilha ou panela, como apresentado na Tabela 5, respeitando as
espessuras e resistência dos perfilados.
Os elementos devem ser compostos em aço e tratados em banho de zinco ou
níquel para evitar corrosão. Sugere-se a adoção dos critérios de resistência à
corrosão dos parafusos utilizados no sistema Steel Frame, conforme Diretriz SiNAT
003 e de acordo com o fabricante analisado, devem obedecer à norma AS/NZS
3566-2 2002 — “Resistência a corrosão”, lembrando que estes são os elementos
aplicados aos corpos de prova dos ensaios de resistência ao fogo desenvolvidos nos
laboratórios ingleses, que na sequência serão apresentados (AUSTRALIAN NEW
ZEALAND STANDARD, 2002).
Tabela 5 - Parafusos metal – metal.

Parafusos para perfilados de espessura acima de 0,50 mm
Vista longitudinal e superio

Dimensões da peça

8 x 14 mm
8 x 25 mm
8 x 32 mm

Fonte: Rondo Steel Manufacturing (2017).

Para a fixação das placas em silicato de cálcio nos perfis, utilizam-se
parafusos do tipo autobrocantes, sem aletas, cujas dimensões devem seguir as
espessuras das placas e o número de camadas que compõem o sistema, e devem
transpassar os perfis no mínimo 10 mm para assegurar a ancoragem (Tabela 6).
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Tabela 6 - Parafusos placa – perfil.

Parafusos para perfilados de espessura acima de 0,50 mm
Vista superior

Vista longitudinal

Dimensões
6-18 x 25 mm
6-18 x 30 mm
6-18 x 42 mm
7-16 x 50 mm
8-15 x 60 mm
8-15 x 75 mm

Fonte: Rondo Steel Manufacturing (2017).

No Brasil, as exigências relativas aos parafusos para aplicação ao sistema de
construção a seco encontram-se regulamentadas. Nos documentos técnicos, as
DATecs, os principais requisitos estão no quadro abaixo (Quadro 5):

Quadro 5 - Parafuso: requisitos mínimos.

Requisitos relativos a parafusos
Características dimensionais
Poder de perfuração
Resistência à torção
Resistência à corrosão (exposição em câmara de névoa
salina)Resistência de arrancamento (pull-out)
Resistência à tração
Fonte: Ministério das Cidades (2006).

3.2.3 Elemento interno isolante

Com o objetivo de retardar a transmissão de calor, nos vãos entre os
perfilados, é aplicado elemento isolante, dentre os quais os recomendados para as
vedações em silicato de cálcio são as placas de lã de rocha e lã cerâmica.

75

Lã de rocha: produzida a partir de rocha basáltica e escórias metalúrgicas,
que após passarem por fusão acima de 1.500 ºC, são transformadas em fibras para
serem moldadas em painéis e rolos.
As propriedades da lã de rocha são apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7 - Propriedades da lã de rocha

Lã de rocha - propriedades
Condutividade térmica

0,034 W/mk

Δ temperatura de trabalho

-100 ºC a 820 ºC

Classificação

Incombustível

Densidade

40 a 200 kg/m³

Espessura

25 a 100 mm

Fonte: Foster Group Isulation (2017).

A lã de rocha é um composto com densidades e espessuras variadas que, em
função de suas características, performa distintamente. O formato em painéis
modulares (Figura 20) é o ideal para inserção em quadros estruturais de sistemas
construtivo a seco, como nos casos do drywall, steel e wood frame (perfis estruturais
em madeira).

Figura 20 - Placa de lã de rocha de densidade 100 kg/m³.

Fonte: Acervo da autora.
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Lã cerâmica: é um material refratário, (Tabela 8) manufaturado a partir de
fibras cerâmicas tratadas, ligantes e aditivos, moldados a vácuo. Trata-se de um
produto com grande variedade de formatos, podendo apresentar-se em mantas
flexíveis e placas.

Tabela 8 - Propriedades da lã cerâmica.

Lã cerâmica - propriedades
Condutividade térmica
Δ temperatura de
trabalho
Classificação

0,107 W/mk
(média)1.000 ºC a 1.800
ºC

Incombustível

Densidade

60 a 160 kg/m³

Espessura

12,5 a 50 mm

Fonte: Foster Group Isulation (2017).

3.2.4 Tratamento das juntas entre placas

Material selante:
As placas de silicato de cálcio são originalmente manufaturadas com as
bordas quadradas, sem rebaixos laterais. Na última camada de placas, quando
houver mais de uma, nas juntas entre placas, é aplicado material selante com
função de proteção e intumescência quando submetido ao fogo. Este produto é
apresentado geralmente em bisnagas (Figura 21) e aplicado com o auxílio de pistola
de pressão.
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Este tipo de selante, de base aquosa e acrílica, é utilizado para juntas
pequenas (até 3 mm) e tem plasticidade moderada.
Figura 21 - Selante corta-fogo para
juntas

Fonte: Promat Austria (2015).

No caso de grandes planos de paredes, onde há juntas de dilatação, o
selante a ser aplicado deve ser de base silicone, em função dos efeitos de dilatação
e contração. Igualmente, o procedimento de selagem com resistência ao fogo deve
ser aplicado nos vãos superiores (encontro com vigas e lajes), inferiores (junto ao
piso) e nas laterais das paredes.
Fitas de acabamento:
No caso de vedações que requeiram excelência no acabamento estético, para
se conseguir efeito monolítico e a fim de evitar pequenas fissuras em paredes
longas e contínuas, nas junções entre placas horizontais ou verticais, são aplicadas
fitas teladas fabricadas em lã de vidro álcali-resistentes (Figura 22).
Figura 22 - Imagem de fita telada.

Fonte: Sentrada (2017).
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De acordo com as referências do fabricante das placas de silicato de cálcio
consultado, a fita em tela é a mesma aplicada nos padrões para uso em placas de
gesso acartonado para pequenos reparos. O objetivo da fita é a uniformidade e
planicidade no conjunto final e a prevenção de pequenas fissuras.
Massa para acabamento:
Específica para uso em placas de silicato, esse componente pode apresentarse em pó, com granulometria bastante fina, ou em pasta pronta. O preparo é feito
com mistura em água (para cada 20 kg, adicionam-se 10,5 litros de água). O
fabricante não forneceu informações sobre a composição química desse produto.
No caso da mistura pronta, basta emulsioná-la, pois tem textura semelhante a
uma argamassa fluida. Ambas devem garantir a aderência ao substrato, sendo
aplicadas com espátula.

3.3 Placas de silicato de cálcio

A nanotecnologia tem possibilitado, através da manipulação tecnológica de
átomos e moléculas, a criação de novos materiais, assim como alterar a composição
de preexistentes, melhorando seu desempenho. Investir em tais tecnologias significa
otimizar produção, diminuir o uso de matéria-prima e energia, gerar menos resíduos
e contribuir para a sustentabilidade de todo o ciclo de vida de um produto.
Na indústria da construção, a nanotecnologia tem potencial para
melhorar muitos materiais, tais como aços estruturais, polímeros e
materiais cimentícios. Os materiais cimentícios, que possuem as
nanoestruturas complexas do cimento e seus hidratos, são
excelentes candidatos para a manipulação e o controle de suas
propriedades através da nanociência. O cimento é o material de
construção mais usado e consequentemente, a nanotecnologia do
cimento e seus produtos é de grande importância para esta indústria.
(PELISSER, 2010, p. 2)

Ainda, conforme esse autor:
O silicato de cálcio hidratado (C-S-H), principal fase do cimento
Portland hidratado, é considerado um material lamelar,
semicristalino, similar ao cristal de tobermorita, com estrutura
complexa, principalmente em relação às forças de ligação, que

79

apresenta um comportamento mecânico frágil e baixa resistência à
tração. Suas características estruturais o tornam um excelente
material para manipulação de sua nanoestrutura, através da
intercalação de moléculas orgânicas, formando nanocompósitos C-SH/polímero (PELISSER, 2010, p. IX).
Figura 23 - Imagem das moléculas de silicato de cálcio
sintético Promaxon®.

Fonte: Promat Internacional (2017).

As placas em silicato de cálcio aqui descritas são produto de tecnologia
oriunda de manipulação da nanoestrutura, como demonstrado na Figura 23, cuja
imagem feita em microscópio de altíssima potência demonstra o arranjo (nano)
molecular do silicato produzido sinteticamente.
Figura 24 - Diversos formatos de peças em silicato de
cálcio para uso industrial

Fonte: Promat Internacional (2016).
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Até o presente momento, placas com essas características não são
produzidas no Brasil.
O silicato de cálcio é um material amplamente utilizado com a finalidade de
isolamento de calor, através de peças projetadas sob medida e usinadas. A
aplicação para proteção desde altos fornos na indústria da siderurgia (aço,
alumínio), incluindo mineração e petróleo. No Quadro 6 constam as normas
relacionadas ao tema, regulamentando vários requisitos.
Requisitos como resistência à flexão, contração linear, massa específica,
especificações e resistência à compressão, temas relacionados aos produtos
resultantes da manufatura e manipulação do material para confecção de peças para
fins de isolamento térmico, conformando blocos, tubos de diâmetros variados, calhas
para aplicações industriais, como ilustrado na Figura 24.
Nas referidas normas não são parametrizados elementos como painéis ou
placas de alta densidade para aplicação em vedações em sistemas da construção
civil ou similares, para composição com perfilados conforme a abordagem deste
trabalho.
De acordo com a NBR 10662:2012, em seus Requisitos Gerais, os tipos de
peças são definidos por:
•

Tipo I: placa isolante;

•

Tipo II: tubo isolante; e

•

Tiipo III: peça especial.

A mesma NBR menciona a classificação:
•

Classe I: para uso em superfícies com temperaturas até 650 ºC; e

•

Classe II: para uso em superfícies com temperaturas até 815 ºC.

81

Quadro 6 – Normas brasileiras relativas ao silicato de cálcio.

NORMA

NBR
10661:2012

NBR 10409:12

NBR
10410:2012

NBR
10662:2012

NBR
10407:2012

NBR
10408:2012

REFERÊNCIA — SILICATO DE CÁLCIO
Isolantes térmicos prémoldados de silicato de
cálcio ou sílica diatomácea —
Determinação da resistência à
flexão para placas

Esta Norma descreve o método para
determinação da resistência à flexão
de placas pré-moldadas de isolantes
térmicos de silicato de cálcio ou de
sílica diatomácea.

Isolantes térmicos prémoldados de silicato de
cálcio ou sílica diatomácea —
Determinação da contração
linear de massa para tubos e
placas — Método de ensaio

Prescreve a determinação da
contração linear e perda de massa
para tubos e placas pré-moldados
de silicato de cálcio ou sílica
diatomácea, após terem sido
submetidos a aquecimento integral,
temperaturas e tempos
preestabelecidos e condições
específicas.

Isolantes térmicos prémoldados de silicato de
cálcio ou sílica diatomácea —
Determinação da resistência à
abrasão para tubos e placas
pré-moldados
Isolantes térmicos prémoldados de silicato de
cálcio — Especificação

Esta Norma descreve o método para
determinação da resistência à
abrasão de isolantes térmicos prémoldados de silicato de cálcio ou de
sílica diatomácea.

Isolantes térmicos prémoldados de silicato de
cálcio ou sílica diatomácea —
Determinação de massa
específica aparente para
placas
Isolantes térmicos prémoldados de silicato de
cálcio ou sílica diatomácea —
Determinação da resistência à
compressão para placas —
Método de ensaio

Esta Norma especifica o método
para determinação da massa
específica aparente de placas prémoldadas de isolantes térmicos
de silicato de cálcio ou de sílica
diatomácea.
Estabelece o método para a
determinação da resistência à
compressão de placas prémoldadas de isolantes térmicos
de silicato de cálcio ou de sílica
diatomácea.

Esta Norma estabelece os requisitos
para placas, tubos e segmentos de
silicato de cálcio, para uso em
superfícies entre 27 °C (80 °F) a 927
°C (1.700 °F).

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2012b; 2012c; 2012d; 2012e; 2012f; 2012g).

Para garantir a resistência como elemento conformado em placas e com
menores espessuras (a partir de 6mm) é imprescindível que o silicato de cálcio a ser
utilizado em forma de painéis apresente rigidez mecânica — através da alta
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densidade e características dimensionais para tornar viável tecnicamente a
execução do sistema de vedação.

3.3.1 Placas de silicato de cálcio de alta densidade

A placa de isolamento térmico de silicato de cálcio de alta densidade caracteriza-se
pela resistência, com potencial de alto desempenho de isolamento de calor, baixa
condutividade térmica, resistência a alta temperatura, umidade e durabilidade a alta
pressão. Além de insolúvel e isolante elétrico, quando seca é incombustível, tem excelente
trabalhabilidade e não sofre corrosão. Também não é tóxica e não contém asbestos. Ao
sofrer aquecimento, nenhum gás nocivo é produzido (FARIA, 2014; DEGLER, 2016).

Tais atributos conferem inúmeros benefícios onde há necessidade de
isolamento térmico e resistência ao fogo.
Nesses termos é descrita a fabricação das placas:
Numa mistura de:
•
Sulfato de cálcio anidro (ideal 20% a 30%);
•
Dolomita (ideal 10% a 20%); e
•
Wollastonita (ideal 10% a 25%) do peso total;
adicionam-se água e fibras de reforço, e a mistura passa por uma
calandra cilíndrica, formando a placa crua. Essa placa passa pelo
processo de cura em autoclave, em que é aplicada pressão entre 0,6
MPa a 1,5 MPa à temperatura de entre 160 ºC e 200 ºC durante 8 a
12 horas preferivelmente. Após cura e secagem, obtém-se a placa de
silicato de cálcio (FARIA, 2014, p. 15).

As características técnicas deste material estão ilustradas na Figura 25 e
listadas na Tabela 9, apresentadas na sequência.
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Figura 25 - Imagem das placas de silicato de cálcio.

Fonte: Promat International (2016).

Em Degler (2016, p. 12), é feita a descrição pormenorizada das placas que
compõem o sistema de compartimentação objeto deste estudo bem como a
empresa que as produz:
Placas Promatect H: Promat é uma companhia internacional
especializada em Proteção Passiva. Manufaturam para o mercado
diversos tipos de chapas para diferentes soluções, e Promatect H é
um de seus produtos. É uma placa isolante basicamente feita de
silicato de cálcio. Possui densidade de 870 kg/m³, com variação de
±15% dependendo da hidratação, que pode variar de 5% a 10% de
seu peso. As placas foram classificadas como incombustíveis de
acordo com a EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Prosseguindo:
As placas Promatect H são adequadas para a proteção passiva de
obras em aço e concreto. Podem suportar vibrações e impactos
externos, o que faz destas placas isolantes, material sob medida
para ambientes onde efeitos mecânicos possam ocorrer (DEGLER,
2016, p. 12).
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Tabela 9 - Características técnicas das placas Promatect H.

Placas de silicato de cálcio Promatect H
Classificação (de acordo com BS 476; EN ISO 1182:2002)

Incombustível

Densidade

870 kg/m³

Condutividade térmica

0,175 W/mk

Índice de umidade

ca. 5-10%

Dimensões

1,25 x 2,50 m

Padrão 1

1,25 x 3,00 m

Dimensões

1,20 x 2,40 m

Espessuras

20, 25 mm
Espessuras

9, 10, 12, 15, 20,
25 mm

Padrão 2
Dimensões

6, 8, 10, 12, 15,

1,22 x 2,44 m

Padrão 3

Espessuras

9, 10, 12, 15, 20,
25 mm

Fonte: Promat Ibérica (2015).

3.4 Montagem do sistema

A montagem da vedação leve em silicato de cálcio muito se assemelha aos
outros sistemas construtivos a seco, como drywall, steel e wood framing, compondose de quadro estrutural fechado por placas leves, porém possui algumas
particularidades em função das características das placas e das configurações das
vedações, desenvolvidas para aprimorar o desempenho do sistema frente ao fogo.
A mão de obra deve ser treinada e qualificada, a iniciar-se pelo processo de
corte das placas, quando necessário. Desde a preparação do quadro estrutural, o
correto aparafusamento, selagem e aplicação do material isolante preenchendo todo
o vão da vedação impactam diretamente no índice de confiabilidade nos resultados
de comportamento do sistema.
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Figura 26 - Detalhe da fixação da guia superior

LEGENDA:
Item 1: Placa de fechamento em silicato de cálcio
Item 2: Perfil estrutural (montante vertical)
Item 3: Perfil estrutural (guia superior)
Item 4: Ancoragens entre piso e laje rígida
Item 5: Fixação placa-perfil por parafuso
Item 6: Vão dimensionado prevendo deflexão
Itens 7 e 8: Selagem executada com selante corta-fogo acrílico ou base silicone

Fonte: Promat Asia (2014).

As guias são afixadas no piso e teto em pontos de laje, viga ou elemento
estrutural superior, conforme demonstrado na Figura 26; com ancoragens do tipo
finca-pino, parafusadas, podendo no caso de superfícies muito rígidas ser fixadas à
base de equipamentos que ancoram através da compressão (tiros).
Os pontos de ancoragem superior e inferior são espaçados no máximo a cada
50 cm ao longo da extensão da compartimentação, conferindo firmeza e
alinhamento da vedação.
Com o objetivo de aumentar a resistência do quadro em relação aos esforços
laterais, um ou mais perfis horizontais (guias intermediárias) devem ser fixados no
sentido horizontal do vão, de acordo com a orientação sugerida no catálogo técnico
de paredes e vedações do fabricante das placas de silicato de cálcio, neste estudo
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considerada a empresa Promat Asia Pacific. Tal medida amplia simultaneamente os
pontos de aparafusamento e apoio das placas, o que confere mais robustez ao
sistema, conforme representa a Figura 27.

Figura 27 - Formatação do quadro estrutural

Guia superior

Perfil vertical

Guia
intermediária

Fonte: Promat Asia (2014).

Quanto aos elementos verticais, estes devem respeitar o limite máximo de
espaçamento entre si de 610 mm (Figura 28). Esta medida máxima norteia a
especificação das placas de dimensões do padrão 3, ou seja, nas dimensões de
1,22m x 2,44m. No caso das placas com medidas 1,20m x 2.40m o espaçamento
máximo entre os montantes deve ser de 600mm.
O aparafusamento placa-perfil deve se orientar por linhas contíguas aos
perfis, respeitando o limite máximo de espaçamento de 300 mm entre cada ponto de
fixação.
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Figura 28 - Perfis verticais — distância máxima entre as peças
(eixo a eixo)

610 mm

610 mm

Fonte: Promat Asia (2014).

Em alguns casos específicos, onde há mais de uma camada de placas, na
segunda camada (de dentro para fora), a distância entre parafusos não pode
ultrapassar a distância de 200 mm.
Os encontros entre juntas devem ser intercalados na sobreposição das
camadas das placas; a recomendação é que as juntas tenham 3 mm de largura.
No que se refere ao sentido de instalação das placas, este pode ser horizontal
ou vertical, sendo orientado que, nos casos de vãos com pé-direito padrão (ou até
3,00m), estas sejam colocadas verticalmente e nos grandes vãos, horizontalmente.
Diferentemente do drywall, as juntas entre placas podem ser alinhadas conforme
observação da Figura 29, ou seja, não há obrigatoriedade de que sejam instaladas
em formato de amarração (intercaladas).
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Figura 29 - Figura: distância máxima entre parafusos

As placas
podem ser
instaladas
alinhadas ou
em amarração

As juntas da
primeira
camada devem
ser
desencontradas
com as demais
camadas

Fonte: Promat Asia (2014).

Na sequência, são inseridos os painéis de material isolante nas cavidades do
sistema, recortados de acordo com a área a ser preenchida, e que deverão fechar
toda e qualquer área livre interna da vedação.
Em projetos em que estão previstas instalações (elétricas ou hidráulicas) a
serem implantadas na parede de vedação, as caixas externas (elétricas) deverão ser
especiais, resistentes ao fogo por se tratarem de pontos vulneráveis às chamas e ao
calor, e posteriormente à sua instalação, devem receber selantes corta-fogo.
O acabamento entre juntas é feito com a fixação da fita em tela sobre estas e
aplicada a massa específica, em uma primeira demão, mais leve, alisando a
superfície de acordo com a Figura 30.
Na sequência, após um período de 24 horas de secagem, é aplicada a
segunda demão, onde a abertura da massa pode ser maior e atingir largura de até
250 mm para cada lado, alisando-a ao máximo, com o objetivo de alinhar qualquer
diferença de nível que possa haver na superfície, garantindo planicidade.
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Figura 30 - Aplicação de fita telada nas junções entre placas.

Fonte: Promat Austria (2015).

Quanto ao acabamento final, orienta-se que após a instalação, seja
aguardado um período de mais 24 horas para que todo o sistema absorva e se
ajuste à umidade do ambiente local; somente após esse intervalo de tempo é que se
aplique o tratamento das juntas (Figura 31).

Figura 31 - Tratamento das juntas com aplicação de massa

Fonte: Promat Austria (2015).
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A textura das placas é levemente rugosa e não possui papel-cartão ou
qualquer outro material que a reveste; portanto para obter-se acabamento perfeito e
monolítico ao conjunto, a massa de tratamento das juntas pode ser estendida ao
longo toda a superfície da parede executada. A aplicação da massa para o
acabamento também se destina ao recobrimento da cabeça dos parafusos,
pequenas imperfeições e reparos nas bordas.
A vedação pode receber pintura ou revestimento tipo cerâmico, apenas se
observa a necessidade de aplicar previamente, com pincel ou rolo, material selante
ou tinta diluída a 50% em água, de base PVA — para evitar absorção de água —
conforme orientação do manual de instalação do fabricante.
E por fim para a selagem dos vãos: esse cuidado deve ser observado e
atendido quanto maior a exigência de resistência ao fogo e a necessidade de
estanqueidade da compartimentação; tais detalhes serão apresentados na descrição
dos ensaios de resistência ao fogo.

3.5 Interface das vedações leves em placas de silicato de cálcio e demais elementos

As placas em silicato de cálcio podem integrar-se a outros sistemas de
vedação externa ou interna, como fachadas leves, fachadas envidraçadas, paredes
em alvenaria de tijolos, concreto armado, blocos cerâmicos ou de cimento e demais
tipos de parede, formando composições mistas.
A questão fundamental da interface entre sistemas construtivos nesse caso é
a selagem dos encontros entre os mesmos, já que são compostos por materiais de
comportamentos e desempenhos distintos, o que torna imprescindível que a
estanqueidade seja mantida numa situação de incêndio, inclusive em situações de
risco ampliado, como abalos sísmicos ou onde há grande movimentação da
edificação em função de outras variáveis, como ventos, temperatura, vibrações, etc.
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Figura 32 - Encontro das placas de silicato de cálcio
com parede de concreto.

Item 1: Placa de fechamento em silicato de cálcio
Item 2: Selagem executada com selante acrílico corta-fogo
Item 3: Perfil estrutural (guia inferior)
Item 4: Ancoragens em piso e parede rígida

Fonte: Promat Asia (2014).

Conforme ilustrado na Figuras 32, o encontro entre os sistemas deve receber
a proteção de selantes ou os denominados mastiques corta-fogo, acrílicos,
siliconados ou intumescentes, com comportamento flexível, vedando a passagem de
gases e calor.
Um detalhe importante é que a selagem entre sistemas deve acompanhar o
tempo de resistência ao fogo solicitado na respectiva vedação e de acordo com as
normas e exigências definidas no projeto. Caso seja inserida uma porta na vedação,
esta deverá ter igualmente características corta-fogo.
Semelhante solução deve ser aplicada na junção entre a vedação leve vertical
e a laje rígida superior, detalhe representado anteriormente na Figura 26.
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Figura 33 - Encontro de vedação vertical com forro leve.

Item 1: Placa de fechamento em silicato de cálcio
Item 2: Perfil estrutural (montante vertical)
Item 3: Perfil estrutural (guia superior)
Item 4: Vão mínimo de 10 cm
Item 5: Acabamento em fita e massa
Item 6: Estrutura do forro
Fonte:
Promat Asia (2014).
Item 9: Ancoragens em laje rígida

O mesmo procedimento deve ser executado no caso dos forros suspensos,
independentemente das placas serem compostas em silicato de cálcio, gesso
acartonado ou placas de fibrocimento, a estanqueidade deverá ser garantida, com
acabamento em fita e massa ou mastiques e em projeto onde existem sancas ou
molduras decorativas a mesma selagem deve ser aplicada.
No caso de vãos que preveem a deflexão, os selantes devem ser de base
silicone, pois têm elasticidade para acompanhar a variação dimensional de vãos e
juntas, incluindo as juntas de dilatação.
Vale destacar que os subsistemas criados pelos elementos corta-fogo na
proteção passiva devem ser especificados em função do tempo de resistência ao
fogo calcado nas exigências da edificação. Esses subsistemas devem atuar
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conjuntamente, ou seja, devem possuir TRF compatível às vedações verticais ou
horizontais e constituir um sistema único corta-fogo.
O sentido mais crítico da propagação de chamas, calor e fumaça é o vertical;
portanto,

torna-se

fundamental

selar

as

compartimentações

verticais,

independentemente do sistema construtivo e material empregados. Um exemplo
prático foi o incêndio no edifício Grande Avenida, ocorrido em 1981, em São Paulo,
em que a propagação vertical da fumaça e gases quentes provocou a ignição do
material do forro de andares superiores do edifício de 23 pavimentos.
Instalações de serviços como bandejas de cabeamento, dutos de arcondicionado, tubos e canalizações dos mais variados tipos são inseridos
comumente após a compartimentação ter sido executada, ou até mesmo após o
início da operação e uso do edifício, o que pode comprometer severamente o
desempenho da compartimentação caso não recebam a devida selagem. Especial
atenção deve ser dispendida nos projetos de múltiplos pavimentos e grandes
alturas, onde os riscos são maiores em função da alta demanda de passagem de
serviços.
Os vãos e aberturas nas vedações significam áreas de escape de calor,
gases quentes ou mesmo chamas, que podem consumir e se propagarem por
materiais na proporcionalidade da carga de incêndio neles presente; muitas vezes
compostos por elementos combustíveis – oriundos dos materiais da própria
edificação ou do ambiente interno, incorporados quando da ocupação e uso. Tomase por exemplo os tubos em material combustível ou mesmo extinguível, que devem
receber selagem adequada, tanto no sentido horizontal quanto vertical; exemplo de
proteção ilustrada na Figura 34.
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Figura 34 - Aplicação de selagem corta-fogo em
compartimentação horizontal.

Colares
intumescentes
para tubos em
PVC

Fonte: Promat Austria (2015).

A compartimentação tanto horizontal quanto vertical torna-se inócua caso as
cavidades e vãos nelas presentes não receberem a correta selagem corta-fogo.
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4 DESEMPENHO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO COM PLACAS DE SILICATO DE
CÁLCIO

Apresentado o contexto no qual se insere a Segurança Contra Incêndio, o
histórico e aplicações das compartimentações horizontais com sistemas leves no
Brasil, este capítulo apresenta o resumo do desempenho com relação a resistência
ao fogo de quatro configurações de paredes com placas de silicato de cálcio,
baseado em normas internacionais, visando ilustrar o potencial comportamento
desse sistema no contexto brasileiro.
As vedações em questão foram submetidas a ensaios em vários laboratórios
internacionais: Bélgica, Inglaterra, França e Austrália, além dos laboratórios do Chile
e Argentina. Alguns desses ensaios estão contextualizados na presente dissertação,
todos com desempenho de resistência ao fogo igual ou superior a 120 minutos.
O motivo que norteia a escolha deve-se ao fato de que o desempenho das
compartimentações mediante as exigências normativas brasileiras requer paredes e
elementos corta-fogo com TRRF maiores, ou seja, a partir de 120 minutos para os
edifícios de múltiplos pavimentos com altura superior a 30 m, referenciada nas
tabelas apresentadas na NBR 14432:2001 e na IT 08/CBSP (CORPO DE
BOMBEIROS, 2011a). Em algumas áreas específicas, a exigência mínima é de 180
minutos de TRFF, como saídas de emergência e caixas de escada, ou em casos de
projetos especiais, definidos por comitês técnicos do Corpo de Bombeiros, onde são
exigidos minimamente 240 minutos de TRRF.
Tempos de resistência ao fogo iguais ou inferiores a 120 minutos são
eficientemente atendidos por soluções construtivas de divisórias leves em gesso
acartonado ou placas cimentícias, considerando os requisitos de vedação cortafogo, desde que respeitadas as configurações específicas para este fim.

4.1 Resistência ao fogo de quatro configurações de paredes com placas de silicato
de cálcio
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As especificações das configurações analisadas estão detalhadas nos
Quadros 7, 8, 9 e 10 que incluem as referências dos ensaios internacionais de
resistência ao fogo, isolamento térmico e estanqueidade para cada uma das
vedações.

Quadro 7 - Configuração 1: Descrição do sistema e respectivo TRF.

Configuração 1: TRF 120 F
Referência:

Relatório de ensaio 326.034
Laboratório IDIEM — Chile
Baseado na Norma NCh 935/1 Of. 97
Data do relatório: 18/11/2004

Descrição:
Sistema de parede com espessura total de 104 mm (Figura 35) formado
por:
Estrutura:
Compõem o quadro estrutural perfis de aço galvanizado com
dimensões de 60 x 38 x 12 x 0,50 mm (montantes) com distância entre
si de 600 mm, no sentido vertical, e na base e topo do quadro, perfis
guias de dimensões 61 x 20 x 0,50 mm (item 4 da Figura 35).
Placas:
Fechamento do quadro estrutural com placas Promatect H de 12 mm de
espessura, uma placa em cada lado de dimensões 1,20 m x 2,40 m (item
1 da Figura 35).
Reforço:
Tiras de placas de fibrocimento aplicadas sobre montantes com 100
mm de largura e 10 mm de espessura, as quais são dispostas sobre
montantes (tanto verticais quanto horizontais). As junções verticais
entre as placas se alinham com os perfis e são aparafusadas nestes
(item 5 da Figura 35). Os reforços em placa cimentícia são fixados aos
montantes com parafusos autoperfurantes de 8 x 13/4 ” a cada 300 mm
(item 2 da Figura 35).
Material Isolante:
O vão ou cavidade formado entre os perfis e placas foi preenchido com
uma camada de lã de rocha de densidade média aparente de 40 kg/m³ e
espessura de 40 mm (item 3 da Figura 35).
Não há especificação do tipo de tratamento entre as juntas verticais
entre placas de fechamento (placas Promatect H) ou uso de selantes
corta-fogo.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 35 - Imagem ilustrativa das configurações 1 e 3.

Item 4
Perfis

Item 1
Placas

Item 2
Reforços
Item 5
Parafusos
Item 3
Lâ mineral

Item 6
Selante

Fonte: Promat Asia (2014).

As Figuras 35 e 36 apresentam as tipologias de vedações que foram
subdivididas em: configuração 1 e configuração 3; configuração 2 e configuração 4
respectivamente.
Neste estudo os sistemas propostos não preveem carregamento e
conceitualmente tratam-se de paredes sem função estrutural, com elementos
estruturais leves.
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Quadro 8 - Configuração 2: descrição do sistema e respectivo TRF.
Configuração 2: TRF 180 minutos
Referência:

Relatório de ensaio 448.249
Laboratório IDIEM — Chile
Baseado na Norma NCh 935/1 Of. 97
Data do relatório: 16/03/2007

Descrição:
Sistema de parede com espessura total de 136 mm (Figura 36) formado
por:
Estrutura:
Compõem o quadro estrutural perfis de aço galvanizado com
dimensões de 90 x 38 x 12 x 0,85 mm (montantes), posicionados a cada
600 mm no sentido vertical, e na base e topo do quadro, perfis guias de
dimensões 92 x 30 x 0,85 mm (item 3 da Figura 36).
Placas:
Fechamento do quadro estrutural com duas placas Promatect H, sendo
a primeira camada (interna) com placa de espessura de 12 mm e a
segunda com placa Promatect H com espessura de 10 mm, com
dimensões de 1,20 m x 2,40 m (item 3 da Figura 36).
Parafusos:
Todo o conjunto está aparafusado ao quadro estrutural (item 4 da
Figura 36).
Material Isolante:
O vão ou cavidade formado entre os perfis e placas foi preenchido com
uma camada de lã de rocha de densidade média aparente de 80 kg/m³ e
espessura de 90 mm (item 2 da Figura 36).
O ensaio menciona o uso de pasta de gesso nas juntas entre placas de
fechamento (placas Promatect H), sem fitas (papel ou telada); porém,
não menciona a aplicação de selantes corta-fogo.
Fonte: Promat Asia (2014).
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Quadro 9 - Configuração 3: Descrição do sistema e respectivo TRF.

Configuração 3: TRF 120 minutos
Relatório de ensaio WF 177939
Laboratório Exova Warrington Fire Testing, UK
Referência:

Data do relatório: 20/11/2008
Atualizado em: 12/12/2012
Baseado nas normas BS476:Part 22:1987 e
AS1530:Part4:2005

Descrição:
Sistema de parede de largura inicial total de 68 mm (Figura 35) formado
por:
Estrutura: Compõem o quadro estrutural perfis verticais de no mínimo
100 mm x 50 mm e 1,2 mm de espessura, fixos com distanciamento
entre si de 610 mm, aparafusados nas extremidades em guias com
dimensões mínimas de 102 mm x 50 mm e espessura de 1,2 mm (item 4
da Figura 35).
Placas: O quadro é fechado por uma camada única de placa Promatect
H em cada lado, com espessura de 9 mm, medindo 1,220 m x 2,440 m,
aparafusadas a cada 200 mm (item 1 da Figura 35).
Reforço: Tiras de placas Promatect H aplicadas sobre montantes com
100 mm de largura e 9 mm de espessura, as quais são dispostas sobre
montantes (tanto verticais quanto horizontais) e aparafusadas a cada
500 mm. As junções verticais entre as placas se alinham com os perfis
e são aparafusadas nestes (item 2 da Figura 35).
Parafusos: Autoperfurantes, tipo ponta-agulha, de 32 mm, aplicados em
distância maior que 12 mm em relação às bordas (item 5 da Figura 35).
Material Isolante: A cavidade formada entre os perfis e placas foi
preenchida com uma camada de lã de rocha de 50 mm, de densidade de
150 kg/m³ (item 3 da Figura 35).
Selante: Todo o perímetro é selado com selante acrílico resistente ao
fogo. Não é mencionado tratamento entre as juntas verticais e
horizontais entre placas de fechamento (chapas Promatect H) (item 6 da
Figura 35).
Fonte: Promat Asia (2014).
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Figura 36 - Imagem ilustrativa das configurações 2 e 4.

Item 3
Perfis

Item 2

Item 1

Lã mineral

Placas

Item 4
Parafusos

Item 5
Selante

Fonte: Promat Asia (2014).

As vedações de configuração 3 e 4 igualmente não preveem carregamento;
porém, contemplam vãos que podem vencer 12,00m de altura. Em ambos os casos,
são apresentadas as tabelas relativas às dimensões mínimas dos perfis estruturais
em função do vão a vencer.
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Quadro 10 - Configuração 4: Descrição do sistema e respectivo TRF.

Configuração 4: TRF 240 minutos
Relatório de ensaio sob número WF164275
Laboratório Exova Warrington Fire Testing, UK
Referência:

Baseado nas normas BS476:Part 22:1987 e
AS1530:Part4:2005
Data do relatório: 05/2007

Descrição: Sistema de parede (Figura 35) formado por:
Estrutura: Compõem o quadro estrutural perfis verticais de no mínimo
100 mm x 50 mm e 1,2 mm de espessura, fixos com distanciamento
entre si de 610 mm, aparafusados nas extremidades em guias com
dimensões mínimas de 102 mm x 50 mm e espessura de 1,2 mm (item 3
da Figura 36).
Placas: O quadro é fechado por uma camada dupla de placas Promatect
H, com espessura de 9 mm, medindo 1,22 m x 2,44 m, aparafusadas a
cada 400 mm na camada interna (primeira camada) e a cada 200 mm na
camada externa ou segunda camada (item 1 da Figura 36).
As junções verticais entre as placas da primeira camada devem
coincidir com os perfis e ser aparafusadas nestes. A segunda deve ter
as juntas intercaladas a uma distância mínima de 300 mm e nunca
coincidentes. Caso a segunda camada não coincida com os perfis,
podem ser aparafusadas na placa subliminar com parafusos de 16 mm,
com distanciamento mínimo de 250 mm nas extremidades das juntas.
Os parafusos não podem estar aplicados em distância menor que 12
mm em relação às bordas (item 4 da Figura 36).
Material Isolante: O vão ou cavidade formado entre os perfis e placas
foi preenchido com duas camadas de lã de rocha de 50 mm, de
densidade de 100 kg/m³, sendo as juntas intercaladas entre si a uma
distância mínima de 300 mm (item 2 da Figura 36).
Selante: Todo o perímetro é selado com selante acrílico resistente ao
fogo. Não é mencionado tratamento entre as juntas verticais e
horizontais entre placas de fechamento (chapas Promatect H) (item 5 da
Figura 36).
Fonte: Elaborado pela autora.

Algumas observações importantes para vãos com alturas superiores a 4,00 m
são apontadas no catálogo técnico Promat Asia (2014):
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Deflexão: para vedações acima de 4,00 m, deve ser mantido um
espaçamento entre a laje e o perfil vertical; as placas devem ser instaladas de forma
a não enrijecer o sistema e os vãos selados com selante acrílico ou base silicone
resistentes ao fogo como mencionado anteriormente.
Material isolante:
Configuração 3: as dimensões e densidade da lã mineral devem acompanhar
o dimensionamento dos perfis, que em alturas maiores, devem receber uma camada
de 75 mm com densidade de 100 kg/m³, sendo as juntas intercaladas a uma
distância mínima de 300 mm.
Configuração 4: no caso de alturas superiores a 8,00 m, em função de maior
largura dos perfis, a lã mineral pode ser substituída por duas camadas de 75 mm ou
uma de 125 mm com densidade mínima de 80 kg/m³, ou ainda uma camada de 150
mm com densidade mínima de 70 kg/m³.
Limites de extensão:
A extensão horizontal limite para as configurações 1 e 2 é de 10,00 m de
comprimento, e para os sistemas 3 e 4, não há limite proposto desde que fixos na
extremidade superior (laje ou viga) ao longo de toda sua extensão e consideradas
juntas de dilatação caso se façam necessárias, devidamente seladas com selantes
corta-fogo ou selantes intumescentes.
Em relação às guias superiores e inferiores, em vãos de alturas superiores a
6,00 m, as guias devem possuir flange mínima de 60 mm, e em alturas superiores a
9,00 m, a flange deve ser de no mínimo 75 mm. O índice de escoamento do aço é
no mínimo 275 N/mm².
Estrutura:
Para se obter a especificação dos quadros estruturais (largura, altura e
espessura) em relação aos vãos (pé-direito) a serem vencidos foram calculadas e
previstas dimensões mínimas, baseadas em ensaios laboratoriais e simulações
computacionais, medidas que são apresentadas nas Tabelas 10 e 11.
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Tabela 10 - Quadro estrutural x altura dos vãos – configuração 3.
Dimensões dos elementos do quadro estrutural e vãos máximos a serem vencidos
Configuração 3
Lar-

Altura

gura

(mm)

Altura máxima da compartimentação para perfis de espessura de:

(mm)

0,6 mm

0,8 mm

1 mm

1,2 mm

1,5 mm

2 mm

50

38

3.100 mm

3.400 mm

3.700 mm

3.900 mm

4.200 mm

-

50

50

3.200 mm

3.500 mm

3.800 mm

4.000 mm

4.300 mm

-

65

50

4.800 mm

5.200 mm

5.600 mm

6.000 mm

6.400 mm

7.000 mm

75

50

5.400 mm

5.900 mm

6.400 mm

6.700 mm

7.200 mm

7.900 mm

100

50

7.000 mm

7.600 mm

8.200 mm

8.600 mm

9.200 mm

10.000 mm

100*

50*

-

-

-

-

11.200 mm

12.000 mm

Fonte: Promat Asia (2014).

Tabela 11 - Quadro estrutural x altura dos vãos – configuração 4.
Dimensões do quadro estrutural relativo à altura do vão
Montantes e guias — Configuração 4
Dimensões mínimas dos

Dimensões mínimas das

montantes

guias (mm)

3,00

100 x(mm)
50 x 1,2

102 x 50 x 1,2

3,50

100 x 50 x 1,2

102 x 50 x 1,2

4,00

100 x 50 x 1,2

102 x 50 x 1,2

4,50

100 x 50 x 1,2

102 x 50 x 1,2

5,00

100 x 50 x 1,2

102 x 50 x 1,2

5,50

100 x 50 x 1,2

102 x 50 x 1,2

6,00

100 x 50 x 1,2

102 x 50 x 1,2

6,50

100 x 50 x 1,2

127 x 75 x 1,2

7,00

100 x 50 x 1,2

127 x 75 x 1,2

7,50

125 x 50 x 20 x 1,2

127 x 75 x 1,2

8,00

125 x 50 x 20 x 1,6

127 x 75 x 1,6

8,50

150 x 50 x 1,6

152 x 75 x 1,6

Altura Máx. do vão (m)

(Continua).
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(Conclusão).
Dimensões do quadro estrutural relativo à altura do vão
Montantes e guias — Configuração 4
Dimensões mínimas dos

Dimensões mínimas das

montantes

guias (mm)

9,00

150 x(mm)
50 x 1,6

152 x 75 x 1,6

9,50

150 x 50 x 20 x 1,6

152 x 75 x 1,6

10,00

150 x 50 x 20 x 2,0

152 x 85 x 2,0

10,50

2 pçs. 150 x 50 x 1,6

152 x 85 x 1,6

Altura Máx. do vão (m)

(fixos por trás)
11,00

2 pçs. 150 x 50 x 1,6

152 x 85 x 1,6

(fixos por trás)
11,50

2 pçs. 150 x 50 x 1,6
(fixos por trás)

152 x 90 x 1,6

12,00

2 pçs. 150 x 50 x 2,0
(fixos por trás)

152 x 90 x 2,0

Fonte: Promat Asia (2014).

4.1.1 Principais requisitos da Norma NCh 935/1 Of. 97 das configurações 1 e 2

A NCh 935/1 Of. 97 — “Prevención de incêndio em edifícios — ensayo de
resistencia al fuego — Part 1 — elementos de construcción em general” —
estabelece as condições de ensaio e os critérios que permitem determinar a
resistência ao fogo de elementos construtivos em geral. No caso de elementos
divisórios não estruturais, os principais tópicos são:
Termopares: deverão constar no mínimo um a cada 1,5 m² na área exposta
ao fogo, sendo sempre um número mínimo de cinco, e são indicados seus
posicionamentos;
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A temperatura e tempo para o ensaio são determinados pela curva de
incêndio-padrão, T = 345 log (8 t + 1), assim como é definida a pressão positiva do
forno durante todo o tempo de aquecimento.
Corpo de prova: deve se basear no uso real, ou seja, condições normais de
trabalho, e ter dimensões mínimas de 2,00 m x 2,20 m. No caso das
compartimentações, a incidência do fogo é considerada sempre em uma das faces,
ou em casos especiais, deverão ser ensaiadas as faces que ofereçam menor
resistência ao fogo.
O teste de chumaço de algodão para a verificação de estanqueidade é
determinado pela aplicação deste na face não exposta ao fogo em distância de 20
mm a 30 mm para a verificação de existência ou não de gases quentes. Quanto aos
critérios de desempenho, foram apontados nos quadros 9 e 10.

4.1.2 Principais requisitos da Norma BS 476:1987, partes 20 e 22 referentes às
configurações 3 e 4

As referências normativas para a aplicação do ensaio são:
1. BS 476:1987 — Part 20: “Methods for determination of the fire resistance of
elements of construction (general principles)”; e
2. BS 476:1987 — “Fire tests on building materials and structures” — Part 22:
“Methods for determination of the fire resistance of non-loadbering elements of
construction”.
A parte 20 dessa norma inglesa, datada de 1987, trata da descrição dos
métodos e procedimentos para análise da resistência ao fogo de elementos
construtivos, divididos em três categorias: elementos com carga, elementos sem
carga e elementos que podem contribuir para a resistência ao fogo de uma
estrutura. As condições do ensaio são preestabelecidas e representam o
comportamento dos elementos sob uma única condição de exposição ao fogo, ou
seja, uma curva-padrão de incêndio, e não um incêndio real. Integram essas
condições, ou seja, são partes integrantes do método, a definição da pressão do
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forno,

temperatura

ambiente

inicial,

as

dimensões

do

forno,

número

e

posicionamento de termopares, dimensões dos corpos de prova, entre outros.
O tempo de resistência ao fogo é determinado pelo intervalo de tempo no qual
os

critérios

foram

plenamente

atendidos,

monitorados

por

equipamentos

padronizados.
Determina a temperatura e tempo para o ensaio aplicando a curva de
incêndio-padrão, T = 345 log (8 t + 1), incluindo a pressão do forno.
Em complemento aos ensaios, a parte 22 dessa norma está voltada aos
elementos não estruturais. Incluem-se as vedações verticais, elementos de
fechamento (exceto dumpers incorporados a dutos) e forros, analisados sob as
condições determinadas na parte 20. No item 5, referente a compartimentações, os
principais itens a serem considerados no ensaio são:
Corpo de prova: as vedações devem ser testadas nas duas faces, ou se as
exigências locais determinarem, o comportamento do conjunto em apenas uma das
faces, informação que deve ser bastante clara no relatório.
Dimensões: deve ter no mínimo 3,00 x 3,00 m para ser exposto ao forno, ou o
tamanho integral, caso o elemento seja menor. A deflexão deve ser considerada,
assim como elementos de serviço na compartimentação. Caso estes não sejam
apontados, outro ensaio deve ser considerado para esse tipo de interferência, pois
influem diretamente na resistência ao fogo das vedações.
Termopares: deverão constar no mínimo um a cada 1,5 m² na área exposta
ao fogo, com um número mínimo de quatro unidades no caso de corpos de prova
inferiores a 6,00 m². A distribuição dos termopares deve ser uniforme, assegurando
que nenhum deles esteja mais próximo que 500 mm das paredes do forno.

4.2 Resumo dos resultados dos ensaios apresentados

Apesar da existência de resultados de ensaios feitos em laboratórios
estrangeiros, antes da sua adoção total nos projetos brasileiros, é importante a
realização de análise comparativa entre os métodos de ensaios e de avaliação
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constantes nos relatórios internacionais em relação aos métodos de ensaios e de
avaliação de normas técnicas pertinentes adotadas em território nacional e
legislação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
As descrições resumidas dos ensaios constam nos Quadros 11, 12, 13 e 14;
sequencialmente no Quadro 15 são apresentadas as análises comparativas dos
respectivos ensaios.

Quadro 11 - Características do ensaio da configuração 1.

Relatório de ensaio IDIEM 326.0341

Configuração 1

Descrição do
ensaio e
método de
ensaio

Critérios de
desempenho

Resultados
obtidos

Fonte: Elaborado pela autora.

Uma das faces do corpo de prova é exposta ao calor de
um forno, que obedece à curva-padrão temperaturatempo ISO, ou seja, T = 345 log (8 t + 1), onde t = tempo
de ensaio (min), T = temperatura do forno (°C — graus
centígrados) somada à temperatura inicial Tc (°C).
O forno dispõe de um queimador a gás de potência
aproximada de 500.000 kcal/h. A temperatura da face
exposta ao fogo é medida por meio de termopares,
enquanto a temperatura na face não exposta é medida
através de radiação infravermelha.
O corpo de prova tem dimensões de 2,20 m x 2,40 m e
espessura de 104 mm.
A resistência ao fogo é determinada considerando o
tempo transcorrido até:
1) a face não exposta do corpo de prova atingir 180 °C,
em ponto isolado, ou 140 °C, em média, somado à
temperatura inicial;
2) perda da integridade estrutural; e
3) perda da estanqueidade ao fogo.
Seguindo as condições da norma, o corpo de prova
deve ser ensaiado como em condições normais de
trabalho.
A temperatura pontual máxima admissível de 200 °C
(180 °C + temperatura inicial) na face não exposta foi
atingida aos 128 minutos de ensaio, o que determinou a
resistência ao fogo do sistema.
Nesse ponto do ensaio, a temperatura média foi de 149
°C. O painel sofreu pequenas deformações, porém não
chegaram a ser causa de falha. Ao término do ensaio, a
face exposta ao fogo estava parcialmente destruída. A
classificação obtida foi F120.
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Quadro 12 - Características do ensaio da configuração 2.

Relatório de ensaio IDIEM 448.249

Configuração 2
Uma das faces do corpo de prova é exposta ao calor de
um forno, que obedece à curva-padrão temperaturatempo ISO, ou seja, T = 345 log (8 t + 1), onde t =
tempo de ensaio (min), T = temperatura do forno (°C —
graus centígrados) somada à temperatura inicial Tc
Descrição do
(°C).
ensaio e método
O forno dispõe de um queimador a gás de potência
de ensaio
aproximada de 500.000 kcal/h. A temperatura da face
exposta ao fogo é medida por meio de termopares,
enquanto a temperatura na face não exposta é medida
através de radiação infravermelha.
O corpo de prova tem dimensões de 2,20 m x 2,40 m e
espessura de 136 mm.
Capacidade de suporte de carga ou estabilidade: é
determinada a partir do instante em que o elemento não
mais desempenha sua função autoportante para a qual
foi projetado.
Isolamento térmico: a face não exposta do corpo de
prova atingir 180 °C, em ponto isolado, ou 140 °C, em
média, somado à temperatura inicial.
Critérios de
Estanqueidade: é determinada a partir do instante em
desempenho
que há escape de chamas ou gases em alta
temperatura por eventuais fissuras, gretas ou falhas
decorrentes do ensaio.
Emissão de gases inflamáveis: os gases emitidos pela
face não exposta são considerados inflamáveis se
entrarem em combustão mediante uma chama qualquer
ou em intervalo de tempo superior a 20 segundos após
a retirada da chama.
O corpo de prova não se submeteu a carregamento. A
temperatura pontual máxima admissível de 208 °C na
face não exposta foi atingida aos 188 minutos de
ensaio, o que determinou a resistência ao fogo do
Resultados
sistema. Nesse momento, a temperatura média foi de
obtidos e
143 °C.
conclusão
Estanqueidade: não houve emissão de chamas nem
gases inflamáveis ao longo do ensaio. Ao final do
ensaio, as placas de silicato de cálcio estavam apenas
deformadas. A classificação obtida foi F180.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 13 - Características do ensaio da configuração 3.

Configuração 3

Relatório de ensaio
WF 177939 versão 2

Descrição do
ensaio e método
de ensaio

Critérios de
desempenho

Resultados obtidos
e conclusão

Fonte: Elaborado pela autora.

Esta atualização de ensaio baseou-se no relatório
de ensaio PSB Nº 54S053839/A/M/W, realizado em
30 de julho de 2005, nos critérios de integridade e
estanqueidade da BS476:Part 22:1987,
considerando a incidência de fogo em uma das
faces. O corpo de prova tem dimensões de 3,00 m x
3,00 m e espessura de 111 mm.
Integridade: é determinada: 1) a partir do colapso do
sistema ou emitir chama (combustão) por mais de
10 segundos na face não exposta; 2) se ao aplicar
teste do chumaço de algodão, este sofrer
combustão; 3) onde o teste do chumaço de algodão
não puder ser executado em função da alta radiação
de calor houver qualquer abertura excedendo 6 mm
de largura e 150 mm de comprimento em qualquer
ponto do corpo de prova; 4) quando qualquer
abertura com diametro acima de 25 mm surgir no
corpo de prova.
Isolamento/estanqueidade: a face não exposta do
corpo de prova atingir 180 °C, em ponto isolado, ou
140 °C, em média, somado à temperatura inicial;
limita-se no momento em que houver falha na
integridade.
Integridade: não houve falhas até os 261 minutos
transcorridos de ensaio.
A temperatura pontual máxima admissível de 179,9
°C na face não exposta foi atingida aos 148 minutos
de ensaio, o que determinou a estanqueidade de
148 minutos. Aos 149 minutos, a temperatura
pontual e a temperatura máxima admitida haviam
atingido 122,4 °C e 181,6 °C respectivamente.
A parede construída em Promatect H tem
expectativa plena de resistir 60 ou 120 minutos,
dependendo de sua configuração (neste trabalho, a
configuração 3, que está em análise = 120 minutos).
A classificação obtida foi F120.
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Quadro 14 - Características do ensaio da configuração 4.

Configuração 4

Relatório de ensaio WF164275

Descrição do
ensaio e método de
ensaio

Critérios de
desempenho

Resultados obtidos
e conclusão

Esta atualização de ensaio baseou-se no relatório
de ensaio PSB Nº 54S063082/add/KKC, realizado
em 20 de junho de 2006, mediante os critérios de
integridade e estanqueidade da BS476:Part
22:1987, considerando a incidência de fogo em uma
das faces.
Integridade: é determinada: 1) a partir do colapso do
sistema ou emitir chama (combustão) por mais de
10 segundos na face não exposta; 2) se ao aplicar
teste do chumaço de algodão, este sofrer
combustão; 3) onde o teste do chumaço de algodão
não puder ser executado em função da alta radiação
de calor houver qualquer abertura excedendo 6 mm
de largura e 150 mm de comprimento em qualquer
ponto do corpo de prova; 4) quando qualquer
abertura com diametro acima de 25 mm surgir no
corpo de prova.
Isolamento/estanqueidade: a face não exposta do
corpo de prova atingir 180 °C, em ponto isolado, ou
140 °C, em média, somado à temperatura inicial;
limita-se no momento em que houver falha na
integridade.
Integridade: não houve falhas até os 260 minutos
transcorridos de ensaio.
Aos 236 minutos, a temperatura pontual e a
temperatura máxima admitida na face não exposta
haviam atingido 88,3,°C e 181,1 °C
respectivamente. A temperatura pontual máxima
admissível de 180 °C na face não exposta excedeuse e determinou a classificação da estanqueidade
do sistema em 235 minutos.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.3 Análise comparativa dos ensaios

Em função das informações adquiridas, foi desenvolvida análise de
desempenho

comparativa

entre

as

configurações,

resultado

apresentado

resumidamente no Quadro 15. A análise se fundamenta nas propriedades
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apresentadas nas paredes de configuração 1 e 2, caracterizadas sob as normativas
chilenas e as paredes sob número 3 e 4 atreladas às normas inglesas
Quadro 15 – Análises comparativas dos ensaios.

Análise comparativa dos ensaios em relação às normas brasileiras
Configuração 1
O método de ensaio constante da NCh 935/1 Of. 97 e NBR 10636:89 tem
similaridades no que concerne à integridade; porém, no ensaio não são
detalhados itens como os parafusos, cotas ou indicações sobre a distância
do aparafusamento e se há tratamento ou não de juntas. Ressalta-se
também o uso de perfis de espessura mais delgada (0,50 mm) utilizada no
ensaio chileno; e nos demais, a espessura mínima especificada é de 0,60
mm.
No caso da resistência mecânica, a norma brasileira determina a aplicação
do choque mecânico 3 minutos antes do tempo preestabelecido para o
ensaio, o que não é exigido na norma chilena. Esse procedimento permite
identificar se o impacto gera rupturas que afetem a estanqueidade do
sistema.
Quanto aos resultados da configuração 1, mediante a análise comparativa
do relatório, pode-se concluir que o resultado pode servir como referência;
porém, há necessidade de maior rigor e atenção nos detalhes para que se
possa atingir de fato o potencial de desempenho apresentado de modo que
atinja os 120 min de resistência ao fogo.
Configuração 2
No caso da resistência mecânica, a norma brasileira determina a aplicação
do choque mecânico 3 minutos antes do tempo preestabelecido para o
ensaio, o que não é exigido na respectiva norma chilena NCh 935/1 Of. 97.
Esse procedimento permite identificar se o impacto gera rupturas que
afetem a estanqueidade do sistema.
Não há detalhamento dos procedimentos e a localização dos termopares, e
as dimensões do corpo de prova são menores que as exigidas na norma
brasileira.
Avaliando os resultados da configuração 2, mediante a análise comparativa
do relatório, pode-se concluir que estes podem servir como referência,
mostrando o potencial de desempenho do sistema mediante essa
configuração, atingindo TRF de 180 min.
(Continua).
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(Conclusão).
Análise comparativa dos ensaios em relação às normas brasileiras
Configuração 3
Neste caso, o método de ensaio tem definições bastante claras em função
da norma BS476:Part 22:1987, e em muito se assemelham à NBR 10636:89.
Há algumas particularidades, como a aplicação do choque mecânico 3
minutos antes do tempo preestabelecido para o ensaio, procedimento que
não é exigido na norma inglesa.
Outro detalhe é o posicionamento dos termopares, que no Brasil são
colocados pontos extras próximos às linhas do perfis metálicos, onde a
ponte de calor pode influenciar no resultado geral.
O resultado obtido demonstra forte potencial de aplicação do sistema.
Configuração 4
Semelhante ao caso 3, há muita similaridade entre as normas BS476:Part
22:1987 e NBR 10636:89, com exceção de algumas particularidades, como a
aplicação do choque mecânico 3 minutos antes do tempo preestabelecido
para o ensaio, procedimento não exigido na norma inglesa, e o
procedimento do teste com o chumaço de algodão.
Ambas se baseiam na curva de incêndio-padrão ISO 834, e os corpos de
prova exigidos pela norma inglesa são inclusive maiores que os da NBR
10636:89.
Repetindo a observação na configuração 3 o posicionamento dos
termopares, próximos às linhas do perfis metálicos onde há maior
transmissão de calor pode alterar o resultado final do ensaio.
Diante do contexto apresentado, é possível orientar testes no Brasil que se
baseiem nessa configuração, principalmente pelos resultados apresentarem
alta performance, ou seja, TRF de 240 minutos.
Fonte: Elaborado pela autora.
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5 CONCLUSÕES FINAIS

Mediante os resultados de desempenho e comparativos expostos das
diversas configurações, constata-se que a vedação vertical utilizando placas de
silicato de cálcio se apresenta como solução tecnicamente viável onde haja a
prerrogativa de uso como elemento corta-fogo horizontal com a resistência ao fogo
de até 4 horas, incluindo paredes altas.
A proteção ativa, conforme abordagem conceitual, cumpre seu papel na
primeira fase de um incêndio. Caso este não seja controlado, os demais
componentes presentes na engenharia do edifício deverão atuar como contenção ao
fogo, sendo este o papel fundamental das compartimentações, tanto horizontais
quanto verticais.
O que ocorre é que, em função das exigências formais, como o AVCB (Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros), sem o qual não pode haver a ocupação e uso
da edificação, prevalece a aplicação das soluções de proteção ativa, em grande
parte por serem elementos “visíveis” e geralmente inseridos no edifício na fase final
de sua construção ou pré-ocupação, consequentemente são agentes propulsores
para tais práticas. O fator de grande importância é que as proteções ativa e passiva
devem ser complementares entre si, nunca excludentes.
Portanto, a compartimentação executada em placas de silicato de cálcio pode
contribuir de forma significativa como elemento corta-fogo em função de seu
desempenho, vencendo inclusive grandes vãos e áreas externas, sujeitas às
intempéries. Trata-se de material classificado como incombustível e resistente à
umidade, ampliando o campo de possibilidades de aplicação. Complementando a
inserção e imperiosa demanda da sustentabilidade, o silicato de cálcio pode ser
reutilizado ou reciclado no pós-uso, o que o torna um produto com grande apelo
nesse quesito.
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5.1 Limitações para o desenvolvimento do trabalho

Uma das dificuldades no desenvolvimento dos trabalhos sobre vedação
vertical utilizando as placas de silicato de cálcio foi a ausência de ensaios do
sistema realizados em laboratórios de fogo no Brasil até o presente momento,
principalmente pelo fato dos elementos que compõem a vedação, ou seja, perfis,
parafusos, material isolante e massas de acabamento atenderem exigências e
padrões internacionais. Neste cenário, as características técnicas dos componentes
não necessariamente correspondem às exigências normativas e padrões fabris
aplicados ao mercado brasileiro.
Vale destacar também que o Brasil não conta com fabricantes em território
nacional, fator de dependência da produção em plantas de outros países para o
abastecimento do mercado, notadamente na Europa e Ásia; consequentemente,
torna-se mais complexa a logística dos processos, além dos riscos de flutuabilidade
cambial e as oscilações da economia internacional, impactando no custo final do
produto.
Somam-se a esses fatores, as diferenças regionais brasileiras no âmbito da
SCI que retardam o desenvolvimento e a efetivação de novas medidas, já que as
prerrogativas entre um estado brasileiro e outro são distintas, assim como suas
prioridades e infraestrutura. O cenário de falta de unificação faz com que a
regulamentação do estado São Paulo continue sendo a referência até a presente
data.

5.2 Recomendações para trabalhos futuros

Mediante a tendência da pesquisa e desenvolvimento contínuo da Segurança
Contra Incêndio por razões inicialmente mencionadas, afim de oferecer novas
frentes de trabalho relativas à compartimentação e o uso de materiais
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“colaboradores”, foram extraídas informações que podem ser relevantes para a
continuidade dos estudos e trabalhos sobre o tema.
A orientação inicial para ampliar as possibilidades de aplicação do silicato de
cálcio como componente de vedação é que se realizem testes e ensaios nos
laboratórios reconhecidos, à luz das normas locais e testando composições distintas,
incluindo a caracterização dos produtos, compondo o sistema das formas distintas e
incorporando elementos construtivos fabricados no Brasil, tais como parafusos,
perfis, massas, fita e lã mineral.
Além dos ensaios, há desafios futuros como a inclusão das soluções nas
regulamentações nacionais, possibilitando maior fiscalização dos projetos propostos,
a correta mensuração de resultados e a criação de padrões (standards) que possam
contribuir cada vez mais à racionalização. Sendo assim, a informação torna-se
acessível a projetistas e órgãos fiscalizadores, como o próprio Corpo de Bombeiros,
embasando-se em fundamentos técnicos confiáveis e legalmente reconhecidos.
O objetivo é propor vistas a mais inovações em relação à proteção passiva e
à compartimentação tanto horizontal quanto vertical e viabilizá-las — como no caso
dos forros, agentes de extrema importância na propagação e contenção do fogo,
calor e gases no sentido vertical da edificação.
Vale destacar que as placas aqui estudadas, com suas propriedades
específicas, podem ser aplicadas simultaneamente nas compartimentações
verticais, incorporadas às lajes e como lâminas de proteção, servir de barreira às
línguas de fogo entre pavimentos (parapeitos) das fachadas envidraçadas, constituir
shafts e dutos, compondo sistemas de proteção passiva complementares à
edificação.
Para complementar o presente trabalho são pontuadas algumas outras
aplicações às placas leves de silicato de cálcio, tais como:
1. Proteção estrutural: envelopando perfis de aço (pilares e vigas) de acordo
com sua seção e massividade do perfil metálico, caracterizando como elemento de
proteção e acabamento, conforme demonstram as Figuras 37 e 38.
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Figura 37 - Proteção de elementos estruturais

Fonte: Promat International (2017).

O Yellow Book, Fire Protection for Structural Steel in Buildings Boards
(ASSOCIATION FOR FIRE PROTECTION, 2010) menciona o envelopamento de
perfis metálicos com vários tipos de placas, incluindo as placas de silicato de cálcio,
como solução para aumentar a resistência ao fogo dos perfis em aço, tanto colunas
quanto vigas.
Figura 38 - Proteção de elementos estruturais
em aço executada com placas.

Fonte: Association for Fire Protection (2010).
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As referências às práticas da construção a seco, relatadas no capítulo 3, são
os precursores para novas propostas na construção de vedações verticais,
tipificando claramente a vedação composta por placas leves.
A vedação vertical que envelopa a edificação pode contribuir fortemente para
a evolução e propagação de um incêndio. As fachadas leves podem receber as
placas como elemento protetor, em composições mistas com painéis conforme
exemplificado na Figura 39.
Figura 39 - Vedação externa utilizando placas de
silicato de cálcio

Fonte: Promat Asia (2014).

No caso específico do LSF (light steel frame), as vedações externas podem
receber as placas de silicato de cálcio em conjunto com cimentícias, OSB ou outros
elementos de fechamento com o objetivo de proteção dos elementos estruturais em
aço, ampliando o tempo de resistência ao fogo, já que sob a ação da alta
temperatura a estrutura perde rapidamente sua resistência mecânica.
Shafts: assim denominados os elementos de proteção e fechamento de vãos
de serviços e instalações tanto horizontais quanto verticais, as placas em silicato de
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cálcio podem ser aplicadas como contra-paredes ou fechamentos, resguardando
instalações e passagens entre pavimentos, podendo contemplar áreas de acesso ou
não para manutenção.
Forros: como elemento de compartimentação vertical, exerce papel de grande
importância na inibição da propagação do fogo, podendo incluir a proteção a lajes e
estruturas, onde há necessidade de se ampliar o TRF que o próprio sistema oferece,
como é o caso de lajes em concreto ou em steel deck (Figura 40)

Figura 40 - Forro para proteção de vigas em aço e laje de
concreto.

Fonte: Promat International (2017).

Dutos: Pode ser executados em placas de silicato de cálcio como uma caixa
auto-portante como ilustrado na Figura 41. O conjunto é sustentado por barras
roscadas e perfis aparafusados e são aplicáveis a dutos de fumaça, exaustão, dutos
para cabos e ar-condicionado, etc.
A observância é que, no caso específico dos dutos, o projeto pode demandar
placas de densidade média e maiores espessuras em função da necessidade de
isolamento térmico pelas altas temperaturas e pressão dos gases.
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Figura 41 - Duto de fumaça executado em placas
especiais de silicato de cálcio.

Fonte: Promat International (2017).

Obras de infraestrutura: a aplicação das placas de silicato de cálcio tem a
função de proteção contra propagação do fogo e isolamento térmico em túneis e
instalações industriais, equipamentos e fornos.
A multifuncionalidade e flexibilidade das aplicações das placas em silicato de
cálcio de alta densidade podem contribuir fortemente nos projetos, pois formam
subsistemas que incrementam o desempenho de outros materiais.
No mais, a preocupação com a segurança afeta todos indistintamente e deve
ser implementada desde a concepção do projeto, passando pelos materiais
empregados, as instalações corretamente executadas, incluindo operações e
manutenção preventiva e corretiva. As tratativas relativas ao tema são partes
integrantes da estratégia e planejamento de qualquer projeto com o propósito de
evitar os custos humanos, sociais e patrimoniais decorrentes de um incêndio.
Todo esse cenário compõe o trabalho e a evolução da engenharia em favor
da vida humana.
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ANEXO A - TABELA DE DESEMPENHO DO SISTEMA CONSTRUTIVO DRYWALL
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(Continua).
(Conclusão).

Fonte: NBR 15758 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009).

