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RESUMO

O presente trabalho inicialmente aborda as questões de normalização e
regulamentação técnica no Brasil, no que se refere aos ensaios de resistência ao
fogo dos elementos de construção. Por meio de um levanto bibliográfico das
metodologias e normas de ensaio de resistência ao fogo internacionais foi realizado
uma análise qualitativa para determinar uma correlação entre a classificação de
resistência ao fogo utilizada no meio técnico brasileiro com as classificações
internacionais. Por meio da ferramenta de árvore de decisão, foi constatado que a
classificação europeia de resistência ao fogo é a mais adiantada na maneira de
apresentar os resultados obtidos nos ensaios. Considerando que o Brasil necessita
de uma atualização do escopo de normalização na área de segurança contra
incêndio, este estudo propõe uma nova classificação de resistência ao fogo,
harmonizada entre os ensaios e que seja abrangente a todos os elementos
construtivos nacionais, com resultados que possam ser compreensíveis na
comunidade técnica internacional.

Palavras Chaves: Resistência ao Fogo; Classificação; Elementos Construtivos;
Normalização.

ABSTRACT
Proposal of classification of fire resistance of constructive elements in Brazil.
The present work initially addresses the questions of standardization and
technical regulation in Brazil, regarding the tests of resistance to fire of the elements
of construction. A qualitative analysis was carried out to determine a correlation
between the fire resistance classification used in the Brazilian technical environment
and the international classifications by means of a literature review of international
fire resistance testing methodologies and standards. Through the decision tree tool, it
was verified that the European classification of fire resistance is the most advanced
in the way of presenting the results obtained in the tests. Considering that Brazil
needs an update of the scope of standardization in the area of fire safety, this study
proposes a new classification of fire resistance, harmonized between the tests and
that is comprehensive to all the national constructive elements, with results that can
be understandable in the international technical community.

Keywords: Fire resistance; Classification; Constructive Elements; Normalization.
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1 INTRODUÇÃO
A segurança contra incêndio no Brasil voltou a ficar em evidência devido aos
grandes sinistros ocorridos na última década, como por exemplo: o incêndio do
edifício Wilton Paes de Almeida em São Paulo, ocorrido em 2018; a Boate Kiss na
cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul, em 2013; e o Terminal da Alemoa, em
2015, em Santos-SP e tantos outros incêndios de grandes proporções e
incessantemente notificados, que aconteceram em várias cidades do país.
O que há de comum entre essas ocorrências, de acordo com estudos
realizados que foram selecionados durante o presente texto, são falhas na
segurança contra incêndio. Seja por negligência e imperícia na escolha dos
materiais de acabamento e revestimento, ou por falhas nos acionamento dos
sistemas de combate, e ainda, por situações em que os sistemas de
compartimentação não funcionaram porque não atendiam os requisitos mínimos
presentes nas normas técnicas nacionais, legislações e instruções técnicas vigentes
nos estados.
Conforme Berto (1991), os sistemas de proteção passiva devem dificultar o
início da ação do fogo e, também devem manter o incêndio limitado ao seu local de
origem para que não se alastre pelas demais áreas das edificações.
O presente trabalho analisou como são classificados, atualmente, a resistência
ao fogo dos elementos construtivos de edifícios no Brasil e em países da Eurásia,
África, América do Norte e Oceania, e propôs um novo método de classificação que
atenda simultaneamente a esses mercados, a partir dos critérios analisados durante
os ensaios de Resistência ao Fogo.
1.1

Estado da Arte das legislações nacionais de Segurança Contra Incêndio
No Brasil não existem legislações federais específicas sobre os elementos e

sistemas construtivos, no que tange à segurança contra incêndio, limitando-se à
Lei n.º 13.425, as diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a
incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de
público (FERNANDES; SOARES; NISHIOKA, 2017) . Os estados da União deixam a
cargo dos Corpos de Bombeiros os assuntos referentes à segurança contra
incêndio. Os Corpos de Bombeiros, possuem, dentre suas atribuições, a
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incumbência de elaborar os decretos e instruções técnicas, ou chamadas
normativas, contemplando as informações necessárias para que cada tipologia de
edificação esteja adequada e segura, levando em consideração as peculiaridades de
seus locais de atuação e as normas técnicas nacionais e internacionais disponíveis.
Após as avaliações de projeto e visitas às edificações é emitido o documento
de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), ou seja, cada edificação que
possuir este documento de maneira regular, está apta para receber as funções para
a qual foi projetada e, caso haja a mudança da natureza da ocupação, adequações
deverão ser feitas para acomodar as novas propostas de projeto e novo AVCB será
necessário para garantir a continuidade das operações e utilização do edifício. Esta
documentação possui prazo de validade, portanto, essas vistorias também visam
garantir que o edifício mantenha os padrões de segurança exigidos.
No estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros publicou em 2018 as
Instruções Técnicas (IT’) nº 08 e nº 09 referentes à resistência ao fogo dos
elementos de construção e para as compartimentações verticais e horizontais. Para
os elementos construtivos, o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) é
determinado por meio de métodos de ensaios normalizados e dos relatórios dos
ensaios de resistência ao fogo. É possível, ainda, avaliar se o sistema construtivo
atende às determinações técnicas e legais para o uso e ocupação do edifício. Tais
documentos norteiam os projetistas sobre os parâmetros que devem ser adotados
em seus projetos para que os sistemas construtivos atendam às exigências de
segurança do estado de São Paulo.
Outros estados do Brasil também adotam as Instruções Técnicas do estado
de São Paulo, por considerarem que estes documentos são aplicáveis à sua
localidade.
1.2

Estado da Arte – Normalização Nacional de Segurança Contra Incêndio.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui uma comissão

específica para a segurança contra incêndio, o “Comitê Brasileiro de Segurança
contra Incêndio” (CB-24), composto por 16 subcomissões em atividade (TOMINA,
2017), que se dedicam aos temas relacionados à fabricação de produtos e
equipamentos relacionados ao segmento, instalação e projetos de prevenção e
combate a incêndio, análise e avaliação de desempenho e reação ao fogo de
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materiais, produtos e sistemas dentro dos ambientes e relacionados a ele e planos
de emergência e seus desdobramentos.
O Ministério das Cidades, por meio do Sistema Nacional de Avaliação
Técnica (SINAT) auxilia na avaliação de desempenho sistemas construtivos
inovadores,

incluindo os ensaios de reação ao fogo e resistência ao fogo dos

sistemas construtivos inovadores, para que não haja entraves técnicos e jurídicos
para as novas tecnologias na engenharia.
Os processos de certificação dos produtos são também grandes aliados na
garantia da qualidade dos materiais, porém, nos componentes construtivos, apenas
as portas corta-fogo passam por processos de certificação, com auditorias na linha
de montagem e ensaios periódicos dos produtos.
1.3

Estado da Arte - Diretrizes para a Segurança Contra Incêndio por meio de
proteção passiva: Elementos Estruturais e Elementos de Vedação.
Os elementos de construção que compõe a estrutura do edifício, devem

atender aos requisitos de integridade e estanqueidade ao fogo, por tempo suficiente
para possibilitar a fuga segura dos usuários da edificação, com condições de garantir
que as operações de combate ao incêndio sejam realizadas e minimizados os danos
adjacentes à infraestrutura pública.
Os sistemas de compartimentação destinam-se a impedir a propagação do
incêndio entre os ambientes do edifício e entre edificações. A compartimentação
pode ser executada pelo sistema construtivo adotado na concepção arquitetônica e
também com o auxílio de materiais e produtos nos vãos de passagem de cada
parede e laje com esta função. As compartimentações podem ser divididas em dois
grupos: compartimentações horizontais e compartimentações verticais.
1.3.1 Compartimentação Vertical
A compartimentação vertical, é um sistema que impede a propagação do
incêndio entre pavimentos dos edifícios, de modo que os usuários consigam utilizar
as saídas de emergência sem o risco de enfrentar à ação do fogo. Segundo a
Instrução Técnica nº 09 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo a
compartimentação vertical é exemplificada pelos seguintes elementos construtivos:
a) entrepisos corta-fogo;
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b) paredes para enclausurar escadas, poços de elevadores e monta-cargas;
c) portas de elevadores e portas de saída de emergência das escadas;
d) selos corta-fogo (proteção das prumadas de instalações de serviços);
e) registros corta-fogo (dampers);
f) selagem perimetral;
g) cortinas corta-fogo.
Esses elementos devem impedir o avanço do incêndio por tempo determinado,
de acordo com a altura e ocupação de cada edifício.
1.3.2 Compartimentação Horizontal
A compartimentação horizontal é um sistema que impede a propagação do
incêndio entre ambientes dos edifícios, mantendo o fogo em seu local de origem, de
modo que os demais ambientes do pavimento fiquem seguros tempo suficiente para
o abandono dos usuários e para a tomada de medidas possíveis de combate ao
incêndio dentro da edificação, segundo as instruções técnicas, a compartimentação
horizontal pode ser exemplificada pelos seguintes elementos construtivos:
a) paredes corta-fogo;
b) portas corta-fogo de unidades autônomas ou antessalas, desde que sejam
instaladas em paredes corta-fogo;
c) vedadores e selos corta-fogo (proteção das prumadas de instalações de
serviços horizontais);
d) registros corta-fogo (dampers) e cortinas corta-fogo;
Assim como no item anterior, esses elementos devem impedir o avanço do
incêndio, por tempo determinado de acordo com a altura e ocupação de cada
edifício. O tempo utilizado como referência para verificar o atendimento desses
sistemas é chamado de Tempo Requerido de Resistência ao fogo.
1.3.3 Tempo Requerido de Resistência ao Fogo
É a capacidade que o elemento construtivo tem de suportar à ação do fogo,
que é definido como o tempo mínimo (descrito em minutos) que o corpo de prova
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deve resistir quando sujeito ao incêndio-padrão, especificado na Instrução Técnica
nº 08 do Corpo de Bombeiros e na norma NBR14432: 2001 .
Segundo Berto (1991), o método internacionalmente aceito para projetar os
elementos de compartimentação leva em conta os valores dos resultados
determinados nos ensaios de resistência ao fogo. A partir das características do uso
e ocupação do edifício e dos resultado dos ensaios é possível verificar se o sistema
construtivo atende à classe de TRRF exigida.
Atualmente, as normas e instruções técnicas apresentam os valores mínimos
de TRRF que uma edificação necessita, bastando apenas o detentor da tecnologia
ensaiar o produto ou sistema construtivo para verificar se eles atendem aos
requisitos exigidos pelos órgãos certificadores ou avaliadores.
O valores medidos nos ensaios para a determinação do TRRF independe do
material estrutural utilizado no edifício, mas estabelecem as condições a serem
atendidas pelos elementos construtivos. As tabelas a seguir, apresentam valores de
TRRF mínimos exigidos em função das características e altura dos edifícios mais
comuns.
TABELA 1 – (TRRF), em minutos (NBR14432: 2001).
Altura das Edificações (metros)
Ocupação/Uso
h≤6

6 < h ≤ 12

12 < h ≤ 23

23 < h ≤ 30

h > 30

Residências

30

30

60

90

120

Hotéis

30

60

60

90

120

Supermercados

60

60

60

90

120

Escritórios

30

60

60

90

120

Shoppings

60

60

60

90

120

Escolas

30

30

60

90

120

Hospitais

30

60

60

90

120

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da norma ABNR NBR 14432:2001.
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TABELA 2 – (TRRF), em minutos (IT/08: 2018 – Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo).
Altura das Edificações (metros)
Ocupação/Uso
30 < h ≤ 80

80 < h ≤ 120

120 < h ≤ 150

150 < h ≤ 180

Residências

120

120

150

180

Hotéis

120

150

180

180

Supermercados

120

150

150

180

Escritórios

120

120

150

180

Shoppings

120

150

150

180

Escolas

120

120

150

180

Hospitais

120

150

180

180

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da Instrução Técnica N° 08.

1.4

Laboratórios de ensaios de Segurança Contra Incêndio no Brasil.
Atualmente, o Brasil possui dois laboratórios com competências para a

realização dos ensaios de resistência ao fogo para atender ao mercado: O
Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões (LSFEx), do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e o Instituto Tecnológico em
Desempenho e Construção Civil (ITT – Performance), localizado no estado do Rio
Grande do Sul. Ambos os laboratórios dispõe de fornos para a execução dos
ensaios de resistência ao fogo nos elementos construtivos conforme exigido pelas
normas técnicas nacionais. No presente trabalho, teve como premissa apenas do
LSFEx, por ser o laboratório em que será desenvolvido o estudo dos ensaios.
O primeiro estudo no IPT sobre o tema, ocorreu no ano de 1949, divulgado
por meio da Revista Politécnica, um artigo intitulado “Efeitos de incêndio da estrutura
em concreto armado de um grande edifício em construção”, referente a análise de
um incêndio ocorrido durante a construção de uma unidade do Banco do Brasil no
ano de 1947, dando início a divulgação das pesquisas sobre o efeito do incêndio nas
estruturas.
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Fotografia 1 - Vista parcial da estrutura do Banco do Brasil após o incêndio

Fonte: MOLINARI, Gilberto (1949)

No ano de 1979, em função da demanda da sociedade, o IPT inaugurou as
atividades laboratoriais na área de segurança contra incêndio, com a construção do
Laboratório de Segurança ao Fogo e em 2013, a capacidade laboratorial foi
ampliada para analisar também a área de explosões. O Laboratório de Segurança
ao Fogo e a Explosões do IPT possui dois fornos para avaliar os sistemas
construtivos em escala real, sendo um forno vertical e um horizontal.
O forno vertical é capaz de ensaiar elementos estruturais e de vedação com
2,70 metros de largura e 2,80 metros de altura, além das portas de saídas de
emergência e de unidades autônomas, portas de elevadores e dampers também são
ensaiados com frequência pelo laboratório. O forno está apto para submeter os
corpos de prova às curvas de incêndio descritas na norma ISO 834, utilizada para
ambientes com predominação de materiais celulósicos e a curva HC1, para
ambientes com materiais hidrocarbonetos especificada no Eurocode 1.

1

Curva de hidrocarboneto – HC: desenvolvida para incêndios químicos, contemplando incêndios em
indústrias offshore e petroquímicas; contudo, tal curva também é utilizada para túneis rodoviários e
para estruturas abrangidas pelo Eurocode 1.
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Fotografia 2 – Parede de alvenaria para o ensaio de resistência ao fogo no forno
vertical.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2017)

O forno horizontal, é de menores dimensões e a maioria dos ensaios
realizados são para avaliações de selagens corta-fogo ou sistemas de forros, mas
também atende a indústria naval com ensaios em decks e em válvulas fire-safe.
Fotografia 3 – Forno horizontal do LSFEx.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2017)
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1.5

Justificativa
Em função da necessidade de atualização do escopo normativo técnico na

linha de pesquisa de segurança contra incêndios para abranger as demandas
recentes do mercado, com o surgimento de novas soluções de sistemas de proteção
passiva e classificar os produtos que ainda não foram normalizados, que necessitam
passar por ensaios laboratoriais para a determinação do provável TRRF. Para tanto
é necessário a harmonização dos resultados obtidos nos ensaios de Resistência ao
Fogo.
1.6

Objetivo
O objetivo do presente trabalho é gerar uma nova adequação das classes de

resistência ao fogo apresentadas na normalização brasileira, a fim de harmonizar os
resultados obtidos nos ensaios realizados com os mais reconhecidos no meio
técnico internacional, considerando a maneira como é apresentada a classe de
resistência ao fogo dos elementos construtivos, conforme a comprovação do
desempenho nos ensaios de resistência ao fogo
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2 METODOLOGIA
O presente trabalho estudou normas de ensaios, métodos classificação de
resistência ao fogo adotados no Brasil, América do Norte e em países da Eurásia e
Oceania, e selecionou uma metodologia de classificação mais adequada ao Brasil
com harmonização das classes de resistência ao fogo existentes sem que houvesse
alterações significativas nos métodos de ensaio (evitando a geração coeficientes de
interpolação e análises de incertezas), foi adotada a ferramenta de análise de risco,
a árvore de decisão como ferramenta à análise qualitativa dos critérios de estudo.
Para Lees (1996), as análises qualitativas, em geral, tem como principal
objetivo determinar eventos ou sequência de eventos indesejáveis, permitindo a
detecção de equívocos e auxiliando na definição de estratégias para controles
complementares, diferente dos métodos quantitativos, que buscam valorar todos os
elementos dos projetos.
Ao criar o modelo da árvore de decisão, segundo Oliveira (2004), as opções
não podem ser escolhas simples entre duas alternativas, mas entre alternativas que
possam ou permitam uma decisão futura, seguida de revelação de informações.
Desta forma, as opções mais viáveis serão determinadas entre classificações
que permitam verificar maiores detalhes dos resultados obtidos nos ensaios em
comparação com o método de classificação de resistência ao fogo utilizado
atualmente no Brasil.
2.1

Estruturação do Problema
O presente trabalho tem como ponto de partida o fato que o meio técnico tem

dificuldade de entendimento dos procedimentos de execução dos ensaios, bem
como a intepretação de seus resultados, este fato gera risco a todos, como por
exemplo: exigências inexequíveis ou aplicações equivocadas dos elementos
construtivos. Portanto, apresentar uma forma didática de compreensão dos
resultados de ensaio, que estejam de acordo com as avaliações técnicas utilizadas
ao redor do mundo, é fundamental neste momento.
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2.2

Etapas do trabalho
O presente trabalho adotou as atividades apresentadas na Figura 1 para

abordar o tema de estudo.
Figura 1 - Etapas do trabalho

Revisão Bibliográfica
(inicial ou nova)

Classificação dos
elementos
construtivos por
meio dos resultados
dos ensaios

Análise dos resultados de ensaio
de Resistência ao Fogo

1

•Análise inicial (estudos)

2

•Correlação possível entre os resultados de ensaios já realizados e as classes de
resistência ao fogo

3

•Levantamento bibliográfico de normas internacionais de ensaio e suas classes de
resistência ao fogo

4

•Análisar os resultados de ensaio de Resistência ao Fogo sob o ponto de vista de
normas internacionais

5

•Seleção outro complemento à classificação brasileira de resistência ao fogo por meio
de ferramenta de análise de risco (árvore de decisão)

6

•Proposta de adaptar o método nacional de classificação de Resistencia ao fogo para o
novo método, via revisão bibliográfica

7

•Propor nova classificação nacional de resistência ao fogo

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Após a delimitação do escopo do trabalho, em comparar as metodologias de
classificação de resistência ao fogo, conforme os resultados obtidos nos ensaios,
foram necessários a elaboração destas sete atividades complementares e
interdependentes, de modo que a análise por meio da ferramenta árvore de decisão
a nova classificação fosse validada tecnicamente.
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3 ANÁLISE INICIAL
O estudo teve início com as análises das normas que adotam a mesma curva
de incêndio padronizado, proposta pela norma ISO 834, para materiais celulósicos,
que é adotada ou incorporada em normas europeias e/ou pelo Eurocode (HOLICKÝ
et al, 2005), assim como nas normas chinesas (WU; CHOW, 2013), indianas
(BALAJI; NAGARAJAN; PILLAI, 2015), japonesas (CHIJIIWA et al., 1993) e
(SAKUMOTO et al., 1992), neozelandesas (THE MINISTRY OF BUSINESS,
INNOVATION AND EMPLOYMENT, 2017), canadenses (SU, 2018), australianas
(ARIYANAYAGAM; MAHENDRAN, 2015), sul africanas (WALLS; BOTHA, 2016) e
também nos países membros da Asociación Latinoamericana de Laboratorios de
Ensayos de Fuego (ALLEF).
A Figura 2 exemplifica a relação de países pesquisados que utilizam curvas
de incêndio padronizadas.
Figura 2 - Mapa mundi das normas estudadas

Fonte: Elaborado pelo Autor
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O segundo aspecto abordado na comparação das normas de resistência ao
fogo, foi a medição de temperatura na face não exposta ao fogo do corpo de prova
durante o ensaio de resistência ao fogo. O posicionamento dos dispositivos para a
tomada da temperatura e pressão interna do forno variam conforme o elemento a ser
ensaiado, porém os valores para aprovação do corpo de prova nos critérios de
isolamento térmico, são equivalentes (aumento em 140 °C na média e 180 °C em
qualquer ponto isolado de medição).
Figura 3 - Curvas de Incêndio Padronizadas

Fonte: Adaptado de WU; CHOW (2013)

Com estes dois primeiros aspectos levantados, já foi possível criar o modelo
da árvore de decisão, conforme a Figura 4, e excluir as alternativas mais óbvias, que
são as normas que aplicam curvas padronizadas distintas, como por exemplo a
ASTM E 119.
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Harmonizadas

Figura 4 - Modelo da árvore de decisão

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Também foi considerada a maneira como é apresentada a classe de
resistência ao fogo dos elementos construtivos, conforme a comprovação do
desempenho nos ensaios de resistência ao fogo, e foi constatado que a
classificação europeia de resistência ao fogo demonstra de maneira didática cada
critério que o elemento construtivo possui, possuindo mais etapas no processo de
classificação, levantando critérios complementares, conforme apresentado no
modelo da árvore de decisão.
Por meio das Euroclasses de resistência ao fogo, o projetista é capaz de
conhecer as características do corpo de prova ensaiado e decidir se a aplicação do
elemento construtivo é adequada ao uso e ocupação da edificação e comparar o seu
desempenho com os demais elementos presentes no projeto de proteção passiva.
Ao ser abordado os critérios de classificação brasileiros e as Euroclasses,
conforme as etapas descritas na Figura 1, constatou-se que não é possível
correlacionar integralmente as duas metodologias de classificação, devido à
variedade de ensaios, e desta forma serão correlacionados para o cumprimento do
objetivo deste trabalho, apenas os ensaios e classificações que estão em
conformidade com a realidade brasileira atual, e que abra a possibilidade para
atender os novos produtos que estão adentrando no mercado nacional.
3.1

Aspectos abordados na análise comparativa
A proposta de classificação será inspirada nas classes europeias de

resistência ao fogo, baseada na norma EN 13501- 2:2016 - Fire classification of
construction products and building elements – Part 2: Classification using data from
fire resistance tests, excluding ventilation services, porém estruturadas em normas
nacionais.
A norma EN 13501- 2, possui em seu escopo seis grupos de elementos para
classificar o desempenho quanto a resistência ao fogo, e estes grupos são:
a) Elementos estruturais sem função de separação dos ambientes
(elementos sem as propriedades de compartimentação, como vigas,
colunas, escadas, balcões, pisos, passarelas e telhados);
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b) Elementos estruturais com função de separação entre os ambientes,
envidraçados

ou

não,

serviços

e

acessórios

(paredes,

lajes,

mezaninos, etc.);
c) Produtos

e

sistemas

para

proteger

elementos

construtivos

(revestimentos para estruturas metálicas, por exemplo);
d) Elementos sem função estrutural com função de separação entre os
ambientes (Paredes de vedação, fachadas, paredes externas, pisos
elevados, portas e persianas de incêndio e seus dispositivos de
fechamento, portas de controle de fumaça, sistemas de transporte e
seus fechamentos, selagens, juntas, dutos e poços de serviço e
chaminés);
e) Revestimento de parede e teto com capacidade de proteção contra
incêndio (aumentar o TRRF do elemento);
f) Portas e vedores, automáticos ou não.
No Brasil, as classes de resistência ao fogo são determinadas com base em
ensaios específicos, cujas normas são inerentes à aplicação do elemento
construtivo, e por esta razão, por mais que seus critérios de avaliação sejam
semelhantes, conforme será demonstrado a seguir, há diferenças na nomenclatura
de suas classes.
Para quase todas as situações listadas anteriormente há uma norma brasileira
diferente, que no final, chegam às mesmas conclusões, cujas diferenças são às
normas utilizadas como referência para a execução dos ensaios. Os aspectos que
serão abordados nesta etapa do trabalho será conforme o fluxograma metodológico
representado na Figura 6, a seguir:
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Figura 6 – Análise Comparativa dos elementos construtivos.
Após a realização de ensaios, existem lacunas na ABNT em classificar os
elementos.
Levantamento de dados secundários (pesquisa bibliográfica)

Definição do Elemento
Norma de ensaio brasileira (ABNT) NBR)

Norma de ensaio europeia (EN)

Critérios de avaliação

Critérios de avaliação

para Classificação (ABNT NBR)

para Classificação (EN 13501-2)

É semelhante
à
EN 13501-2?

Não

É
semelhante à
ABN NBR
“específica”?

Sim

Sim

Não

Proposta de
Classificação
É possível

Sim

Semelhante

adaptar?

Não é compatível com
a realidade brasileira
(Objeto para estudos
futuros)

Não

Objeto para estudos
futuros
Conclusão

Fonte: Elaborado pelo autor

FIM
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4 REFERÊCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Este capítulo é dedicado à uma descrição mais detalhada sobre as
legislações, normas e práticas laboratoriais realizadas no Brasil e na União
Europeia, realizado por meio de levantamento bibliográfico, com a finalidade de
demonstrar, as semelhanças entre as normas técnicas nacionais e internacionais
referentes à resistência ao fogo dos elementos de compartimentação e os ensaios
laboratoriais.
Muitas das semelhanças podem ser justificadas pelo fato de que os
equipamentos para a realização dos ensaios de resistência ao fogo construídos no
país foram inspirados nos equipamentos da Europa, e como consequência, a
elaboração das normas técnicas não poderiam estar distantes do raciocínio europeu
de avaliação de seus sistemas construtivos, contudo a versão da norma mais antiga
que trata do assunto no Brasil, é datada de 1980, e quase quatro décadas depois,
com o surgimento de novas tecnologias na área de segurança contra incêndio e
modernização dos edifícios e seus sistemas de compartimentação, divergências
entre a metodologia de interpretação dos resultados ainda são poucas, porém, como
foi justificado anteriormente, a necessidade de harmonização entre todas as normas
nacionais já é necessária e para tanto, um novo levantamento sobre como são os
ensaios e como é a conclusão de cada um deles e compará-los com o que a União
Europeia tem publicado recentemente nos mesmos moldes, é uma alternativa para
equiparar

e

atualizar

as

metodologias

de

avaliação

dos

sistemas

de

compartimentação como proteção passiva.
4.1

Legislação Europeia
A Comissão das Comunidades Europeias (CEE) publicou no Jornal das

Comunidades Europeias (JOCE), em 21 de dezembro de 1988, a Diretiva do
Conselho 89/106/CEE referente à necessidade de harmonização das legislações e
normalizações dos produtos da construção civil na Europa, levando em
consideração, como um dos requisitos essenciais, a segurança contra incêndio.
Esse documento visa facilitar os processos de comunicação entre os órgãos
certificadores, deixando a cargo do Comitê Europeu de Normalização (CEN) e do
Comitê Europeu de Normalização Electrotécnica (CENELEC) a responsabilidade de
elaboração de normas comuns à comunidade europeia e certificação, visando a
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importação e exportação, garantindo a qualidade e segurança dos produtos,
materiais e obras de engenharia.
Em 3 de maio de 2000, a Decisão 2000/367/CE, foi publicada no JOCE, um
documento que faz referência apenas à classificação quanto à resistência ao fogo
dos elementos construtivos e obras de engenharia na Comunidade Europeia, e por
fim, em 27 de agosto de 2003 foi publicado, também no JOCE a Decisão
2003/629/CE, que altera o documento anterior, atualizando símbolos, nomenclaturas
e estendendo os processos de classes de resistência ao fogo para outros elementos
de compartimentação.
A partir destes documentos, cada país pode gerar suas próprias exigências,
como por exemplo, Portugal, por meio do Decreto-Lei número 224/2015 que
apresenta as tabelas que definem as classes de resistência ao fogo, conforme o
desempenho dos produtos e sistemas construtivos ensaiados, que estão
harmonizados com as normas técnicas. O Decreto-Lei nº 224/2015 também
classifica as edificações conforme o risco e ocupação, fomentando também as
melhores práticas de fiscalização das edificações e o auxilio dos novos projetos a
partir da data de publicação. Nos demais países da Europa, a análise comparativa
entre as legislações já são objetos de estudos para que haja uma harmonização nas
exigências (SHERIDAN; MEIJER; VISSCHER, 2003).
4.2

Normalização Europeia
Após a oficialização da Comunidade Europeia para a necessidade de

harmonização das normas de classificação quanto à resistência ao fogo, o Comitê
Europeu de Normalização (CEN), elaborou uma norma europeia, traduzida como
norma EN 1363-(1,2,3), para estabelecer os métodos de ensaio que permitem
determinar a resistência ao fogo dos elementos da construção, no âmbito da União
Europeia, para eliminar assim as barreiras que existiam no espaço do mercado
único.
Segundo Jesus (2015), a norma EN 1363-1 é o procedimento de ensaio geral
para os elementos de compartimentação de edifícios, sendo que as normas
subsequentes abrangem as especificidades de cada elemento construtivo e
posteriormente, foi publicada a norma BS EN 13501-2, referente apenas à
classificação dos sistemas construtivos quanto à resistência ao fogo.
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Atualmente a norma EN 13501-2:2016 é a norma responsável pela
classificação dos sistemas construtivos e produtos da construção civil, no que tange
a resistência ao fogo destes elementos de proteção passiva.
4.3

Euroclasses de Resistência ao Fogo.
A norma EN 13501-2, classifica o desempenho da resistência ao fogo dos

elementos construtivos, conforme sua performance nos ensaios. Estas classes são
de acordo com o tempo em que o material este submetido ao ensaio, como também
as características que dependem das regulamentações nacionais e podem ser
especificadas sob certas condições para certos elementos.
4.3.1 Elementos estruturais – Classe R
A classe “R” é destinada aos elementos que são projetados para suportar as
cargas de utilização do edifício, ou seja, as vigas, pilares, colunas, lajes e paredes
com função estrutural. Conforme descrito na norma, os critérios são para avaliar um
colapso iminente da estrutura, que variam em função do tipo de elemento
construtivo, que devem ser:
a) Para elementos carregados por flexão, com taxa de deformação (taxa
de deflexão) e um estado limite para a deformação real (deflexão);
b) Elementos carregados axialmente, com taxa de deformação e um
estado limite para a deformação real;
c) Para pisos elevados, os critérios acima não se aplicam. A falha da
capacidade estrutural é considerada quando o corpo de prova perder a
capacidade de suportar a carga aplicada, isto é, quando o próprio piso
ou um dos seus elementos de suporte entraram em colapso.
Portanto, para enquadrar um elemento construtivo na classe “R”, deve-se
conhecer quais são as taxas de deformação permitidas para cada situação, com o
elemento submetido ao carregamento durante o ensaio.
4.3.2 Estabilidade ou Integridade – Classe E
A classe “E” é capacidade de estanqueidade ao fogo que o elemento
construtivo possui, ou seja, durante o ensaio, o corpo de prova será submetido à
uma de suas faces ao incêndio padrão e na face oposta, o corpo de prova deverá
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permanecer íntegro, e para avaliar este critério são analisados três aspectos
primordiais:
a) Rachaduras ou aberturas em excesso de dimensões determinadas;
b) Ignição de uma almofada de algodão;
c) Sustentação de chamas no lado não exposto ao fogo.
A integridade deve ser determinada por todos os três critérios durante o teste,
e a almofada de algodão é aplicada por 30 s ou até que se ignize, e caso ocorra a
ignição do algodão, ele é retirado e o teste pode ser interrompido ou continuar até
que os demais aspectos sejam excedidos, desde que haja condições de segurança
no ambiente de teste.
A falha do critério de capacidade de carga (classe “R”) também deve ser
considerada como falha de integridade.
A classificação para a integridade “E” deve ser de acordo quando o elemento
também é classificado para Isolamento Térmico (classe “I”). Quando um elemento é
classificado tanto para integridade quanto para isolamento térmico, o valor da
integridade é aquele determinado por qualquer um dos três aspectos que falhar
primeiro. Quando um elemento é classificado sem uma classificação de isolamento
térmico (para as classificações E ou RE), o valor da integridade é determinado pelo
tempo (em minutos) até a falha da primeira ocorrência.
4.3.3 Isolamento Térmico – Classe I
O isolamento térmico é a capacidade que um elemento construtivo submetido
ao ensaio de resistência ao fogo, para atender á classe “E”, tem de evitar a
transferência de calor para a face oposta ao fogo. A proposta é que este sistema
funcione como uma barreira ao calor e que a elevação da temperatura na face não
exposta ao fogo não seja suficiente para a ignição de qualquer material próximo, e
evitar que os usuários do edifício sofram queimaduras graves caso eventualmente
entrem em contato direto com elemento (como por exemplo as paredes de uma rota
de fuga).
Os critérios para enquadrar o elemento construtivo nesta classe são:
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a) Aumento médio da temperatura na face não exposta ao fogo limitada
em 140 °C acima da temperatura média inicial;
b) Aumento máximo da temperatura em qualquer ponto limitado à 180 °C
acima da temperatura média inicial.
No caso de elementos com pequenas superfícies (como juntas seladas), o
conceito de elevação média da temperatura é irrelevante e o isolamento térmico
deve ser avaliado apenas com base no ponto máximo.
A falha de qualquer critério de carregamento ou integridade também deve
significar falha no isolamento térmico, independentemente dos limites específicos de
temperatura de isolamento térmico excederem.
4.3.4 Classes adicionais
O método de classificação indicado pela EN 13501-2, também prevê critérios
adicionais de classificação dos sistemas de compartimentação, levando em
consideração a peculiaridade dos elementos construtivos e as necessidades de
aplicação de cada um deles:
1. Classe “W” – Radiação: é a habilidade do elemento construtivo de
resistir à exposição ao fogo em apenas uma face, de modo a reduzir a
o calor radiado através do elemento ou da sua superfície não exposta
aos materiais adjacentes. O elemento também pode precisar proteger
as pessoas nas imediações. Um elemento que satisfaça o critério de
isolamento térmico “I”, também é considerado como satisfazendo o
requisito “W” pelo mesmo período. Para esses elementos, a
classificação deve ser dada pelo tempo em que o valor máximo da
radiação, medido conforme especificado no corpo de prova, não
exceda um valor de 15 kW/m²;
2. Classe “M” – Ação Mecânica: é a capacidade do elemento para
suportar um impacto, representando o caso em que a falha estrutural
de outro componente em um incêndio cause impacto sobre o elemento
em questão. O elemento está sujeito ao impacto da força predefinida
logo após o tempo para o período de classificação R, E e/ou I
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desejado. O elemento deve resistir ao impacto sem prejuízo da
performance para ter a classificação complementada por M.
3. Classe “C” – Fechamento automático: é a capacidade que uma porta,
damper,

janela

ou

cortina,

que

estando

aberta,

irá

fechar

completamente em sua armação e engatar qualquer dispositivo de
trava que possa ser montado, sem intervenção humana, por energia
armazenada. Aplica-se aos elementos normalmente mantidos fechados
e que devem fechar automaticamente após cada abertura. Também se
aplica a elementos geralmente mantidos abertos que devem fechar em
caso de incêndio e a elementos operados mecanicamente que também
devem fechar em caso de incêndio. A classe adicional “C” também
pode variar de C0 até C5 conforme a frequência de utilização do
elemento construtivo, em que C0 é sem performance definida, e C5
quando o produto está sujeito ao uso muito frequente.
4. Classe “S” – Estanqueidade à fumaça: é a capacidade do elemento de
reduzir ou eliminar a passagem de gases ou fumaça de um lado do
elemento para o outro. A classe “S” é considera estanque à fumaça
apenas à temperatura ambiente e “S200” à temperatura ambiente e a
200 ° C, semelhante à classificação Sm usada na EN 1634-3:2004.
5. Classe “K” – Proteção contra incêndio: considerada como a capacidade
que um material de revestimento ou cobrimento (aplicado sobre
parede, forro ou telhado) proporcione ao substrato em que foi aplicado
proteção contra ignição, carbonização e outros danos por um período
de tempo especificado. Esta classe pode ser especificada como classe
“K1” para um período de 10 minutos, cujos substratos possam ser
materiais com densidade de (680 ± 50) kg/m³ e espessura de
(19 ± 2) mm, representado todos os materiais com uma densidade
superior a 300 kg/m³ atrás do substrato; ou um material com uma
densidade inferior a 300 kg/m³ (um material de baixa densidade), com
uma espessura de pelo menos 50 mm, que represente um material do
mesmo tipo, com uma densidade e/ou espessura igual ou maior do que
o corpo de prova; ou qualquer outro substrato específico, que
represente um material da mesma composição por trás da cobertura.
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Outra especificação para esta classe é a “K2”, para os períodos de 10,
30 ou 60 minutos, cujos critérios são para substratos com densidade
de (680 ± 50) kg/m³ e espessura de (19 ± 2) mm que representa todos
os materiais por trás da cobertura ou qualquer outro substrato
específico, que represente um material da mesma composição por trás
do material de cobertura.
4.4

Verificação do desempenho quanto à Resistência ao Fogo no Brasil.
Para a validação dos valores de TRRF dos elementos de construtivos,

atualmente há duas maneiras de se obter tais resultados, sendo eles os métodos de
ensaio, que serão tratados posteriormente neste trabalho, e o método analítico, que
é utilizado para dimensionamento de estruturas de concreto armado e estruturas
metálicas. Por meio dos métodos analíticos normalizados, é possível determinar o
TRRF de sistemas construtivos convencionais baseados nos memoriais de cálculos
estruturais.
As normas que auxiliam na verificação do TRRF são:
1. ABNT NBR 14432:2001 - Exigências de resistência ao fogo de
elementos construtivos de edificações – Procedimento.
2. ABNT NBR 15200:2012 - Projeto de estruturas de concreto em
situação de incêndio. Esta norma é para os elementos dimensionados
conforme a norma ABNT NBR 6118:2014 – Projetos de estruturas de
concreto.
3. ABNT NBR 14323:2013 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas
mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio. Com
base no método dos estados-limites, fixa os requisitos para o projeto
das estruturas de aço e das estruturas mistas de aço e concreto em
situação de incêndio de edificações projetadas pelas normas ABNT
NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas
de aço e concreto de edifícios e ABNT NBR 14762:2010 Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis
formados a frio.
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4. ABNT NBR 15758:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso
para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem.
Esta norma apresenta detalhadamente como deverá ser feita cada
execução das paredes e divisórias para cada TRRF pretendido.
Além das normas citadas anteriormente, a Instrução Técnica nº 08 do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo, também fornece valores de TRRF para
sistemas construtivos convencionais, porém, em nenhum caso a possiblidade da
realização de ensaios é descartada quando houver dúvidas sobre o real capacidade
do sistema construtivo e principalmente para sistemas construtivos inovadores. A
seguir serão descritos os principais ensaios realizados em sistemas de
compartimentação.
4.4.1 Ensaios em elementos estruturais.
Os ensaios em sistemas construtivos estruturais, são executados conforme a
norma ABNT NBR 5628:2001- Componentes construtivos estruturais - Determinação
da resistência ao fogo. Neste ensaio são construídos protótipos dos elementos
construtivos em escala real, ou até as dimensões máximas do forno de ensaios, e
durante o ensaio é aplicado no corpo de prova uma carga de utilização, determinada
pelo cliente, e o tempo de resistência ao fogo é condizente com o tipo e altura da
edificação, isto é, uma parede de alvenaria estrutural, cujo projeto especifique uma
edificação com 18 metros de altura, deverá ser submetida durante o ensaio à um
carregamento de utilização conforme o projeto e o TRRF de acordo com as normas
técnicas e as regulamentações estaduais. Após o ensaio de resistência ao fogo, o
carregamento é retirado e reaplicado 24 horas depois com a finalidade de verificar
se o elemento ensaiado atente ao requisito de estabilidade estrutural. Durante o
ensaio, no caso de painéis de parede e lajes, também são medidos os
deslocamentos na face não exposta ao fogo para verificar se os Estados-Limites
Último ou de Serviço serão atingidos.
Os critérios avaliados neste ensaio para comprovar o TRRF são:
1. Resistência Mecânica: O elemento ensaiado deverá permanecer
íntegro durante o ensaio (com aplicação da carga de utilização) e 24
horas após o ensaio quando a carga de utilização for reaplicada, ou
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seja, não deverá ocorrer a ruína do corpo de prova e os deslocamentos
não poderão exceder os limites estabelecidos;
2. Isolamento térmico: No caso de paredes estruturais corta-fogo, a
temperatura média na face não exposta ao fogo não poderá aumentar
em 140 ºC e também não poderá aumentar em 180 ºC em qualquer
ponto isolado. No caso de vigas e colunas, os critérios de isolamento
térmico são avaliados conforme as especificidades dos elementos.
3. Estanqueidade: O elemento de compartimentação não deverá
apresentar trincas, fissuras ou aberturas suficientes para a passagem
de gases quentes e chamas.
Fotografia 4 – Ensaio em parede com função estrutural.

Termopares para medição
da temperatura na face
não exposta ao fogo

Macacos
hidráulicos
para
aplicação da
carga

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016)
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Fotografia 5 – Ensaio em parede de concreto com função estrutural.

Tela metálica
de proteção

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016)

Fotografia 6 – Parede de concreto com função estrutural após o ensaio de
resistência ao fogo (face exposta ao fogo).
Desprendimento
da camada de
cobertura da
armadura.

Fonte: BERTO, Antônio F. (2017)
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Fotografia 7– Parede que não atendeu ao critério de resistência mecânica.

Ruína do corpo de
prova.

Fonte: BERTO, Antônio F. (2016)

4.4.2 Ensaios em Sistemas de Vedações Verticais Internas e Externas.
Os ensaios em Sistemas de Vedações Verticais Internas e Externas (SVVIE),
são executados conforme a norma ABNT NBR 10636:1989 - Paredes divisórias sem
função estrutural - Determinação da resistência ao fogo - Método de ensaio.
Por meio deste ensaio, é possível determinar qual o tempo máximo de
resistência ao fogo do sistema construtivo ou verificar se atende à um TRRF préestabelecido. Os critérios para verificar a resistência ao fogo são:
1. Estabilidade: O corpo de prova não poderá colapsar durante o ensaio e
quando sofrer o impacto mecânico de 20 joules, 3 minutos antes do
tempo pré-estabelecido para o final do teste.
2. Isolamento térmico: É medido o aumento de temperatura na face não
exposta ao fogo, cujos critérios são o aumento em 140 ºC na média ou
180 ºC em qualquer ponto isolado.
3. Estanqueidade: O elemento de compartimentação não deverá
apresentar trincas, fissuras ou aberturas suficientes para a passagem
de gases quentes e chamas.
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A norma ABNT NBR 10636:1989 apresenta um sistema de classificação para
a interpretação dos resultados obtidos nos ensaios, são duas categorias de
resistência ao fogo:
•

Corta-Fogo (CF): Quando o elemento de compartimentação atende aos
critérios de estabilidade, isolamento térmico e estanqueidade;

•

Pára-chamas (PC): Quanto o elemento atende apenas as exigências
de estabilidade e estanqueidade.

Fotografia 8 – Ensaios em parede de alvenaria conforme a ABNT NBR 10636:1989.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016)
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Fotografia 9 – Ensaios em parede e divisória de “Drywall” conforme a ABNT NBR
10636:1989.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).

Fotografia 10 – Parede e divisória de “Drywall” após o ensaio de resistência ao fogo
(face não exposta ao fogo).

Suporte para a realização
do teste de estabilidade
(choque mecânico)

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).

43

Fotografia 11 – Divisórias que não atenderam ao critério de estanqueidade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Sendo assim, um elemento CF terá o mesma classificação para PC,
quando não houver uma avaliação específica para PC, e elementos com o mesmo
grau CF poderá o obter também vários graus de PC. A apresentação da
classificação é acompanhada do tempo de ensaio (em minutos) em que o corpo de
prova atendeu às exigências.
TABELA 3 – Categoria de Resistência ao Fogo, conforme ABNT NBR 10636:1989.
CORTA-FOGO

PÁRA-CHAMAS

CF-15

PC-15

CF-30

PC-30

CF-45

PC-45

CF-60

PC-60

CF-90

PC-90

CF-120

PC-120

CF-180

PC-180

CF-240

PC-240

CF-360

PC-360

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da norma ABNR NBR 10636:1989.
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4.4.3 Ensaios em Portas Corta-Fogo.
As portas corta-fogo são componentes da compartimentação horizontal, e
quando são utilizadas em saídas de emergência, entradas de unidades autônomas e
passagens entre ambientes compartimentados.
As portas utilizadas em saídas de emergência devem ser construídas
conforme os requisitos da ABNT NBR 11742:2003 - Porta corta-fogo para saída de
emergência, e ensaiadas de acordo com a norma ABNT NBR 6479:1992 - Portas e
vedadores - Determinação da resistência ao fogo. A norma ABNT NBR 6479:1992 é
uma norma geral para os ensaios em portas corta-fogo e a ABNT NBR 11742:2003 é
a norma que orienta na elaboração dos projetos e desempenho destes componentes
durante a vida útil, e classifica conforme os resultados obtidos no ensaio de
resistência ao fogo, cujos critérios avaliados durante o teste são:
1. Isolamento Térmico: A temperatura média da folha de porta não poderá
aumentar em 140 ºC e também não poderá aumentar em 180 ºC em
qualquer ponto isolado.
2. Resistência Mecânica: O corpo de prova não deverá perder a sua
integridade física durante todo o ensaio, ou seja, o empenamento da
folha de porta é limitado à espessura da folha de porta até a metade do
ensaio (ou metade projeto de isolamento térmico) e também não
deverá apresentar abertura superior à 20 mm durante todo o período
de tempo estabelecido. O trinco não deverá soltar do alojamento, como
também a folha de porta deverá manter-se fixada adequadamente às
dobradiças.
3. Estanqueidade: Durante o ensaio, não poderá ser liberado gases
quentes e chamas pelas aberturas entre folha e batente.
Para atender aos requisitos da ABNT NBR 11742:2003, antes do ensaio de
resistência ao fogo, o conjunto porta e batente deverão ser instalados para verificar
as tolerâncias dimensionais da folha, da distância entre folha e batente e
posteriormente submetidas à ensaios de funcionamento mecânico, em que é
aplicado no corpo de prova ciclos de abertura e fechamento, ciclos de fechamento
brusco, ensaio de carregamento vertical, esforço torsor e fechamento com

45

obstrução. Somente após atender os critérios de aprovação destes ensaios é que o
elemento estará apto à ser ensaiado pela ABNT NBR 6479:1992.
Fotografia 12 – Porta corta fogo durante os ensaios de funcionamento mecânico

Fonte: BERTO, Antônio F. (2015)
Fotografia 13 – Porta corta-fogo instrumentada para o ensaio de resistência ao fogo

Termopares para medição
da temperatura na face não
exposta ao fogo

Fonte: BERTO, Antônio F. (2015)
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Fotografia 14 – Empenamento da folha de porta durante o ensaio de resistência ao
fogo.

Fonte: BERTO, Antônio F. (2015)
Fotografia 15 – Teste de estanqueidade durante o ensaio de resistência ao fogo .

Teste da almofada de
algodão

Fonte: BERTO, Antônio F. (2015)
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Fotografia 16 – Face exposta ao fogo após o ensaio de resistência ao fogo.

Fonte: BERTO, Antônio F. (2015)

A norma ABNT NBR 11742:2003 apresenta uma classificação de resistência
ao fogo para as portas de saídas de emergência, conforme o tempo de isolamento
térmico do elemento.
TABELA 4 – Classes de Resistência ao Fogo, conforme ABNT NBR 11742:2003.
CLASSE

TEMPO MÍNIMO

P-30

30 minutos

P-60

60 minutos

P-90

90 minutos

P-120

120 minutos

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da norma ABNR NBR 11742:2003.

A NBR 11742:2003 apresenta recomendações para a seleção das portas
corta-fogo, que variam de acordo com a tipologia da edificação e a classe de
resistência ao fogo das paredes em que serão instaladas:
a) P-30: Para fechamento em aberturas de paredes CF-60 de residências
e entrada em apartamento de edifícios residenciais;
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b) P-60: Para fechamento em aberturas de paredes CF-120 de
residências, fechamento de acesso à antecâmaras das escadas de
saídas de emergência e proteção da entrada de escritórios em edifícios
comerciais e industriais;
c) P-90: Para fechamento em aberturas de paredes CF-180, substituição
de porta corta-fogo de madeira revestida de metal exclusivamente com
uma folha e em passagens para pessoas, nas interligações de
escritórios

com

locais

de

industrialização,

comercialização

e

armazenamento e fechamento do acesso a recintos de medicação,
proteção e transformação e energia;
d) P-120:

Para

fechamento

em

aberturas

de

paredes

CF-240,

substituição de porta corta-fogo de madeira revestida de metal
exclusivamente com uma folha e em passagens para pessoas, nas
interligações não previstas para P-90 e sempre nos casos de parede
CF 360.
A norma ABNT NBR 11742:2003 apresenta uma classificação adicional para
as portas corta-fogo, como a prova de fumaça. Para que o elemento obtenha esta
classe adicional, é necessário que sejam realizados os ensaios de estanqueidade à
fumaça, em temperatura ambiente. Nestes casos, a letra F é acrescentada,
significando que uma porta corta-fogo também possui características de impedir a
passagem dos gases e fumaça, como por exemplo, porta PF-30, que significa uma
porta P-30 à prova de fumaça. A porta, quando submetida ao ensaio de
estanqueidade à fumaça, não deve apresentar, sob pressão ambiente de 100 Pa,
vazão superior a 16 m³/h por metro linear e no ensaio de resistência ao fogo, não
deve ser considerado o chamejamento decorrente da queima dos elementos de
vedação nos primeiros 10 min de ensaio.
As portas corta-fogo utilizadas como porta de entrada de unidades
autônomas, devem seguir os parâmetros construtivos determinados na norma ABNT
NBR 15281:2005 - Porta corta-fogo para entrada de unidades autônomas e de
compartimentos específicos de edificações. Diferente da norma ABNT NBR
11742:2003, as portas corta-fogo para unidades autônomas não possuem
exigências para que seu núcleo seja incombustível e o acabamento e aparência final
são de portas convencionais, mas o método de ensaio também é pela ABNT NBR
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6479:1992. Os critérios de classificação conforme a ABNT NBR 15281:2005 também
abrangem os requisitos de Estabilidade, Isolamento Térmico e Estanqueidade ao
fogo, iguais às portas corta-fogo de saídas de emergência, porém, com
nomenclaturas diferentes.
TABELA 5 – Classes de Resistência ao Fogo, conforme ABNT NBR 15281:2005.
CLASSE

TEMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO

PRF-30

30 minutos

PRF-60

60 minutos

PRF-90

90 minutos

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da norma ABNR NBR 15281:2005.

Comumente, as portas corta-fogo para entrada de unidades autônomas são
aplicadas em entradas de apartamentos de hotéis, mas também podem ser
aplicadas em entradas de apartamentos residenciais. As portas de entrada de
unidades autônomas podem ser confeccionadas em madeira, e para que estejam
aptas á serem submetidas ao ensaio de resistência ao fogo, devem primeiramente
atender aos critérios da norma ABNT NBR 15930-2:2011 – Portas de madeira para
edificações – Parte 2:Requisitos.
Fotografia 17 – Ensaio em PRF-30, conforme ABNT NBR 15281:2005.

Termopares para medição
da temperatura na face não
exposta ao fogo

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016)
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Fotografia 18 – Perda de estanqueidade de uma porta de unidade autônoma.

Presença de chamas na
face não exposta ao fogo

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016)

As portas corta-fogo para riscos industriais, atualmente não possuem
procedimento de ensaios de desempenho quanto a resistência ao fogo, estes
elementos devem ser construídos conforme a norma ABNT NBR 11711:2003 Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em
ambientes comerciais e industriais. Estes componentes, são destinado a proteção de
grandes vãos, e por conta do peso próprio, permanecem abertas e fecham
automaticamente em caso de incêndio, por meio da atuação de um dispositivo
chamado “fusível bimetálico”, interligado em um sistema de contrapesos. Há
diversos modelos deste tipo de portas corta-fogo.
Em ambiente de indústria, por exemplo, necessita-se compartimentar
uma área de estocagem da área de produção. São áreas onde
circulam mercadorias, equipamentos, empilhadeiras e pessoas. Em
caso de um incêndio em uma indústria, essa porta não serve para
sair, porque é de difícil abertura. (BERTO, 2011).
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Figura 7 – Croqui de porta de correr com trilho horizontal, conforme ABNT NBR
11711:2003.

Fonte: BERTO, Antônio F. (2015)
Figura 8 – Croqui de porta de correr com trilho horizontal e trilho inclinado, conforme
ABNT NBR 11711:2003.

Fonte: BERTO, Antônio F. (2015)
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Figura 9 – Croqui de porta de correr dobradiça de eixo vertical, conforme ABNT NBR
11711:2003.

Fonte: BERTO, Antônio F. (2015)
Fotografia 19 – Porta corta-fogo industrial com trilho horizontal.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2017).
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4.4.4 Ensaios em elementos envidraçados.
Para

os

componentes

de

compartimentação,

que

sejam

divisórias

envidraçadas ou visores acoplados em outros elementos, serão classificados quanto
à resistência ao fogo, conforme a norma ABNT NBR 14925:2003.
A classificação de resistência ao fogo de elementos envidraçados não são
exclusivamente para os vidros, e sim para os sistemas construtivos cujos vidros com
propriedades de resistência ao fogo são componentes. De acordo com a norma
ABNT NBR 14925:2003, há duas classes de elementos envidraçados:
1. Classe

RE:

Unidades

estabilidade/resistência

envidraçadas

mecânica

e

que

estanqueidade

garantam
ao

fogo.

A

temperatura na face não exposta ao fogo não é considerada para esta
classe;
2. Classe REI: Unidades envidraçadas que garantam os critérios de
estabilidade, estanqueidade e isolamento térmico.
Caso a unidade envidraçada seja parte de uma divisória, paredes internas ou
externas, deverá ser ensaiada e analisada conforme a ABNT NBR 10636:1989, e as
classes RE ou REI serão semelhantes às classes PC e CF. Se a unidade
envidraçada esteja instalada em uma porta corta-fogo, o conjunto completo deverá
ser ensaiada conforme a norma ABNT NBR 6479:1992, para ser enquadrada nas
classes RE ou REI.
As classes RE ou REI deverão ser apresentas seguidas dos códigos descritos
na Tabela 6.
TABELA 6 – Tempos de Resistência ao Fogo, conforme ABNT NBR 14925:2003.
Número do Código

Tempo de Resistência ao Fogo em minutos

20

20 a 29

30

30 a 59

60

60 a 89

90

90 a 119

120

120 a 179

180

180 ou mais

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da norma ABNR NBR 14925:2003.
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Fotografia 20 – Divisória envidraçada ensaiada no início de um ensaio de
resistência ao fogo, conforme as normas NBR 10636 e NBR 14925

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2017).
Fotografia 21 – Divisória envidraçada sem isolamento térmico (Classes PC e RE).

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).

55

Fotografia 22 – Divisória envidraçada com isolamento térmico no início do ensaio de
resistência ao fogo

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).
Fotografia 23 – Divisória envidraçada com isolamento térmico durante o ensaio de
resistência ao fogo (classes CF e REI)

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).
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Fotografia 24 – Porta RE com visor durante o ensaio de resistência ao fogo.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).

4.4.5 Ensaios em componentes sem normalização específica brasileira.
A ausência de normas específicas nacionais para avaliar e classificar outros
produtos e componentes dos sistemas de compartimentação não são impeditivos
para a adoção de outras metodologias consagradas no meio técnico para ensaiar
tais elementos. A norma ABNT NBR 6479:1992 é destinada para portas e
vedadores, sendo assim, as aberturas nas paredes e lajes corta-fogo, destinadas à
passagem das instalações prediais, dutos de ar condicionado ou exaustão de gases,
que permitam a comunicação direta entre os ambientes através de uma parede
corta-fogo, necessitam de elementos vedadores.
No que tange os sistemas de proteção passiva, podem ser considerados
vedadores, qualquer produto ou material destinado à fechar aberturas (não
destinadas ao trânsito de pessoas) em uma parede corta-fogo durante o incêndio.
As aberturas podem ser acessíveis em situações normais de utilização, como
no caso dos dutos de ar condicionado ou exaustão de gases, e em situação de
incêndio, fecharem automaticamente e impedir a conexão entre os ambientes. As
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aberturas também podem estar vedadas permanentemente, como no caso dos selos
corta-fogo, aplicado nas aberturas de passagem das instalações prediais.
Ou seja, os vedadores, sejam eles de materiais monolíticos, como no caso
dos selos corta-fogo, ou produtos mais complexos, como os registros corta-fogo
(dampers) e portinholas para passagem de produtos, podem ser avaliados pela
ABNT NBR 6479:1992.
Os requisitos de estabilidade, isolamento térmico e estanqueidade ao fogo
presentes na norma são os fatores avaliados para determinar se o componente está
apto a ser utilizado para a destinação projetada.
Fotografia 25 – Ensaios em Dampers, conforme ABNT NBT 6479:1992.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).
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Para os registros corta-fogo que possuem sistema de fechamento automático,
seja por fusíveis bimetálicos o outro tipo sistema devem ser acionados, conforme
projetados para que o critério de estabilidade e estanqueidade sejam atingidos.
Fotografia 26 – Ensaios em Dampers, conforme ABNT NBT 6479:1992
Deformação da aleta
durante o ensaio de
resistência ao fogo.

Teste do algodão
(verificação da estanqueidade)

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).

Para os ensaios em registros corta-fogo, é necessário instalar uma amostra
em escala real, preferencialmente no mesmo tipo de sistema construtivo onde o
projeto será executado.
Para a execução dos ensaios de resistência ao fogo em selagens, é
recomendado que o corpo de prova seja confeccionado com as instalações elétricas
ou hidráulicas transpassando a laje corta-fogo. A deterioração da instalação no lado
exposto ao fogo não poderá comprometer a integridade do selo-corta fogo. Em um
único ensaio, é possível analisar diferentes configurações para o mesmo material,
simulando a passagem de eletrodutos, tubulações hidrossanitárias e até mesmo
selagens cegas.
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Fotografia 27 – Montagem de selos corta-fogo para realização do ensaio de
resistência ao fogo

Colocação dos tubos,
bandeja com cabos e placa
de material isolante no
buraco da laje, bem como
os dispositivos da selagem
(face exposta ao fogo).

Vista dos cabos
elétricos (face exposta
ao fogo).

Fonte: Instituto de Pesquisa Tecnológicas (2016).
Fotografia 28 – Ensaio de Resistência ao fogo em selo corta-fogo.

Face do corpo de prova
não exposto ao fogo

Fonte: Instituto de Pesquisa Tecnológicas (2016).
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Fotografia 29 – Face exposta ao fogo do corpo de prova após o ensaio de
resistência ao fogo.

Fonte: Instituto de Pesquisa Tecnológicas (2016).

A norma ABNT NBR 10636:1989, referente às paredes e divisórias sem
função estrutural, pode ser interpretada por meio do sistema de classificação
apresentado, que produtos utilizados para o fechamento de grandes vãos podem ser
classificados e ensaiados como divisórias, e obter as classes PC ou CF, desde que
os dispositivos de fechamento automático atuem no início do ensaio para garantir os
requisitos de estabilidade e estanqueidade ao fogo.
Fotografia 30 – Início do ensaio de resistência ao fogo em porta de enrolar,
conforme ABNT NBR 10636:1989.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).
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Fotografia 31 – Ensaio de resistência ao fogo em porta de enrolar Pára-Chamas,
conforme ABNT NBR 10636:1989.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).
Fotografia 32 – Início do ensaio de resistência ao fogo em cortina Pára-Chamas,
conforme ABNT NBR 10636:1989.

Acionamento automático
do mecanismo de
fechamento da cortina.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).
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Fotografia 33 – Ensaio de resistência ao fogo em cortina Pára-Chamas, conforme
ABNT NBR 10636:1989.

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).
Fotografia 34 – Ensaio de resistência ao fogo em cortina Pára-Chamas, conforme
ABNT NBR 10636:1989

Fonte: OLIVEIRA, Carlos R. M. de (2016).

Conforme revisão bibliográfica realizada, fica nítida a diversidade de
classificações e ensaios, que dificultam o acesso do consumidor ao produto mais
adequado. A realização de uma harmonização para todos os elementos construtivos
simplificaria o processo de seleção e padronizaria a classificação dos produtos.
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5 CLASSIFICAÇÃO HARMONIZADA DE RESISTÊNCIA AO FOGO
A Classificação Harmonizada utiliza-se dos conceitos apresentados na norma
EN 13501-2, que são aplicáveis à realidade laboratorial brasileira atual, desde que
sejam respeitados as premissas das normas nacionais. Os critérios de classificação
são representados por siglas, que indicam os requisitos analisados nas principais
normas brasileiras que tratam da resistência ao fogo dos elementos construtivos. A
Classificação Harmonizada também apresenta o incremento de classes adicionais,
além da possibilidade da reinterpretação dos resultados obtidos em ensaios
anteriores, e adotará como base, a análise de três critérios principais:
1. Estabilidade: Definida como a capacidade do corpo de prova
permanecer íntegro durante todo o período de ensaio;
2. Estanqueidade: Durante todo o período de ensaio, não poderão ocorrer
chamejamentos na face não exposta ao fogo. Lampejos menores que
três segundos não serão considerados como perda de estanqueidade;
3. Isolamento Térmico: Durante o período de ensaio pretendido, a
temperatura média do corpo de prova não poderá aumentar em 140 ºC
e aumentar 180 ºC em qualquer ponto isolado, medidos na face não
exposta ao fogo.
Ao perder a capacidade de sustentar qualquer um dos três critérios principais,
a interrupção do ensaio poderá ocorrer de maneira voluntária ou se envolver riscos
aos equipamentos e aos técnicos operadores dos testes. O tempo de ensaio será
conforme os indicados nas exigências normativas e legislativas brasileiras, ou
quando o critério de Estanqueidade ao Fogo não for mais atingido.
A seguir serão apresentados as siglas da Classificação Harmonizada e como
deverá ser indicada cada uma das classes principais e adicionais, conforme a
particularidade de cada componente e sistema construtivo.
5.1

Elementos portantes – Classe R.
A classe “R” é destinada aos elementos estruturais internos e externos que

são ensaiados conforme a norma ABNT NBR 5628:2001.
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A letra “R” significará que o sistema estrutural manteve-se íntegro ao fogo
durante o período de ensaio e durante a reaplicação de carga, atendendo aos
critério de Estabilidade.
5.2

Sistemas Estáveis ao Fogo – Classe E.
A classe “E” é destinada aos sistemas de vedações verticais e horizontais

internos e externos que não possuem funções estruturais, ensaiados conforme as
normas ABNT NBR 10636:1989 ou ABNT NBR 6479:1992.
Esta classe abrange paredes, divisórias, lajes, portas, vedadores e outros
produtos ou materiais que mantem a integridade e estanqueidade o fogo durante o
tempo de ensaio, atendendo aos critérios de Estabilidade e Estanqueidade.
No caso dos elementos ensaiados conforme a NBR 10636, a estabilidade
será confirmada após a execução do choque mecânico (quando necessário) ou se
não ocorreu a ruína do corpo de prova após o ensaio.
Para os elementos ensaiados conforme a NBR 6479, a estabilidade será
confirmada após a finalização do ensaio, por meio de inspeção dos componentes do
corpo de prova que possibilitem a perda da estanqueidade ao fogo ou a integridade
do sistema.
5.3

Elementos e Sistemas Construtivos com Isolação Térmica – Classe I.
A classe “I” é indicada para informar que o componente ou sistema

construtivo atende ao critério de Isolamento Térmico e Estanqueidade ao Fogo
durante o período de ensaio.
A seleção do método de ensaio será baseado na especificidade de cada
sistema.
5.4

Sistemas Resistentes ao Choque Mecânico – Classe M.
A classe “M” é indicada para informar que o sistema construtivo interno,

projetado como elemento de compartimentação, é capaz de suportar impactos
causados pela ruína de outros componentes .
A classe “M” é opcional, e o elemento só poderá ser enquadrado após o estar
classificado em uma das classes: R, REI, E ou EI.
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Esta classe deverá ser obtida após o período do ensaio de resistência ao
fogo, por meio da execução do ensaio de Impacto de Corpo Mole para Vedações
Verticais Internas, conforme indicados na norma de ABNT NBR 15575-4:2013.
A execução do ensaio de Impacto de Corpo Mole deverá ser na face não
exposta ao fogo, apenas para as energias de verificação do estado-limite último e o
critério de aprovação e obtenção desta classe é a manutenção integridade do corpo
de prova.
TABELA 7 – Impactos de corpo mole para obteção da classe M
Elemento

Energia de Impacto de
Corpo Mole

Elemento de vedação
com função estrutural

360 joules

Elemento de vedação
sem função estrutural

120 joules

Critérios de desempenho

Não ocorrência de ruína do corpo de
prova
(estado-limite último)

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da norma ABNR NBR 15575:2013.

Por ser uma classe opcional, ela deverá ser indicada após a indicação do
período de ensaio.
5.5

Sistemas com Fechamento Automático – Classe C.
A classe “C” é indicada para os sistemas de compartimentação, que possuem

sistema de fechamento acionado automaticamente em situação de incêndio, sem
funções estruturais, e que sejam ensaiados conforme as normas ABNT NBR
10636:1989 ou ABNT NBR 6479:1992.
A classe C é aplicável em conjunto com as classes “E” ou “EI” e deverá ser
subdivida conforme as modalidades em que estes sistemas são aplicados:
Classe C0: Elementos abertos em regime permanente em situações normais,
mas em situação de incêndio são acionados e fecham as aberturas. Destinado para
componentes que fecham aberturas sem transito de pessoas;
Classe C1: Elementos abertos em regime permanente em situações normais,
mas em situação de incêndio são acionados e fecham as aberturas. Destinado para
componentes que fecham aberturas com transito de pessoas;
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Classe C2: Elementos que são abertos e fechados em situações normais
(acionados manualmente ou mecanicamente), mas em situação de incêndio são
acionados e fecham as aberturas. Destinado para componentes que fecham
aberturas com transito de pessoas.
5.6

Componentes de Cobertura – Classe K.
A classe “K” é destinada aos produtos e soluções tecnológicas que, aplicados

sobre componente e/ou sistema construtivo de classificação R, RE, REI, E ou EI,
propiciarão aumento no desempenho do critério de Isolação Térmica.
A letra K deverá ser indicada juntamente com o valor do tempo (em minutos)
que será acrescentado ao sistema já classificado.
O TRRF final do elemento construtivo com a aplicação do Componente de
Cobertura de classe K, será a somatória do TRRF com o valor determinado no
ensaio para classificar o produto na categoria K, porém indicando o valor do TRRF
do substrato com o valor atingido na classe K.
Os resultados da classe K serão mensurados a cada 15 minutos, com um
tempo mínimo de 15 minutos, conforme apresentado à seguir:
1. Classe K15: Aumento no desempenho de um sistema classificado em
15 minutos;
2. Classe K30: Aumento no desempenho de um sistema classificado em
30 minutos;
3. Classe K45: Aumento no desempenho de um sistema classificado em
45 minutos;
4. Classe K60: Aumento no desempenho de um sistema classificado em
60 minutos;
5. Classe K75: Aumento no desempenho de um sistema classificado em
75 minutos;
6. Classe K90: Aumento no desempenho de um sistema classificado em
90 minutos.
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A classe K deverá ser apresentada conforme o exemplo à seguir para um
elemento classificado como R para o tempo de 30 minutos e outro como EI para o
tempo de 90 minutos:
TABELA 8 – Exemplo de indicação dos produtos de classe Kx
Elemento
Elemento
construtivo com
função
estrutural
Elemento de
vedação
sem função
estrutural

Exemplo de
produto
Classe KX

Classificação
Conhecida

R-0

EI - 90

Tratamento
superficial com
tinta
intumecente
Fixação de
uma placa de
Drywall - RF

Classificação final

TRRF = R-0. K-90

TRRF = EI-90. K-15

Fonte: Elaborado pelo autor.
Onde:
X = tempo atingido pelo Componente de Cobertura no ensaio de resistência ao fogo;

5.7

Sistemas estanques à emissão de gases e fumaça – Classe S.
A classe “S” é destinada aos sistemas de compartimentação que foram

ensaiados e atenderam do ensaio de estanqueidade aos gases ou fumaça,
conforme a norma ABNT NBR 11742:2003.
5.8

Sistemas com Baixa Emissão de Calor Radiado – Classe W.
A classe “W” é destinada aos sistemas de vedações verticais internos e

externos, ensaiados conforme as normas ABNT NBR 5628:2001 ou ABNT NBR
10636:1989 ou ABNT NBR 6479:1992.
Esta classe abrange paredes, divisórias, portas, vedadores e outros produtos
ou materiais que manterem a integridade e estanqueidade o fogo durante o tempo
de ensaio, atendendo aos critérios de Estabilidade e Estanqueidade.
O elemento que atenda a classificação “I”, também é considerado como
classe “W” pelo mesmo período.
A classe W é considerado o tempo em que o valor máximo da radiação,
medido na face não exposta ao fogo do corpo de prova, não exceda um valor de
calor radiado de 15 kW/m².
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Os resultados da classe W serão mensurados a cada 5 minutos, com um
tempo mínimo de 15 minutos, quando o elemento ultrapassar o limite de isolação
térmica para o requisito de aumento da temperatura em 140 ºC na média, para a
face não exposta ao fogo até atingir o limite de emissão de 15 kW/m².
O resultado da classe W será o tempo total de ensaio, informado ao lado da
classe REI ou EI.
5.9

Apresentação do método de Classificação Harmonizada.
A Classificação Harmonizada, leva em consideração os três critérios

principais comuns dos ensaios de resistência ao fogo: Estabilidade, Estanqueidade e
Isolamento Térmico, utilizados nos resultados deste trabalho para a determinação
das classes “R”, “E” e “I”.
As classes adicionais (Classe M, Classe C, Classe K, Classe S e Classe W)
são inseridas para informar o desempenho peculiar à cada elemento construtivo,
caso seja necessário.
A

classificação

harmonizada

aqui

proposta

define

seis

grupos

de

caracterização, separados entre si por um traço. Estes podem ser definidos em até
11 dígitos, assim distribuídos:

TABELA 9 - Grupo 1: Classes Principais
1º Dígito
2º Dígito (Tempo de ensaio em minutos)
R

0

30

60

90

120

180

240

360

RE

0

30

60

90

120

180

240

360

REI

0

30

60

90

120

180

240

360

E

0

30

60

90

120

180

240

360

EI

0

30

60

90

120

180

240

360

Fonte: Elaborado pelo autor.
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TABELA 10 - Grupo 2: Componentes envidraçados.
3º Dígito
4º Dígito (Tempo de ensaio em minutos)
W

15

30

45

60

75

90

120

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 11 - Grupo 3: Elementos com fechamento automático.
5º Dígito
6º Dígito (modelo de acionamento)
C

0

1

2

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 12 - Grupo 4: Elementos estanques à fumaças e gases.
7º Dígito
S
Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 13 - Grupo 5: Elementos resistentes à impactos.
8º Dígito
9º Dígito (Energia de impacto em joules)
M

120

360

Fonte: Elaborado pelo autor.
TABELA 14 - Grupo 6: Componentes de cobertura
10º Dígito
11º Dígito (Tempo de ensaio em minutos)
K

15

30

45

60

75

90

120

Fonte: Elaborado pelo autor.
Para a finalidade de classificação, pode-se ter como modelo a classificação
de um damper, que hoje não é classificado, e com a aplicação da proposta ficaria:
•

E, pois não é um componente estrutural;

•

90, pois possui o critério de estabilidade ao fogo de 90 minutos;

Portanto a nova classificação seria: E-90.
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Uma porta de saída de emergência, estanque à fumaça e gases, pode ser
classificada como:
•

EI, pois não é um componente estrutural, porém tem propriedades de
isolamento térmico;

•

90, pois possui o critério de estabilidade ao fogo e isolamento térmico é
de 90 minutos;

•

Acréscimo da classe S, referente à propriedade de estancar a fumaça;

Portanto, a classificação seria: EI-90.S.
Outro exemplo de classificação seria uma divisória de vedação composta por
vidros resistentes ao fogo, cuja classificação ficaria:
•

EI, pois não é um componente estrutural, porém tem propriedades de
isolamento térmico;

•

90, pois possui o critério de estabilidade ao fogo e isolamento térmico é
de 90 minutos;

•

Acréscimo da classe W, referente ao componente de vidro e a sua
emissão de radiação;

•

30, pois possui o critério de emissão de radiação de 30 minutos.

Portanto a nova classificação seria: EI-90.W-30.
Uma cortina resistente ao fogo, com a finalidade de proteção de grandes vãos
em lajes, poderá ser classificada da seguinte maneira:
•

E, pois não é um componente estrutural;

•

120, pois possui o critério de estabilidade ao fogo de 120 minutos;

•

C0, por ser um elemento que é acionado apenas em situação de
incêndio, cujo vão não é destinado à passagem de pessoas.

Portanto a nova classificação seria: E-120.C-0.
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Colunas metálicas, atuando como estrutura e com tratamento superficial com
argamassa projetada poderá ser classificado :
•

R, pois é um componente estrutural;

•

0, pois o aço não atende aos critérios mínimos de resistência ao fogo;

•

K, referente ao elemento de cobertura, utilizado como proteção.

•

120, pois o revestimento aplicado na estrutura possui o critério de
estabilidade ao fogo e isolamento térmico de 120 minutos;

Portanto a nova classificação seria: R-0.K-120.
Um sistema com visor de vidro, estanque à fumaça, acionamento mecânico, e
com tratamento superficial complementar, utilizado como porta de saída de
emergência para ligações transversais entre galerias de túneis rodoviários poderá
ser classificado da seguinte forma:
•

EI, pois não é um componente estrutural, porém tem propriedades de
isolamento térmico;

•

120, pois possui o critério de estabilidade ao fogo e isolamento térmico
é de 120 minutos;

•

Acréscimo da classe W, referente ao componente de vidro e a sua
emissão de radiação;

•

90, pois possui o critério de emissão de radiação de 90 minutos.

•

C, por ser um elemento que é acionado apenas em situação de
incêndio, cujo vão é destinado à passagem de pessoas.

•

S, referente à propriedade de estancar a fumaça;

•

Classe M, por ser um produto resistente à impactos;

•

K, referente ao elemento de cobertura, utilizado como proteção;

•

120, pois o revestimento aplicado na estrutura possui o critério de
estabilidade ao fogo e isolamento térmico de 120 minutos;

Portanto a nova classificação seria: EI-120.W-90.C-1.S.M-120.K-120.
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O impacto da aplicação da Classificação Harmonizada nos projetos de
engenharia e arquitetura, conforme apresentando nas figuras a seguir:
Figura 10 - Modelo de compartimentação horizontal utilizando elementos aplicados com a
Classificação Harmonizada

Fonte: Adaptado da Instrução Técnica nº09 do CBMSP.
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Figura 11 - Modelo de compartimentação vertical utilizando elementos aplicados com a
Classificação Harmonizada

Fonte: Adaptado da Instrução Técnica nº09 do CBMSP.
Conforme apresentado nos exemplos, na Figura 10 e Figura 11, a aplicação
da Classificação Harmonizada de Resistência ao Fogo, auxilia na especificação e
identificação dos elementos de construção nos projetos, contratação de serviços e
instalações das soluções de engenharia, de modo que os profissionais que não
possuem perícia na área de segurança contra incêndio, possam ter condições de
conferir se os componentes e/ou produtos que foram adquiridos estão de acordo
com as exigências dos projetistas.
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6 DIRETRIZES CONSOLIDADAS
Em função do exposto anteriormente, em atendimento ao objetivo do presente
trabalho, apresenta-se a seguir o fluxograma para a Classificação Harmonizada de
Resistência ao Fogo para os Sistemas de Proteção Passiva conforme o resultado
dos ensaios.
Figura 12 - Fluxograma para a Classificação Harmonizada de resistência ao fogo.
INÍCIO

Elaboração do Projeto do
elemento construtivo (fabricante)

Construção e seleção do
elemento construtivo a ser
ensaiado (fabricante)

Classificação de
Resistência ao Fogo
Execução dos ensaios Tipo
(Resistência ao Fogo)

Classificação do
elemento
construtivo atente
ao desempenho
esperado?

Sim

do Elemento

Não

Classificação
Nova

É possível
Reclassificar
o elemento
para classe
inferior?

Sim

Não

Sim
O
elemento
pode ser
corrigido?

Liberado para
Comercialização

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Não
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7 CONCLUSÂO
O presente trabalho propõe uma nova classificação de resistência ao fogo
que possa ser compreendida no meio técnico nacional e internacional, e atenda as
novas legislações.
No Brasil existem cinco formas diferentes de classificação de resistência ao
fogo, para os componentes e elementos da construção e que, apesar de haver
diversas normas, os métodos de ensaios são todos equivalentes, analisando as
mesmas grandezas por meio dos mesmos equipamentos e representando os
mesmos critérios de aprovação.
A revisão bibliográfica permitiu localizar exemplos de normas, inclusive a
harmonização na classificação de resistência ao fogo, que já existe e está
implantada.
Por meio da árvore de decisão, dividiram-se os ensaios em dois grandes
grupos, sendo o primeiro, mais numeroso, que adota a curva de ensaio padrão ISO
834 e o segundo, limitado a ASTM E 119, que é adotado apenas na América do
Norte.
Analisando a aplicação da norma ISO 834, verificou-se diferenças na
classificação

dos

elementos

construtivos,

o

Brasil

adota

classificações

suficientemente detalhadas, mas não são harmonizadas entre si, sendo este o seu
maior problema.
A comunidade europeia possui o modelo de classificação suficientemente
detalhado, assim como o Brasil, porém harmonizado entre seus elementos e
sistemas construtivos, o que permite a adoção de seu modelo, com devidos ajustes,
no Brasil.
A harmonização da classificação de resistência ao fogo no Brasil, deve seguir
os seguintes passos: (i) definição dos elementos portantes e seu tempo de
resistência, por exemplo R-120 para pilares e vigas, com TRRF de 120 minutos; (ii)
definição dos elementos de vedação, por exemplo E-90, para selagens, com TRRF
de 90 minutos; (iii) definição dos elementos de vedação com isolamento térmico, por
exemplo EI-120, para paredes sem função estrutural e portas de saídas de
emergência com TRRF de 120 minutos; (iv) definição dos elementos que necessitam

76

das classes adicionais, entre elas W, C, M ou K, por exemplo EI-90.W-30, para
elementos envidraçados com baixa emissão de radiação por 30 minutos após o final
do isolamento térmico, ou EI-90.C-1, para elementos projetados para executar o
fechamento

automático,

ou

REI-90.M-360,

para

elementos

portantes

com

capacidade de suportar impactos.
A Classificação Harmonizada permite aos projetistas e fabricantes de
elementos e sistemas construtivos uma simplificação na linha de produtos.
Desta forma, o presente trabalho cumpre com o objetivo de apresentar uma
nova proposta harmonizada de classificação de resistência ao fogo, com o intuito de
auxiliar na elaboração de um texto base para a produção de futuras normas
nacionais. Deste modo, ela abrange os elementos ensaiados, inclui os elementos
construtivos que ainda não possuem normalização específica, permitindo a
correlação entre todos os resultados.
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