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Sucesso na compartimentação
Com o aumento dos cuidados com a
proteção à vida, as situações de incêndio
são cada vez mais estudadas e estão cada
vez mais em evidência. Para que o conjunto de proteção contra incêndio seja
eficaz, a edificação deve atender aos seguintes quesitos: treinamento, detecção,
proteção ativa (sprinklers, extintores, etc.)
e proteção passiva (elementos incorporados harmoniosamente às construções
e que contêm o incêndio no seu local de
origem durante o sinistro sem necessidade de ação humana).
Talvez pelo fato de a Proteção Passiva
Contra Incêndio ter sido mais difundida
apenas nas últimas décadas e não possuir
o impacto direto que o combate ativo ao
incêndio proporciona, as características
técnicas e os benefícios obtidos com a
compartimentação de ambientes ainda
não estão intimamente ligados aos usuários das edificações em geral. Exceção às
portas corta-fogo, presentes na grande
maioria das edificações de uso comercial, residencial e industrial (mesmo que
muitas sejam deixadas abertas com travas inadequadas).
A IT 03 - Terminologia de Segurança
Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros de SP - apresenta a definição de compartimentação e sintetiza sua importância, não única, mas como tantos outros
elementos e sistemas de proteção relevantes no conjunto do projeto de proteção contra incêndio humana, material
e ambiental. Segue definição: “Compartimentação de áreas/ambientes (vertical
e horizontal) - medida de proteção passiva, constituída de elementos de construção corta-fogo, destinada a evitar ou
minimizar a propagação do fogo, calor
e gases, interna ou externamente ao edifício, no mesmo pavimento ou para pa-
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◗ A importância de seguir um projeto de construção baseado nas normas, utilizando materiais
e sistemas de Proteção Passiva Contra Incêndio certificados e aplicados conforme o fabricante

vimentos elevados consecutivos, dentro
de uma área máxima de compartimentação pré-estabelecida.”
A compartimentação corta-fogo pode
ser, de uma maneira simplista, comparada a equipamentos de aquecimento, como um forno para “queima” de porcelana ou até mesmo um forno caseiro utilizado para o aquecimento de alimentos.
Tomando como exemplo o forno para

queima de porcelana, mas que poderia
ser para tratamento térmico das rodas de
alumínio de um veículo, ou uma caldeira
para geração de água quente de um hotel, um ambiente é previamente dimensionado para conter temperaturas que
podem atingir 1.200ºC em seu interior
utilizando uma fonte de calor de origem
elétrica ou gás que efetue o aquecimento.
Para que isto ocorra de forma conSETEMBRO / 2018

trolada, paredes isolantes, vedações das
partes móveis como as portas do forno,
são calculadas para que se mantenha a
temperatura interna dentro da curva de
aquecimento, patamar e resfriamento
desejada, com o mínimo de perdas de
energia possível e baixas temperaturas
no lado externo do equipamento, mantendo a temperatura externa das paredes
em níveis adequados ao local onde foram instalados. As aberturas existentes
e necessárias para o acesso e observação do interior do forno durante o trabalho, são necessariamente providas de
dispositivos vedantes (ou seladores, em
termos de incêndio), evitando que haja
fuga de calor nestes pontos.
Comparar o ambiente de um forno
com uma possível situação de incêndio
pode parecer, num primeiro momento, sem sentido, pois o equipamento é
projetado para conter (compartimentar)
centenas de aquecimentos (“incêndios”)
ao longo da sua vida útil. Os materiais
utilizados em seu interior são, necessariamente, dimensionados para operarem nesta condição por centenas e até
milhares de horas antes de se degradarem. As condições de exposição ao tempo de aquecimento são muito maiores
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do que em caso de incêndio, portanto,
as espessuras e a capacidade isolante
dos materiais utilizados nestes equipamentos devem ser muito superiores aos
encontrados na construção civil. Por
exemplo, os fornos têm compromisso
com a eficiência térmica. Os projetos
são embasados no conhecimento técnico do projetista. A compartimentação
de áreas tem compromisso com a vida.
Os projetos são embasados em sistemas
resistentes ao fogo certificados em laboratórios de fogo.
Porém, guardadas as proporções e
lembrando que em caso de incêndio estamos tratando de segurança humana, a
compartimentação dos ambientes deve
ter durante o TRRF (Tempo Requerido
de Resistência ao Fogo) estabelecido pelos órgãos competentes, as mesmas condições de estanqueidade e isolamento de
um forno, ou seja, paredes de compartimentação, rotas de fuga, selos vedadores, portas corta-fogo e tantos outros
elementos. Atinge-se, assim, a função da
compartimentação, de conter o sinistro
ao seu local de origem, possibilitando
seu combate e evacuação das pessoas de
forma controlada e ordenada.
Neste ponto, gostaria de ressaltar a

importância em seguir um projeto de
construção baseado nas normas vigentes (no mínimo) e utilizando materiais
e sistemas de Proteção Passiva Contra
Incêndio devidamente testados e certificados por laboratórios de fogo reconhecidos internacionalmente, aplicados de
acordo com o exigido pelos fabricantes.
Estes materiais possuem características
que ensaiadas em conjunto conseguiram
uma certificação que gera um sistema de
proteção que atenda aos requisitos para
atuarem durante o incêndio de forma a
não deixar que o fogo se alastre por outras salas/andares da edificação por um
determinado tempo.
Durante a instalação deles é imprescindível que o aplicador conheça o sistema a ser utilizado, bem como os materiais testados que devem ser utilizados
(densidade, tipo, quantidade de voltas,
entre outros itens) e a forma como os
materiais devem ser colocados. O uso
indevido de qualquer destes itens impede o correto funcionamento da compartimentação durante o incêndio, com
sérias consequências como a possível
perda de vidas, denegrindo a imagem
do fabricante/fornecedor do material
ou do sistema.
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