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Valorização da proteção passiva
O problema do incêndio tem estado
em evidência em nosso país desde o
grande incêndio do edifício Andraus em
São Paulo há 47 anos. A partir de então
grandes e frequentes sinistros têm despertado a atenção da sociedade e levado
peito das possíveis soluções. Um evento decisivo neste sentido correspondeu
à tragédia associada ao incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria/RS, onde 242
ram feridas. O incêndio foi causado pelo acendimento de um dispositivo pirotécnico, durante uma apresentação musical, cujas chispas atingiram o forro. A
imprudência e a existência de materiais
incorporados ao sistema construtivo
(forro na região do palco) com grande
facilidade de sofrer ignição, sustentar e
propagar chamas permitiram o surgimento e o desenvolvimento rapidíssimo
deste terrível sinistro.
Diversos outros exemplos marcantes
de incêndios no Brasil poderiam ser mencionados, nos quais o papel pernicioso
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Os grandes incêndios que ocorrem de modo incessante no Brasil demonstram a

para o surgimento e desenvolvimento
do incêndio. Muitos certamente ainda
se lembrarão do incêndio dos edifícios
Sede da CESP, na Avenida Paulista, em
São Paulo/SP, em maio de 1987. Ali,
uma falha do circuito elétrico sobre o
forro o ignizou e este desempenhou papel muito semelhante ao forro malfazejo
da Boate Kiss.
Antonio Fernando Berto – Engenheiro Civil pela USP de
São Carlos/SP; mestre em Arquitetura e Urbanismo pela USP;
pesquisador e chefe do Laboratório de Segurança ao Fogo e a
Explosões - LSFEx - do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas);
docente no curso de Mestrado Profissional do IPT na disciplina
Segurança Contra Incêndio no Ambiente Construído; coordenador
das Comissões de Estudos de Reação ao Fogo dos Materiais e
de Vedações Corta-fogo do CB 24 (Comitê Brasileiro de Segurança
contra Incêndio) da ABNT.
afberto@ipt.br
Carlos Roberto Metzker de Oliveira – Engenheiro Civil pela
UFSCar e mestre em Engenharia Civil pela USP; Pesquisador do
Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões - LSFEx - do
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), membro de Comissões
de Estudos de Reação e Resistência ao Fogo de Materiais e
Elementos construtivos do CB 24 (Comitê Brasileiro de Segurança
contra Incêndio) da ABNT.
carlosmo@ipt.br

38 Emergência

Ensaio de resistência ao fogo em parede
com miolo de material combustível
ABRIL / 2019

Tristes lembranças, evidenciando que
o problema do incêndio não se resume a
eventos pontuais resultantes do infortúnio. Trata-se, na realidade, de problema
amplo e generalizado Brasil afora, que
tem causas e desenvolvimento fortemen-

projeto, e se evidenciam na construção,
Ocorre que, não apenas o desenvolvimento do incêndio, mas também suas
consequências, em termos de perdas, dependem em grande medida de características arquitetônicas e construtivas das ediincêndio a elas associadas. Tais ações são
entendidas, de modo geral, como medidas de proteção passiva contra incêndio.
Destaque-se que as situações de incêndio
atingiram gravidade máxima onde estas
ações foram negligenciadas.
Um exemplo internacional desta situação corresponde ao incêndio ocorrido
no dia 14 de junho de 2017, em Londres,
no edifício residencial Grenfell Tower, contendo 127 apartamentos, que deixou não
menos que 80 mortos e muitos feridos.
A torre, cuja construção foi concluída
em 1974, servia de residência para cerca de 600 pessoas, que foram surpreendidas pelo fogo enquanto dormiam, já
que este começou por volta da uma hora
da manhã. Uma remodelação, em 2016,
melhorar o aspecto visual, custou quase
10 milhões de euros, mas não convenceu
os moradores a respeito da segurança da
xas em relação às condições de segurança do edifício.
A Polícia Metropolitana de Londres
anunciou, após a investigação do acidente, que o incêndio teve início em uma geladeira, decorrente de um curto-circuito,
e evoluiu no interior do apartamento até
alcançar o revestimento da fachada. Como foi constatado na perícia do incêndio,
o material instalado na fachada é conhecido no Brasil como ACM, abreviatura de
material composto com alumínio. Tratase de painéis compostos por miolo em
polietileno revestido em ambas as faces
espessura entre de 3 e 5 mm. Os painéis
instalados no edifício apresentavam péssimo desempenho em relação à capacidade de sofrer e sustentar a ignição e propagar chamas.
É alarmante constatar, apesar de existirem no mercado brasileiro painéis de
melhor desempenho (melhores características de reação ao fogo), que inúmeros edifícios de grande altura no Brasil
apresentam as fachadas revestidas com
ACM, com as mesmas características perniciosas para a segurança contra incêndio
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que aqueles instalados na Grenfell Tower.
Outro incêndio lastimável ocorreu recentemente, em São Paulo, no dia 1º de
maio de 2018, no Edifício Wilton Paes
de Almeida, localizado no Largo do Paissandu. Muitas mortes e o desabamento
do edifício marcaram mais esta tragédia.
Não foram consideradas, na ocasião em
que se desenvolveu o projeto e na construção do edifício, as soluções necessárias
ao controle do risco de incêndio, apesar
de se tratar de um edifício de 24 pavimentos, em especial aquelas associadas a
aspectos arquitetônicos e construtivos e
que poderiam estar preservadas (funcionais) na ocasião do incêndio, apesar do
tência ao fogo da estrutura e compartimentação vertical.
As condições que determinaram o surgimento do incêndio decorreram naturalmente de aspectos que caracterizavam a
ocupação do incêndio: edifício originalmente destinado a escritórios, abandonado e invadido por famílias sem teto
que estabeleceram ali moradias precárias, dotadas de instalações elétricas e de
gás precárias. A despeito disto, o desenvolvimento do incêndio não se associou
apenas às condições irregulares da ocupação. Esta insegurança já existia desde
o projeto e construção do edifício e já vinha ameaçando todos que ali estiveram
presentes em suas ocupações anteriores.
A fachada totalmente envidraçada e as
escadas não enclausuradas, entre outras
propagação do incêndio entre pavimentos. Um incêndio que atingisse a fase de
de origem, certamente se propagaria para
todos os pavimentos superiores, como de
fato aconteceu e teria acontecido mesmo
VALORIZAÇÃO
Abordar a segurança contra incêndio
de forma sistêmica, valorizando as medidas de proteção passiva pode contribuir decisivamente para evitar mortes em
perdas materiais e sociais.
As medidas de proteção passiva contra incêndio, de maneira geral, integram
cios e, na eventualidade de um incêndio,
assumem um papel distinto, via de regra,
sem depender de qualquer intervenção
Emergência
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automática ou manual, agindo de modo a:
não estabelecer condições propícias para
o crescimento e propagação do incêndio;
preservar a estabilidade estrutural do edifício; permitir e facilitar o abandono do
edifício; e facilitar o combate ao incêndio. As principais ações necessárias para
isto são: emprego de materiais na consde chamas e liberação de grande quantidade de fumaça sejam limitadas (estas
propriedades denotam as características
de reação ao fogo dos materiais); disposição de meios de abandono seguro pade resistência ao fogo adequada para os
elementos estruturais; e compartimenta-

bas podem ser empregadas revestindo a
superfície de tetos com a função de absorção sonora. Apesar disto, em situação
de princípio de incêndio a espuma de poliuretano terá papel crítico no sentido de
favorecer o rápido crescimento do incênção generalizada no ambiente de origem
do incêndio. O mesmo não deve ocorrer
com o uso da espuma melamínica. Quando se opta, no projeto, por empregar a
espuma acústica com características aceitáveis de reação ao fogo está se adotando
uma medida de proteção passiva.
dade de valorização da proteção passiva corresponde à má qualidade de parte
considerável das disposições de proteção
põe-se da proteção passiva apenas para
cumprir as exigências contidas na regulamentação e obter-se assim o documento do Corpo de Bombeiros atestando o
cumprimento de questões legais. Um caà precariedade das selagens empregadas
em shafts de instalações. Parte considerável das selagens instaladas não apresenta
comprovação da resistência ao fogo exigida nas regulamentações. O mesmo diz

respeito, entre várias outras situações, a
parte considerável dos casos de proteção
térmica das estruturas de aço e de paredes
altas de compartimentação empregadas
em galpões industriais fazendo uso de
Drywall com placas de gesso acartonado.
tante questão deve ser resolvida no Brasil: a necessidade de se valorizar a proteção passiva no projeto e construção das
É necessário destacar como funciona na
prática, atualmente no Brasil, a valorização
da proteção passiva contra incêndio. Infelizmente, isto se dá de modo momentâneo, imediatamente após a ocorrência de
tragédias, mas de forma parcial em razão
do conhecimento limitado sobre o tema,
jeto e construção de edifícios.
CONSCIENTIZAÇÃO
O entendimento do usuário sobre a
importância da proteção passiva colocase como condição fundamental à valorização da proteção passiva. É de extrema
importância que o usuário tenha consciência do valor da proteção passiva e que
atue no sentido de exigir melhores condições de segurança contra incêndio nas

a necessidade de valorização da proteção passiva está relacionado ao fato de a
de engenharia estar familiarizada apenas
com os conceitos de proteção ativa, como é o caso, por exemplo, de hidrantes,
extintores de incêndio e chuveiros automáticos, deixando de lado a contrapartida fundamental da proteção passiva. Uma
porta de entrada de unidade autônoma,
por exemplo, instalada no acesso a um escritório dentro de um edifício, de maneira
geral, é projetada para fechar e limitar o
acesso à unidade autônoma, mas em caso de uma situação de incêndio, assume
papel importante em conter a propagação do incêndio. Esta ação de proteção
contra incêndio, apesar de ter grande importância para a segurança contra incêndio, pode passar despercebida no projeto.
Um material que tem demonstrado
apresentar características perniciosas de
reação ao fogo são as placas compostas
por espuma de poliuretano, em contraposição ao desempenho aceitável das placas
de espuma melamínica. Na prática, em situação de uso normal do ambiente, am40 Emergência
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siva. Atualmente, boa parte dos trabalhos laboratoriais está em comprovar se
o produto aplicado é ou não adequado
para determinada situação, sendo que em
muitos casos analisados os resultados são
negativos, cabendo ao responsável adotar
medidas paliativas para atender a regulamentação. Isto é feito de várias maneiras,

moradias, nos locais de trabalho, nos locais de compra e de lazer.
Da mesma forma, o entendimento do
conceito e da importância da proteção
passiva para a segurança contra incêndio
engenheiros, projetistas e construtores, é
fator essencial para elevar o desempenho
das medidas implantadas. A existência de
boração de projeto de proteção passiva
contra incêndio nos projetos.
NORMAS TÉCNICAS
A elaboração de normas técnicas voltadas para a proteção passiva, que possam
suportar os necessários avanços da regulamentação de segurança contra incêndio
deve ser adotado no projeto e construção
técnica dos sistemas (comissionamento) e suas respectivas ações de operação
e manutenção, constitue-se também em
aspecto essencial para a valorização da
proteção passiva.
A constante elaboração e revisão de
normas técnicas relacionadas ao tema é
uma meta a ser perseguida. As normas
técnicas têm importância destacada para
a base técnica das regulamentações e es-
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tabelecem requisitos mínimos que devem
ser atendidos pelas medidas de proteção,
métodos de avaliação, procedimentos de
aceitação dos sistemas instalados, procedimentos de operação e manutenção
dos sistemas instalados, etc. Muito ainda deve ser realizado neste campo, mas
vale destacar alguns avanços recentes da
normalização brasileira associada à proteção passiva Quadro 1.
LABORATÓRIOS
O desenvolvimento de produtos voltados para a proteção passiva passa necessariamente pela realização de ensaios
comprobatórios. Este é um passo de extrema importância para a valorização da
proteção passiva contra incêndio.
O entendimento da importância na realização de ensaios comprobatórios para
o desenvolvimento destes produtos, com
relação ao seu comportamento ao fogo, é
um aspecto primordial para atingir soluvez mais seguras. Assim, a compreensão
das exigências das leis, dos regulamentos e das normas na aplicação de métodos de ensaios laboratoriais e o comprometimento em desenvolver os produtos
por parte dos fabricantes e construtores,
torna-se uma ferramenta importante no
contexto da valorização da proteção pas-

com produtos retardantes até a substituição total do produto. Reparem que as
ações tomadas irão demandar tempo e
custo, que poderiam ser evitados com a
aplicação de produtos corretamente esmento ao fogo devidamente comprovado
por meio dos ensaios.
Os ensaios de reação ao fogo estabelecidos para a avaliação dos materiais de
acabamento, revestimentos e termo-acústicos das construções, exigidos nas regulamentações e normas estão apresentados
no Quadro 2.
A Foto 2 mostra o ensaio de propagacom comportamento adequado ao lado
de outro com comportamento ruim. Na
Foto 3 está apresentado o ensaio SBI, onde se visualiza, lado a lado, produtos com
terísticas de reação ao fogo completamente distintas. Demonstra-se por meio
destas fotos a importância da realização
dos ensaios para comprovar o comportamento ao fogo dos produtos combustíveis. Nas duas situações os produtos
com bom desempenho enquadraram-se
na Classe II (entendida, para a propagação de chamas, como a melhor categoria de reação ao fogo) e os com mau desempenho enquadraram-se na Classe VI
(entendida, para a propagação de chamas,
como a pior categoria de reação ao fogo).
Os ensaios de resistência ao fogo esta-
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belecidos para a avaliação dos elementos
e sistemas construtivos, bem como esmalização brasileira, que são exigidos nas
regulamentações dos Corpos de Bombeiros, estão apresentados no Quadro 3.
Igualmente ao exposto para os ensaios
de reação ao fogo, as Fotos 4 e 5, mostram a realização de ensaios de resistência
ao fogo em elementos construtivos com
resultados considerados insatisfatórios
e satisfatórios, em função dos critérios
adotados nas respectivas normas de entos não atendem os critérios, passar por
alterações de projeto, realizadas pelo fabricante, e comprovar, por meio de novos ensaios, o atendimento aos critérios
normativos. A Foto 4 mostra o ensaio
em portas de madeira de unidade autônoma, realizado conforme a norma ABNT
NBR 15281, e a Foto 5 em paredes de
concreto sem função estrutural, realizado conforme norma ABNT NBR 10636.
CERTIFICAÇÃO

dos à área de segurança contra incêndio
é uma discussão recorrente, que muitos
defendem como uma forma de alavancar a segurança contra incêndio no Brasil e também valorizar a proteção passiva.
Realmente esta ação ajudaria, em muito,
a aplicação de produtos adequados na
composição dos sistemas de proteção
contra incêndio, mas isolada não representa solução para os problemas que se
observam nos distintos sistemas de proteção contra incêndio, inclusive os de
proteção passiva. Apesar disto, não se poABRIL / 2019

Brasil de produtos associados à proteção
passiva pode ser um importante agente
capaz de destacar o valor e a importância
deste tipo de ação para a segurança conFoi publicada, muito recentemente, em
26 de março de 2019, a Portaria nº 149
do Inmetro com o objetivo de estabelemarcação dos produtos para tratamento
acústico ou isolamento térmico empregados na construção civil, quanto às suas
que os produtos para tratamento acústico
ou isolamento térmico devem ser fabricados, comercializados e aplicados in-situ,
no mercado nacional, de forma a minimizar os riscos à segurança, à saúde humana
e ao meio ambiente e que, na ocorrência
chamas e não criem impedimento visual
É importante destacar que já se tem no
de saída de emergência e de outros dois
tipos de portas corta-fogo, bem como
de placas de sinalização de emergência.
O Decreto Estadual nº 63.911 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que entra em vigor no dia 09 de abril

outro mecanismo de avaliação da conformidade, dos produtos voltados à see áreas de risco, por meio de organismos
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), comprovando o atendimento às normas técnicas nacionais.
O referido Decreto estabelece que a
segurança contra incêndio ocorrerá de
forma gradativa, de acordo com ato normativo a ser expedido pelo CBPMESP,
respeitando o desenvolvimento técnico
do setor e a existência de organismos de
cionais acreditados pelo Inmetro.
INVESTIGAÇÃO
Os incêndios, que se repetem de maneira incessante, proporcionam aprendizado
capaz de subsidiar o aprimoramento da
regulamentação que deve incluir requisitos mais abrangentes capazes de tornar
nha destaque nas lições deixadas pelo incêndio a evidência de que as medidas de
proteção passiva têm importância destacada para redução de perdas. Por conta
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disto, uma maneira que pode ser extrecorresponde à investigação de incêndio
e a divulgação do papel efetivamente desempenhado pela proteção passiva ou o
impacto de sua falta ou má execução nas
perdas ocasionadas pelos incêndios.
A investigação dos incêndios, evidenciando a devastação que são capazes de
causar em razão da ausência ou má execução das medidas de proteção passiva (e
mesmo da proteção ativa), pode subsidiar
ção realizadas pelos Corpos de Bombeiros e, mais que isto, o aprimoramento da
regulamentação e o avanço da normalização. O caso da tragédia da Boate Kiss
mostra muito bem esta situação. Em relação às medidas de proteção passiva, a
investigação deste incêndio revelou a importância extremamente negativa de não
ter sido considerado o controle das características de reação ao fogo dos materiais
acústicos que revestiam o forro próximo
ao palco: a espuma de poliuretano utilizada propiciou o início do incêndio e o
seu agravamento em questão de segundos. Revelou ainda a precariedade das saídas de emergência, que se dava apenas
por um local, sem alternativas, e estavam
saída das pessoas.
Caso fosse mais aprofundada, esta investigação certamente evidenciaria outros aspectos extremamente negativos
relativos ao sistema de sinalização de
emergência e à concepção, como um todo, da questão das saídas de emergência.
Não se menciona aqui aspectos da proteção ativa, cuja precariedade em muito
contribuiu para as consequências desastrosas do incêndio, com destaque para
o sistema de iluminação de emergência
e para todos os sistemas que devem ser
empregados para a extinção do incêndio. Todas estas questões deveriam ter
sido detalhadamente investigadas, pois
importantes lições poderiam ter sido tiradas, mas esta oportunidade foi, infelizmente, desperdiçada.
Qualquer processo de investigação de
incêndio no Brasil invariavelmente evidencia, com diferentes matizes, as seguintes questões: ausência de um proroso; desvalorização da proteção passiva
contra incêndio, em razão das péssimas
condições em que invariavelmente se encontram; problemas importantes, senão
44 Emergência

em todos, em alguns sistemas de proteção ativa; descuidos profundos com aspectos de operação e manutenção dos
sistemas; e necessidade de ampliação do
rigor da regulamentação de proteção contra incêndio.
FORMAÇÃO
A lei nº 13.425 de 30 de março de
2017, conhecida como “Lei Kiss”, que
estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio
cações e áreas de reunião de público, em
seu artigo 8º, coloca que os cursos de
graduação em Engenharia e Arquitetura
em funcionamento no país, em universidades e organizações de ensino públicas
e privadas, bem como os cursos de tecnologia e de ensino médio correlatos, deverão incluir nas disciplinas ministradas
conteúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio e a desastres. Caso estas
exigências legais sejam, de fato, respeitadas poderão ser um bom caminho para
valorizar a segurança contra incêndio de
maneira balanceada, onde se considere,
a partir de uma abordagem sistêmica, o
devido equilíbrio entre as medidas passivas e ativas de proteção contra incêndio.
tes e disciplinas nas universidades é um
aspecto discutido constantemente em
seminários e reuniões no meio técnico.
Trata-se, principalmente, da implantação de disciplinas de segurança contra
incêndios nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. As ementas destas disciplinas devem considerar com cuidado os
aspectos relacionados à proteção passiva,
questão ainda não devidamente valorizada nos projetos.
MERCADO
Com intuito de valorizar o segmento
de proteção passiva contra incêndio é
importante entender a sua abrangência e
diversos segmentos que integram esta
as empresas constituídas no Brasil associadas ao tema.
As principais medidas de proteção passiva estão apresentadas a seguir, acompanhadas de esclarecimentos de suas ressegmentos industriais ou de serviços aos

quais estão diretamente vinculadas.
REVESTIMENTO
Estes materiais devem ser selecionados,
no projeto e construção dos edifícios, sob
o ponto de vista da proteção passiva, com
o intuito principal de limitar a contribuição que podem dar ao desenvolvimento
do incêndio. As características dos materiais relativas a esta questão denominamse reação ao fogo.
Este segmento envolve amplamente a
indústria da construção civil, incluindo
as fábricas de materiais, compondo um
setor que não se dedica especialmente ao
tema. Entretanto, existem determinados
tipos de materiais que requerem a incorporação de produtos retardantes de chamas, ignífugos e supressores de fumaça,
com o intuito de aprimorar o desempenho quanto à ignição, desenvolvimento de
calor e fumaça e propagação de chamas.
segmento claramente associado à proteção passiva, tendo em conta os materiais
que constituem os edifícios. Envolve empresas que produzem ou comercializam
produtos químicos retardantes de chamas,
ignífugos e supressores de fumaça. É importante observar que este segmento também se relaciona aos materiais que constituem produtos de decoração e mobiliário.
Existem, ainda, neste segmento as empresas que produzem, comercializam ou
valentes, porém para tratamento supertintas, vernizes ou emulsões.
COMPARTIMENTAÇÃO
A contenção da propagação do incêndio depende, além da seleção dos materiais que compõem os edifícios, da compartimentação horizontal e vertical dos
edifícios. Os seguintes componentes e
elementos construtivos, com características de resistência ao fogo, devem ser empregados para compor a compartimentação: paredes corta-fogo, portas corta-fogo, vedadores corta-fogo, registros cortafogo, selagem corta-fogo de penetração
de instalações, entre pisos corta-fogo e
selagem perimetral corta-fogo.
Neste segmento, destacam-se as empresas que produzem, comercializam e
instalam portas corta-fogo e respectivos
componentes. Estas portas se enquadram
atualmente em três categorias: portas corta-fogo para saída de emergência; portas
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corta-fogo para isolamento de riscos industriais e portas corta-fogo para unidades autônomas.
Existem diversas empresas que se dedicam à instalação, comercialização e fabricação de produtos voltados para a selagem corta-fogo de instalações de serviço
e perimetral. Os registros corta-fogo são
fabricados no Brasil por empresas que
atuam na área de ventilação e refrigeração.
Existem situações em que tubulações
transpassam paredes ou entre pisos corta-fogo sem que possam receber a proteção de registros corta-fogo. Um caso
típico e bastante comum corresponde a
tubulações de pressurização de escadas à
prova de fumaça. Estas situações requerem a proteção de toda a tubulação, dotando-a de resistência ao fogo. Uma série
de empresas atua neste segmento fabricando e/ou comercializando produtos
apropriados ou instalando as proteções.
Na constituição de paredes e entre pisos corta-fogo podem ser empregados
produtos especiais destinados a melhorar
a isolação térmica ou a preservar a integridade em situação de incêndio. Destacamra limitar a fragmentação do concreto em
situação de incêndio e as produtoras de
placas destinadas a proteger ou compor
paredes e entre pisos corta-fogo.
Ainda é necessário destacar o uso de
vidros resistentes ao fogo empregados na
compartimentação horizontal e vertical,
compondo divisórias, portas, visores e
fachadas e mesmo pisos.
Um último destaque deve ser dado relativamente às portas de andar de elevador, que também devem ter a função de
impedir a progressão do incêndio nos
edifícios por meio do poço dos elevadores. Para tanto, estas portas devem manter-se íntegras quando submetidas ao ensaio de resistência ao fogo, demonstrando
que têm capacidade de limitar a circulação dos gases quentes do incêndio entre
pavimentos. Compõem, desta forma, a
compartimentação vertical dos edifícios.
As empresas de elevadores fabricam e
instalam, estando integrados, por conta
disto, no segmento de proteção passiva
contra incêndio.
RESISTÊNCIA AO FOGO
sofrem durante o incêndio os efeitos do
comprometimento progressivo da capacidade portante que originalmente apre-
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sentam. No caso da madeira, isto se deve
especialmente à redução gradual da seção
das peças; no aço a tensão de escoamento
e o módulo de elasticidade sofrem redução acentuada em razão da elevação de
temperatura; no concreto armado, entre
outros efeitos, a resistência à compressão
se reduz em temperaturas elevadas. A solução da questão relativa à capacidade da
estrutura de suportar a ação do incêndio
deve ser sempre considerada no projeto
e construção dos edifícios.
Em grande parte das situações, a solução deste problema requer a aplicação de produtos isolantes térmicos com
o intuito de limitar o ingresso do calor
nos elementos estruturais, permitindo
dições de incêndio, a estabilidade estrutural do edifício.
Este segmento está constituído no Brasil por empresas fabricantes de produtos
de proteção térmica, importadores destes
produtos e aplicadores.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS
O abandono dos edifícios em caso de
incêndio depende fortemente da adoção
de um conjunto de medidas de proteção
passiva. O enclausuramento corta-fogo da
escada em si, por meio de paredes, portas
e outros dispositivos corta-fogo constitui-se em aspecto essencial. A adoção de
materiais de revestimento dotados de características de reação ao fogo apropriadas, tanto nas escadas como nos acessos
a elas e descargas, também se destaca como medida de proteção passiva essencial.
Quanto às empresas envolvidas neste
segmento, são as mesmas que estão associadas aos temas “materiais” (reação ao
fogo) e compartimentação horizontal e
vertical, com destaque para aquelas associadas à fabricação de portas corta-fogo
de saída de emergência.
A circulação nas rotas de fuga, incluindo acessos, escadas e descargas, deve
estar apoiada por sinalização de emergência, indicando direções, trajetos e localização. Esta categoria de medida de
proteção também pode ser considerada
passiva, pois dispensa qualquer forma de
acionamento e no uso normal do edifício orienta a circulação das pessoas. Esta categoria de empresas está situada na
área de comunicação visual e sinalização.
ISOLAMENTO DE RISCO
Considerando o problema da propaABRIL / 2019

jacentes é importante mencionar que a
sua solução depende eminentemente da
adoção de medidas passivas de proteção
contra incêndio, que correspondem à
composição de fachadas compatíveis
com as distâncias em relação às divisas
do lote ou em relação à fachada de outros edifícios que estejam situados no
mesmo lote.
São fatores importantes na solução
desta questão a resistência ao fogo da
fachada e a porcentagem de aberturas
existentes nelas. Como aberturas são
consideradas todas as porções das fachadas não dotadas de resistência ao fogo
compatível com o risco de incêndio que
caracteriza o edifício. Com isto em vista
das neste tema. São aquelas que produzem, instalam ou comercializam fachadas pré-moldadas, materiais de isolação
térmica para temperaturas elevadas, vidros com características de resistência
ao fogo e selagem corta-fogo perimetral.
ACESSO PARA O COMBATE
O sucesso do combate ao incêndio,
desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros,
depende muito das possibilidades de aces-
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so dos equipamentos às proximidades do
edifício e dos bombeiros ao interior dele.
Muito embora estas questões dependam
fortemente de medidas passivas de proteção contra incêndio, tais como arruamentos com desenvolvimento, inclinação
e largura adequados, inexistência de obstáculos, composição de fachadas, não se
segmento, além daquelas já relacionadas
no tópico anterior. Naturalmente, os escritórios de arquitetura e engenharia têm
um papel fundamental no desenvolvimento de soluções adequadas no projeto
do edifício e de sua implantação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A valorização da proteção passiva é
algo a ser perseguido constantemente, considerando o conjunto de etapas
aqui relacionado. Destaca-se entre elas a
ções, muitas vezes, expostos a situações
graves de risco sem ao menos se darem
conta disto. Os projetistas e os construtores, por sua vez, são importantes elos
na cadeia da proteção contra incêndio e
devem ter capacidade técnica e consciên-

teção passiva que cumpram os requisitos
técnicos contidos na regulamentação e
na normalização. O Poder Público, por
sua vez, deve atuar de maneira diligente,
impedindo que as medidas de proteção
passiva contra incêndio sejam negligenção de sanções são essenciais para isto.
Os fabricantes e instaladores integrantes da cadeia de fornecimento, para a
construção civil, de produtos e elementos construtivos que compõem a proteção passiva contra incêndio, devem atuar
de modo responsável, garantindo bom
desempenho dos produtos instalados e
fornecendo todas as informações para
as ações de manutenção que devem ser
desenvolvidas ao longo do tempo.
Como um aspecto facilitador da valorização aqui apregoada, ressalta-se não
haver restrições de ordem econômica ou
ção de medidas de proteção passiva contra incêndio no projeto e construção das
das obras um custo adicional moderado,
que pode ser perfeitamente equacionado
por projetistas competentes, que conhecientes e, ainda assim, econômicas.

Emergência

47

