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Conferencia Temática Especializada (Jueves 10 de octubre del 2019, 11:30 h)

COMPORTAMENTO DE UMA HABITAÇÃO DE
CUNHO SOCIAL SUBMETIDA A UM INCÊNDIO
REAL
El Dr. Dario Lauro Klein, Engenheiro Civil formado en la Universidade Federal do
Rio Grande do Sul-UFRGS, Brasil, quién vendrá a Chiapas para recibir el
nombramiento de "Fellow 2019" de Alconpat y a participar en la sesión plenaria
del Jueves 10 de octubre del 2019 a las 11:30 pm en el Centro de Convenciones
"Dr. Manuel Velásco Suárez" de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Resumen
O desenvolvimento econômico de um país depende das soluções adotadas para
os seus problemas sociais, sendo um deles correspondente ao déficit habitacional
que atinge principalmente as classes sociais mais pobres. A falta de moradia para
as classes menos favorecidas é uma questão fundamental no Brasil e o desafio
para a sua solução é muito grande. A industrialização da construção de
habitações, utilizando Sistemas Construtivos Inovadores é a solução para esta
questão. Estes Sistemas Construtivos devem desenvolver moradias com custo
acessível empregando novos materiais de ótima qualidade e com grande
durabilidade reduzindo o desperdício de construção, o entulho, o consumo
energético bem como produzir uma habitação confortável quanto à aparência,
limpeza, conforto térmico, acústico e de estanqueidade. No Brasil, antes de 2000,
diversas “soluções inovadoras” foram introduzidas no mercado para resolver a
questão do déficit habitacional, porém muitas delas sequer atendiam os requisitos
mínimos de uma moradia de custo acessível e de qualidade. Acompanhando as
demandas técnicas geradas pela busca por novas tecnologias na construção, o
Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais desenvolveu no período de 2000 a
2010, dez análises do desempenho de Sistemas Construtivos Inovadores, de
forma a fornecer, subsídios para a homologação destes pelos órgãos de
financiamento.
Este artigo destaca um dos sistemas construtivos inovadores avaliados pelo
LEME, denominado Sistema Construtivo Casa Modular Fischer, apresentando a
metodologia utilizada para a sua avaliação e, em especial, a análise do Sistema
em relação à ação de incêndio real. O ensaio em situação de incêndio objetivou
fornecer subsídios para análise do desempenho do sistema FISCHER tais como:
possibilidade dos usuários escaparem ao sinistro, potencial para extensão de
danos à vizinhança do local de origem e resistência mínima ao fogo do sistema. É
importante salientar que ensaios em real grandeza são extremamente raros
devido ao custo e complexidade, mas são os únicos que podem fornecer dados
reais sobre a dinâmica de evolução do incêndio e a resposta do sistema
construtivo.
A Casa Fischer corresponde a uma habitação térrea com 39,41 m² de área,
construída com painéis compostos por placas de aço galvalume, com
preenchimento de poliuretano e telhas sanduíches no telhado, empregada em
loteamentos habitacionais. A mobília do protótipo foi orientada em função da
carga de incêndio necessária para realização do ensaio normalizado
correspondente a 306,37 MJ/m².
Durante o ensaio de incêndio foram monitoradas as temperaturas internas, nos
diversos ambientes, utilizando “arvores” de termopares e também a emissão de
gases para avaliar a qualidade do ar no interior da habitação visando estimar o
tempo, durante o qual, o ar se manteria respirável. O protótipo foi instrumentado
com câmeras filmadoras (internas e externas), termógrafos (fixo e móvel),
termopares (agulhas e superfícies) e coletores de gases (internos e externos)
para acompanhar em tempo real a evolução do incêndio. No entorno do protótipo
foram criadas três barreiras, afastadas 3 metros das paredes externas, que
serviram para proteger a equipe de coleta de dados e simular a presença de
construções vizinhas objetivando avaliar a possibilidade de danos à vizinhança.
O ensaio do incêndio iniciou as 09h 37 min com ignição acontecendo no sofá da
sala. O final do ensaio ficou caracterizado pelo colapso da estrutura, ocorrido às
10:08 h, após 31 minutos de ensaio.
Como conclusões obtidas do ensaio de incêndio foi possível afirmar que: quanto à
probabilidade dos usuários sobreviverem ao sinistro a Casa Fischer atendeu as
condições estabelecidas em normas porque o tempo determinado de 6 min e 30
seg. é suficiente para inferir que um usuário desperto teria grandes chances de
deixar a casa sem danos; quanto à chance de extensão de danos à propriedade e
à vizinhança os dados coletados indicaram que a Casa Fischer apresentou um
comportamento adequado quanto à vizinhança em caso de incêndio, pois as
paredes laterais e o telhado não liberaram fagulhas e pedaços incandescentes,
que poderiam provocar a ignição de residências no entorno e, quanto a
resistência ao fogo a estrutura entrou em colapso após o rompimento do cabo
tensor superior frontal, após 31 minutos do início do ensaio e 24 minutos de
atuação plena do fogo tempo este superior ao fixado por normas nacionais que
estabelecem um período de 15 minutos de tempo requerido equivalente de
resistência ao fogo.
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