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RESUMO: O Grupo Interdisciplinar de Estudos da Madeira (GIEM), em conjunto com o 
Laboratório de Experimentação de Estruturas (LEE), vem trabalhando para o aprimoramento do 
sistema construtivo em madeira. É notável o receio da sociedade em empregar a madeira como 
material construtivo, principalmente pelo seu desempenho em relação ao fogo. O presente estudo 
propõe, por meio de soluções construtivas disponíveis na literatura, uma melhoria dos elementos 
que compõem o sistema estrutural do protótipo Battistella-UFSC a fim de que este apresente 
melhor desempenho ao fogo. A melhoria de desempenho é atingida pela criação de barreiras 
estanques que impedirão a propagação da fumaça e do fogo e pelo dimensionamento adequado 
dos elementos estruturais e revestimentos garantindo um tempo mínimo de resistência ao fogo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Habitação em madeira, sistema plataforma, desempenho ao fogo, 
segurança contra incêndio 
 
ABSTRACT: Wood can present several economic and structural advantages as a building 
material. However there are reservations on its wider use due to its fire properties. The Research 
Group on Wood and the Laboratory of Structure Experimentation of the Federal University of 
Santa Catarina are working towards the improvement of the wood structures and their fire 
characteristics. .In this paper constructive solutions found in the literature are applied to a 
prototype house in order to improve its fire characteristics. This is accomplished by the use of 
barriers to stop the propagation of fire and smoke and by the adequate dimensioning of the 
structural elements , ensuring a minimum time endurance to a fire. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Grupo Interdisciplinar de Estudos da Madeira (GIEM), em conjunto com o Laboratório de 
Experimentação de Estruturas (LEE), vem trabalhando para o aprimoramento dos sistemas 
construtivos em madeira, uma vez que estes carecem de conhecimentos e de desenvolvimento de 
novas técnicas. Existe hoje no país um déficit habitacional em torno de 6 milhões de habitações. 
Segundo SZÜCS (2004), este problema poderia ser minimizado com a utilização de moradias 
populares de madeira empregando a tecnologia estudada no protótipo Battistella-UFSC. Porém 
historicamente é notável o receio da sociedade em empregar a madeira como material 
construtivo. Um dos principais fatores que contribuem para esta discriminação é seu desempenho 
em relação ao fogo. 
 
Sabe-se que um dos maiores problemas a ser enfrentado pelos materiais de construção é o fogo. 
Pela ação deste último, eles podem ter a sua resistência diminuída e podem ser desagregados. A 
madeira, em condições normais, não queima diretamente. Primeiro se decompõe em gases que, 
expostos ao calor, se convertem em chamas. Estas últimas, por sua vez, aquecem a madeira ainda 
não atingida e promovem a liberação de mais gases inflamáveis, alimentando a combustão, tal 
qual um círculo vicioso.  
 
Pode-se observar boa resistência da madeira ao fogo. Peças robustas, quando expostas ao fogo, 
formam uma camada superficial de carvão, que age como uma espécie de isolante, impedindo a 
rápida saída de gases inflamáveis e a propagação de calor para o interior da seção, resultando em 
um aquecimento e degradação do material a uma velocidade menor, e assim colaborando 
favoravelmente para melhorar a capacidade de sustentação das cargas da edificação, pois a alma 
da seção (ou seja, o que sustenta o elemento estrutural) se mantém fria a apenas uma pequena 
distância da zona queimada. 
 
Considerando-se as vantagens apresentadas, a madeira como material estrutural é atualmente uma 
opção que está adquirindo cada vez maior relevância no panorama internacional. Porém no Brasil 
os sistemas construtivos em madeira normalmente empregados carecem de tecnologia. Segundo 
FONTANA et alli (1999), em construções modernas em madeiras, construídas dentro do estado-
da-arte da compartimentação ou com sistemas de proteção ativos, não ocorrem grandes perdas 
devido ao incêndio. 
 
Embora as normas não apresentem nenhuma exigência de segurança contra incêndios em 
residências unifamiliares não-geminadas (NBR14432 e Pr.NB 02.136.01), as informações 
estatísticas revelam que o maior número de incidentes com fogo acontecem em residências 
unifamiliares. Neste tipo de construção não é habitual o uso de nenhum tipo de dispositivo de 
prevenção ou critérios construtivos para melhorar o desempenho em relação ao fogo. Contudo 
estão sendo definidos no Brasil critérios de desempenho a serem seguidos durante a elaboração 
dos projetos de edificações e de sua construção, dentre os quais estão os critérios de segurança 
contra incêndio (Pr. NB 02.136.01) 
 
Em busca de novas técnicas, durante o Programa Habitare I, foram realizadas pesquisas sobre o 
sistema construtivo Plataforma. Com a execução do protótipo Battistella-UFSC, construído 
justamente para estudar tal sistema, foram encontrados alguns problemas relacionados à pré-
fabricação dos componentes na indústria e a montagem no canteiro-de-obra, o que tornou 



necessária uma nova avaliação do sistema construtivo empregado, incluindo aí o seu desempenho 
ao fogo. 
 
Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é o aperfeiçoamento do protótipo Battistella-
UFSC quanto ao seu desempenho ao fogo. Este estudo foi baseado em uma extensa revisão 
bibliografia sobre a problemática do fogo em edificações de madeira e nas soluções construtivas 
adotadas para garantir a segurança destas edificações em situação de incêndio. Nele serão 
propostas melhorias no sistema construtivo para garantir um melhor desempenho no que se refere 
a estanqueidade ao fogo e a fumaça e estabilidade estrutural em situações de incêndio. 
 
2. PROTÓTIPO BATTISTELLA-UFSC 
 
O sistema construtivo do protótipo Battistella-UFSC é mais conhecido como sistema plataforma. 
Ele é bastante difundido em países como os Estados Unidos, Canadá, Suécia e Japão, e suas 
principais características são a simplicidade construtiva e a rapidez na execução.  
 
O sistema plataforma não apresenta uma estrutura hierarquizada, na forma de pilares e vigas, 
sendo formado por um entramado composto de inúmeras peças de madeira maciça de pequenas 
dimensões, formando paredes e pisos, cujo fechamento é feito com chapas de madeira 
reconstituída. Deste modo, o entramado de piso, parede e cobertura são erguidos e unidos para 
formar a estrutura portante da edificação. Como se trata de sistema pré-fabricado, é necessária a 
estreita relação entre projeto e execução (SZÜCS, 2004). 
 
Os elementos estruturais que compõe o protótipo Battistella-UFSC são piso, entrepiso, paredes e 
cobertura, cujos elementos constitutivos estão ilustrados na (Figura 1). Neste artigo, serão 
apresentadas somente discussões relativas ao entrepiso e a parede. 
 

 
Figura 1- Protótipo Battistella-UFSC 

Fonte: SZÜCS, 2004 
 



2.1 Entrepiso 
 
O entrepiso é estruturado por vigas de madeira laminada colada (MLC), vigas de seção “I” com 
alma de chapas sarrafeadas, barrotes maciços. No protótipo, o fechamento é feito por dupla 
camada de chapas laminadas que auxiliam no travamento do conjunto. A constituição, as 
dimensões, usos e elementos de ligação dos componentes do sub-sistema entrepiso são 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1- Componentes do entrepiso 
Fonte: SZÜCS, 2004 

COMPONENTE DIMENSÕES 
(mm) CONSTRUÇÃO LIGAÇÃO 

Viga MLC 100 × 260 
Lâminas de madeira (tábuas) dispostas 

entre si paralelamente e unidas por 
colagem 

Viga MLC ao frechal: pregos

Viga "I" 80 × 220 
Mesa: madeira maciça de pinus com 

ligações de topo do tipo finger joint Alma: 
chapa sarrafeada 

Viga "I" à viga MLC: 
cantoneiras metálicas 

Barrote 45 × 170 Madeira maciça de pinus com ligações de 
topo do tipo finger joint 

Barrote à viga "I" encaixe e 
cantoneira metálica 

Chapa de fechamento 15 × 1220 × 2440 Chapa de laminado compensado Pregos 

Chapa de fechamento 
com acabamento 15 × 1220 × 2440 Chapa de laminado compensado Pregos 

Montante e travessa de 
fechamento entre os 

pavimentos 
30 × 120 Madeira maciça de pinus com ligações de 

topo do tipo finger joint Pregos 

 
2.2 Paredes 
 
As paredes possuem função estrutural e de vedação. Elas estão estruturadas em painéis portantes 
constituídos por ossatura e revestimento em ambos os lados cujas características estão 
especificadas na Tabela 2. A ossatura é composta por montantes de madeira maciça. O 
revestimento interno trabalha estruturalmente, estabilizando os painéis. A vedação externa é 
realizada em tábuas do tipo siding, essas tábuas de acabamento externo são sobrepostas umas às 
outras. Os painéis são fixados ao piso através das guias de ancoragem. Sobre eles é pregada uma 
peça contínua de madeira (frechal), que completa a estabilidade do conjunto (Figura 2). 
 
Existem três tipos de painéis: porta, janela e cego. Na ossatura dos painéis janela e porta os 
montantes internos são interrompidos por travessas horizontais onde é fixada a esquadria e a 
parte superior é reforçada por uma peça de madeira maciça, conformando uma verga. A ossatura 
do painel cego possui dois montantes verticais externos e dois internos, uma travessa horizontal 
superior e uma inferior (Figura 2). 
 
Internamente as paredes são fechadas por chapas laminadas e gesso acartonado. Este último é 
utilizado como acabamento. Exteriormente, os painéis recebem manta impermeabilizante e 



tábuas horizontais do tipo siding (Figura 3). As divisórias internas recebem chapas de laminado 
compensado e placas de gesso acartonado nas duas faces. Apenas na cozinha e banheiro a placa 
de gesso acartonado foi substituída por revestimentos cerâmico, aplicado sobre as chapas 
laminadas de madeira, através de adesivo do tipo polimérico. 
 

Figura 2- Sub-sistema parede 
Fonte: SZÜCS, 2004 

 
As chapas laminadas são pregadas aos montantes, deixando-se um espaçamento de 3 mm. As 
placas de gesso acartonado são parafusadas às chapas de madeira e o acabamento final é feito 
segundo especificações do fabricante daquele material. Para afastar as placas de gesso do piso, 
são utilizadas ripas de madeira. 
 

 
Figura 3- Revestimento interno e externo 

Fonte: SZÜCS, 2004 



 
A manta isolante é pregada aos montantes da ossatura, em faixas dispostas horizontalmente, com 
sobreposição de aproximadamente 70 mm. Já na junção com as esquadrias a manta é dobrada, 
para prevenir a infiltração das águas. As tábuas de siding são pregadas aos montantes, sobre a 
manta, e entre elas é utilizada cola. Esta tem também a função de calafetar a junta, o que é 
conseguido em conjunto com a pingadeira da parte inferior. 
 

Tabela 2- Componentes da parede 
Fonte: SZÜCS, 2004 

 ELEMENTO COMPONENTE DIMENSÕES (mm) MATERIAL LIGAÇÃO
Montante e travessa 30 × 120 

Montante e travessa - 
divisórias internas 30 × 70 

Verga 45 × 145 OSSATURA Painel 

Montante de canto, 
frechal, guia de 

ancoragem 
30 × 120 × 3700 

Madeira maciça de 
pinus com ligações de 
todo tipo finger joint 

Pregos 

 Chapa de vedação 
interna 12 × 1220 × 2440 Chapa de laminado 

compensado Pregos 

 Acabamento da vedação 
interna 12 ×1200 × 1400 Placa de gesso 

acartonado Parafusos 

 Ripa de apoio para placa 
de gesso acartonado 12 × 30 × 2440 Laminado compensado Pregos 

REVESTIMENTO 
INTERNO 

 
Acabamento da vedação 

interna nas áreas 
molháveis 

 Revestimento cerâmico Cola 
polimérica

 
Manta 

impermeabilizante e de 
isolamento térmico 

Espessura 1mm 
Polietileno expandido 

com uma face 
aluminizada 

Grampos 

  Tábuas tipo siding 25 × 120 × 64000 

Tábuas reconstituídas a 
partir de ripas de 

madeira de pequenas 
dimensões 

Pregos e 
cola entre as 

tábuas 

REVESTIMENTO 
EXTERNO 

  Acabamento de canto do 
siding 

27 × 27 × 3200 
24 × 54 × 3200 

Madeira maciça de 
pinus com ligações de 
todo tipo finger joint 

Pregos 

 
No acabamento de canto das paredes, o espaço entre a ossatura dos painéis é preenchido por 
montantes, reforçando este ponto da estrutura. Externamente, o canto das paredes é contornado 
pela manta isolante e as tábuas de siding são interrompidas por duas peças verticais. 
 
Devido à espessura das chapas de fechamento dos painéis (12 mm), a ossatura é composta por 
dois montantes nas extremidades para fixar as chapas de revestimento e dois montantes 
intermediários para evitar que ocorra a flambagem das mesmas, resultando num espaçamento de 
aproximadamente 400 mm entre os montantes. Estes montantes são fixados, em guias de apoio, 
às travessas inferior e superior. Devido ao distanciamento de aproximadamente 400 mm entre os 



montantes, os painéis ficam mais rígidos e as vigas do entrepiso e do telhado podem ser apoiadas 
em qualquer ponto dos painéis.  
 
3. OBJETIVOS BÁSICOS DE UM PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

Os objetivos básicos de um projeto voltado para segurança contra o fogo são: prevenir a 
ocorrência do incêndio; controlar a propagação do fogo e proporcionar proteção à vida, à 
propriedade e ao ambiente (CIB, 2001). A prevenção da ocorrência do incêndio se manifesta 
mudança dos hábitos de risco dos ocupantes e pela presença de sistema de detecção e alarme. O 
controle da propagação do fogo deve ser efetuado tanto externo quanto internamente. Ele se 
concretiza pelo isolamento das edificações adjacentes e pela compartimentação da edificação nas 
direções vertical e horizontal. A proteção à vida se manifesta pela presença de meios de 
evacuação, rotas de fuga/saídas de emergência seguras, sistemas de controle de fumaça e 
dispositivos de proteção aos combatentes do fogo tanto profissionais como voluntários. Todas as 
edificações, independentemente dos materiais que são utilizados para construí-la, devem 
apresentar desempenho mínimo com relação à segurança ao fogo (CIB, 2001). 
 
Segundo a AMERICAN PLYWOOD ASSOCIATION, APA, (2005) o primeiro passo para o 
projeto ou a construção de uma edificação visando à segurança contra incêndio é reconhecer que 
a edificação a prova de fogo não existe e que seu conteúdo é o fator crítico. Sem considerar o tipo 
da construção, se em madeira, aço ou concreto,  a APA julga que quase tudo no interior de uma 
edificação irá queimar e a fumaça e o calor gerado podem causar grandes prejuízos e perdas de 
vida antes que a própria edificação tenha sido queimada.  
 
4. ADEQUAÇÃO DO PROTÓTIPO BATTISTELLA-UFSC 
 
Seguindo as diretrizes da Secção 3 e dentro do contexto que a propagação do fogo é fortemente 
dependente da arquitetura do edifício e dos materiais nele utilizados, nesta secção, é efetuada 
uma análise do protótipo Battistella-UFSC, especialmente de seus entrepiso, paredes e 
revestimentos, para atender as prescrições mínimas de segurança contra incêndio. Nela 
procuraram-se soluções que prevenissem o aparecimento de focos de incêndio, aumentassem o 
tempo de resistência ao fogo da edificação, por meio de uma compartimentação e a estanqueidade 
à fumaça mais eficiente e a estabilidade estrutural durante um período mínimo. 
 
4.1 Sistema de detecção de gases e fumaça 
 
Vários pesquisadores têm mostrado que a origem de muitos incêndios está relacionada com o 
estilo de vida dos ocupantes das edificações. Foi constatado que muitas mortes e ferimentos 
causados por incêndios ocorrem nas residências em cozinhas e salas de jantar. Nesses casos as 
fontes de calor mais importantes que causam a ignição são os equipamentos elétricos, fósforos, 
acendedores com chama e cigarros e afins juntamente com o ato de fumar (HOLBORN et al. 
2003; BOUNAGUI et al., 2004; HASOFER e THOMAS, 2006).  
 
A prevenção do incêndio é a medida mais eficiente de se evitar perdas humanas e materiais, e 
manifesta-se pela mudança dos hábitos de risco por meio de medidas educacionais e pela 
presença de sistema de detecção de gases/fumaça e alarme que permite o combate do foco de 
incêndio antes da sua instalação, minimizando os prejuízos pessoais e materiais. 



 
Nos países desenvolvidos, os sistemas de detecção de gases e fumaça que emitem um alerta 
sonoro na ocorrência destes são utilizados em larga escala para prevenção de incêndios. No 
Canadá, são obrigatórios em todos os lares como o primeiro alerta de incêndio (FORINTEK e 
CMHC, 2002). São aparelhos relativamente simples, baratos e de fácil instalação e aquisição. 
Geralmente são instalados nos tetos das cozinhas e salas, locais onde há mais risco de incêndio, 
também podem ser colocados noutros cômodos como dispositivos extras de segurança. 
 
Tendo em vista os argumentos apresentados, sugere-se a utilização de um detector de gases e 
fumaça na cozinha do protótipo Battistella-UFSC, tornando-o mais seguro e permitindo que os 
focos de incêndio sejam debelados logo no início. Este fato minimizar os possíveis prejuízos 
pessoais e materiais (FONTANA et al., 1999). 
 
4.2 Entrepiso 
 
O sistema estrutural do entrepiso do protótipo Battistella-UFSC, segundo a Secção 2.1, é 
composto por vigas em MLC e vigas “I” e não apresenta nenhuma proteção contra o fogo que, 
por ventura, possa surgir no pavimento inferior (Figura 4a). Nesta secção, apresentam-se soluções 
para o entrepiso que prolongam a sua estabilidade estrutural por maior tempo e garantam maior 
estanqueidade quanto ao calor e à fumaça.  
 
As vigas em MLC do protótipo Battistella-UFSC apresentam dimensões de 100 × 260, enquanto 
que o CANADIAN WOOD COUNCIL (1996) recomenda as dimensões mínimas de 130 × 228 
ou 175 × 190 mm para MLC utilizada no entrepiso. Sugere-se, então, que a seção das vigas em 
MLC sejam aumentadas de forma a se adequar às recomendações daquele conselho. 
 
Embora as estruturas de piso e entrepiso feitas de madeira sejam comumente empregadas nas 
mais diversas situações, recomenda-se, na parte inferior do entrepiso, a utilização de uma camada 
protetora (Figura 4b) que impedirá, em caso de incêndio, que as chamas consumam as vigas de 
sustentação, e a fumaça e os gases oriundos da combustão migrem para a parte superior do 
ambiente. Esta medida evita que as vigas fiquem diretamente expostas a elevadas temperaturas, 
preservando por mais tempo sua função estrutural. Esta camada poderá ser em madeira 
compensada ou em gesso acartonado comum ou resistente ao fogo, tipo X (WHITE, 1995; 
AMERICAN FOREST AND PAPER ASSOCIATION Inc., 2002). 
 

    
(a) Estrutura atual do entrepiso (b) Estrutura proposta para entrepiso 

Figura 4- Corte longitudinal e transversal da proposta para o entrepiso.  
Fonte: SZÜCS (2004) 

 



A fim de conter a propagação das chamas, PINTO (2001) recomenda a utilização de 
bloqueadores agindo como dispositivos corta-fogo a cada 10 m², permitindo a compartimentação 
de fogo, gases e fumaça, impedindo que estes se alastre. Esta solução é acatada para este projeto.  
 
4.3 Paredes 
 
As paredes do protótipo Battistella-UFSC têm função estrutural e de vedação, portanto devem 
garantir a estabilidade estrutural e a estanqueidade. Nesta secção apresentam-se soluções que 
prolongam a estabilidade estrutural por maior tempo e garantam maior estanqueidade quanto ao 
calor e à fumaça deste elemento construtivo. 
 
As paredes do protótipo são confeccionadas com montantes de 30 × 120 mm cujo espaçamento 
varia de 390 a 410 mm. Entretanto a WHITE (1995) especifica montantes de 50 × 101 mm 
espaçados a cada 406 mm para 20 min de resistência ao fogo. Visto que não foram encontradas 
informações sobre a resistência ao fogo dos montantes utilizados no protótipo, aconselha-se a 
adequação destes elementos estruturais às dimensões de 50 × 101 mm. 
 
A resistência ao fogo proporcionada pelo conjunto de elementos de parede e piso do sistema 
plataforma é obtida através da utilização de revestimento com determinado grau de resistência ao 
fogo (placas de gesso acartonado). Utilizando o procedimento de cálculo do componente aditivo 
(WHITE, 1995), considerando a contribuição 10 min de resistência ao fogo para o compensado  
de 12 mm com adesivo fenólico; de 15 min para o painel de gesso acartonado e de 20 min para os 
montantes de 50 × 101 mm  espaçados a cada 400 mm, obteve-se 45 min de resistência ao fogo 
para o novo arranjo de parede proposto (a configuração original está ilustrada na Figura 3 e na  
Tabela 2). A critério do projetista, pode ser escolhida outra configuração no arranjo das paredes, 
utilizando-se outras chapas compensadas e de gesso acartonado cujo desempenho ao fogo é 
função da sua espessura (WHITE , 1995; LP BUILDING PRODUCTS, 2005). 
 
Também é importante garantir a estanqueidade das junções das extremidades das paredes com o 
piso e com o teto. As paredes devem se prolongar até a laje ou assoalho sob o compartimento 
logo acima, transpassando assim a área do forro e não deixando vazios no seu interior, para evitar 
a propagação da fumaça e gases.Sugere-se ainda que a chapa laminada seja alinhada com a face 
inferior da travessa do painel, ficando assim afastada do piso, o que, iguala a altura dos painéis 
dos dois pavimentos evitando frestas. Outro cuidado a ser observado é o preenchimento entre o 
frechal e a cobertura utilizando dispositivos corta-fogo ou isolantes térmicos evitando a 
propagação das chamas para o interior da cobertura (PINTO, 2001). 
 
PINTO (2001) sugere que, durante a fixação do revestimento, alguns cuidados devem ser 
tomados a fim de evitar que essas junções facilitem a disseminação da fumaça e fogo. Dentre eles 
podem ser destacados o uso de cantoneiras, selantes intumescentes, gesso acartonado. 
 
Pode-se ressaltar ainda que a maneira como a parede é composta influência o seu tempo de 
resistência, e não é preciso se limitar a um único tipo de composição para que sua durabilidade 
seja mantida, como ilustrado pelas composições de paredes mostradas nas Tabelas 3 e 4.  

 

 



Tabela 3 -Composição de paredes de madeira com função estrutural (1 h de resistência ao fogo) 
Fonte: AMERICAN FOREST AND PAPER ASSOCIATION, Inc (2002) 

CONJUNTOS AVALIADOS DE AMBOS OS LADOS 
Montantes Isolamento Chapas de fechamento ambos os lados 

5 × 10 a cada 406 mm Lã mineral 89 mm Gesso acartonado tipo X 15,9 mm (H) 

5 × 15,2 a cada 406 mm (nenhum) Gesso acartonado tipo X 15,9 mm (H) 

5 × 15,2 a cada 406 mm Lã mineral 140 mm Gesso acartonado tipo X 15,9 mm (H) 

5 × 15,2 a cada 406 mm Isol. com fibra de vidro R-19 Gesso acartonado tipo X 15,9 mm (V) 
 

Tabela 4 - Composição de paredes de madeira com função estrutural (1 h de resistência ao fogo) 
Fonte: AMERICAN FOREST AND PAPER ASSOCIATION, Inc (2002) 

CONJUNTOS AVALIADOS DE UM LADO (Fogo somente no interior) 
Montantes Isolamento Chapas de fechamento 

I Gesso acartonado tipo X 15,9 mm (H) 
5 × 10 a cada 406 mm Lã mineral 89 mm 

E Painéis estruturais de madeira 9,5 mm (V) 

Polietileno de 4 mil I Gesso acartonado tipo X 15,9 mm (V) 
Lã mineral 89 mm Fibra plástica 12,7 mm (V) 5 × 10 a cada 406 mm 

 
E

9,5 mm hardboard shiplapped panel siding

I Gesso acartonado tipo X 15,9 mm (H) 
5 × 15,2 a cada 406 mm Lã mineral 140 mm 

E Painéis estruturais de madeira 11,1 mm (V)

I Gesso acartonado tipo X 15,9 mm (V) 
5 × 15,2 a cada 406 mm Isol. com fibra de vidro 

R-19 E Painéis estruturais de madeira 9,5 mm (V) 
H - Aplicado horizontalmente nas junções verticais sobre montantes 

I-Chapa de fechamento do interior 
V - Aplicado verticalmente com as junções verticais sobre os montantes 

E - Chapas de fechamento exterior 
 
4.4 Revestimentos 
 
O revestimento tem como função proteger os elementos construtivos das intempéries e da 
exposição direta ao fogo e a altas temperaturas, aumentando consideravelmente o tempo de 
resistência dos mesmos. No protótipo Battistella-UFSC foram utilizados dois tipos de 
revestimento. Internamente, utilizou-se gesso acartonado de 12 mm e, externamente, tábuas do 
tipo siding (Tabela 2). As placas de gesso acartonado foram sobrepostas à estrutura das paredes, 
tal revestimento auxilia na durabilidade da estrutura quando esta é exposta ao fogo. Segundo 
WHITE (1995), esta placa garante 15 min de resistência ao fogo. 
 
O uso destas placas cria barreiras estanques, as quais dificultam o acesso do calor a madeira. Isto 
retarda a propagação das chamas dentro de uma edificação. Sobretudo protegendo a madeira 



contra as chamas evitando a formação e propagação natural de gases da madeira quando exposta 
a altas temperaturas impedindo a sua combustão direta. 

Materiais que compõem as superfícies interiores expostas das paredes, tetos e pisos fazem parte 
do acabamento interno da estrutura. O acabamento interno é normalmente a primeira parte de 
uma construção a ser exposta ao fogo. Um acabamento interno apropriado, minimiza a 
propagação das chamas sobre a sua superfície e a penetração térmica através de sua espessura. 
Seu desempenho, tanto restringente à propagação da chama como barreira térmica, pode afetar o 
crescimento de um incêndio. Então a taxa de liberação de calor de um acabamento tem uma 
grande influência no alastramento de um incêndio (SHERWOOD e MOODY, 1989). 
 
Na maior parte das vezes, não é a madeira, nos materiais de construção, que causou o incêndio, 
mas aquilo que se encontrava no interior do imóvel. A inflamabilidade e a resistência ao fogo não 
são determinadas exclusivamente pela composição química dos materiais, mas, ainda, pelas 
proporções e pela relação da “espessura”, que também têm a sua influência. É um fato 
incontestável: o perigo de desabamento de um edifício atacado pelo fogo é maior com materiais 
de construção que não sejam de madeira (LEPAGE, 1986). 
 
Segundo AMERICAN FOREST AND PAPER ASSOCIATION (2002a), existem diferentes 
taxas de propagação das chamas para os materiais de construção. Estes materiais são 
classificados em três faixas de velocidade de propagação das chamas segundo a ASTM E-84. Os 
materiais de baixa propagação são indicados para as saídas de emergência verticais, os de média 
para os corredores e os de elevada para os demais cômodos.  
 
Outro tipo de revestimento utilizado é o siding (Tabela 2). No protótipo, ele foi fixado 
diretamente sobre os montantes após a manta de impermeabilização (Figura 3). PINTO (2005) 
enfatiza a necessidade de cuidados especiais quanto à fixação das tábuas. Ela comenta que, 
normalmente, as extremidades destas envergam, quando sob a ação do fogo, e tendem a se 
soltarem. Considerando este fator desfavorável, são recomendadas dimensões mínimas (70mm) 
de sobreposição entre tábuas para evitar o surgimento de frestas (Figura 5).  
 

 
Figura 5 - Acabamento de parede exterior com tábuas de madeira e vedação de juntas com chapa 

metálica (corte) 
Fonte: NIHON JUUTAKU MOKUSAI GUIJUTSU CENTER (1993) p.46. 

 
Um fator importante a ressaltar quando se trata de revestimentos, é a pintura. Esta película fina de 
acabamento final pode ser a grande responsável pela produção de gases tóxicos e propagação de 



chamas dentro de uma edificação. A utilização de materiais atóxicos tendo como diluente a água, 
é uma alternativa como dispositivo de segurança contra incêndios. 
 
5. COMENTÁRIOS FINAIS 
 
O objetivo principal deste trabalho foi aprimorar o desempenho do protótipo Battistella-UFSC 
quanto ao seu desempenho ao fogo através da adequação de seus elementos construtivos. Para 
isso realizou-se uma extensa pesquisa bibliográfica, na qual verificou-se que a maioria dos 
incêndios ocorre em residências unifamiliares e que as soluções que visam à segurança ao fogo 
estão ligadas à concepção arquitetônica da edificação e dos materiais nela utilizados. 
As modificações sugeridas para o protótipo e seus elementos construtivos de entrepiso e parede 
foram encontradas na literatura e, em caso de incêndio, garantirá ao protótipo uma resistência ao 
fogo de no mínimo 45 min. 
 
A concepção arquitetônica deve contemplar: sistemas de detecção e alarme para permitir o 
combate ao fogo antes de sua instalação; pela compartimentação da edificação nas direções 
vertical e horizontal; meios de evacuação, rotas de fuga/saídas de emergência seguras (sem gases 
tóxicos e fumaça e estruturalmente estável) e detalhes construtivos capazes de garantir a 
compartimentação e a estanqueidade ao calor e à fumaça. Já a escolha dos materiais utilizados 
deve ser tal que garanta a estabilidade dos elementos estruturais por um tempo definido, não 
produzam gases tóxicos e não acelerem a propagação do incêndio. 
 
Estas exigências requerem do projetista uma visão global da edificação, um grande domínio das 
propriedades termo-físico-mecânicas dos materiais e o conhecimento do estado-da-arte atual da 
segurança contra incêndio. Contudo o emprego deste rol de conhecimentos na concepção de 
edificações de madeira resultará em construções seguras e com baixo risco de incêndio.  
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