


Razões

atestam a qualidade de um veículo publicitário:

distribuição (público leitor)
- regularidade
- padrão jornalístico

ARQUITETURA,O órgão oficial dos arquitetos brasi-
leiros, é recebida mensalmente, em distribuição gra-
tuita, por todos os arquitetos, construtores, decora-
dores e outros pro~issionais da arquitetura, cons-
trução e urbanismo de todo o país. Sua distribui-
ção é controlada pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil.

ARQUITETURAé a unica Revista brasileira do seu gê-
nero que vem mantendo, em 24 edições consecutivas,
uma regularidade constante e inalterável: circula in-
variàvelmente até o dia 25 de cada mês.

ARQUITETURA,pela autoridade de seu texto, pela
categoria de seus colaboradores e pela variedade
dos assuntos que apresenta em suas páginas (urba-
nismo, projetos, artes plásticas, legislação, cinema,
teatro, técnicas da indústria da construção e outros)
não tem concorrente no Brasil como publicação téc-
nico-cultural.

COM UM PÚBLICO LEITOR CERTO E GARANTIDO (ARQUITETOS E CONSTRUTORES), COM
UMA REGULARIDADE DE CIRCULA CÃO INALTERÁVEL E COM O MELHOR PADRÃO JORNALíS-
TICO DE REVISTA TÉCNICO-CULTURAL, SoMENTE ARQUITETURA PODE ASSEGURAR A PE-
NETRAÇÃO DE SUA MENSAGEM JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ARQUITETURA E DA
CONSTRUÇÃO.

EXPERIMENTE ANUNCIAR EM ARQUITETURA. O óRGÃO OFICIAL DOS ARQUITETOS
BRASILEIROS.





· .Os ONDULADOS ELVIC são fabricados a partir de um tipo de Cloreto de Polivinila (PVC)
de .alto pêso molecular e especialmente desenvolvido para êste fim. Coloridos na própria
massa, sem refôrço interno, apresentam aspecto altamente estético. Graças às suas pro-
priedades intrínsecas, os ONDULADOS ELVIC oferecem aos Engenheiros, Arquitetos e
Construtores múltiplas aplicações em todo o campo da construção.

não inflamabilidade - rigorosos testes realizados por renomadas organizações interna-
cionais provaram que os ondulados de PVC rígido carbonizam sem produzir chama. Sua
carbonização, por outro lado, cessa tão logo se interrompa a ação da chama. Em ne-
nhum caso há formação de gôtas incandescentes. OS ONDULADOS ELVIC atendem, pois,
às mais severas normas de segurança nas construções.

solidez - embora muito leves, os ONDULADOS ELVIC são excepcionalmente sólidos.
Suportam carga de 500 kgfm2 uniformemente distribuída.

inércia química - os ONDULADOS ELVIC resistem perfeitamente à maioria dos agentes
químicos, gases industriais, óleos, graxas, bem como às bactérias e aos raios ultravioleta.

dimensões - os ONDULADOS ELVIC são fornecidos nas dimensões exigidas para cada
utilização. A única limitação é a viabilidade do transporte.

aplicações - os ONDULADOS ELVIC permitem utilização extremamente variada: cober-
turas planas ou em arco e lanternins ou clarabóias e "plafonds" e tetos ornamentais e
divisões internas e ornamentação de fachadas e balcões e sacadas e decoração, orna-
mentação e arranjos de interiores e publicidade, etc.

Onda 76x16 (para acoplamento com
placas de alumínio)

MÓDULOS Onda 177x51 (para acoplamento com
placas de amianto-cimento)

Onda "Greca" 70x18 (módulo original)

CORES
translúcidas:
neutra,
verde,
azul,
vermelha
e amarela.

opacas:
cinza,
verde,
azul,
marfim
e branca.

OUTRAS CARACTERíSTICAS
e espessura: 1,2 mm, aproximadamente
e pêso: 2,2 kgfm2

, aproximadamente
e pêso específico: 1,4 kg/dm3

e coeficiente de transmissão luminosa: até
75%, dependendo da côr

e absorção de. água: pràticamente nula

<[[lIJ))J--, -------
INDUSTRIAS QUíMICAS ELETRO CLORO S.A.
R.Xavier de Toledo, 123 - 11.0and - Telefone: 37-0516 - S.Paulo



"J.

cobertura horizontal?
m e ios-tubos

Aliando a beleza estética à funcionali-
dade, os meios-tubos ETERNIT pro-
porcionam coberturas horizontais im-
permeáveis e de duração ilimitada.
Suas dimensões, além de aumentarem

junção de duas ou mais peças} pode-se
cobrir grandes áreas sem calhas in-
termediárias. Os meios-tubos de
cimento-amianto ETERNIT constituem
a solução adequada para coberturas

o rendimento da montagem, permi- horizontais.

tem beirais de grandes balanços. Com a Consulte os Serviços Técnicos Eternit.

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A.
eternit ê cimento amianto há mais de 60 anos



Agradecemos aos nossos prezados
clientes a preferência dada ao
aço especial para construção

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

Fabricantes
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Rua Rizkalloh Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 - 32-5146 - Rede Interna· S. Paulo
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Hidrantes BARBARÁ
caracterizam-se pela

robustez, perfeito
funcionamento e

grande durabilidade.

I-...

•

uma longa experiência
a serviço do progresso

companhia
rnetalúrgica

barbarã
Usinas: BARRA MANSA e S. PAULO
Escritório central: Av. Almirante

Barroso, 72 - 12.· - Tel. 22-9981
RIO DE JANEIRO

Filial: Pça. Pe. Monoel da
Nóbrego, 16 - 11.· - Tel. 32-3181

SÃO PAULO
Agências: GOIÂNIA - RECIFE

CURITIBA • PÔRTO ALEGRE

;~~-;ii!~-~::;:
barbarã

~~~~~

A Companhia Metalúrgica Barbará fabrica a mais completa linha de aparelhos para
canalizações de água sob pressão. Os aparelhos BARBARÁ associam as caracterís-
ticas próprias dó 'ferro fundido à técnica mais moderna. Por isso,aparelhos como os
hidrantes de incêndio BARBARÁ, de coluna ou subterrâneos, são usados pelos Corpos
de Bombeiros de todo o Brasil, atestando sua alta qualidade. Outros aparelhos BAR-
SARÁ: comportas, adufas de parede e de fundo, registros automáticos de entrada, crivos,
válvulas de pé, válvulas de retenção, ventosas, juntas de expansão, catracas e sifões.



IMPERMEIBILlzaçÕES ...
Tenaços - Marquises - Piscinas - Caixas d'água - Calhas - Subsolos

A impermeabilização do terraço de cobertura e subsolo do edifício do Supremo Tribunal Federal
em Brasilia, foi impermeabilizado pela CAVO.

CAVO
COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS

MATRIZ FILIAL FILIAL FILIAL FILIAL

R. SANTA LUZIA, 685 - 10.0 R.PRES. SOARES BRANDÃO, 163 RUA GOITACAZES, 14 - S 601 RUA 15DE NOVEMBRO, 556, AV. DAS NAÇõES S/NSALA 701/2
TEL. 32-2270 TEL. 33-5998 TEL. 2-1617 TEL. 4--1220 TEL. 2-1867

TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUOHATEL"

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BELO HORIZONTE OURITmA BRASíLIA
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22 feira
é apenas um terreno

52 feira
estão sendo colocadas
as chapas armadas de
concreto celular

NÃO HÁ SEGREDOS NEM FÓRMULAS MÁGICAS! Os Painéis-Parede de
"PUMEX" possibilitam a montagem de casas pré-moduladas em apenas poucos
dias, independentemente de' condições atmosféricas adversas, pois sua colocação
é facílima e dispensa uso de argamassa. Cada Painél tem até 2,24m2 de área
de parede e a altura já é o pé direito da casa. Não há problema de umidade,
calor ou frio- "PUMEX" é altamente isolante. V. economisa dos alicerces ao
telhado. Tudo fica mais leve, melhor e mais barato ... e a qualidade é garantida)

X oa A~enida Humberto da Campos, 29 • Ribeirão Pires· E$tado de São Paulo

Repres. em São Paulo ~ 'Repres. no 'Rio ~
REPRESENT AÇOES PU M EX LTOA. KEI ENGENHARIA S. A.
Rua José Bonifácio, 250 • 160 ando Rua da Assembléia,'93
Teia,: 35-4515 . 32·1318 . 32·3258 18° andar v Tel.: 52·4597

ReprM, em Bel~ Horizonte:
SCALLA ARQ. REPR. LTOA,

Av. Álvares Cabral, 211
si 1504,· Tel.: 4·1165

Repre~. ém Curitiba: Repres. em Pôrto Aíegre!
CASTILHO LTOA. HEUSER E CIA. LTOA.

Rua B, do Rio Branco, 647 Rua Vig. José Inácio, 371
10 and.· c]. C . Te!.: 4·2866 90 and. si 913 . Te!.: 5082



BLOCOS DE CONCRETO
SUPER VmRADOS DE
6 - 10 - 15e 20 çent.

--e-

BLOCOS CURVOS DE CONCRETO
PARA CAIXAS D'ÁGUA, SILOS

CISTERNAS, ETC.

----.-
BLOCOS DE CONCRETO PARA

PISOS - LAJES-ESTRUTURAS

HORIZONTAIS.

IRMÃOS PANGELLA
ENG. COM. LTOA.
AV. GRAÇA ARANHA, 174 - conj. 216

T E L S. .4 2 - 2 4 6 4 - 3 O- O1 3 O

o I A S GARGIA S.A.
Comércio e Indústria

EXTINTORES ---~----
'PÓ QUfMICO SÊCO PRESSURI-
ZADO. ÁGUA PRESSURIZADA

, '"• ESPUMA • GAS CARBONICO
• SODA ÁCIDO • CARGAS DE
TODOS OS TIPOS.

MATERIAL HIDRAULlCO- _
MANGUEIRAS • UNIOES • ES-
GUICHOS • CONEXOES • HI-.
DRANTES.

CONSTRUIMOS A MAIOR FÁBRICA DA AMÉ-
RICA DO SUL. DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCÊNDIO CONTAMOS COM A COLABORA-
çÃO TÉCNICA DOS MELHORES FABRICAN-
TES MUNDIAIS DE CADA EQUIPAMENTO.

RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
BELO HORIZONTE
LONDRINA
JOINVILLE
CAMPOS

R. Visconde de Inhaúma, 23
Rua Boa Vista. 185 - 10.0
R u a P a r a í b a, 3 5 2
R u a I n h a ú m a, 1 2 6
Rua Belém, 180
Rua Conselheiro Mafra, 55
Rua Teixeira de Meio, 281

. - - -,

DIAS GARCIA DIAS GARCIA



produtos da
,"

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

MONTANA S. A.
ENGENHARIA E COMÉRCIO
RIO pE. JANEIRO:

Rua Visconde de Inhaúma, 64
3,0 e 4,0 andares - Telefone 43-8861
sÃO PAULO:

Rua 7 de Abril, 59 A,o, 5,° e6,· andares
Telefone 37-4111
PÔRTO ALEGRE:

R. Com, Coruja, 264 - Tel. 6931 e 7347
BELO HORIZONTE:

Rua Curitiba, 792 - Telefone 4-3909
CURITIBA:

R, Des,·Westphallen, 465 - Tel. 4-2659
RECIFE:

R;,"do Hospício, 410 - Telefone 4-242

60 ANOS DE ATUALIDADE

elA. FIAT LUX, DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA
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EVITE O FOGO

PINTANDO

COM

TINTA ANTI"INCINDIO

~--

UM PRODUTO DA

RIVINIL IND. E COM. LTDA.
RUA DA AMÉRICA, 235 - TELS. 43-2006 - 23-9057'
RIO DE JANEIRO - GB.

SOLUÇÃO: llMPET
amianto projetado

• amianto amosite: fibras longas, en-
trelaçadas, e de baixis-
sima densidade (60
Kg/m3): as fibras são
retas e não enroscam.

• coridutibllidade térmica: baix!ssima:'-
(0,046Kcal/m.h~;'Qtemp,
média de 75°C ):--'

• pêso especIfico: muito reduzido 1120:9/
m3 depois de aplicado]:

• resistência: natureza monoHtica S9-
guindo o contôrno da su-
perflcie. -

• aplicação: rápida, através de projs-
- ção a sêco (jsré-urnldifi-
cação com água atomi-
ma), mão-de-obra e tem-
po reduzidos:

• testes: qualificádll como ótimo na
Inglaterra, nos Estados
Unidos e em mais 40
palaes:

• no Brasil: comprovado e aprovado há
15 anos (refinarias, na-' - - -
vios, construção civil);

• outras vantagens: leveza e excelente
absorção acústica.

CONFINA d F:OGO E. EM CASO
DE INC~NDIO. EVITA DESMORO-
NAMENTO DAS ESTRUTURAS.

'...-.

Representante:

TEMPORAL S.A. INDÚSTRIA
DE ISOLANTES TÉRMICOS
Rua Senador Dantas, 117 - s/1120/27

Tel.: 22-7980 - GB



ambiente - spazio
s p a z í e 1I'16ve;~ li) d"C,Ht\ÇÕ'~$ limíh,-cl~l
cc nc e ss io n é ric o x c lo siv e pare: (,! .Çjv\'H;uLH'1íd di)
fHnblontg; indvstda n ttHl~trd~.) du ftn1 <.';~,rli $, ~&"

uma linha completa de móveis para
escritório e residência desenhados p o r
arquitetos de renome internacional.
disponíveis em jacarandá da Bahía e
aço c r om a d o para entrega ímedíata
Consulte um compromisso nosso depdrlamenlo de planelamenlO
rua barata ribeiro 200, loja f, tel; 37-6637 rio· sb

ambiente - spazio
S P Q x·i o m ó ve i $ e d e eo r a ~õ e $ I i m i t a d a
concessionário exclusivo poro o guonoboro de
'~mbi';"!e' indústria e ccrn éreie de móveis S. A.

uma linha completa de móveis para
escritório e residência desenhados p o r
arquitetos de renome internacional.
disponíveis em jacarandá da Bahía e
aço c r om a d o para entrega imediata
Consulte sem cOMPromisso nosso de partam enio de planeiamenlo
•...•. L .&.." ••:L._:~._. nl\l\ I_!_ l A_L ~., L.L~'" ••:_ '_L



WILLYS
-SíMBOLO DE QUALIDADE lEVANDO PROGRESSO

A TODOS OS CANTOS DO BRASil!

A Willys Overland do Brasil, pioneira na
fabricação de automóveis no Pais, possui
hoje a mais completa linha de veiculos para
passeio e utilitários - 99,8 % nacionalizados.
Para a perfeita manutenção dêsses veículos,
cujo número aumenta constantemente, a Willys

mantém extensa rêde de Revendedores e Ofi-
cinas Autorizadas em todo o Brasil. Você os en-
contra mesmo nos mais remotos rincões doPais,
com pessoal treinado na própria fábrica, aptos
a manter, com peças genuínas e serviço espe-
cialízado, a alta qualidade dos VeículosWillys.

WILLYS OVERLAND DO BRASIL S.A.
FABRICANTE DE VElcULOS DE ALTA QUALIDADE



ARQUITETO HERBERT HIRCH

Fêz seus estudos técnicos e
de marcenaria no 8ahaus. em
Dessau (8erlim). Desde 1950.
projetista de móveis residenciais
e de escritório para Christian
Holzápfel; de aparelhos de rá-
dio e TV para Max 8raun; de
móveis estofados para Wilde e
Spieth e outros. Membro de
Deutschen Werkbundes desde
1946. Presidente da União dos
Desenhistas Industriais desde
1960. Membro do Conselho
Alemão da Forma desde 1961.

Escrivaninha Holzãpfel Brafor

Modêlo exclusivo. Proje-
tado pelo arquiteto Her-
bert Hirch, para Holzãpfel,
Alemanha. Trata-se de
estilo de concepção con-
temporânea, dentro de
uma nova linha funcional
de confôrto e beleza. Sua
produção no Brasil, pe~a
Brafor, dá projeção inter-
nacional aos padrões na-
cionais de móveis para es,
critório. E a Brafor orgu-
lha-se de ser das primeiras
a trazer, para o nosso país,
o que há de mais avan-
çado na produção mundial
de móveis para escritório,

Brafor



SISTEMA ELETRO AUTOMÁTICO
DE ALARME CONTRA INCÊNDIO

Em S. Paulo a firma Neo-Rex está rabrícanão equi-
pamento ue aiarme conrca íneênmo ae um novo Slslt:Ula,
que e aconselhado principalmente para:

a) garages coletivas automátícas, onde o Oorpo de
Bomnerros eXige essas ms.aíaçêes, exacaauer.ce ue
accruo com as especrrieaçoes, com as quais o apa-
relhamento é rabrrcado;

b) fábricas, armazéns e depôsítos em geral, em cons-
trução (1'0 já prontos,

O sistema consiste num conjunto de equipamento des-
tinado a anunciar o início do incêndio, no momento exato
em que êste se manifestar em qualquer dependência do
prédio, de conformidade com a circunstância de caso ou
das condições que se fizerem necessárias para transmissão
do aviso.

O sistema será dividido em tantos eírcuítos qnantos
setôres houver para distribuição dos diversos avísadores,
correspondendo, no caso de garages coletivas, aos pavi-
mentos das mesmas e, no caso de fábricas, depósitos, às
diversas dependências, salões, andares ou pavilhões.

1!:stescircuitos eonvergírâo para a central de comando ,
e controle, a ser prev.sta na portaria OoU .em qualquer local.
designado, de maneira que a proceuêneía de qualquer
eventual a.arme de incêndio seja Imedíatamente rassma-
lado na referida central, por meío acusnco e íummose,
Jnuícando exatamente o pavimento em cujo _circu)to,Ji,e,.
ache 00 avísador que deu origem ao alarme.' ,

Os elementos que assinalam a ocorrência de um prln-
cipio de íncêndío, podem ser;

a) avísadores de incêndio automátteos, em pequena
caixa de baquelite, palia colocação no teto, com
jôgo de contatos embutidos e respectivas resistên-
cias, de modo a acionar o alarme se houver e1Je-
vaçao da temperatura ambiente, de 60° ou mais;

b) avisadores de incêndio manuais, em caixa metá-
lica esmaltada em eõr vermelha, para sobrepôr
na parêde, contendo uma botoeira embutida, com
respectivo jôgo de contatos modernos, eE~eciais e
resistentes, com tampa de rosquear na frente, prc-
vida de vidro de proteção fàcilmente removível, a
ser quebrado em caso de ínoêndío, contendo in-
ternamente pequena chapa em côr branca, com
dizeres indicativos de como proceder em caso de
íncêndío,

Os avisadores de cada elreuíto serão Ilgados em para-
lelo, com seus contatos normalmente abertos, utídzando-
se uma resístêneía final no último avísador de cada. eír-
cuito por onde flui uma corrente fraca, atívando os réles
correspondentes no centro, que serão os relês de super-
visão.

Ao serem acionados os avisadores automáticos ou ma-
nuais, haverá um fechamento do circuito nêste lOCal, an-
tes da resistência, provocando um refôrço de corrente e
ativando, conseqüentemente, um outro relê d~ntro do cen-
tro, que vêm a ser O relê de alarme.

A loote de alímentação do sistema será provenlente
de um conjunto de alimentação e carga; eonsístíndo em
dois retificadores, um dos quaís se destina a alimentar
diretamente o eqtrípamento por meio de corrente contínua
de 24 V., originada pela transformação e retificaçãc da
rêde elétrica de corrente alternada do prédio, de 110 ou
220 V.

O outro retificador d<.;stina-se à carga contínua de
uma bateria de emergência, de 24 V., a qual entra em
função automátícamente, no caso de insuficiência, Oo"!l fa.ta
total de eornente alternada de 110/220 V., no predio, Im-
pedindo desta maneira, a. inter~'pção .dO funcionamento
do sistema numa eventualidade desse genero.

Se, numa última hipótese, ocorrer, além da falta de
corrente alternada de 110/220V .• a descarga total da ba-
teria, interrompendo ou impedindo o lorne~i~e,nt!). de
emergência da eorrente contínua de 24 V" exístírá ainda
uma fonte de alimentação constituída de uma bateria de
pilhas sêca, de9 V., desfinada a acionar o dispesitivo de
sinalização ótica e acústica, indicador da falta total. de
corrente, para alimentação do sistema, ass~ala.nd,o, desse
modo, a imediata necessidade de Intervenção das pessoas
competentes para sanar essas falhas, ou pelo menos, uma
delas, a fim de reduzir ao máxime li. duração da interrup-
ção do sistema.

O equipamento eorresponde rígorosamente às exigên-
cias da circular da T. S. I. B. 01/60, do Dcpa:rtamento Na-
cional de Seguros Privados e Capitalização, aprovadas
pelo Instituto de Resseguros de Brasil.

Marcha Engenharia Ltda, A caminho do céu em
segurança com' a LAGE IDEAL... e o tai~al é o
mesmo da primeira iage... "e.a' é leve, Isolante,

econômica e resistente.

Soe.LAGE IDEAL LTDA.
AV. IV.Ô centenàno, 121

São Paulo
Te!.: 70-4355

Av. Rio Branco, 10S-S/1810
Rio de Janeiro
Te!.: 22-7486

Senhores Engenheiros
Referências técnicas, vide artigo do

Prof. Dr. ADERSON, MOREIRA DA ROCHA
Revista ESTRUTURA n.? 54, pág.97



Alarme elétro-automático

,

Centro de alarme contra incêndio, de 10
circuitos, com respectiva fonte de alimen-
tação, que instalamos na "Teleíunken do
Brasil S/A," (São Paulo),

;. .-

Detecto~ autoll1átÚ:o'é-~mbinaici,bime'
tãlico termo -velocirnétr-ico e avisador :
manual, ambos de, nossa'eJ(cLusLva
fabricação. :

Projetamos e executamos instalações de
quaisquer sistêmas, para as mais diversas
aplicações, como: garages automáticas, indús-
trias; armazéns, depósitos, grandes lojas, stc.,
de acõrdo com a portaria 21, do D. N. S. P. C.,
com slsíêrna aprovado peloCorpo deBombeiros,

contra 'incêndio

Centro dealarme contra incêndio.de 26 cir-
cúltos, com respectiva 'fonte de alimentação,
que fabricamos par", a"Textilquimica S/A"
COm. e lnd, de Produtos Qufmicos" (São

, " José dos Cámpos).

lnfermações 'êC otçamen1o:S~" :;'""

',Niôt~;' '-Q6,::li~:A'SfL--.iT.DA.
R~a' Joaquim Florfano:,~ i37/7s:{-' :'': ':::.~:::'~R1Ja Senàdor Dantas; 117
fone à-2126 - (rede interna) ,:" -. :="~::, conjunto, 7:15 • fone' 42-7773
C. P. 7221. - São Paulo '\ C. P. 3455-ZC-OO - Rio de Janeiro



PRÉDIO DE CIMENTO TAMBÉM PEGA FOGO!
Isso aconteceu à Rua Libero Badarô- 29a, em S. Paulo! Num prédio novinho,
de cimento armado, janelas e caixilhos de metal, obedecendo os requisitos de
moderna técnica de construção! E quem disse que prédio de cimento não
pega fogo? Lembre •.se: que cortinas. móveis, tapetes.e papéis pegam fogo,
e como pegam! . ; . Mas quem tem seguro não tem prejuízos! Providencie já
o seguro do seu imóvel e fique tranqüilo! Telefone para a Sucursal mais
próxima da Sul América, Terrestres, Marítimos 'e Acidentes, e peça li. presença de
um de seus experimentados corretores, ,~le fará um estudo detalhado e especial
para o seu caso. E se o-seu imóvel já está segurado, não esqueça de fazer a
atualização do valor de sua apólice assegurando, assim, uma indenização exata
em caso de sinistro. Veja lá ... olhe que prédio de cimento também pega fogo!

Sul América, Terrestres, Marítimos e Acidentes
COMPANHIA DE SEGUROS'
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II1II 1Para proteçao
do seu lar

'JI:~

e do' seu patrimônio
••

• • ••••
CaiX<:lSde incêndio

completas para
edifícios - Caixas para
registro de fachada -

Mangueiras, esquichos,
uniões, tudo para

fazer funcionar o seu sistema
de proteção contra o fogo.

Extintores de C02 - Espuma - Soda ácido - Agua pressurizada - Extintores dupla
finalidade: apagar fogo e encher pneus - Máscaras - Botas - Roupas de arnl-
anto .'-Auto-bombas· Escadas mecãnicas.

Cargas para todos os tipos de extintores

FO:NSEC.A. (tÃ\ .A.L~E:J:_ .•..·_
COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.

Ruz, 1." de Março, 112 ~ r1io da Janeiro Av. Casper Libero, 383 - 14.0 - São Paulo

TEL.: 23-1760 - TEL. :-36-6838-



PINTAR É UM DESCANSO!
COM OS PRODUTOS•••

TINTAS E VERNIZES PARA- TODOS...OS-fINS-

o elevado poder de cobertura,
a grande secatividade e .

durabilidade e o excepcional
índice de rendimento dos
produtos MSA - os mais

econôrnlcos em sua
categoria -tornem facílima

_a_sua cpllccçõo, oferecendo
sempre resultados

- compensadores!

F1ATEX • Tinta de em u1-
sôo, fôsca, lavável, exce-
lente para paredes de in-
-teriores.

CANÁRIO ~ Tinta a óleo,
brilhante, de primeira
qualidade, para madeira.
Lindas côres.

CAlCARA· Tinta fôsca, 01- SUPER FLATEX • Tintà plós- .
qUícÍiCa acetinada, para tica, fôsca acetinaÇla,à
interiores (paredes, por- . base de ·P.V.A, pore ln-
tas, esquadrias, etc. teriores.

NIULAC • À base de nitro-
celulose é a tinta ideal
.pcro a utos e outras su-
perfícies metálicas.

SINTEX • Esmalte sintético
- rápido - para interiores
e exteriores Excelente se·
catividade.

- -
SINT·O-LlN .- Esmalte sinté-
tico, alquídico-fenólico,
para uso geral. Côres mo-
dernísslmos. -- - ---

MEB-O-LlNE • Tinta à bc-
se de óleo, brilhante,
econômica e de boa du-
rabilidade.

RIO - S. PAULO· P. ALEGRE·- B. HORIZONTE - RECIFE - SALVADOR
BELÉM -, NITERÓI " PELOTA$ - FORTAL-EZA - MAR lUA - VITÓRIA



SUA' INDÚSTRIA PRECISA" DE:

1.Capital
".

2.Matéria
Prima ~, ,

3.Mão de
ObraI~

4.Seguro

"

ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES:

Refinaria de Petróleo de Manguinhos ...GB
Cia. Siderúrgica Nacional .. " GB - RJ
Promeca S. A. Ind. Com. ... SP - GB
Armazéns Gerais Riachuelo ... SP
Cia. Hidro Elétrica do Rio Pardo
(CHERP)... SP
CotonifíCio da Torre ... Pe
Cia Telefônica de Pernambuco... Pe
Carbocloro S.A. Ind. e Com ... SP
Ind. e Com. Trorion S.A. ... SP
Sotreq S.A. . .. GB - SP
Metal Leve S.A.... SP,
Farloc do Brasil ... RJ
Asberit ... RJ
Indústrias Téxteis Barbero S.A.... SP
.Téxtí! Piratininga S.A.... SP
:Armazéns Gerais União Paulista... SP
Gráfica Record Editora

Cia. Cerâmica Brasileira
Cia. Luz Stearica
Mul ticor Tintas
Moinho Atlân tico
Cia. América Fabril
Cia. Fiação e Tecidos Sarmento
- -- --- -- - -- - - - - - - --- ---'-

(Aqui o nome de sua Emprêsa)

M'eridional
I .• • • .. . .í ' . ~ ,

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, J '

Segurança e Prevenção contra incêndio. Consulte
os nossos técnicos do Departamento de Engenharia.

AV. PRESo VARGAS, 417-A 15° ANDAR.



Jean Pierre Klotz

tstuues (écnicos de
Prevençiio e üetesa
Contra Incêndio

t-

i '\. i

Iv. Hen'rique Oswald, 113 - nplo. 113
,', !Tefefone 31-0518 - Rio de Janeiro
; ; : ; ,: :., i • . ,~. . .

I' .:,:.: l:·."; 'I!'

SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
GOMEÇAM 'NOS' PROJETOS ARQUITETÔNICOS
Como? Com a previsão ,dos materiais a serem empregados na construção.
Por exemplo: além de serem mais fáceis de colocar e de representarem múl-
tiplas economias, as Lajes Volterrana não pegam fogo. O senhor sabe o que isso
significa,

rAf)
LAJES VOLTERRANA

~~

Ng
n:
u.o-•...•
Õ.c
-oo
U

Lajes pré-Iabricadas para pisos e forros. Lajotas de
cerâmica ou de concreto. Lajes "X" com armação
cruzada para casos específicos. Consulte-nos para
maior eficiência de sua construção.

SÃO PAULO (Barão de Itapetininga, 151 - 11.0 - Fone 35-7245) - RIO (Rua da Lapa, 180
5.0. _ Fone 22-5470) - BELO HORIZONTE (Rua São Paulo, 893 - 80 - Fone 4-1326)
RIBEIRÃO PRETO (Rua Álvares Cabral, 576 - Fone 3701) ~ BRASíLlA - RECIFE



-.
por enquanto, tem

quase impercepfivel, .

DENTRO DE POUCOS IIIS r
SERÁ TARDE DEMAIS, o incenclio
em pleno desenvolv;nienfo,"orn't<!çdndo."- --_.
das e bens.

NÃO DEIXE QUE ISTO LHE ACONTEÇA

Aniquile o incendio antes que irrompa
tendo sido ovisado, em tempo, pela

PRE-DETECÇAO ELETRÔNICA ATIVA VjDEF
(alarme automático de incêndio incipiente)

/

CAIXAS DE
LlGAçÃa.cOM
REL~ ALTA
SENSIBILIDADE

-,
LUMINOSO
INDICADOR ,o":
DE RESPOSTA

SALÃO

COLETO R DE
DEPRESSÃO

I1 VIGILEX 11

ALARME E PROTEÇÃO LTDA. I

ESTUDOS TÉCNICOS DE PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA INCÊNDIO

SISTEMAS DE ALARME E SINALIZAÇÃO
DISPOSITIVOS ESPECIAIS

RIO:

Tels.: 23-2614 e 37-0578

S. PA ULO:

ELOBRA Obras Elétricas Ltda.
Rua Brigadeiro Tobias 356 - 10.° andar
Tels.: 34-0806 e 33·.3971

Rua 1.0 de Março, 110 - 3.° ando - Gr. 6-A



A PROTECÃO CONTRA INCÊNDIO DEVE COMECAR NO PROJETO

.:. Equipamentos de Hídrantes Industriais e Prediais.

•;. Equipamentos Automáticos "Sprinklers Grinnell" .

.:. Sistemas de Proteção para Riscos Especiais:
"Mulsifyre", "Protectospray", Espuma, Pó Sêco e C02.

.:. Portas Corta-Fogo dos Tipos "Blindado" e "Kalamein",
de funcionamento automático ou manual.

~~II"KURCRINNEU ':. Rêdes de Canalizações para Indústrias.

RESMAT LTDA.
Consultem, sem compromisso, a pioneira da proteção automática no Brasil -

uma tradição de 70 anos de bons serviços.

Rio: Av. Graça Aranha, 333 -.sI 506. Tel.: 42-1278
S. Paulo: Rua Michigan, 1495 (Brcoklin). Tel.: 61-0·602

QUANDO PRECISAR SOLUCIONAR PROBLEMAS

COM TUBULAÇÕES FLEXíVEIS, TUBEST TEM UMA

SOLUÇÃO ADEQUADA PARA CADA. FINALIDADE.

"TUBOS FLEXIVEIS "tUBEST"
Tubos ou Mangotes metálicos flexíveis para tôdas as aplicações
pressões e temperaturas, de aço galvanizado, tornback e alumínio

Mangueiras de borracha sintética para baixas, médias ~ altas pressões
normas S'AE 100Rl - 100R2 - 100R3 - 100R4 -100R5 e 30R2

Tubos híbridos: metálicos com borracha sintética ou natural tran-
çados ou tecidos com fibras têxteis o

Conexões e adaptadores de aço cadmiado, latão, bronze, duralumínio
ferro galvanizado. Acoplamentos flangeados retos ou angulares o

TUBEST - :c~sde 1950 nc Brasil e com 40 anos de experiência
no exterior

ESCRITORIO (CORRESPOND~NCIA GERAL):
AV. PRESo VARGAS, 642 - 5.0 - S/506 - TEL.: 23-2758 - GB

FILIAL EM SÃO PAULO:
RUA DR. VILANOVA, 142 (VILA BUARQUE) - TELo: 32-7fi06

REPRESENTANTES EM:
BELO HORre:ONTE, P. ALEGRE, SALVADOR, RECIFE E SÃO LUíS.
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A necessidade de um
movimento de arquitetura

A posiçao da arquitetura no quadro das profissões
exercídas no pais não tem sido das mais importantes ou
valiosas. Fatôres os mais diversos impediram uma dese-
jável projeção e repercussão na sociedade brasileira. No
entanto, os propósitos da arquitetura. - construir o "habí-
tat" do homem - são de uma extraordinária significação.

Antes do início do movimento que na década dos trinta
trouxe para o Brasil os princípios da renovação da arqui-
tetura, tentando integrá-Ia culturalmente na sociedade
que se transformava, o arquiteto era tomado como simples
desenhista. Não resta dúvida de que a preocupação que
dominava os arquitetos de então era a de fazer belas pers-
pectivas aquareladas, onde sobressaiam árvores de copas
frondosas e suaves nuvens recortadas sôbre céu anil. :i!:ste
modo de ser arquiteto poderia ir muito bem com o doce e
te.ís por"que-me-ufano-do-meu-paás vigorante na época,
mas dizia muito pouco da arte de construir para o homem.

Coincidiu com esta i'ase o primado do engenheiro. O
pais dava seus primeiros passos no caminho da índustría-
lização. No mundo inteiro a técnica começava a dominar
despoticamente. O esfôrço para integrar valôres humanos
e valôres mecantcístas fazia-se sentir apenas nas camadas
intelectuais. No Brasil enorme, de áreas culturais forte-
mente defasadas uma das outras, a profissão mais reques-
tada e mais atraente - depois da de jurista, senhora ab-

Z soluta do "status" da época - começava a ser a do enge-
nheiro civil. A razão dessa preferência era normal. O en-
genheiro civil formava-se - a~"éscola de engenharia era
a Politécnica - como um profissional de caraterístícas
extremamente versáteis e sua principal ação exercia-se no
campo das obras públicas.

O arquiteto foi então engenheiro-arquiteto. Forma de
subsistir no mundo da avalanche técnica e do desprestígío
de uma visão do mundo onde a arte era uma arte de ca-
coetes, encerrada num falso mundo próprio, no qual ela
valeria por si mesma. Como engenheiro-arquiteto, o arqui-
teto permaneceu algum tempo. Um grupo de arquitetos
- aos quais o Brasil deve a realização da enorme tarefa
de ter introduzido os princípios e criado os padrões de uma
arquitetura própria e autêntica - começou a lutar pela
real valêncía do arquiteto simplesmente, do arquiteto como
tal, no quadro das profissões necessárias à vida em socie-
dade. Esta ação, exercída sôbre uma sociedade que se

Editorial

Anovo

transformava estruturando-se em bases industriais, deu
frutos culturais que não podem ser fàcilmente desprezados.

A vitória - pequena em função da magnitude da ta-
refa - entretanto, vingou apenas em reduzidos setores
da sociedade brasileira: aquêles culturalmente mais desen-
volvidos e econômica mente mais fortes. Neste ponto, é de
se ressaltar a coragem e a visão dos administradores e gc-
vernantes que encarregaram os arquitetos inconformados
de construírem edifícios públicos ou de iniciativa governa-
mental. Daí resultou o aparecimento de algumas obras de
alto valor, que vieram a ser conhecidas como a arquitetura
moderna brasileira, e que se destacam em meio a uma
paisagem urbana edífícada pobre, feia, caótica e sem pla-
nejamento.

:i!:stepequeno número de obras que se construiu teve,
a nosso ver, um valor maior. Serviu para criar a cons-
ciência de uma arquitetura brasileira. A criação e o de-
senvolvimento desta consciência representa um dado de
considerável pêso para a cultura do país. Ela permitiu,
entre outras coisas, que as novas gerações de arquitetos
despertassem para o pensamento de arquitetura em têr-
mos globais ~ onde se rompe o conceito que valorizava
extremamente a obra isolada, mesmo desligada e estranha
ao meio onde se ergue - no qual a tônica é a íntima
associação da arquitetura aos problemas de organização
e manêjo do território.

Esta constatação, infelizmente, não nos permite afir-
mar que a posição dos arquitetos de hoje difere essencial-
mente da dos pioneiros da arquitetura nas décadas de
vinte e de trinta. :i!:leslutam hoje - talvez em maiores
frentes 'e em planos diversos - com as mesmas íncom-
preensões, a mesma indiferença e as mesmas dissociações
e dissonâncias. O arquiteto, tanto antes quanto agora,
sente a angustiante sensação do falar sozinho, do falar a
surdos ou de querer mostrar a cegos.

Para 'Vencer esta frustração absurda de ver as cidades
crescerem sem que êle participe de sua construção o arqui-
teto precisa empenhar-se num nôvo movimento - tão
importante quanto o realizado nos anos de 20 e de 30 -
que lhe abra o campo do planejamento terrítoríal , É im-
prescindível, para tanto, afastar de nossas cidades o não-
urbanismo que segue os descamínhos da Improvisação, da
ausência de. previsão e da especulação imobiliária e passar
a construí-Ias à base da prevalêncía dOS valôres humanos.

D



MENSAGEM AOS
ARQUITETOS

Prezados Amigos Arquitetos do Brasil: Porém todos os progressos de nada ser-
vem se, por ['alta das índ'spensâveís pre-
visões, desaparecem, em chamas, em fer-
ros torcidos ou materiais carbonízados,
tais obras primas da arquitetura moderna.

lFace ao desenvolvimento espetacular da
arquitetura brasileira, apelo a todos que
partic',pam da grandiosa obra para que o
progresso da segurança acompanhe Q pro-
gresso das demais técnicas. ll: para preservar os seus trabalhos, para

que permaneçam as belezas oriundas das
suas pranchetas, que lhes dirijo esta men-
sagem.

o papel do arquiteto é predominante;
dêle partem rodas as idéias que se concre-
tizam em novas formas arquitetõnicas,
melhor aproveitamento de materiais, ha-
bitabilidade melhorada e melhor rendi-
mente industrial.

Todo e qualquer trabalho deve seguir as
seguintes regras imperativas de segu-
rançà~,

"EVITAR CAUSAS MAIS PROVAVEIS
DE INC:E:.t'l'DIO,levando previamente em
consideração 'tanto a parte construção
quanto os conteúdos:

LIMITAR AS PROBABILIDADES DE
PROPAGAÇAO DE UM INCll:NDIO, me-
diante judcíosa dístr.buíção e especifica-
ção das aberturas, espsc.almente no sen-
tído vertical, e o uso de materiais capazes
de resistir às cargas de' Incêndios previ-
síve.s.
Pensar nao 'somente na temperatura nor-

mal, mas também nas temperaturas al-
cançáveis durante um incêndio; [por isso,
PROPORiCIONAR A MAIOR SEGURAN-
ÇA POSlS1VEL, MESMO DURANTE CON-
DIÇõES TÉRiMIOAiS AN<mMAJS(,
Sendo, moralmente no mínimo, respon-

sáveis em casos de perdas de vidas, é ín-
d'spensável PRJEVElR A ACESSIBILIDA-
DE PERMIANEJN'I1E AS SAlDAS DE
EMiERG1l:NCIA, devidamente protegidas
contra o calor e a fumaça, e de capacida-
de suficiente seja qual fór Si hora em que
ocorrer o sinistro.
PRJEVER A LOCALIZAÇAO :D08 DI-

VERSOS METOS DE COMBAII'E A IN-
Cll:NDIOS (extintores, caixas de incêndio,
registros de fachada) de tal modo que
não haja perda de tempo para usá-tos,
tão logo seja descoberto o sinistro.
Em construções industriais, [principal-

mente, INCiLUIR OS DISPOSITIVOS DE
SINALIZAÇAO DE ALA!RME OU DE DE- 3
TECÇAO, conforme as condições focais, de
modo a possíbíütar a tomada das medidas
pré-estabelecídas para evitar o rápido de-
senvoãvímento do incêndio e sua propa-
gação,
Somente assim fazendo, o arquiteto terá

preenchido integralmente seu papel, sa-
bendo perfeitamente que, conforme séculos
de tradições provaram, os Soldados do
Fogo, sempre continuarão dignos da díví-
sa "S'ER V IR".

Gabinete do Comando Geral, em 10 de
julho de' 1964.'

Ass. Abel Fernandes de Paula
Coronel ,,€'omandante do Corpo de
Bombei~o~ do E!>tado da Guanabara
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Um corpo de
de vanguarda

O, edífícío destinado ao quartel de bom-.
beíros da cidade àle New Haven, Connec-
tícut, EUIA, teve sua construção terminada
.em 196~.

o ,projeto, de autoria do arquiteto Earl
P. oart'n, foi distinguido na 8.a Premiação
Anual de Arquitetura promovida. pela re-.
v:soa P/A, apesar do voto contrário do
presidente do Júri, Oharles Colbert. ooi-
bert declarou, em seu voto, não concordar
com "que um prédio. para bombeiros seja,
ou deva. ser arquitetura de vanguarda."
Adiantando ainda que "um aspecto es-
sencialmente inconseqüente foi desenvol-
vido muito além do que seria útil para a
comunidade." segundo oolbert, o arquiteto
"t'riha uma idéia, tinha alguma coisa a
dizer, porém não encontrou 'Os meios de
fazê-Io." ( ... ) "Oreío ser uma desordem
caprichosa e preconcebída tentar: 'Obter al-
gum" tipo. de expressão plástica às expensas
do bem estar da. comunídade, Estou certo
de que o projeto é inadequado, é um tour
de force, e contraria,. além do mais, o pro-
ce:??o_industrial, do qual a arquitetura tem
tentado ser parte mtegrante."

Já a opinião do prefeito da cidade é
favorável: " ... êste edifíc~o representa uma
modificação Importante no ponto de vista
monótono e" tradicional pelo, qual vem
sendo, encarada a arquitetura 110 municí-
pio. O edifício não é somente funcional;
representa um acréscimo' único e. excitante
no !perfil edífícado de New Haven, além de
se constítut- no pórtico dramático para
um dos. maiores projetos de expansão ur-
bana da cídade."

bombeiros

Arq. Marcos Konder Netto

l"Qtos: Davíd Hírsch - P/A

O. arquiteto justifica 'O seu projeto, es-
clarecendo que o mesmo foi "fortemente
influenciado pelo programa e pelo terre-
no. A administração da cidade, na ânsia
de que o edifício símbolízasse os estôrços
renovadores do planejamento, urbano de
New Haven, pediu que o projeto atuasse
como pórtico a uma das maiores áreas de
redesenvolvímento (Wooster Square Neigh-
borhoodr. O caráter de vanguarda do
prédio era, portanto, inerente ao programa.

Outras influências fundamentais foram:
~. forma irregular ..do terreno, .localizado, na,.
confluência de duas avenidas que se in-
terceptam em ângulo; a necessidade de
manter no terreno o antigo edifício dos
bombeiros, até que o nôvo rôsse construí-
do, e a circulação para a entrada e saída
eficiente do equípamento de combate ao
rôgo."

O arquiteto queixa-se, entretanto, da
qualidade do concreto, especialmente no
que diz, respeito às variações de coloração
de concretagem para concretagem - o
que não deixa de ser um consôlo para nós,
subdesenvolvidos.
A divulgação dêste , edificio é oportuna

não só pelas qualidades arquitetôntcas ine-
gáveis, mas por demonstrar que mesmo
em programas tidos como eminentemente
utilitários - como e O caso, presente - o
arquteto, dotado de fôrça criadora e li-
certo de preconceitos formais, pode reali-
zar 'Obra d'e interêsse plástico e, poético,
sem prejuízo da parte funcional ou cons-
trutiva.,
Este prédio pode ser situado dentro da

chamada tendência informal da arquíte-

f~~""f.t~""······~i!:;;:~ ....;
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tura, que tem seu maior expoente no ar-
quiteto finlandês Alvar Aalto. Sente-se,
também, no projeto forte influência do
Le Oorbusier da última fase - menos dog-
mát'co e fazendo largo uso do concreto
aparente.

Infelizmente, em nosso meio ainda não
há campo !para tais caminhos arquítetõ-
nícos, bitolados que estamos pelo esquema-
tísmo ortogonal-símplísta, capeado [por
suas variantes mais em moda, tais como,
o .estruturalismo provinciano, a "inventi-
va" de novos materíaís, rde cunho nídíta-
mente exíbicíonísta, o decoratívísmo ele-
gante de fachada, e outras de menor porte.

""
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Prevenção
arquitetos

começa
podem

no projeto:
salvar vidas. 7

Fotos: JORNAL DO BRASIL

Ainda estão ardentes em nossas memõ-
rias, lotadas de v'sões idênticas, as gran-
des tragédias da "Buate Vogue" e do "Edi-
fícío Astória".
Para nós, bombeiros, a extensão dêsses

Sinistros foram lógicas e calculáveis, por-
qrue sempre soubemos que, embora de con-
creto armado, os edifícios de todo o Brasil
são desprovidos de qualquer sistema retar-
dante QU isolante. A maioria dêles pos-
sui apenas sistemas preventivos consísten-
tes, na maioria dos casos, de colunas
d'água e extintores, sistemas que nunca
podem ser usados porque, geralmente, o
volume de fogo e o g~aru de caloria não
permitem a aproximação a êsses meios

Diretoria de Engenharia do Corpo de
Bombeiros do Estado da Guanabara



Os grandes Inc~ndioS caUsalD. iís vêzes, prejutnos írreeuperAveis.

mesmo .peias pessoas que freqüentam ou
habitam os edifícios sinistrados, as quaís,
por falta absoluta de interêsse, jamais sa-
bem ou aprenderam a usá-los.

OS que não acreditavam na propagação
de incêndios através de estruturas sól.das
de concreto, sentiram no impacto doloro-
so dêsses incêndios, a necessidade de criar,
nas modernas construções, nos projetos ar-
quitetõnicos, as condições de segurança e
proteção contra incêndio.

INCENDIO DO VOGUE

Analisemos inicialmente o incêndio do
Hotel e Buate "VOGUE", ocorrido em 14
de agôstó de 1955, e cujas labaredas, logo
no ímício tomaram totalmente o primeiro
e o segundo pavimentos, onde funciona-
va a buate, Ipropag1Ml,do-secom grande ín-
tensídade para o bloco dos fundos e de-
mais rpavimentos superiores constituídos dé
pequenos apartamentos. A rápida propa-

gação do incêndio se deveu à grande quan-
tidade de material de fácU combustão
existente nos dois pr.meíros pavimentos,
bem como na que servia de prolongamen-
to à buate, s'tuada no 2,° pavimento, cons-
truída de madeira e com telhado de vidro.
Nesses pavimentos, janelas e tetos eram
revestidos de pano-couro estofado. A úru-
ca escada de acesso para os andares su-
períores estava guarnecida de lambrs e o
corrimão e os tetos de todos os' "halls" ,
até junto às portas de entrada dos apar-
tamentos, eram revesttdos por um lambrí
de madeira.
No pavimento térreo, as dependências se

comunicavam com a cozinha e o "hall "
por meio de portas.
A tiragem formada pelos vãos das esca-

das e de elevadores, propagou o fogo vio-
lentamente a todo o corpo do edifício: As
paredes foram insuficientes para conter a
voragem das chamas, ·e o calor elevadíssí-
mo, indicado !pelos novos focos causados



pela irradiação, agia diretamente sôbre a
estrutura do prédio.

O ~rablema do salvamento folde tal
forma complexo, dada a altura em que se
encontravam as vitimas, a impossibilida-
de da fuga e a [nvíabíüdada do acesso até
elas, as escadas do Corpo de Bombeiros só
alcançavam até o 8.° andar, - que a per-
da de cinco v.das se somou ao resultado
fatídico de desgraças daquele inesquecível
dia, tendo o prejuízo material atingido
grande vulto. --

o EDIFIClO ASTÓRIA

Fato idêntico se repetiu em 28 de junho
do ano passado. Todo o 14.° andar do
"Edifício Astória" , à Rua Senador Dan-
tas, n.o 14, foi tomado pelas chamas. O
fogo se propagou violentamente aos 15,.0,
1~.0, 19.°, 20.°, 21.° e 2:<l.0 andares e, par-
cíalmente, ao 16.° e 17.°, provocando ra-
chaduras das paredes e afundamento do
piso. Registrou-se ainda o efeito da tira-
gem pelos vãos dos elevadores, em rela-
ção aos prejuízos causados nos 16.0 e 17.0
andares, e o resultado da irradiação na
destruição total dos 15.° e 18.° andares. A
destruição teria sido evitad-a positivamen-
te se as portas dos elevadores estivessem
preparadas para resistir a grandes calo-
rias, e os tetos e paredes, desde que se
.destinavam a abrigar material altamente
combustível, estivessem especírícamente
tratados para limitar a possibilidade de
propagação. O saldo fatídico foi de qua-
tro mortos e prejuízos materiais de gran-
de porte.

Tragédias dêsses tipos se repetem muito
:freqüentem ente, embora sem a repercussão
internacional dos dois casos citados, ta1vez
pelo fato de não haver um considerável
número de vítimas a lamentar. Todavia,
nós que as observamos de perto, que oficio-
samente calculamos os prejuízos mate-
ríaís, encontramos para cada caso, em
nossas discussões de Instrução, os meios e
processos que deveriam ser empregados
para evitar essas catástrofes. Em cada
grande incêndio notamos sempre a im-
prudência do proprietário no que concer-
ne a armazenamento de material com-
bustível, à dísposíçâo de elementos infla-
máveis, à dístríouíção e comunicação entre
as peças, tanto em galpões como em edi-
fícios de concreto armado. A falta de ele-
mentos retardantes e de detecção do fogo
é uma propriedade im.cendiada, a disponi-
bilidade de processos de isolamento, dispo-
sitivos de alarme ou de chuveiros automá-
ticos que funcionam com um determinado
grau de caloria. Foram abandonadas nos
projetos as paredes e portas corta-fogo e
nenhum dêles prevê saidas e escadas de
incêndio.

Nessas condições, fácil é observar que a

No incêndio do Ediffcio Astõria, quatro vítimas foram o saldo - da ímprudêncta.

iPrOiPagação dêsses incêndios se deve ini-
cialmente à displícêncía de certas firmas
que, por uma fa1sa noção de economia,
nunca se dispuseram a prevenir-se com
aparelhos modernos e eficazes, capazes de
diminuir o valor dos prejuízos em caso de
sínístro.

combate devem ser distribuidos de modo
a permitir circunscrever ràpidamente um
foco de incêndio. zste cuidado deve ser
observado, em particular nas construções
para uso índustríal, onde devem ser pre-
vistos dispositivos de detecção ou sínalt-
zação imediata do incêndio íncípíente.
Os arquitetos devem recordar sempre, ao

projetar, as condições de segurança índís-
pensávets, mesmo com prejuízo da estéti-
ca. O papel do arquiteto é primordial na
salvaguarda de vidas e bens.

Se 'nos edifícios a que nos referimos -
e são apenas dois entre centenas de ca-
sOS - tivessem sido projetadas é especí-
ficãdas portas corta-fogo, saídas de esca-
pe, escadas de incêndio, os resultados te~
riam sido outros, e, por certo, bem mais
limitada a extensão do sinistro:

Retrocedendo no tempo, percebemos qúe
nenhum dêsses grandes incêndios terra se
registrado, se, no projeto, se houvesse
observado as regras habituais de seguran-
ça para evitar as causas mais prováveis
de íncênd'o, limitar as possibilidades de
propagação e proporcionar um certo grau
de segurança possível, mesmo em condi-
ções térmicas excepcíonaís, acessibilidade
permanente às saídas normais, através de
emergências e outras formas de escape.
No projeto arquítetõníco os meios de
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Uma prevenção efetiva evitaria cenas dramâtilllllS como esta, registrada no incênc!.io do Astória.

os arquitetos precisam ter presente a
prevenção e defesa contra íncêndios, face
ao progresso da técnica e ao emprêgo de
novos materiais. Dai sômente poderão
advír vantagens para a comunidade - e
a conseqüente díminuíção da perículosída-
de de certos armazenamentos.
Esta especIalizaçãoé de interêsse geral,

e, uma vez aplicada, protegerá nas futuras
construções o movimento e o capital em-
patado pelos proprietários.
Se os arquitetos projetarem com êste

pensamento, com esta responsabilidade,
não se repetirão iÍatos dolorosos como os
incêndios da "BUATE yOGUE" e do "EDI-
DIFtCIO AlSTóRJA". O
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Jean Pierre Klotz o problema do aviso em tempo repre-
senta uma importância tão grande para
os homens, que tem sido, desde a antigui-
dade mais remota, objeto de atenção e

sares e possíbílítaram a defesa éontra os
assaltantes .
Todos conhecem, pelo menos de nome,

'O radar, Um processo eletrônico destinado
cuidados. :€ obvío, que quanto mais ante- a identificar corpos ou massas distantes
cipado o av.so, mais eficazes as medidas
defensivas. Assim sendo, e em função da
natureza do perigo, da velocidade de des-
locamento do inimigo e do risco que êle
pode causar, os sistemas de alarme acom-
panham os progressos da técnica.

Inimigo é tanto o exército que tenta
conqu.star um pais, o foguete disparado
para destruir bens e vidas, quanto o ladrão
ou o fogo descontrolado - o incêndio.

Os gansos do Capitólio tornaram-se len-

- mediante a emissão e o retôrno de um
trem de onda devidamente díríg.do. Usa-
do inicialmente durante a II Guerra para
prevenir a aprox'mação de aviões inimigos,
o radar tem hoje as mais amplas aplica-
ções <tl.ocampo da segurança. Possibilita
ao navio detetar, ainda em tempo, a costa
próxima; a montanha contra qual o avião,
poderia, espartMar-se, ou mesmo as tem-
pestades capazes de prejudicar o confôrto
dos passageiros.
A idéia mestra de todos os dísposítívos

dários por terem dado o alarme que de- de alarme e sínaüzação é acusar, com o
nunciou a escalada gaulesa no silêncio grau de segurança. mais elevado, ai primei-
da noite. Seus gritos acordaram os deten- ra manifestação de agressívídade .

EVOLUÇÃO DAS TECNICAS DE ALARME E SINALIZAÇÃO

DO GANSO AO ELÉTRON



Na ímpossíbíldade de manter sentine-
las 10mtodos os lugares onde se possa ma-
nírestar uma ameaça - que tanto pode
ser um ladrão 'Procurando entrar sorratei-
ramente, quanto um inicio de incêndio -
recorrem-se ao emprêgo 'dos dlsposttívos
automáticos.
Um dos dispositivos de alarme militar

mais antigos que se conhece" É; a campai-
nha. Substituida comumente por latas va-
zias (e's o IProgresso) suspensas em cor-
das ou, mais recentemente, nos fios de
arame farpado, serve para avisar a che-
gada de uma patrulha inimiga. Tal dispo-
sitivo, por mais Simples que pareça, -
além de ser mais adaptável às condições
usuais da guerra de que os gansos, - apre-
senta duas finalidades, mediante um du-
plo processo acústico. Dar o alarme sufi-
cientemente cêdo à defesa, e localizar, com
a necessárta -exatídão, o setor ameaçado,
Todos os equipamentos de alarme auto-

mático, ou de detecção, se caracterizam es-
sencialmente iPor dispositivos adequados,
capazes de:

- acusar o mais cêdo possível qualquer
manifestação hostil, de modo a pos-
síbüítar a tomada de medidas opor-
tunas, ainda em tempo de reduzir ao
máximo possível os prejuízos;

- localízar com sut'cíente precisão o
setor onde se manifesta a ameaça,
pois, no caso de incêndio, OS CInCO
PRIMEIROS :MINUTOS V A L EM
TANTO QUANTO A,S CINCO HO-
RAS QUE SE SEGUEM, e, por tal
motivo, os socorros devem ser ime-
diatamente concentrados no ponto
sinistrado.

A eletricídade, graças à sua flexibilidade
quase ilimitada, possibilitou real'zar dís-
posítívos gradativamente mais períeítos.

CIRCUITO ABERTO OU

campainha CA.
O calor dilata a lâmina de bi-metal que

,se curva até fechar o circuito no detetor
térmico.
TaJ dísposítívo continua a ser usado

para alarme contra roubo; para iluminar
a geladeira, quando se abre a porta. Como
alarme de íncêndío, entretanto, foi aoan-
donado há muito tempo, Não oferecia Su-
ficientes condições de segurança. A ru-
tura do condutor elétrico entre o detetor
e os demais elementos do sistema não fa-
ria func.onar o alarme, mesmo que o de-
teter atuasse.

TE MICO SIMPLES
b im C \. a n O m ti I m C n t e il b c r ~o

I

DETE'TOR I'TERMO-VELOCI~EIRI CO
conre t os nor mal rn ',nte fIhadO s

Por motivo de' segurança, todos os sis-
temas de detecção de incêndio precisam
ser do tipo circuito fechado, isto é, acio-
nam o alarme por alteração das condições
de equ.líbrio dos circuitos elétrícos percor-
ridos por corrente de repouso.
O desenho B representa um sistema ele-

mentar de detecção moderna. A peça-mes-
tra é o relé, onde a corrente proveniente
do negativo da bater.a, passando normal-

CIRCUITO FECHADO rêde elétrica do setor sinistrado e ligar a
Seja qual fõr o processo de detecção, um iluminação de emergência.

Os s'stemas de detecção de incêndio e de sistema de alarme automático comporta Para cada caso, é necessário fazer um
alarme contra roubo, ínícíaãmente limita- sempre os mesmos elementos essencíaís: minucioso estudo a fim de se obter o pro-
vam-se a fechar um circuito elétrico que

12 acionava um dísposttívo acústico ou acen-
der um sinal luminoso.
Ao abrir a porta, que mantém compri-

mida a mola do contato, fecha-se o circui-
to alimentando o sinal luminoso L e a

r..~ A AR M [ DE PORIA

mente pelo detetor mantém o campo mag-
nétíeo, atraindo a palhêta móvel. Basta
o detetor reagir, abrindo a alimentação do
relé, e a palhêta, não mais atraída pelo
campo magnético, cai, fechando o círcuíto
de sinalização, aeendendo a lampada L e
tocando a caJIlliPainha C.

O sistema de circuito rechado apresenta
um elevado. grau de segurança por ser
auto-controlado, Acusa qualquer aoertura
índevída do circuito de vígüãncía.

E>LEMENTOS CONSTITUINTES

ClrCUI O d e
vigililncic1

- OE'NTRAL DE ALAlRME - armário
contendo todos os eletro-mecanísmos
de interpretação e utilização da res-
posta dos detetores, Graças ao uso
de baterias alcalinas, que não com-
portam ácido, e, assim, não apresen-
tam riscos graves de corrosão para os
sensweís veíetro-mecanísmos. a fonte
própra de eletricidade pode ser colo-
cada no próprio armário da oentraí:

1III

CA

- Fiação elétrica - ligando os deteto-
res à central de alarme, preferível em
eletrodutos metálicos;

- Detetores.

Inicialmente muito simples, quase ele-
mentares, as centrais de alarme evoluíram
no ponto de tornarem-se verdadeiros cé-
rebros automáticos. Elas são capazes não
somente de acusar e localizar um incên-
dio írrompendo, como também de transmí-
t'r o alarme à distância, mediante seletor
autçmãtíco ligado à rêde telefõnica; dar
partida à bomba de incêndio, desligar a

R E L E
norrnatrnent e atr e ildo

-
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CENTRAL DE ALAR~1E

veíto máximo da flexibilidade proporcío-
nada pela eletricidade. As centrais mo-
dernas caracterizam-se pela facilidade de
localização dos setores sinistrados, median-
te pontos luminosos distribuídas num pai-
nel representativo do conjunto.

PROCESSOS DE DETECÇAO

Entre o prímeíro ãetetor, - composto de
um barbante que segurava um pêso, cuja
queda fazia! bater repetidamente um sino,
- e os modernos detetores de fumaça,
apenas 100 anos de progresso!
O gênio inventivo do homem tem feito

os maiores esforços para tornar possível
enrrensar, nas melhores condições possí-
veis, a fôrça do fogo.
Os diversos processoa serão indicados a

seguir com suas condições peculiares de
uso e as vantagens que apresentam.
Detecção térmica simtães: reage ao al-

cançar-se uma temperatura pré-ríxada,
geralmente compreendida entre 60 a 90°C,
sem ser influenciada pelas variações tér-
micas, mesmo de grande amplitude. Por
isso, apesar de relativamente pouco sensí-
vel aos locats onde está comumente o fogo
- casa de caldeiras, cozinha, estufas - é
conveniente apenas para acusar uma tem-
peratura anormal.
Existem vários modelos diferentes, usá-

veis em casos determinados. Classificam-
se em âetetores pontuais, que vigiam o
ambiente em redor do ponto sensível con-
tido no próprio detetor; e detetores linea-
res, capazes de 'reagir quando qualquer
parte da linha sensível fôr submetida à
temperatura critica.
Os príncípaís processos usados são:

- liga com baixo ponto de fusão, usada
como fusível térmico, nas mesmas
condições que num quadro elétrico,
ou, na forma de fio, esticado entre
dois contatos elétricos.

Convém mencíonar, nesta altura, a bu-
zina de ar comprimido, constituída por
uma garrafa de aço, cheia de ar compri-
mido, uma corneta e um registro mantido
fechado por um fusível. Uma temperatura
anormalmente elevada funde o retentor
do registro e dá um alarme acústico de
alg,uns_~.l.inutos; o fio fusível usa-Se aínda

freqüentemente para instalações provísó-
rias, (vitrinas de exposição por exemplo,
onde a iluminação elétrica pode originar
um incêndio).

- resistência. aquecída, capaz de dese-
quilibrar um sistema elétrico, como
no dispositivo chamado .ponte de

Weatstone;
- dilatação de meta's suscetíveís de

elongação sensível ou de deforma-
ção, como no caso de bilames ou ti-
ras constituídas por 2 metais com

coeficiente de dilatação desíguars,
originando uma curvatura.

Detecção termo-nelocimetrtca processo de
aãarme automático que reage ao aumento
da temperatura, independentemente da
temperatura normal ambiente.
Dispositivo muito ma's sensível que o

térmico simples pois acusa uma variação.
Numa noite de inverno, com a temperatu-
ra ambiente normal de aproximadamente
6°G, será necessário um incêndio bastan-
te evoluído para alcançar-se os 80°C que
fazem reagir o âetetor térmico simples.
Uma temperatura muito inferior não pode
ser escolhida pois no momento mais quen-
te do verão, o âetetor térmico simples rea-
girá sem que haja incêndio algum. Por
sua vez, o âetetor térmtco-vetoevmetrtco
dará o alarme, seja qual fôr a temperatu-
ra 'ambiente, desde que a mesma aumente
de mais de 6 a 8°C por minuto.
Consegue-se tal resposta essencíaímente

por um dos 3 processos adiante:

- reação diferencial de dilatação entre
2 bilames ou outros metais dílatáveís:

- escape controlado de ar comprimido
pelo aumento rápído de temperatura:

- reação diferencial de células eletró-
gerias, isto é, de pontos de junção de
2 metais diferentes (ferro e constan-
tan, por exemplo) que geram dímí-
nuta corrente elétrica quando aque-
cidos.

A maioria dos detetores desta classe é do
tipo pontual. Todos êles, prevendo-se o
caso de comoustão lenta, comportam um
dispositivo térmico Simples ou de tempe-
ratura màxtma, acoplado ao dispositivo
térmo-velocímétrtco.
A sensibilidade dêStes detetores caracte-

riza-se em °C/min., isto é, o acréscimo em
graus centígrados por minuto necessário
para provocar o alarme, levando em con-
sideração a Inércia indispensável. A sen-
sibilidade necessária depende da evolução
provável do síntstro, sendo geralmente
compreendida entre 5 a 15° o/mín.
Detetores de interierência - tentando

minorar a SUjeição às manifestações tér-
micas, diversas tentativas foram feitas
para conseguir o alarme quando o éter
local é perturbado por vibrações proveni-
entes da combustão, ínterreeindo entre
fontes de irradiação - semelhantes às de
rádio - e antenas receptoras.

Detetores óticos: são muito mais usados,
especialmente para vígílâncía permanente
de porões de navios e, às vêzes, para íns-
talações terrestres.
Nesta classe de c_;tetores, uma fonte lu-

minosa ou de raio ínfra-vermelho devida-
mente canalizado, ativa permanentemente
uma célula foto-elétrica. A ocultação do
raio 'lJUminoso (ou ínfra-vermelho) , desar-
ma a célula.
Tal dISpositivo, bastante sensível às fu-

maças densas, provenientes de combustão

13



Como perder
de trabalhomeses
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Capo Orlatuio Secco Como of1c~aldo Corpo de Bombeiros de noticia "fogo em construção", e parte pama
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São Paulo, muitas vêzes tívemos oportu-
nidades de ver realizada a afirmação da
rrase-ntuto dêste artigo. Entretanto, em
análise não muito profunda, concluímos
que todo trabalho e todo c1inheiro COIlSlU-

mídos em poucas horas pelo fogo, que
destrói lnapelàvelmente o fruto de meses
de esfôrço, poderiam ter sido poupados
através de medidas em geral simples e de
baixo custo a serem tomadas na elaboração
do projeto e no curso da construção de
edJiJfícios.

Em São Paulo, - onde são freqüentes
incêndios em prédios em construção, -
tôda as vêzes que um oficial comandante
de prontidão, após um alarme, recebe a

a "corrida para o fogo", fica em suspense,
esperando sempre um grande incêndio e
muitas horas rdIetrabalho duro, cansativo
e lP·emgoso.

Entre os grandes íncêndíos em prédios
em construção, que marcaram época em
São Paulo, podemos citar o do edifício
do Banco do Brasil, ocorrído 'POr volta de
1946, quando, além dos grandes prejuízoa
que provocou, pôS em risco inúmeros edi-
fícios da vizinhança, íncíusíve o velho
"Prédio Martinelli", hoje 'Edifício Améri-
ca". Situado em frente ao sínístro, o
qual, apesar de localizar-se numa das vias
mais largas d'O centro da cidade - e se-
parado assim do prédio Incendiado, -



ficou ameaçado pelo fogo através do
calor irra diante que chegou a queimar al-
gumas Ja!Ile~ase derrubar grandes "ilhas"
de rebôco ida sua fachada que dá para a
Av. 8ãio João. E3te mesmo incêndio, de-
vido à pequena largura da rua São Bento,
propagou-se para dois outros edirícíos,
destruindo-os parcíaamente , Note-se que
êste edifício, de msds de trinta pavimentos,
na ocasíão do sinistro tinha apenas cêrca
de oito pavimentos levantados. O fogo
sacnncou mais da metade dos andares,
que, ou foram destruídos diretamente
pelas chamas, ou demolidos posteriormente
por terem sãdo condenados.

Outro granne íncêndío, do mesmo gê-
nero, ocorreu por volta de 195Z no prédio
que se construía na Av. São João, esquina
da Av. Duque de Caxías , Este sinistro, de-
vido às suas grandes proporções ocasionou
grandes sustos, propagando-se para um
prédio de apartamentos víz'nho, sacrifi-
cando duas vidas e obrigando as guarni-
ções do COl1PO de' Bombeiros a desme-
didos esforços para sua extinção e 'a ver-
daoeíros malabarísmos para, executarem
épicos salvamentos. Também neste caso,
foram sacrilficadOS os pavimentos já le-
vantados, além da reconstrução total do
prédío de apartamentos, registrando-se
perda de meses de trabalho, muíto di-
nheiro e... vidas írreparáveís, o que é
muilto mais lamentável.

Potíeríamos citar vários outros grandes
incêndios, como o que ocorreu recente-
mente no Bairro dia Penha, onde um pré-
dio em construção se transformou numa
gig;antesca tocha a iluminar todo o bairro,
pois era' a mais alta construção do local,
isolada e situada num ponto culminante,
e consunru-se em um grande espetácuío
tétrico,

CAUSAS

Podemos estabelecer imediatamente as
principais razões por que um prédio em.
construção se reveste de perículosídade e
se constitui sempre em um grande risco
de incêndio:

t6
a) - existência de grande quantidade

de mater.al de fácil cornbustíbílí-
dade necessário àS obras: madeí-
ras, sacarias, etc.;

b) - fácil ventilação, por falta de pa-
redes de alvenaria, durante certos
estágios da construção, quando o
perigo é maior, em face da gran-
de superfície e~ta das madeiras
utUilzJadasao se fundir as 'lajes;

c) - ausência 'eleprevenção de incêndio;

A PREVENÇAO DE INC1:NDIO

Entende-se por Prevenção de, tncêndío
uma série ne medidas que visam:

a) - evitar a eclosão de um princípio
de incêndio;

dos operârüos e preparação de mate-
riais. Para estas rínaüdades se devem

- usar marmiteiras elétricas, fogareiros
especiais, de preferência a gàS líque-
;feito, ou fogões a lenha em locais se-
g;UTOS e previamente escolhidos.

b) - dificultar a propagação do fogo;
e se completam através de:

c) - meios de combate ao fogo;

d) - vigilância continuada.
- Uso de liquidos inflamáveis contro-

lado e em vasilhas inquebráveis.

Evita-se a scícsão de um princípio de ín-
cênd'o em uma construção através de ínü-
meras pequenas medidas" entre as quaís
podemos citar:

- Limpeza e arrumação constantes,
principalmente junto às serras elé-
tricas.

,- Equi,pamento elétrico instalado de ma-
netra segura, com instalações bem
executadas, devidamente calculadas e
[protegidas, mesmo que provisórias .
Evitar improvisações.

- Oficirnas em locais ísolados e em cons-
truções de alvenaria.

- Proibição do indiscriminado uso de
esp'rtteíras improvisadas e de roguei-
ras'para aquecimento de aUWnentação

=- Medidas especiais de prevenção de
incêndio a serem tomadas nas opera-
ções de corte ou solda elétrica ou li,

oxí-acetüênío, quando os operadores
devem ser acompanhados por um.
operário com extintores, que ficará
observando os trabalhos, acompa-
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nhando as fagulhas. Quando o local
do trabalho fôr considerado perigoso,
os equípamentos devem permanecer
em observação pelo menos meia hora
após o término das operações.

CONTINtrIDAD'E: !NO MATERIAL COM-
BUSTíVEL da obra, e facilita e propvcía a
propagação do fogo. Como medidas de
prevenção aconselhamos:

O terceiro principio da Prevenção de.
Incêndio compreende a existência de meios,
de combate a prtncipios de incêndio. nen-.
tre êstes citamos:

- construcão de reservatório sUbterrâ-.
neo, (o meio ideal), cem bomJba de,
recalque e rêde de alimentação a hi-:
drantes com mangueiras, estratêgíca-.
mente distribuídos e construídos de
acõrdo com o progresso da obra. EIll- t7 ,
tretanto, embora este seja o mais se-:
guro meio de proteção, não é de soíu-
ção fácil ou barata.

- Manter na obra apenas a madeira
essenc.alments necessária, em lotes
relativamente pequenos e, se possível,
as reservas e sobras armazenadas em
terrenos isolados próximos à obra.

- Proibição do fumo em alguns lugares
iClemaior perigo: áreas onde se ma-
nipula ou se guarda inflamáveis, jun-
to às serras, e outros.

- Descarte IDai'S rápído possível dos
retalhos, serragem e sacaría vazra.,

o segundo príncíp!o básico da Prevenção
de Incêndio, é aVicultar a propagação do
jogo. ll: principalmente devido à sua inoo-
servãncía que os incêndios nas construções
se transformam ràpidamente em grandes
fogueiras, pois, por exigências técnicas, são
utilizadas grandes quantidades de madei-
ra, as quats se acumulam em diferentes
áreas da obra e sempre em grande abun-
dância. Recentemente, acompanhamos a
retírada das sobras de madeiras de uma
obra em fase de conclusão nas proximida-
des do Quartel Central do C011>Ode Bom-
beiros (apenas retalhos e caíbros de pi-
nho) os quaís íotaram mais de trinta ca-
minhões. Esta madeira acumuíada por
tôda a obra, mais o tapume, constituem
fator de propagação que detemnna uma

- Confecção de tapume com telas de
arame e andaimes metálicos, de' re-
cuperação mais fácil que a madeira.
Enfim, todos os "esforços devem ser
feitos para diminuir o potencial de
fogo (carga de incêndio) da obra,
pois cada quilo a mais de material
combustível presente no caso de in-
cêndio, representa mais calorias para
o fogo desenvolver.

- Utilização de extírrtores tipo carga
líquida ou a água sob pressão, um
para cada 250 m2 de área, a' proteger
e distribUidos em locais de fácil aces-
so e de tal maneira que um operador
não precise se deslocar mais doe 15 m
para alcança-tos.

Existência, na cbra, de barris e bal-
des com água, dístoíbuãdos de manei-
ra que nenhum ponto a ser protegido
diste mais de trinta metros de cada
barril; nos locais considerados de
maior perigo, cada 'barril deve pos-
suir dois ou três baldes.

- Quando fôr utilizada cal virgem, esta
deve ficar em locais bem cobertos e
Isolados de materiais comoustíveís,
pots sua reação exotérmíca com a.
água pode ser uma causa de íncêncao,
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- Proteção de equipamento elétrico com
extintores 'de dióxido de carbono ou
químico sêeo,

Quero frisar que todo êste equilpamento

deve ter boa manutenção e elementos trei-
nados no seu uso, pois em caso contrá-
rio, além de se tornarem ínoperantes, po-
dem constituir risco à integridade física
do operador.

o último principio básico da Prevenção
de Incêndio é a vigilância. Esta, em geral,
não existe nas construções, pois estamos
acostumados a observar nestes locais ape-
nas o guarda que evita o ladrãozínho ca-
paz de roubar um saco de cimento, mas
não evita o grande ladrão que rouba todo
o edífícío: o incêndio. O guarda da 'obrá,
em geral, é admitido unicamente para a.
Vigilância policial e mu.to raramente com
o objetivo de vigílâncía de prevenção de
incêndio. Esta exige rondas constantes.j.a
íntenvalos regulares, e que abranjam tôda
a obra, de tal maneira que possam deter-
minar um ,prinCípio de incêndio e não um
incêndio já desenvolvido. O serviço de vi-
gilância deve ser supervisionado por réló-
gío-vígía, com chaves críteríosamente dis-
tribuíldas e com intervalo máximo de ron-
da de quarenta minutos.

,Os vigilantes devem ser homens.§~~~-
cíonados, fisicamente capazes e de boa
ínícíaeíva , É: interessante lembrar que da

iniciativa e decisão dêsses homens depen-
derá um alto patrimônio que .fica em suas
mãos nas piores horas ,e nos momentos em
que a direção geral está ausente. Os Vi_

gías devem receber instruções relativas a
quando e como chamar o Corpo de Bom-
beiros.

Para concluir, acredito que nestas rápi-
das pinceladas foram equacíonados os prin-
cipais problemas relativos aos riscos de
incêndio nos edifícios em construção, ris-
cos êstes que devem ser encarados com a
devida oportunidade, de maneira ,a pro-
curar-se solucíoná-Ios através de medidas
de Prevenção de Incêndio e nunca seexí-
'gindo o emprêgo em massa do equipamen-
to dos Oor,pos de Bombeiros, quando, con-
seqüentemente, teremos a lamentar a
perda de muitos meses de trabalho, muito
dinheiro ... e, não raramente, vidas hu-

manas. O

* o Oapltão Orlando secco é Oficial dos Serviços de Bombeiros da Fôrça Públlca C!O

Estado de São Paulo, servindo no Corpo de Bombcíroa da Capital. É membro da. In-ternational
Association of Fire cníers, colaborador da Associação Braslleira de Normas Técnicas e do
Instituto Brasllelro de Segurança. Autor do llvro Manual de Prevenção e comaate de Incêndio.



os extintores portáteis:

Baldes d'água
precederam
extintores
no combate
ao fogo
Eng. Francisco José R. Junqueira

Os primeiros equipamentos para extin-
ção de incêndio, hístõrícamente falando.
devem ter sido baldes com água, cujo uso
data de épocas ímemoríaís. Muitos outros
equipamentos apareceram depois e foram
utiljzados, todos êles, mostrando mais
imaginação do que conhecimento de ex-
tínção de incêndio.

Um dos prímeíros "verdadeiros extinto-
res", ainda hoje conhecido, é o do tilPO
soda-ácido, construido, de início, de uma
garrafa com ácido para ser quebrada e
cair em uma solução de carbonato de só-

zada para êSte equipamento, dentro de um
conjunto global. Dois erros são comuns
no emprêgo dos extintores portáteis:
.Primeiro, atribuir aos extintores !portá-
teís uma importância desmedída, super-
avaliando-se sua capacidade extíntora, Os
ext.ntores portáteis, e, por essa mesma
condição, contêm urna limitada quantida-
de de agente extintor. São pequenos e
leves, para serem transportados manual-
mente. Em incontáveis situações prnvam
sua utilidade extinguindo fogos que não ul-
trapassam ainda a sua limitada capací-
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dio, produztndo então gás para pressío- dade, mas que poderiam se transformar
nar; o tetracloreto de carbono foi uma
evolução para uso em fogo de líquidos in-
flamáveis, .seguindo-se então a EJ'SPUMA,
móXIDO DE CARBONOE PÓ QUíMlI-
CO S~CO.

VALOR DO EXTINTOR

O extintor de incêndio portátil tem um
valor exato no conjunto da "Segurança
Contra Incêndio". Admite-se hoje uma
faixa de trabalho perfeitamente caracterí-

em verdadeira catástrofe. Será, no entan-
to, necessário que o agente extintor apro-
prtado seja corretamente aplicado. Em lo-
cais onde existem outros sistemas de pro-
teção é importante observar-se que os ex-
tintores portáteis têm ainda sua grande
ímportâneía em virtude de se~em usados
antes de se desenvolverem altas tempera-
turas, e antes da ocorrência de grandes
danos.
Um sistema de segurança contra incên-

dio é baseado em quatro itens rprincipais:



1 - EVITAiR INíCIO DE INC1!:NDIO

2 - EVITAR PERDAS DE VIDAS E DE
PROPRIEDADES

3 - CONFINAR O INC1!:NDIO AO SEU
LOCAL DE ORIGEIM

4 - COM\BAr.rER O INC1!:NDIO.
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o primeiro item é, ohviamente, um re-
· sultado do projeto de prevenção, natureza
dos riscos e das condições operaeíonaís e
de manutenção. No ítem dois o extintor
de incêndio portátil começa a aparecer

,pois salva vidas humanas quando o mcên-
'dio, embora inicial, possa envolvê-Ias.
Quanto às perdas materiais o maior ser-

· viço prestado pelos extintores portáteis
consiste em evitar perdas, eümínando o
íncêndío em seu nascedouro. Outro fato,
deveras importante, é o de se evitar pa-
ral1zações em conseqüência de interrup-
ções em linhas de montagem ou em ope-
rações índustríaís ininterruptas.

Nos itens 3 e 4 o extintor portátil se
apresenta como instrumento confinador e
de combate, dentro das suas naturais li-
·mitações.

Feitas as considerações anteriores pode-
se então definir o Extintor de Incêndio
Portátil como um aparelho constituído por
·um reservatório de 'agente extintor, um
·dispositivo ou agente de pressurízaçâo, e
,um orifício de descarga com mangueira
'ou b'.co, capaz de ser colocado em servi-
·ço ràpidamente por pessoas não treinadas.

Feita esta definição, compreende-se o
segundo êrro comum ao uso dos extinto-
res de incêndio portáteis, ou seja, a des-
consideração total pelo extintor, no qual
se vê apenas um objeto vermelho, inútil,
muito bem agarrado a uma parede, en-
reíando-a, ou instalado atrás de uma pi-
lha, inteiramente 'abandonado ou mesmo
servindo de cab'de. Um objeto que se pode
procurar mais tarde, num incêndio, deses-
peradamente com a pretensão de fazê-Io
funcionar com perreição , Claro será que
o emprêgo correto de um equipamento,

. qualquer que êle seja, dependerá da sua
disponibilidade favorável, da sua manuten-
ção e aa SU8!qualidade.

ADAPTAÇÃO DO EXTINTOR A
NATUREZA DO RISCO

1- PrinCipais tipos de extintores por-
táteis

A BASE DE AGUA

AGUA PURA - tanque com bomba ou
operado p-or gás expelente (com cilindro
de gás separado ou em conjunto com a
água) . Pressurizaçâo = bomba manual,
CO:.! ou ar comprírnído.

SODA-ACIDO - solução de bicarbonato
de sódio em reação química com ác'do sul-
fúrico. Pressurização = reação química
ácído/bícarbonato de sódío = 2 NaHC03
+ SO{H2 = Na2S04 + 2 H~O +2 CO~
CARGA LiQUIDA - solução de bícarbo-

nato de sódio em reação química com sul-
fato e alumínio. Pressurízaçâo 6
NaHC03 + AI2(S04)3 18H~0 = 3 Na2SO{
+ 2 AHOH) 3 + 18Hp + 6 CO2

ESPUMA - solução de bicarbonato de só-
dio em reação química com sulfato de alu-
mínio em presença de um agente forma-
dor e estabílízante de 'espuma. Pressurí-
zação como acima.

DIóXIDO DE CARBONO
m.do e liquefeito.

Pó QUtMICO SECO - bicarbonato espe-
cialmente preparado e tratado e aciona-
do ITJOrum gás excelente. Pressurízação
= CO~ ou Nitrogênio.
TE'I1RACLORETO DE ClAiRBONO - li-
quido vaporízante acionado por bomba ou

gás compri-

gás 'excelente.

2 - Classes de togo

Para se poder expressar os valõres re-
lativos dos extintores portáteis foi desen-
volvida ·a seguinte classificação do fogo.
FOGO DE CLASSE "A": - fogo em mate-
riais combustíveis ordinários (materiais
combustíveis passando diretamente do es-
tado sólido ao estado gasoso em função da
temperatura) , que queimam !formando
brasas e que têm sua extinção melhor as-
segurada pelo uso de extintor à base de
água, (molhar para resfriar).
FOGO CLJAS,SE "B": - fogo em líquidos
inflamáveis, graxas, e outros (materiaiS
combustíveis capazes de passarem pelos 3
estados "sólido-líquido-gasoso", em função
da temperatura), onde uma cobertura e
aoaramento .ou efeito de interrupção das
chamas é essencial.
FOGO CLASSE "C": - fogo em equipa-
mento elétrico "V,IVO", isto é, em carga,
quando uma não condutividade do agente
extintor é de prtmeíra Importância.

A classificação de extintores para fogos
elétricos é 'baseada na necessidade de exis-
tir um meio extintor não condutor de ele-
trícínade de maneira a não trazer perigo
ao operador e evitar um meio condutor
que serviria para aumentar o fogo.
O quadro na pago 21 apresenta a adequa-

cidade 'de extintores portáteis aos diver-
sos riscos. Entretanto, frisamos que tal

níveis; b) em número suficiente e c) com
suficiente capacidade extintora ao uso por
pessoas familiarizadas cum sua operação
em fogos ínc'píentes, onde existe uma ra-
zoável expectativa de que o fogo seja con-
trolado.

O número de extintores requeridos pode
ser obtido \por qualquer dos tipos já des-
critos ou pela combinação dos vários tipos
selecionados de acõrdo com o antecipado
caráter do fõgo e sua indicação 'Para a
(propriedade individual protegida.

Uma das importantes normas a serem
obedec'das é a de que os extintores sejam
convenientemente localizados, iacumente
visíveis e colocados de tal maneira que não
fiquem SUjeitos a danos. Um outro requí-
sito básico é que cada extintor esteja co-
locado a não mais que 15 a 30 m de qual-
quer ponto da área a proteger.

Outra importante regra será: o numero
de extintores portáteis a ser instalado será
determinado de acõrâo com a previsão an-
tecipada da severidade do togo incipiente,
isto é, rapidez de sua propagação, intensi-
ctade ao fogo. Quandü existem riscos es-
pecíaís em adição aos riscos ordínáríos de
ocupação, unidades adicionais ou substi-
tuição de unidades existentes por outras
mais índícadas será solução a adotar.

Os riscos podem ser classificados em 3
tipos:

Ocupação de pequenos riscos: assim clas-
sificados pela pequena quantidade de com-
bustíveís existentes e os locais onde se
pode antecipar uma severidade mínima do
fogo íncípíente , Neste caso, extintores de
classe A deverão ser providenciados de
maneira que suas localizações não exijam
1.Unpercurso maior que 30 m de qualquer
ponto do prédio, para se encontrar o ex-
tintor mais IPróximo; além dísso, deverá
haver uma unidade extintora (extintor de
1'0 L) lPara uma área de piso de 300' m2.
Geralmente se encontram nesta classifi-
cação prédios de escritórios, edifícios pú-
blicos, e outros .

Ocupação de riscos ordinários: - neste
caso, os extintores de classe A deverão
ser providenciados de tal maneira que o
percurso de qualquer ponto até o extin-
tor mais próximo não exceda 15 metros

indicação é sumária e generalizada, sem e a área coberta por unidade extíntora
constituir regra absoluta suscetível de seja de 150 metros - geralmente são elas-
resolver todos os casos partíoulares.

Gostaríamos de acrescentar que cada
risco é um caso especial e convém recorrer
sempre a um técnico no assunto. qualifi-
cado para f!.xar condições e círcunstãncías
de emprêgo ou mesmo aos il'abricantes que
conhecem e podem Orientar adequadamen-
te quanto à utilização de seus equipamen-
tos.

INSTALAÇÃO E USO

Os extintores portáteis são melhor apro-
veitados quando: a) ràpidamente dispo-

sificados como Risco Ordinário as lojas de
departamento, depósitos e fábricas de riSCO
médio.

Ocupação de risco extra: - são aquê-
les locais em que, devido ao caráter e à
qualidade dos combustíveis, possam ocor-
rer incêndios íncípíentes extra-severos.

Extintores extras para OS riscos extras
deverão ser providos em adição aos espe-
cificados para o risco ordinário. Esta clas-
se compreende geralmente: serrarias e tra-
balhos em made.ra, cabines de pintura,
tanques de tratamento, e outros locais.



uso

Quando um fogo é descoberto a norma
geral é chamar o Corpo de Bombeiros
e, então, evacuar os ocupantes do local
usando simultâneamente os extintores
portáteis disponíveis. No caso do incên-
dio não ser eliminado prontamente, o
Corpo de Bombeiros estará presente para
as operações de extínção do maior vulto.
Entretanto, milhares de vêzes apenas os
extintores portáveís resolvem o problema.

Claro será que o operador treinado terá
melhores cond.ções de operação do equi-
pamento (que pode ser operado IPOr qual-
qeur pessoa), não só pela desenvoltura
no manêjo d'O extintor, como pelas con-
dições ps'cológicas adquírídas no treina-
mento. E, portanto, de todo recomendável
um adestramento no emprêgo dos extin-
tores.

QUALIDADE DO EXTlNTOR

Um ~adrão mínimo de qualidade é ga-
rantido aos extintores que possuam "Sêlo
de Conformidade" da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas.

A proteção por extintores detentores de
tal sêlo, o Instituto de Resseguros, dentro
de suas normas, permite descontos na
tarifa.

POr êstes tatôres só se recomendam ex-
tintores aprovados e com os selos de con-
formidade da ABNT.

ESTÉTICA

Deixamos justamente para o final um
ponto de importância, em part'oular para
arquitetos e decoradores.

Temos ouvido freqüentemente decorado-
res e arquitetos de nomeada expressando
a idéia de que se deve esconder e camu-
flar o equipamento contra incêndio, ou
mesmo a proíbír o seu emprêgo. Discor-
damos dessa idéia porque não acreditamos
que em arquitetura funcional, hajam so-
luções estéticas dessa natureza.

Em nosso entender, quem defende uma
idéia dêsse t'po, ou não conhece as noções
básicas de proteção contra incêndio ou
mesmo não teve coragem de enfrentar o
problema plástico.

Sabemos perfeitamente que os extinto-
res não são decorativos. Entretanto, acha-
mos que já se ,pode achar no mercado de-
senhos bastante melhorados (em relação
aos "trambolhos antigos"), que podem
orerecer soluções plásticas satisfatórias.

Concluindo, queremos externar a nossa
convicção de que o extintor de incêndio,
meio elementar de segurança, precisa ter
seu lugar no projeto de arquiteto, po.s
faz parte das EXTIGÊ:NCIAS BASICAS
DE SElGUIMNÇA. D
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Engenharia de incêndio·
auxiliar indispensável
do arquiteto

o papel do arquiteto é forçosamente
compãexo . Ele é, ao mesmo tempo, inven-
tor - palavra tomana no sentido de quem
descobre algo \te -nóvo pela ifôrça 'de sua"
imaginação - e orientaâor, já que Seus
planos serão segutdos pOr diversas corpo-

. rações, íncumbírtas da realização do pro-
,)eto.

A rormação do arqu~té~o, conjugada ao
talento artíst.co, é desenvolvida pelo e5-"
tudo das modernas ildealizações que lhe
possíbílítam tirar do constante evoluir das
técnicas o ma:'oil' proveito.

O tremendo avanço tecnológtco de nossa
época leva o arquiteto, constantemente, a

.',recorrer à cooperação dos mais diversos
22 ":especialistas quando não possui, pessoal-

mente, o necessário domínio de QJarticula-
-.:'idades técnicas em jôgo em sua obra.

No caso da, prevenção e da defesa contra
incêndio a cooperação entre o arquiteto e
o especialista deve ser iniciada, tanto
quanto possível, no anteprojeto. Esta ne-
cessídade sobressai especialmente no !pro-
jeto de conjuntos índustríaís onde [lesam
a natureza dos riscos, as condições espe-
ciais de segurança e a especírícação prelí-
minar dos materiais suscetíveis de em-
prêgo.

on a souvent besoiii d'un plus petit que
so; -, o refrão aplica-se perfeitamente às
relações entre o arquiteto e o especialista
em prevenção e defesa contra íncêndío, a
quem os americanos chamam de tire-etun-
neer.

Jean Pierre Klotz

A engenhana de incêndio, como passou
a ser traduzida a expressão ínglêsa, dedi-
ca-Se a todos os assuntos direta ou indi-
retamente ligados à segurança contra in-
cêndio. Engloba, desta forma, os mais am-
plos ~onhecimentos sóbre técnicas e equâ-
pamentos, . 'av'~1ia a perícuíosídade decor-
rente do uso, e, -em muitos casos, do türuso.
.Em seu exercício profissional procura res-
pender às seguintes questões:

- nas condições normais de uso e de
temperatura ti, construção é capaz de
apresentar um rísco?

- em condições .anortruue de uso, qual
é eventual perículos'dade?

- quaís são as conseqúencias quando
submetida à irradiação térmica '7

Para uma melhor compreensão da com-
plexídade do problema, exemplífícamos,

- um telhado de alumínio, cobrindo um
alpendre, provocou um incêndio. Uma
reação sxotérmtca foi suficiente (para
atear fogo à sustentação de madeira,
por ter recebido pingos de ácido pro-
venientes de um encanamento eleva-
do externo. O uso de telhado em ci-
mento asbesto eliminou os riscos;

- a lígação de aparelhos de ar condi-
cionadiO, posteriormente à entrega da
mstalação elétrica, detenmínou uma
sobrecarga que deu origem 'a um in-
cêndio. Os rusíveís originais havíam
sido suostítuídos por outros de maior
amperagem;

- um galpâo, em estrutura metálica
leve, tornou-se, em minutos, um mon-
te de ferros torcidos. Um pequeno in-
cêndio estritamente lccalízado, aque-
ceu gravemente um dos principais
apoios da estrutura.

O alumínio, em si não apresentava ris-
cos; a ínstalaçâo elétrica era segura; o te-
lhado estava regularmente assentado. Es-
tes sinistros poderiam ter sido evitados
com a cooperação de um especialista que
t'vesse analisado, sob ponto de vista seçu-
runça-incêruuo, Ia perículosídade efetiva,
em vez de se confiar na aparente ausência
de riscos potenciais.

O especialista em prevenção e defesa
contra incêndio, dispondo de fontes de in-
formação técnicas internacionais, possíoí-
lita o planejamento e Ia realização de obras
com alto padrão de segurança, apresen-
tando críticas construtivas e soluções eco-
nômicas.

Levando em consideração a finalidade
da obra projetada, e dando a Importância
cabível ao conteúdo, elemento de suma
importância para avalíação d'a periculosi-
dade, todos os dados do projeto são alvo
de minucioso exame. Na impossibilidade
de fixar crítéríos rígidos, f1alceà diversida-
de das construções 'e seus programas, sali-
entam-se alguns pontos sob os quaís íncíde
a análise da engenharia de incêndio:

A - Construção:-

Capacidade de resistência aos materiais
empregados à temperatura provável de
um sinistro.
Influência predominante do conteúdo

sábre a duração do aquecimento e a tem-
peratura.

Capacidade de res'stêncía dos materiais
ao esfriamento rápido.
Ruturas de colunas de concreto verifi-

cam-se treqüenteniente ao usar-se jato
d'água no combate ao íncêndto .

'I'ransnussiouuuuie do calor ou das cha-
mas pelos materiais empregados.

A suspensão de dorros por madeiramen-
tos leves constitui treqüente agravante de
risco.
Possibilidade de propagação ou de íncen-

tvo do incêndio pelas "chaminés" aciden-
tais, tais como vãos de escada, de ventila-
ção e outros.

Acessibilidade das saídas de emergência,
onde se considera a carga nununi«, a ca-
pacídade teórica das escadas e de outros
meios ae evacuação,

B - Instalação elétrica:

Grau de segurança, possibilidade pratica
de ser ultrapassada a carga iPrevista, des-
ligamento à distância da fôrça e outros.

c - Equipamentos diveTsos:

PericuloSidade decorrente do uso normal
ou forçado e de eventuais acidentes em



aparelhagens de ar condicionado; exaus-
tão de coíras e cozinhas profissionais ou
semí-pronesíonaís: em geradores elétricos
e depósito de combustíveis, incinera dores
e outros equipamentos.

A partir dêStes elementos, e ele lVál'ios
outros - entre os quaís a Iocal'zacão geo-
gráfica dos vizinhos, vista sob 'O ângulo da
pertculcsídade, as possíbüídades de socor-
ro pelos 'bombeiros e na natureza das ope-
rações processadas nos locais, - estuda-se
a sinalização de incêndio assim como a de-
fesa, Tanto o local (defesa específica, me-
d'iante extintores ou Instalações fixas de
ação limitada), quanto defesa geral (rêde
hidráulica e incêndio" com tôdas as possí-
veis aplicações automáticas ou manuais) .

Convém não esquecer a jurisprudência,
Iirmada internacionalmente, relativa 'aos
prejuízos sofridos por terceiros por ocasião
de um incêndio. A não ser que se prove
a ocorrência de força maior, corno causa
do sinistro e que, conjuntamente, justi-
fique a tomada: de anteriores providências
adequadas, inclusive na construção, para
que um incêndio não prejudícasse os vi-
zinhos, o sinistrado pode ser condenado a
pesadas indenizações a terceiros, desde que
estes provem haver sorrido danos com o
sírxstro.

Na maioria dos casos, a justiça do tra-
balho não reconhece um incêndio como
justo motivo para. denunciar os vínculos
trabalhistas existentes entre o sinistrado
e os seus operários,
Uma <Ias atribuições do arquiteto é a de

considerar as novas obras, em função da
evolução urbana. O arquiteto assumíra
uma grave responsabilidade moral se, ao
invés de contribuir :para o aumento da se-
gurança da comunidade, concorresse para
a rpericulosidade geral, qualquer que seja
a finalidade do projeto a êle confiado.

Um sírustro grave representa um des-
perdício dos bens que constituem o patri-
mônio da comunidade e, conseqüentemen-
.te, dos próprios cl.entes do arquiteto, MeS-
mo bem segurado, o que é raro, um ín-
cênd;o sempre custa, especialmente '€U11

'Perdas decorrentes de suas conseqüências;
paralização [parcial de indústrias, perda
de mercado, e outras.

Planejada em tempo, a organização pre-
ventiva e defensiva contra incêndio é efi-
caz e econômica, .sua íncídêncía no mon-
tante total da obra é msígniücante e pos-
silbil~ta consrderáveís descontos, durante
muitos anos, nas apólices de seguro-in-
cêndio.

O arquiteto não necessita conhecer deta-
lhadamente os recursos da técnica mcder-
na para tornar sua obra suficientemente
segura. Mas, em contrapartída, não tem
O direito de projetar uma obra moderna,
onde a segurança contra o fogo mal teria
satísre.to àS exigências do Século pasado.

O
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o problema
da' igni fugação
da madeira

Aldo Garuiotii Júnior >:<

24

A made'ra, além de leve, duráve), re-
s.stente ao rude manejo, apresenta tam-
bém sôbre outros materiais, relativamen-
te ao pêso, uma razoável economia nas
construções. No entanto, muitas vêzes o
seu uso é restringido, em cenas constru-
ções, sob a alegação de que sua fácil com-
bustíbílídada representa um pertgo em
caso de inc-êndio. A ingnifugaçao da ma-
deira é po.s um fator de cap.tal impor-
tância.
:Na ocorrência de um incêndio - a ori-

gem se dá, na grande maioria dos casos,
nos pisos das edificações - a estrutura de
madeira, mesmo a não tratada, não se
inflama, senão a uma temperatura supe-
rior a 7000 C. O J'erro, a igual temperatu-
ra, tem sua resistência dimnuída a um
.ponto inferior à taxa normal de traba-
lho admitida, resultando dai o rápido de-
sabamento da estrutura.
O fato de se confundir incombustibili-

dade de um material com a sua resístên-
era ao calor do fogo, tem criado infunda-
dos Ipreconceitos quanto ao emprego da
rnade.ra nas construções.
As experíêncías feitas para descobrir

um me.o de ignífugar as matérias orgâ-
nicas não datam de hoje. Gay-Lussac, já
em 1821, preocupava-se com esta necessi-
dade e citava o ácido bórico, os boratos,
fosfatos e tugstatos alcalinos como poden-
do ser utilizados na ígnirugação, por se-
rem susceptíveis de iPrOduz.r, SQb a in-
fluência do calor, misturas incomburentes
capazes de impedir a propagação das
chamas.
Atualmente, é fácil encontrar no mer-

cado misturas ignífugas que se não são
íninflamáveís, pelo menos opõem uma re-
sistência à ação do fogo sôbre a madeira.
A madeira impregnada com êstes pro-

dutos químicos retardantes do Ifügo tem
tido largo empt êgo nos ambientes inter-
nos das edificações. Na cidade de Nova
Iorque existem restrições legais sôbre a
aplicação de madeiras não tratadas nas
chamadas construções à prova de fogo,
onde ipürtas e dorros devem ser impregna-
dos. ltste fato é citado por George H.
Hunt e George A. Garrat na obra "Wood
Preservation" .

Muitas vêzes, 'a madeira dos andaimes
usados na construção dos edifícios pega
fogo, causando consideráveis danos à es-
trutura e pesadas [lerdas financeiras ao
contratante. O emprego de madeiras ígnt-
rugadas ,poderia evitar êstes prejuízos, e,
por esta razão, ultimamente, os andaimes
tratados têm sido especificados em um
crescente número de obras.

Os seguradores de quase tôdas as cída-
des americanas - Nova Iorque, Phíladel-
phía, Washington, entre outras - ebra-
süeíras aceitam a madeira adequadamen-
te tratada, medante uma reduzida taxa
de seguro.
O fato dos produtos químicos impregna-

dores poderem ser Iíxívtados, quando a
madeira está exposta ao tempo, reduz o
valor uo tratamento, no caso dos andai-
mes externos, prlncípalmente quando o
madeírame é usado repetidamente. Toda-
via se se pintar adequadamente a madei-
ra, esta conserva a proprtedade de resís-:
tência ao fogo que lhe confere o ígnítu-:
gante, por um período de tempo razoa-
velmente longo. ~

Para tanto, são mu.to usadas as tintas
que apresentam um grande fator de repe-
lência à água, tais como as tintas à base
de silicone (não inflamável) e borracha
clorada . Estas tintas retêm na madeira o
ignifugente. i

A Iíxívíação não apresenta problemas
quando a madeira. é aplicada em ambien-
tes internos, nos quais o risco do fogo é
comprovadamente mâíor.
.A!presento, para uma ma' 01' elucidação,

um estudo comparatrvo de madeiras trata-
das e não tratadas, realizado pelo Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo. Neste ensaio - relatado

sob o nO 2270 - foram submetidos corpos
de prova de pinho do Paraná, verdes, re-
cem-cortados, medindo cada 58x2,Ox1,1 em,

Após o tratamento 'feito à risca, foram
postos RI secar até atingir o grau de umi-
dade de 14 a 15%, igual a dos corpos de
prova não tratados, reservados a servirem
de testemunhas.
A prova de combustíbíl'dade consistiu na

aplícaçâo de uma chama de gás - de m ,
tensidade constante - na extremidade
inferior do corpo ae prova, estando êste
suspenso em um longo tubo perfurado,
destinado a uniformizar, tanto quanto pos-
sível, as condições da combustão nos cor-
pos de prova ensaiados. O tempo de con-
tato com a chama íncendíáría variou de
2 a. 10 minutos, uma vez que a retirada ela
chama interrompia sempre o processo da
combustão nos corpos de prova tratados,
Os dados e os resultados obtidos, con-

signados em tabelas, exprimem em per-
centagem, a perda de pêso dos COl'POSde
prova submetidos ao ensaio de combustão.
~sses valôres baseiam-se nos pesos dos
corpos de prova antes e depois do ensaio.

Como se pode verificar das méd.as e das
percentagens obtidas, a madeira. tratada
apresenta uma perda de .pêso percentual
mínima em comparação à não tratada.

o
Série B

Corpos de Péso in:- Pêso resi- Perda de
Prova tra- cial dual Pêso OBSERVAÇÃO

tados g1' gr %

1 I 88 82 I 7
O tempo de aplicação

2
I

92 81

I
12

3 86 74 14 da chama foi de 2 mí-

4 96 86 I 10 nutos, sendo êsse tarn-
I

5 80 68
I

15 bérn o da duração do
6 94 82 13 ensaio
7 85 I 74 I 14 I

Médias I 88,8 I 78,1 I 12,1 I

Série Testemunha

Corpos de Pêso Pêso Perda de Tempo âe

I
Tempo de

Prova tes- inicial residual péso aplicação combustão
da chama

temuntuis gr gr % minutos I minutos

1 66 I 40 39 I 2 4
2 82

I
10 88

I
2 6

3 72 10 86 2 6,5
4 92 14 85 2 6

5 '62 10 84 2 fi

6 90 8 91 2 6
7 92 18 80 2 6
8 I 78 18 I 77 2 I 6

72 42 42 2 49
I I I10 78 22 72 2 6

Médias I 78,4 I 19,2 I 74,4 I I

* ALDO GANDOLFI JúNIOR, ocupa atualmente o cargo d'e sub-gerente de produção da
osmose-Pentox do Brasil Preservação de M.adeiras S ,,A,, e vem se ~dicando à pesquisas
no campo da preservação de madeiras em geral, parttcularmente no que tange a elementos
Ignírugantes e ímunízantes, com o que vem colaborando nos assuntos Ji.elativos à prevenção
e proteção contra fogo.



o valor de materiais termo-isolantes
como meio de proteção contra íncêncíos
.é reconhecido de longa, data, em ÍIUllÇâO

de sua capacidade de manter "frias" as
partes estruturais das construções.

Em verdade, a utilização do isolamento
térmico na proteção contra. incêndio en-
volve ainda o conrínamenco das altas tem-
peraturas geradas, atrwvés do revestimen-
to de depósítos de 1n1'lamáveisou secções
de processamento, e ainda, de zonas a se-
rem protegidas, tais como escadas, poços
de elevadores e caixas-fortes.
O processo de proteção com amíanto

projetado, tende a explorar ao máximo as
característícas naturaís daquele material.
As camadas pístoladas formam ereuva-
mente parte integral da estrutura. Esta
característica representa grande vantagem
sôbre materiais aplicados em seguimentos
Ou placas.
Neste processo, usa-se amianto amozite

de fibra longa, com densidade de 60
kg/m3, aplicado qx>requipamento especial.
O amíanto é projetado a. sêCO,e na pisto-
la, é.gua atomízada é introduzids. na mas-
sa, umedecendo-a levemente.
O amianto amozite tem como caracte-

ristica. um ereíto de resílíêncía, que resul-
ta em fibras retas, entrelaçadas e de baJ'"
;m <1enstda.de.

Prmto de origem do fogo. ViSta MS colurnu e vigas tntactcs, apesar do colapro dO piso e teto (te concreto armad.o.
Foto: J. W. Roberts Ltdll.

o amianto
projetado na proteção

incêndio das
metálicas

contra
estruturas

Amaury Temporal



RESULTADO DOS TESTES PARA, DETERMINAR O DE 'RESISrnNCIA

I
I

--,
I,

a = 5/16" Limpet I
I

~ Asbestos Grade

" LW-10 ".:::

O
== I ..

-- i•••
--

OOLÚNADE AÇO C.OLUNADE AÇO OOLUNADE AÇO VIGA DE AÇO VIGA DE AÇO

Asbesto aplicado Encaixe de seções Asbesto aplicado Asbesto aplicado Asbesto aplicado
acompanhando pré-fabrícadas de para encher acompanhando sôbre tela de
o cortôrno asbesto sôbre os vazios o cortôrno metal

tela "déployée"

I I
I I ,- 1

'------------I----------i---------,~--'---~--!'----- --I

I-a == 7/8" Limpe"
, Asbestos Grade
LW-25

1 ,

"1--------;
i !
II a == 2" Limpet
Asbestos Grade

.'

a == 5/6" Límpet
Asbestos Grade
LW-25

OOBERTURADE OOBERTURA-- I DE AÇO -
AÇO OELULAR OORRUGADO
REVESTIDA DE REVESTIDADE
-CONCRETO CONCRETO

CONORETO -COM
ASbesto aplicado CHAPA DE B;\SE
no encnímento PLANA
das corrugações Asbesto aplicado

em espessura
uniforme

--I
1

a = 1" Asbesto a == 1" Asbestos
Projetado Limpet Grade Límpet

LW-25

- f,

a == 1 3/4" Límpet -
Asbestos Grade
LW-25

Ia = 1/2" Limpet
Asbestos Grade
LW-25

c = 21/2"
Concreto

a == 13/4" Limpet
Asbestos Grade
LB-9 LW-25

I

I
I I1----------1---------

! à = 1 1/2" I a = 1/2" Límpet
I b == 11/4" Límpet Asbestos Grade
I Asbestos Gr.ade LW-25
-LW-25 c = 21/2

Concreto

-----------



AO FOGO DAS ESTRUTURAS PROTEGIDAS PELO ASBESTO "LIMPET" PROJETADO-

,;
!l( ). ~ar

COBERTURA TETO SUSPENSO SOALHO DE COBERTURA DE SOALHO DE DIVISAO DE PAREDE DEDE AÇO DE TELA CONCRETO AÇO PLANA MADEIRA FõLHAS CIMENTO-CORRUGADO "DÉPLOYÉE" ARMADO REVESTIDA DE CORRUGADAS AMIANTO EMREVESTIDA DE ABAIXO DE CONCRETO Asbesto aplicado
DE CIMENTO FõLHA DUPLACONCRETO PISO DE AÇO Asbesto aplicado NA PARTE em tela
AMIANTOCELULAR na face inferior SUPERIOR "déployée" presa Asbesto aplicadoAsbesto aplicado em espessura

Asbesto aplicado em suporte de Asbesto aplicado em espessurano enchimento Asbesto aplicado uniforme madeira segundo _as uniforme nodascorrugações em espessura na parte inferior corrugaçoes no
lado expostoem espessura lado expostouniforme uniforme ao fogo ao fogo

a2= 1/2"
Asbestos Grade
LW-25

b = 4" Concreto

Aprovado para
a = 3/4." Limpet
Asbestos Grade
LW-25

Aprovado para
a = 11/4" Limpet
Asbestos Grade
LW-25

Aprovado para
a = 11/4" Límpet
Asbestos Grade
LW-25

Aprovado para
a = 3/4" Limpet
Asbestos Grade
LW-25

Aprovado para
a = 2" Limpet
Asbestos Grade
LW-25

Aprovado para
a = 11/2" Limpet
Asbestos Grade
LW-25

a = 118" Límpet
Asbestos
c = 21/4"
Concreto

a = 1/2"
Asbestos Grade
LW-25

c = 31/4"
Concreto

a = 11/16" LW-25

c = 21/2"
Concreto



Damos aJbatxo um quadro eomparatlvo
de densidade de amiantos de vàríos tipos:

Tipo Densiàaàe (Bulk}

2001 a 600 kg/m3

Crizotila lOO a 200 kg/m3

Amozite 50 a 80 kg/m3

Uma vez que suas fi:bras não enrroscam,
e pràti.camente se "tecem" ao serem pro-
jetadas, o amianto produz uma camada
auto-suportante, sendo necessáría uma
quantidade multo pequena de adesivo mi-
neral, como ligante.

o processo é compatíve! com qualqUel'
s~erficie-lx\Se sQliQ:;lie limpa.

AI, grandes vantagens de material, além
da rapIdez da aplicaçM, são sua condu-
tibilldade térmica ba1x1ssima, (0.046
kcal/m Ih OC a temperatura média. de 75
°0): seu pequeno pêso especifico <120
kg/m3 depois de projetado): sua nature-
za monolítíca, acompanhando o contôrno
da superfície base: e a res1liêncla de sua
estrutura, que permite acompanhar as mu-
dançru;; dímensíonaís de superfícies aqueci-
das, sem IProduzir rachaduras.

Testes foram reaüzados pelos orgaos
competentes da Ingiaterra, Estados Unto
dos e cêrca de 40 outros países, e alguns
dos resultados alcançados são descritos no
quadro <ia pág. an tenor .

TlTmexemplo tipico da proteção de estru-
tUil'as metâllcas com a.mianto projetado,
pode ser verificado no íncêndto ao depó-
sito da Firma Huxley & Watson Ltda. em
Coventry, Inglaterra.. O grande prédio de
dois andares teve sua estrutura metálica
recoberta com 3/4" de amianto projetado,
para proteção de duas horas.
Na noite de 1.0 de novembro de 1961,

o fogo kl:ompeu no depósito de tintas, e
fOi combatido por doze carros de bombei-
ros, tendo sído o maior incêndo n81 eída-
de, desde a guerra. Os prejuizos eleva-
ram-se a 400.000 libras tendo hM1do co-
lapso dos 'Pisos de concreto armado, de-
vido ao grande pêso em estoque acima do
1.° andar, incluindo tratores.

Ais colunas e vigas metâllcas protegi-
das com a.mianto projetado permaneceram
no entanto ínalteradas reaproveítando-se
!\ e~tf\;lt\U.'a.

Foto: JORNAL DO BRASIL

No BrasU, o processo é utilizado hã mals
de lJS anos em refinarias, fêlbricas, eàlfl-
cíoe de estruturas metálicas, navíos e
trens.

Na indústria de construçâo naval o
amíanto projetado encontra campo snma-
mente procípío, pois permite -aplicar uma
camada extremamente leve contra-fogo,
termo-isolante, de alta absorção, em uma
só operação.

Como material de proteção contra in-
cêndio a bordo de navios é usado em
quase todos OS países do mundo, tendo sido
um dos primeiros a ser clasatncado na ca-
tegoría "A" pelo Almiranta40 inglês. O



• A •exigencias
de segurança em instalações elétricas
As

Eng. Gino Usiglio ':'

DoiS são os ratõres que devem ser leva-
dos em consideração numa distribuição de
energíe elétrica: tensão (medida em volts)
e írrtensídane (medida em ampéres).
A tensão é mantída pràtícamente cons-

tante aos bornes do consumidor pela com-
panhia dístrrbuídora de eletrícídade , A
distrHrulçãoé geralmente feita na tensão
de 125 volts para luz e na de 220 volts
para; rôrça motriz. Isto Significa que a
tensão entre dois fios prlnclpajs é de 220
volts e entre um dêstes e o coooutor neu-
tro ou a terra é de 125 volts.
Outra tensão de distribuição adotada e

que vai paulatinamente se estendendo é
a de 200 volts para luz e de 300 volts para
a fôrça. Neste sístema, SI tensão entre
dois fios principais é de 380 volts e entre
um dêles e o neutro ou a, terra de 220
volts.
Mota-se esta segunda tensão em face

da economia resultante nos condutores,
muito embora esta seja. parcíalmento con-
sumida pelo maior custo de certas partes
da instalação, que exige, naturalmente,
maiores cuidados de Isolamento.
Um dos perigos inerentes ao uso de uma

instalação é o do choque elétrico, capaz de
atingir pessoas. Sob êste ~o, a prí-

metra tensão oferece evidentemente maice
segurança.
No que diz respeito ao perigo de íncên-

dío, pode-se observar que não há diferen-
ça Sensível entre as duas tensões de dis-
tribuição, contento que as instalações se-
jam bem planejadas e executadas, e os
materíaís usados adequados. A diferença
de ciclagem também não tem inflUência
sObreo risco de 1ncidência.
As regras para a execução e o dtmen- 29

síonamento das instalações elétl'icassão
codificadas entre nós pela Norm8!Brasi-
leira NB-3, da ABNT.

FATORES QUE INFLUiEM NO
PERIGO DE INC'ÊNDlO

Sabe-se que a passagem de uma corren-
te elétrica através dos condutores tem
.como conseqüêncía inevitável (entre ou-
tras) a produção de calor. A quantidade
de caãor produzidlilna unidade de tempo
é regulada pela. lei de Joule, a ql.\al nos
ensina qne a mesma aumenta com o qua-
drado da inten&ida:deda corrente. Por ou-
tro lado, esta íntenstdade depende da re-
sístêncía do círeuatoque inclue (alíás como
fator preponderante), a do próprio apa-
relho utilizador.



ll: necessárío, portanto, proporcionar 110s
e acessórios de círcuíto de alímentação à
absorção do aparelho utilizador. A carga
para a quaâ o circuito~elétrico foi calculado
não deve ser ultrapassada, nem superado
o chamado limite de condução,representa-
do pela íntensxíade de corrente além da
qual a geração de calor se torna !perigosa.
O excesso de produção de calor comporta
uma sobrelevaçãode temperatura com con-
seqüente perigo de incêndio.

lE:xemplifiqlUemos.Uma instalação elé-
trica domiciliar a 125/220volts é normal-
mente dívíd'da em circuitos constttuídos
por condutores bitola 14, cuja seção trans-
versal é de 2.08 mm2. ll:ste fio pode SUl'-

portar, em condições normaãs de tempera-
tura externa, uma corrente de 15 ampé-
res. Além dêste limite, êle esquenta ràpí-
damente, pondo em perigo em primeiro
lugar sua camada isolante. O circuito em
exame suportará folgadamente uma carga
constituída por 8 lampadas de 150 watts
cada uma, contemporãneamente acêsas,
Ultrapassada esta carga, a corrente en-
trará. na zona perigosa, constituindo-se
num dos casos de risco de incêndio por
sobrecarga.
iExiste,entretanto, outro perigo maior do

que o acima descrito. O chamado curto-
circuito. :6:stese dá quando, por mau íso-
Iamento ou por manobra errada, a tensão
que anima, por assim dizer, a; instalação
passa a agir não sôbre a resistência do
ap!lirelhoutilizador (que limita a corrente
no ponto estabelec'do), mas sôbre um
contato que se verifica antes do aparelho.
Oomo a resistência dêste falso contato é
geralmente bem pequena a corrente passa
a assumir valor muíto elevado e, em ques-
tão de instantes, \poderá provocar a fusão
dos nos ou demais partes da instalação.

O exemplo acima refere-se a Iãmpadas
íncandescentes. Se as lâmpadas forem
fluorescentes, deve-se considerar a corren-
te ·reatwRIque, nos reatores de baixo fator
de .potência, poderá até ser superior à
ativa. Nestas condíções,o c'rcuíto alímen-
tador deverá ser devidamente proporcio-
nado e protegido em conroimídàde.

PROTEÇÃO DAS INSTALAÇOES

A proteção a ser instalada no inicio da
nação de cada circuito deve ser dotada de
duas qualidades. A primeira, de ação con-
tra o perigo da sobrecarga; ação que deve
.-ser lenta, para não ínterromper o fluxo
de,energia ao apaeelho em caso de aumen-
to excessivode corrente, mas de curta du-
ração. A segurança deve interromper este
fluxo de modo instantâneo, quando o au-
mento de corrente alcança um valor muí-
tas vêzes superior ao máximo admitido.
.Em outras paãavras, quando se der um
curto-circuito.
A proteção dos circuitos se reallza de

duas maneíras.

SISTEMAS DE PROTEÇÃO

a) aparelhos automáticos - são os cha-
mados dísjuntores ou, mais vulgarmente,
chaves automáticas. ll:stes aparelhos são
providos de dois sistemas de interrupção
bem d'stíntos. Um, constituído por um
bimetal, cuía característica de ação térmi-
ca acompanha a do condutor que se pro-
põe defender. O bimetal provoca a ínter-
l'upção da corrente exatamente no ponto
em que 'O 110 se aquece perigosamente. O
dispositivo atua portanto por ação térmica
lenta. O Segundo dispositivo incorporado
ao aparelho de proteção atua por ação
instantânea. Trata-se de um órgão mag-
nético, (o que garante contra desligamen-
tos tntempestivos, deixando 05 casos de
sobrecarga aos cuidados do elemento tér-
mico), que atua imediatamente quando o
vaicr da corrente sebe muitas vêzes acima
do valor normal, isto é, quanto éste au-
mento alcança o valor de curto-circuito.
O dispositivo descrito pode ser rearmado

indefinidamente. Caso a SObrecargaper-
maneça atuando, êle tornará a desligar,
assim que o aquecimento do condutor o
exija. Na ocorrência de curto-círcu'to não
saneado, o elemento magnético recusará a
relígação.
Os dísjurstores descritos são conhecidOS

pelo nome de quicklag, que significa rápt-
ao-tento, uma clara alusão ao seu modo
de funcionar.

Considera-se, também, que o fusivel se
presta a ser alterado mediante o que se
costuma chamar de retõrço, Qual de nós
não tem na consciência o pêso de ter co-
metido semelhante pecado? AS conseqüên-
cias, no entanto, podem ser catastróficas.
Observamos, para finalizar, que o rusi-

vel não se presta a ser testado. De fato,
fusível testado tavoràvelmente correspon-
de a fusível morto. Por tôdasestas razões,
devemos condenar o sistema de proteção
'POrfusíveis e adotar o de tipo dísjuntor ,

OUTRAS PROTEÇOES DAS
INSTALAÇOES

A ligação à terra é imposta pela Norma
NB-3, para tõdas as partes metálicas ex-
postas, inclusive molduras e caixas de qua-
dros. Ela deve ser realizada por condutor
independente adequado, além do condutor
neutro (embora se costume chamar a este,
ÍlIIllPrQpriamentede fio terra). l!lste fio de
ligação à terra, agora imposto pela NB-3,
tem Sido chamado também de supernett-
tro. Esta denominação, não mu'to cíentí-
nca, não deixa de ter a vantagem de mos-
trar que se trata de condutor indepen-
dente e a ser instalado, além do condutor
neutro normal.
Para-ratos - Finalmente, citamos a uti-

lidade da Instalação de pára-ra'os nos edí-
rícros. Todos sabem que a respeito do an-
damento de uma' descarga atmosférica ...'b) fusíveis -:- todos conhecem a aplíca-

ção doa rustvets na proteção dos conduto- . pouco se saoe, Ou melhor, que é bem difi-
res. Trata-se do emprêgo do principio do cil prever qual a forma e o local onde a des

carga se dará. Destarte, e pelo faro de queelo mais fraco. Realiza-se colocando, 110
íníc'o da linha, um elemento de relativa-
mente. baixo ponto de rusão, que funde ou
queima, como se costuma dizer, quando a
corrente SiIllPerao limite permitido.
:S:stesistema é empregado há muito mais

tempo do que os dísjuntores. Deveria
ter sido tratado em prímeíro lugar, se ti-
vesse sido respeitada. a ordem cronológica
11a exposição. Mas, 3iPÓS as expl'caçôes
dadas, resulta fácil entender porque êSte
tipo de proteção vai sendo abandonado e
·porque, em seu lugar, passou-se a empre-
gar os aparelhos automáticos.
De fato, um fusível dificilmente poderá

responder eficazmente aos dois casos de
perigo. Apto a proteger contra um curto,
não terá sensibilidade suficiente para ín-
terromper a corrente, quando da sobre-
carga. Próprio à SObrecarga,ipoderá ser
demasiadamente sensível no aumento de
corrente de curta duração - como no caso
que corresponde à ligação de uma géla-
deíra, de uma máquina de lavar ou de um
aparelho de ar condicionado': '

a análise. quantítattva das massas elétricas
em jôgo mostra ser muito problemática a
ação da prevenção e neutralízação <10pára-
raios frankliniano, o técnico fica perplexo
acêrca da real capac'dade /protetora dos.
dispositivostradicionais.

Nos limites dêste trabalho, podemos con-
cluir que um pára-ratos do tipo comum,
bem construido e mantido, poderá conrerír
uma certa dose de proteção, abrindo à des-
carga uma via .preferencíal.Resta a dúvida
de ser ou não conveniente oferecer esta
Via,que poderia acabar chamando, por as-
sim d'zer, o inimigo para dentro de casa.
Uma proteção mais certa é a aaoção

de uma aparelhagem do tipo gaiola de
Faraaay, constítuída por uma rêde condu-
tara que envolve o edificio a ser protegi-
do. Esta aparelhagem, entretanto, não ê,
em geral, de fácil execução. NOl'\ffi'almente,
êste tipo de proteção, baseada em príncí-
pios fisicos rígorosos, somente é usada em
paióis de munição ou em construções
similares. o

* GINO USIGLIO é engenheiro civil e eletricista, chefe da Seção de Instalação de Cavalcanti
Junqueira S.A., antigo dooente da 'Universidade de Bolonha, conferencista da Escola Naci~nal
de Engenharia da UniVlensidadedo .Brasil, membro das comissões l1.eEletrotécnica, de Ar
Condicionaà.o e Ventilação, e de Acústica da Associação Brasileira de Normas Técnicas,
membro da Sociedade xtaliana de Física e da Associação Eletrotécnica Italiana, autor de
'vArios trabalhos pUbllca&ls em -reVistas' cientUicas e técnicas italianas' e brasileiras.
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Aspectos Jurídicos da
prevenção contra incêndio

Raimundo G. Correa Sobrinho
da Associação Internacional de
Direito do Seguro. ClÍefe da Pro-
curadoria de Seguros e Resse-
guros do IRB.

o incêndio é um dos riscos mais graves
que ameaçam os homens, seus bens e seus
esforços. Muito antes mesmo de haver
descoberto o meio de produzír o fogo, já
o homem prímítvo sentia o horror e os
efeitos danosos dos incêndios que lhe queí-
mavam as matas, <10 raio que o ameaça-
va, da combustão espontânea, da erupção
dos vulcões e outros terrôres.

Com o desenvolver da humanidade" na
luta mllenar pela civilização, à med.da que
aprimorava seus meios de' produzir ener-
gia e suas técnicas de fabrieação de uten-
sílíos, ou da arte da guerra, o homem
crava novas possíbílídadea de deflagração
ele íncêndíos, aumentava o risco de fogo.

Era natural que procurasse, também,
paulatinamente, descobrir técnicas e meios
de se prevenir dos riscos de incêndio e de
suas conseqüências.

No campo da prevenção contra incên-
dio a técnica moderna dotou a. humani-
dade de consideráveis recursos, bastante
eficientes. Adotaram-se normas preventí-
vas em posturas municipais, aparelharam-
se melhor as corporações de bombeiros,
inventaram-se tipos mais eficientes de ex-
tintores de incêndio e de s'naís de alar-
me, descobriram-se técnicas apropr.adas
para, combater diversos tipos de incêndio,
conforme os locais em que ocorriam e os
materiais sujeitos à combustão. A par
disso adotaram-se provídêncías acautela-
doras nas construções de ed.rícíos, nas
instalações comerciais e índustrrais; nos
meios de transporte, nos fornecimentos de
energia.

Tudo isso constitui hoje uma, rêde com-
plexa de normas técnicas e legais, cuja
tnobservância gera riscos de incêndio para
cada um e, conseqüentemente, para tõda
a coletividade e que exige dos respónsá-
veís pelas atividades capazes de criar o
rtsco de incêndio cuidados especiais e M-
sessoramentc de especialistas.

Duas perspectívaa se abriram ao homem
para se defender: cobrir-se pelo seguro dos
efeitos do incêndio e prevenir-se contra
êle através de mec\ida.s de prevenção.

Prevenir-se .contraj, .ecíosão .de .íncên-
dios e iPrecav,er-se de suas conseqüências
é, no mundo moderno, um dever social
que comporta implicações de ordem eco-
nômica, técnica e jurídica.
A reforma de uma loja, a instalação de

uma índustr.a, a construção' de um edifí-
cio, não é apenas um problema arquite-
tônico, econõmico.itécn.co e runcionai. ll:
também um problema de prevenção con-
tra incêndio que abrange medidas pre-
wentívas para evitar que o símstro ocorra
e, 'uma vez deríagrado, para comoatê-Io
com eficácia e a tempo. '
ll:s!l!bido que 'as príncípaís causas de ín-

cêndíos são o curto-circuito, a ponta de
cigarro, as ragulnas e a combustão espon-
tânea. Há acuaimence métodos modernos
para enrrentar cada uma daquelas cau-
sas, como há me.os etíc.entes e apropria-
dos para combate ao 'rogo tendo em vista
os eíemencos combustíveis e as demais cír-
cunstãncíaado evento. '
Ora; tudo isto é de ser levado em conta

quanao se 'trdta de fazer conscruções ou
ínstaiações que' para o fim a que se des-
tmam írnpucam em maior ou menor pro-
babilidade de sinistro.
O problema do arquiteto é; pois, também

um .prob.ema oe dotar a construçao de
me.os enc.entes de combate ao fogo, to-
mana a expressao em seu sentido mais
amplo, compreenuendo a prevençao pró-
priamenté cica como ainda a' utílízação
oos meios adequauos no momentooportu-
no, depois de íníc.ado o íncendío, Aten-
dendo as fínalíuades dã. construçào, o ma-
tenal empregado, as Instalações de que
dspoe, a circuíaçáo de pessoas em seu m-
tenor e oucros aspectos, terão de ser ado-
tanas províuencias preventivas aproprta-
das, tôuas .etas objeto já de vasta Iitera-
tura, oastanoo íemorar aqui as recomenda-
çoes organizadas pela Assocíaçao Brasne.ra
de Normas Tedl,cas (NB-3) relat.vas às
ínstaiaçóes elécrícas e o considerável tra-
balho prestado mundiaimente desde 1890,
nesse setor, pela N .1".P .A. (National Fire
Protectíon ASSoc.anon) •
As considerações acima 11'OS levam ao

nosso principal objetivo que é o de relem-
brar os aspectos Iurídicoa da prevenção
contra incênd.os e suas conseqüências.
A primeira providência preventiva a

adotar é, sem dúvída, manter um seguro-
íncénc.o bem feito. Eeguro-incêndlo bem
feito significa essencialmente seguro sufi-
ciente, isto é, seguro peio valor exa to da
co.sa segurada,' e com tôdas as cobertu-
ras possíveis para os riscos a que a mes-
ma está sujeita. Para isso é necessária a
orientação de um bom corretor de seguros
que índ.cará quaís os riscos que se devem
e podem segurar para serem, cobertos os
prejuízos resultantes d'a destruição de
bens, da "perda do ponto" ou fundo de
comércio, dos lucros eessantes e outros.
Tão importante é hoje na economía dos

povos a preservação dos ~atrimôníos que
as legislações tornam obrigatório, em de-
terminadas h.póteses, o seguro contra fogo.
No Brasil encontramos como medida de

elevado aâcance, nesse sentido, o chama-
do seguro obrigatório, imposto pelo Art.
185 do Dec.-lei 2.003, ·de 7-3-40, e regula-
mentado pelo decreto 5.901, de 29-6-40.
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O citado art. 185<assim dispõe:

"Art. 185 - As pessoas nsícas e [u-
rídicdJ',estabelecídas no !paíS, quan-
do comerciantes ou industriais, ou
explorem ccncessões de serviço pú-
blico, ficam obrigadas, a partir cio
1,° d.e julho de 1940. a $egurl\.f;



1.° - contra riscos de fogo, raio e
suas conseqüências, os bens móveis
e imóveis de sua propriedade s.tua-
dos no pais, desde que o valor total
dêsses bens seja igualou superior a
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru-
zeiros) ;

ImpôS, dessa forma, a lei a obrígatoríe-
dade do seguro contra fogo, raio e suas
conseqüências para os bens móveis e imó-
veis de comercíantes, industriais e conces-
s'onártos de serviços públicos cujo valor
fôsse igualou superior a Cr$ 500.000,00.
Por outro lado, o decreto n.o 5.481, de

25-6-1928, que regula o condomínío em
ed1i1cios, em seu art. 6.° torna também
obrigatório o seguro-incêndio, nos seguin-
tes têrmos:

"Art. 6.0 - Se não fôr preferido o
seguro em comum, cada. proprietá-
rio de apartamento segura-Io-á
obrígatõríamente contra incêndio,
terremoto, ciclone ou outro aciden-
te rísíco, que o destrua em todo
ou em parte."

Há ainda um caso de seguro-incêndio
obrigatório cuja menção se fa.z necessána.
ll: o relativo às emprêsas de armazéns ge-
rais, regulados pelo dec. 1.102, de .
21-XI-7903, cujo art. 16 preceitua:

"Art. 16 - As mercadorias, para
servirem de base à emissão dos ti-
tulos, devem ser seguradas contra.
riscos de incêndio no valor designa-
do pelo deposttante.
Os armazéns gerais poderão ter

apólices especiais Ou abertas para
êste fim.
No caso de sinistro, o armazém

geral é o competente para receber
a indenização devida pelo segura-
dor, e sôbre esta exercerão a Fazen-
da Nacional, ao emprêsa de arma-
zéns gerais e os portadores ;de co-
nhecimentos de depósito e WIAIR-
RANT OS mesmos direitos e prl'Vi-
légios que tenham SÔlbre a merca-
doria segurada.
Parágrafo único. As mercadorias

de que trata o art. 12 serão segu-
radas em nome da emprêsa do ar-
mazém geral, a qual fica responsà-
vel pela indenização no caso de si-
nistro."

Temos examinado hipóteses de obrígato-
riedade, por imperativo legal, de seguro
incêndio, quando é êle de ser lÍeito pelo
dono da coisa que, óoviamente, tem na
sua preservação e conservação um ínte-
rêsse imediato e direto.

Mas, casos há, em que esse ínterêsse se-
gurável se encontra em terceiros, não pro-
prietáríos da coisa, mas que, tendo a posse
da mesma, se acham por iSSOvinculados
à sua conservação e legalmente obrigados
a devolvê-Ia, rírido o prazo da. posse, a
seu dono, nas mesmas condições em que
a receberam, àqueles dos quaís o pereci-
mento da coisa cause um dano direto,
como o credor hípotecárío, O enríteuta, o
usufrutuário e outros.
Essa responsabilidade Rel{!. coisa pode

resultar da lei ou do contrato. Provém de
uma dísposíção legal que a impõe, como
no caso do depositárío; ou de uma con-
venção, como quando o inquilino se obrí-
ga no contrato de locação a Ia~r (I qSe-

guro do prédio locado.
E, em se tratando de inquilino, surge a

figura do seguro de risco íocatívo que en-'
contra sua razão legal de ser naoS <l1spo.•

síções do Art. 1.208 do CÓdigo Civil que
reza:

"Art. 1200 - Responderá o íocata-
rio pelo incênaio elo pred.o, se não
provar caso tortuito ou :fôrça maior,
V1C10ele consnuçeo ou p, 'Ulpagaçao
de fogo originado em outro prédio.
§ único - /::)e o prédio tiver mais
de um ínqud.no, todos responderão
pelo íncencno, mCI\lS.Ve o locador,
se nêie haoítar, cada um em pro-
porção da parte que ocupe, exceto
provando-se ter começano o incên-
dio na utilização por um só mora-
dor, que será então o único respon-
sável".

E, por fala1' em incêndio originado em
outro prédio, temos também aí uma hí-
potese que leva o comem a se cobrir com
o seguro-incendro, lt quando o precdo vi-
zinho sofre incêndio que venha a preju-
dicar terceiros. O art, 199 do Oócilgo <.;1-
vil dispõe:

"Art. 159 - Aquêle que, por ação
ou omissão voiuntáría, negligência
ou imperícia v.oiar direito ou cau-
sar preju~o a outrem, nca obriga-
do a reparar o dano".

Com fUlcro nesse dispositivo o proprie-
tário, o inquilino ou o construtor de pré-
dlo em construçao serão responsaveís pelos
prejuízos que o incêndio dêste acarretar às
propriedades víz.nnas se o sinistro !provier
de negtgêncía, ímprudêncía ou cul-pas dêles
ou de sellS prepostos. '

Em todos êsses casos que abordamos o
homem está se preventndo dos erei.os do
incêndio através da cobertura que um con-
trato de seguro lhe propícía,
Como dissemos, não basta fazer o segu-

ro. lt preciso antes adotar tô:C1asas pro-
vidências caoíveís e possíveis para evitar
que o mcêndío ocorra e se ocorrer para
possíbíl.tar combatê-to com prooaoílídades
de êxito. lt o que se chama de prevençãO
propriamente dita .. ,A existência do seguro
não a supre porque dJicilmente o se-
guro cobre completamente todos os prejuí-
Z'OS que um incêndio possa. causar, como
perua de mercado, desemprêgo, máquinas
írrecuperáve.s e outros, como ainda porque
a prevenção contra incêndio permite obter
seguros a taxas mais baixas e porque é ela
hoje um imperativo legal por fôrça de dis-
posições administrativas.
Aqui no Estado da Guanabara, a maté-

ria está hoje -regulada pela lei n.0 3'74, de
16/X/1900, que determina condições obr.ga-
tórías para a construção de edírícíos, esta-
belece normas e dá podêres ao Corpo de
Bombeiros do Estado da Ouanabara para
fiscalização preventiva contra incêndios.
Dada a importância d-a,matéria, permiti-

mo-nos terminar essas ligeiras considera-
ções transcrevendo o texto da lei:

"Al"t. 1.0 - A construção de edifí-
cio deverá satisfazer, obrígatõría-
mente, às seguintes condições:

a) possuir escadas à prova de pe-
netração de chamas e fumaça, com
os !poços respectivos separados do
corpo principal do edí.fício por pa-
retíes de alvenaria de O,25m de es-
pessura, com comunicação, em cada
p9;vimento, através de portas ín-
combustíveis e que se abram no
sentido da escada;
b)ter as saldas finais das escadas,
no pavímento térreo, abrindo-se di-
retamente para o exterior; quando
prOVidru:l c1i' portas. SUa abertura

rar-se-a de dentro para fora;
c) ter as portas dos elevadores de
material íncombustível, aoríndo-se
sempre, em todos os !pavimentos,
para o patamar dos elevadores, se-
parado dos patamares das escadas,
o qual se tomará independente do
COl'pO do prédio quando fechadas as
portas que !para êle se abrirem;
d) não ter chaminé, nem poços de
ventilação, que, quando necessários,
serão substttuídos por ventilação ar-
tificial e rêde de dutos mcombus-
tíveis.
Art. 2.° - Os acessos às escadas de
cada edifício deverão permanecer
abertos e desimpedidos em tôdas as
horas em que o mesmo funcionar
para o público e para os seus pro-
prietártos e inquilinos.
Parágrafo único - A ínobservãn-
cía do que determ'.naêste artigo
será punida com a mesma multa
citada. no § 1.0 do art. 3.°.
Alrt. 3.° -.Fica o Corpo de Bom-
beiros do Estiado da. Guana.bara au-
torizado a fiscalizar, em touos os
edírícíos existentes no Estaelo, a
!presença e a perfeita conservação
de materiais e mstaíações destina-
das ao combate de incêndios, como
hídrantes, depós.tos de água, exnn-
teres, mangueiras, canalíaações, sal-
das de emtl'gencla e e,s"••uas,
§ 1.0 - Verificanao-se a ínexístên-
cía ou a ralta, de conservaçao de
materiais ou instalações desunadas
ao combate de incêndios, em um de-
terminado edifício, o seu provr.etá-
rio ou proprietários cabíveis, a fim
de q\le a írregurarídade deixe de
existir, ao prazo ele trmta dias, fin-
do os quaís, em caso de desobediên-
cia, será aa>licada muita, CUJo va-
lor, a ser recolhido aos cofres do
Estado, será. de dez vêzes o salário
mínimo, em vigor ao Estado, na
época,

. § 2.° - Se, dentro de trinta dias
rup6s a aplicação da multa, não ro-
rem tomadas as prov.aêncías sou-
citadas peío COf'iPO de Bombeiros,"
será cassado 'O "habíte-se" do pré-
dio e ordenada a sua desooupação
imediata, solicitando-se, íncíus.ve, o
auxilio policial, se necessário, para
efetiV'al" a medida.

§ 3.° - O "habite-se" somente será
restaeelecído, depois de nova visto-
ria. do Corpo de Bombeiros, em que
fôr veríncada a riei ooservancia de
tõdas as recomendações reitas ante-
riormente.
Art. 4.° - Os cinemas, teatros, clu-
bes e outros centros de diversões
que, a crrtérío do Corpo de Bombei-
ros, não ofereçam segurança aos
seus rreqüentauores, terao o seu
funcionamento proíbído.. até que se
QJrovidenc:em as instalações e se fa-
çam as obras necessárias.
Art. 5.° - Fica ainda. o Corpo de
Bombeiros autorizado a fiscalizar 00
depósitos de materiais, ímlaméveís
ou explosivos, de qualquer espécie
ou dimensões, podendo impedir a
sua exístênc.a ou ordenar a sua re-
moção, desde que ofereçam perigo
aos freqüentadores ou moradores
do local.

Art. 6.° - Dlta lei entrará em vi-
gor na data de sua ~ublioação, re-
vogadas as dispOsiçõ~ em contrá-
rio." O



Por que
o seguro
é indispensável

Emílio Pellegrini

A finalidade fnmdamental do seguro in-
cêndio é cobrir perdas e danos materiais
diretamente causados por incêndio, raio e
explosão. A explosão está coberta quando
causada por gás normalmente empregado
em aparelhos de uso doméstico, desde que
ocorrido dentro da área do terreno au edi-
fício onde estiverem os bens seg:urados.
Medíante a cobrança de um prêmio adí-

cíonal, poderá ser coberta a explosão seca,
aquela não seguida de incêndio - de apa-
relhos (cakíeíras, rõrnos, compressores,
etc.) , substâncias (inflamáveis, explosivos,
cilindros de oxigênio, etc , ) ou produtos,
inerentes ou não ao ramo de negócio do

segurado, e onde quer que a explosão se
tenha or.gínado , A explosão seguida de
íncêndío está normalmente coberta pela
apólice de incêndio.
O seguro cobre, também, despesas de-

correntes de:

a) provídênc.as tomadas para combate
ao fogo;

b) salvamento e proteção dos bens se-
gurados;

c) desentulho do local.

IMPaRTANCIA SEGURADA

Considerando-se que tôda a apólice de
incêndio está sujeita à Oláusula de Ra-
teio, que rubord'aJ'ei adiante, é de todo con-
venente que a importâ'IlIciaseg,wrada re-
presente o Va:'Jõ:'de Nôvo do objeto sínís-
trado, isto é, o valor no dia. e local do
sinistro, sem levar em consíderaçâo a de-
preciação pelo 'USoou estado de conserva-
ção. Não obstante, 'O seguro poderá SEr
efetuado pelo seu valor atual, onde se
leva em conta ai depredação respectiva.

A finalidade da Cláusula de Rateo é re-
duzir a indenização devida, na mesma
proporção da deficiência, do seguro, verí-
f~caJda na ocasião do sínístro . Melhor
exemplíficando; em caso de sinistro, o pa-
gamento da Indenízaçâo será feito obser-
vando-se a seguinte !proposição: a indeni-
zação é igual à ímportãncía segurada di-
vidida pelo valor em risco e multiplicada
pelos preíurzos.
Su:ponh2-lfios que determinado edíríeao

valha Cr$ 100.000.000,00, o seguro tenha
sido feito por 001'$ ~OI.OOO.IQiOO,OOe ocorre
um íncênd.o cuíos prejuízos atinjam o va-
lor de ors 30.000. OI(}O;OO.SubstH;uindo-se
por essas importâncias a proposição acima,
teremos uma indenização. de Cr$
21. 000.000,00.

!Por êsse exemplo é fácil avaliar o quan-
to é importante a atualização dos valôres
segurados.
Para mínorar os efeitos da C~áusula de

Rateio, um acréscímo de 10% sôbre o prê-
mio, !poderá ser aplicado' à Cláusula de

parciais. Convém notar que em nenhuma
hipótese, a índenízaçâo poderá ser superior
à importância segurada.
Dadas essas explicações, vejamos o POI!"-

quê da importância do seguro de incêndio,
mesmo antes da obra estar concluída:
Pela sua oIbrigatoriedade, de acôrdo

com o. !parágrafo 1.0 do Artigo 183 do De-
creto-Lei n.s 2067 de 7 de março de 1950,
que reza:

"AS pessoas físicas e jurídicas, esuioeie-
cuias no pais, quansio comerciantes ou in-
dustriais, ou explorem concessões de ser-
viços públicos, ficam obrigadas a partir de
1-7-1940 a seçurar contra os riscos de vn-
cêtuiio, raio e suas conseqiiéncias, os bens
móveis e imóveis de sua propriedade si-
tuados no pais, desde que o valor total
âêsse« bens seja igual ou superior a Cr$
500.1000',00" •

a seguro independentemente da obrí-
gatoriedade é índíspensável para proteger
o proprietário ou co-proprretárío de uma
perda, cujas conseqüências podem ser ca-
tastróricas para a economia de quem as
sofrer.
a seguro de edifícios em construção

abrange não, só a construção em si, mas
também os barracões, ga1!pões, íncíusíve
to.do o materíal existente no local ou ter-
reno Ida construção. ,seu custo, a bem di-
zer, é módico, ou seja Cr$ 2.500,00 para
cada crs 1.000:.000;00, acrescidos de 19%
rererente aos emolumentos legais.
A incidência de incêndios em edtrícíos

em construção não é das menores. Sua
causa deve-se às' instalações elétricas pro-
visórias, às grandes quantidades de madeí-
ra necessárias aos andaimes, aos trabalhos
com solda c corte de metais, ao uso de fo-
go direto para os mais variados fins, à
falta de meios para combater o mais íneí-
:piente príncípío de incêndio e ao uso ín-
devido do fumo, isto sem mencionar a. fase
!final de acabamento, ocasião em que gran-
des quantidades de tintas, vernizes e sol-
ventes são empregadas sem 'as necessárias
precauções. Resumindo, quer na dase ím-
cíal, quer na fase nnar da construção o

Rateio Parcial, a qual estabelece que não perigo do fogo está sempre presente. Não JJ
será aplicada, a Cláusula de Rateio, desde só pelas caracteristicase condições de tra-
que a ímportêncta segurada seja igualou balho, mas !pela facilida:de com que um
superior a 80% do walor em risco. Caso eventual incêndio em prédio vizinho, se
corrtrárto, correrá por conta do segurado a
parte proporcional dos prejuízos, corres-
pondentes à dilferença entre a ímportãn-
cía segurada e a <l!uedeveria ter sido se-
gurada em ibase de 80% do valor em risco.

De acôrdo com o exemplo acima, em
que a índenísação do prejuízo de Cr$
30.000.0001,00 foi fixada em Cr$ .
21.000 ..000,00, aplícando-se a Clánisula de
R!lIteio Parcial, essa indenização ricara
elevada para Cr$ 26.25(}.OOO,00 de acôrdo
com o cálculo da fórmula apresentada,
A fínaâídade prlncípa; da Cláusula de

Rateio Parcial é atenuar os efeitos da des-
valorização da moeda em caso de sínístros

propagará ao edifício em construção, mor-
mente se êste ainda estiver na fase em
que o madeiramento circun<laos andai-
mes.
Levando-se em consíderação os motivos

acima expostos, - a obrígatoríedade legal,
a salvaguarda dos ínterêsses dos proprietá-
rios, a amplitude de cobertura oferecida
em relação ao seu custo e aínda os riscos
existentes, - não podemos deixar de re-
comendar a todos os responsáveis por
obras em andamento, ou a serem inicia-
das, que efetuem o seu seguro de incêndio,
o quanto antes, pois amanhã poderá ser
tarde demais. O
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antiincêndio

Quando se fala em incétuiio, fala-se em
elevação anormal de temperatura. As con-
seqüências daí resultantes para a constru-
ção, são quase sempre as mesmas:

- os elementos de maâeira - portas, di-
vísões internas, móveis, etc. desprendem
destila tos inflamáveis e terminam por
!pegar fogo.

_.- as pínturas a óleo e similares infla-
mam-se, quando suficientemente aque-
cidas, aumentando ainda mais a tem-
Iperatura do local sinistrado.

- as estruturas metálicas dilatam-se
sob a influência do elevado calor, per-
dem ràpidamente a resistência mecâ-
nica original e transformam-se em fer-
ros retorcidos.

o tratamento adequado dos mater.aís
empregados constitui uma exceção a estas
conseqüências.

Os incêndios freqUentemente se desen-
volvem e se propagam com rapidez, ali-
mentados por materiais que desprendem
calor e provocam desaJbamentos de impor-
tantes elementos estruturais, enfraqueci-
dos pela temperatura elevada.

O ataque ao incêndio em sua fase íncí-
piente é fundamental. O gráfico doas tem-
peraturas alcançadas segue geralmente
uma progressão logarítmíca em função do
tempo. Transparece daí que qualquer ação
destinada a retardar a combustíbtlídade ou
o enfraquecimento pelo calar dos elemen-
tos arquitetõnicos, modifica prorundamen-
te o quadro normal de um sinistro. Re-
tardar a propagação do calor possibilita o
domínio de um foco de incêndio estrita-
mente local, de forma relativamente fácil
e afasta - durante um prazo suficiente-
mente longo - a ameaça à estabilidade da
estrutura.

Um doS maiores progressos do último de-
cênio, no campo da 'proteção contr-a in-
cêndio, foi o comêço do emprêgo de tintas
com a propriedade de retardar a ação no
fogo e do calor sôbre os materíaís por elas
revestidos. As tintas qualificadas como
tire-retarâant aplicadas nas superfícies a
serem protegidas contra as radiações tér-
m'cas apresentam um acabamento seme-
lhante às tintas comuns e têm duas prin-
cipais características: são incombustíveís e
capazes de isolar o calor durante um de-
terminado tempo.
Experiências feitas em alguns materiais

demonstram a ação da tinta antííncêndío ,
Registramos aqui o resultado dos testes a
que foram submetidos dois materaís -
madeira e aço.

n - MADEIRJA - (portas de elevadores)

Duas ,portas ,para plataforma de eleva-
dor, idênticas, revestidas por chapas de
madeira compensada com 50 mm de es-
pessura prêsas a uma estrutura interna
em forma de gradeado, foram usadas neste
teste. Uma delas estava simplesmente en-
vernizada ea outra recebeu, em tôdas as
faces, revestimento de tinta antítnoên-
dío , Arribas foram submetidas a Iguais
condições de calor, produzidas por piLhas
de madeira em chamas, durante 201 minu-
tos. O Quadro I dá o resultado do teste,
ilustrado pelas fotos 1 e 2.

II) - LAMINA DE AÇO

No teste, empregou-se uma lâmina de
aço de dois metros de comprimento, com
espessur-a de 3 mm, apoiada e soldada nu-
ma coluna que a mantinha a uma altura
de aproximadamente 1,20 m do solo e li.
igual distância de suas extremtdades. Em
cada um dos pontos extremos da lâmina
colocou-se um pêso "de 500 g. Lateralmente
à coluna de sustentação e sob a lãmína
foram feitas duas fogueiras de toros de
madeira, ambas embebidas das mesmas
quantidades de álcool e acesas ao mesmo
tempo. O Quadro li e as fotos 3 e 4 mos-
tram o resultado obtido.
Uma das mais notáveis características

da tinta antí-íncêndío é o fato de ela só
se tornar ativa no momento oportuno, não
apresentando nenhuma outra diferença
aparente quando comparada às tintas a
óleo comuns. ESsa qualidade a torna mui-
to útil aos arquitetos pois, além de um
acabamento semelhante ao óleo, preenche
os seguintes requisitos:

• impede a irradiação térmica.

• elimina a periculosidade inerente aos
materiais empregados em divisões inter-
nas, forros, etc.

• transforma as portas em verdadeiras
barreiras protetoras dos vãos, fato do
maior interêsse no caso das aberturas
verticais, capazes de originarem fortes
tiragens que incentivam a combustão
(portas de elevadores, de escadas etc.)

• evita as conseqüências imediatas provo-
cadas pelo aquecimento elevado em ele-
mentos metálicos: dilatação e flamba-
gemo

'" Nonna Mallldarino é engenheiro-químico e químico industrial fOl'lruLdopela Escola !,a.cional
do Química e bacharel em Química pela Faculdade Nacional de Filosofia, da Unrversídade do
Brasil. Ocupa atualmente, o cargo de Instrutora na Escola NaciOOlaldia Química. !É profes-
sõra de Geologia e Mi11Ieralogiae químico responsável dia Rivinil ]ndústria e Comérdio LtIla.



1 - Portas sob a ação do calor após um minuto do início do teste 2 - Estado das portas após 20 mlnutos

3 - Lâmina dI!)aço após 5 segundos do início do teste. 1 - Aspecto da Iãmína depois de decorridos 2 mlnutos e 45 segundos.

RESULTADOS DO TESTE
QUADP..o I

po I porta simplesmente enoernizaâa I Porta pi'ntada com tinta antíincêndio

5m A face em contato com as chamas incendeia-se; pe- Formação de camada de espuma termí:fuga protetora
queno aumento de temperatura na 'Outra face. na face exposta às chamas: a temperatura na outra

face permanece inalterada.

Om A porta empenou, tornando-se côncava no sentido lon- Forma-se uma segunda camada de espuma protetora
gitudinal o fogo propagou-se de uma para outra face. na face exposta às chamas: a temperatur-a da outra

face cont.nua pràticamente inalterada.

20m Porta inteiramente destruída:s·obooram apenas as par- Porta aparentemente intata': uma vez raspada a tinta,
tes metálicas, completamente destroçadas e pedaços para fins de contrôle, aparecem traços de carboniza-
de madeira calcinada. çâo parcial em 2 das lâminas do compensado da f-ace

exposta às chamas, permanecendo inalterado o miolo:-

Tem
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a outra face nao apresenta grave alteração e a .es- I
trutura não foi danificada.

QUADRO II

Tempo I Parte pintada com tinta comum I Parte pintada oom tinta antiincêndto

H+ 3m I Vergou sõbre o eleito do calor, iortnanao um ângulo I Produção de uma camada de espuma na parte envol-
de 90° vida pelas cham-as, sem alteração de alinhamento.

H+ .12m Mesma situação: metal irradiando um alto calOr em Bspêssa camaua de espuma quente na parte envolvida
tõâa a sua extensão. pelas chamas: demais partes sem alteração visível da

camada pintada, apenas mornas. Nenhum enoeraa-

I mento do aço que continua apresentando as ccrceze- Irtsncas originais.
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na
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J. K. Makan: 'i<

"Instalações fixas" é uma expressão que
precisa ser definida, e, para efeito dêste
artigo, vamos considerar como tais somen-
te equipamentos presos a, ou formando
parte de estruturas ou IPréd:os, que são
usados para apagar ou circunscrever ín-
cêndoa e que não dependem para seu efi-
ciente funcionamento da sxístêncía 'ou ha-
bilidade de um operador. '
~stes equípamentos podem ser automá-

ticos ou sob comando, Quando sob coman-
do, só há uma única operação - apertar
um botão, ligar uma cnave ou ab.riLJ~ma
válvula, Sem necessidade do operador en-
trar na área de funcionamento ou perigo.
Quase todos os equi:pamentos fixos tive-

ram o seu' ponto de partida numa inven-
ção no ano de 18Di) ,
Um inglês, John oarey, desenhou um

sistema de bicos perfurados, ligados à uma
rêde de canalização e controlados par vál-
vulas com contrapesos, mantídas iechadlas
por cordas. A queima da corda permitia à
válvula abrir-se autornàtícamente,
O mesmo príncíp;o, porém com elos fu-

síveis substituindo as cordas, foi !patentea-
do por WilLam Congreve em 18'0,9 (Bri-
tis h Patent N.o 3210'). .
No ano' de -10014, o- . Major-A. -Stewart

Harrison inventou um sprinkler automá-
t.co, porém só em 1874, o americano Hen-
ry S. Parmelee, conseguiu desenhar um
tipo que foi adotado em ce-rta escala nos
Est,ados Unidos.
Os sprinklers de Parmelee apresentavam

defeitos de construção que não permitiam
que se abrissem totalmente, o que levou
um outro americano, F'rederick Grinnell,
em 1890, a projetar e fabricar um tipo de
sprínkler conhecido como "botão de vidro",
o botão sendo usado como uma tampa
para ve<:l~9ãoª!l:._ªg!l.:.a_. '



Desde aquela data, as únicas inovações
de alguma ímportânc'a introduzídas no
desenho dos sprinklers foram incorpora-
das no tipo "Quartzoid" da Grlnnell em
1924. no "Saveall" da GlOibe em 19~1 -
que funciona pela fusão de um composto
orgânico, e no "Duraspeed " da Grinnell
em 1950 - o mais rápido de todos.

O elemento fusível do sprinkler "Quart-
zoíd " é uma ampôla de vidro temperado,
hermeticamente fechada e contendo um
líquido etéricoaltamente expansível sob
a ação do calor. Esta ampôla, a uma tem-
peratura normal, apresenta uma bôlha de
vapor, não estando portanto completa-
mente che.a , Ao chegar à temperatura de
tunc'onamento, a bôlha já desapareceu,
a ampôla está cheia, e qualquer aumento
de .temperatura ería uma tensão enorme
dentro da ampôla, que se rompe violenta-
mente em pequenos fragmentos, permitin-
do assim que a, pressão da água levante a
tampa e a água obtenha livre saída.

O elemento fusível do "Duraspeed" é
uma solda entre o coleto- de calor e a ca-
nopla, sendo a principal vantagem dêste
sprínkler sôbre os demais, '0 seu pequeno
peso e pouca espessura das peças fusíveis,
dois fatôres que diminuem bastante o tem-
po necessário para entrar em funciona-
mento.
O sprínklej- automático protege, no;e

em d'a, prédios de tôdas as espécies em
tõdas as partes do mundo, e, embora os
detalhes dü sistema variem confiorme o
tipo de construção e o risco a proteger,
os seus princípios fundamentais são os
mesmos.

"
O objetivo e idéia básica de um equipa-

mento de sprínklers é combater o flOCOdo
incêndio, dominando-o e limitando o es-
trago causado pelo fogo e pela água. A
eficiência comprovada do equípamento, le-
V10U as companhias de seguros em todo o
mundo a conceder descontos nas t·3X3.Sde
prêmio do seguro -Incêndío que, no Brasil,
atingem 6iQI%.

O equípamento em si é composto de
uma rêde de canalização de aço, acompa-
nhando todos (~S tetos e telhados do pré-
dio, com um sprinkler instalado aproxí-
madamente de 3 em 3 metros.
A rêde é mantida sob pressão por meio

de um tanque elevado, tanque de pressão
ou bomoa, e, no caso de um incêndio, isto
é, ao se abrirem um, ou mais sprnklers,
o fluxo de água através de uma válvula
especial de alarme aciona uma campai-
nha, que somente pára de tocar quando
a válvula é fechada. Uma instalação típi-
ca é mostrada eequemàtícamente na fi-
gura 2, com aoastecímento d'água duplo.

COmia não é difícil de se imaginar, ('\
parte que sempre cria problemas no Brasil
é o abastecimento d'água. Damos abaixo
as várias alternativas :para riscos comuns.

ABAlSTElCLMlEINi'!10D'ÁGUA DUP!LO
(60% de desconto)

Alternativa 1

Abastecimento Principal - Uma bom-
ba automátlca, aspirando água de
um reservatório térreo ou subterrã-
neo, contendo no mínimo 125 000 li-
tros de água.

Abastecimento Auxiliar - Um tanque
elevado, contendo no mínimo 35.0>0.0
litros de água, com o fundo pelo me-
nos a 8 metros acima do ponto mais
alto dos prédios a serem protegidos.

TAN>?UE ELEVADO
ClllND~ICO. =,pr

ap~RA SEINIÇ05 CE::::AI,S

o FUNDO DO TANQUE" COI'J 8.00 ';", OU MAIS S~
PQS'SJIIEL. ACIMA 00 CUME 00 TELHADO MAIS

SAIOA oe •••• ~A.:l"" 5PIM-IKLe~5 ~tTOPR~~:T:ci6~tosA' I=>~OtECER. EXI9To!.NTE5,'
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- Alternativa 2

Abastecimento principal - Uma bomba
automática, aspirando água de um
reservatório térreo 'Ou subterrâneo,
contendo no mínimo 125,00'0 litros de
água.

Abastecimento Auxiliar - Um tanque
de pressão, com capacidade máxima
de 46 '0.00 litros (normalmente 1,/2
água e 112 ar comprimido).

- 'Alternativa 3

Abastecimento Principal - Um tanque
elevado, contendo no mínimo .
125 {)IDO litros de água, com o fundo
pelo menos a 10,5 metros acima do
ponto mais alto dos prédíos a serem
protegidos.

. A:boastecimento Auxiliar - Um tanque
de pressão, com oapacidade máxima
de 46 000 litros (normalmente 1/2
água e 1/2 ar comprímído) ,

- Alternativa 4

Abastecimento Prtncípal - Um tanque
elevado, contendo no mínimo 1250.00
litros de água, com o fundo pelo me-
nos a 10,5 metros acima do ponto
mais alto dos prédios a serem pro-
tegidos.

Abastecimento Auxiliar - Uma bomba
automática, aspirando água de um
reservatório térreo ou subterrâneo,
contendo no mínimo 500.00 litros ae
água.

- Alternativa 5

Aoasteclmento Principal - Um tanque
elevado, contendo no mínimo .
1250010 litros de água, com o fundo
pelo menos a 10,5 metros acima do
ponto mais alto dos prédíos a serem
protegidos.

Abastecimento Auxiliar - Um tanque
elevado, contendo no mínimo .
125 '000 litros de água, com o fundo
pelo menos a 10.,5 metros acima do
ponto mais alto dos prédios a serem
protegidos.

N. B.: Os dois tanques podem ser con-
jugados em uma, só estrutura.

CoI,NAtLUÇÃO INTERNA
CC.IM SP~HNKLeps

Fig. 2

ABAIS'TECIMiENTO D'ÁGUA SIMPLES
(40% de desconto)

-- Alternativa 1

Uma bomlba automática, asoírando água
de um reservatório subterrâneo, con-
tendo no mmímo 1215'000 litros de
água.

Alternativa 2

Um tanque elevado, contendo no mí-
nimo 1251.000 litros de água, com o
fundo pelo menos a 1.0,5, metros aci-
ma do pontó mais alto dos prédios
a se-rem :protegidos.

NOTA: Nos CasDS de r.scos leves como
hotéis, hospitais, edifícios de apar-
tamentos e escrítóríos, ou riscos
pesados como depósitos de algo-
dão e juta, fábricas de tintas, plás-
ticos e borracha, os abastecimen-
tos devem ser estudados individu-
almente, podendo ser reduzidas. ou
aumentadas a quantidade e pres-
são de água necessárias.

De acôrdo com os regulamentos brasi-
leiros de seguros em vigor, é concedido um
desconto de 60% nos prêmios de seguro- 37
incêndio para os riscos protegidos por
sprinklers, sendo êsse desconto aplicável
somente quando o equipamento [possuir
abastecimento d'água duplo. Par,a, um
equipamento com abastecímento d'água
Singelo, concede-se um desconto de 40%.
O desconto máximo concedido para pro-

teção contra incêndio é de 70%, sendo os
10% restantes para instalações de hídran-
tes, extintores manuais, e outros meios de
proteção auxiliares.
A ínstalação de um equ'pamento de

sprinklers pode ser feita da maneira mais
prática e econômica quando é considerada
como uma parte integrante de uma nova
construção, e, em tais circunstâncias, o
arquiteto providencia os abastecimentos
d'água necessários, casa de bombas, etc.,
de tal maneira que se harmonizem com o
projeto geral. Além dessa consideração,
para uma certa classe de edrícíos, em que
a canalização deve ser escondida ou em-
outída, ou tem que passar pelas vigas, é



muito mais econômico fazer-se a monta-
gem durante a construção do prédio,
Tais providências, tomadas pelo arquite-

to nas etapas iniciais do !projeto, haJbllí-
tam o desenhista do equipamento de spr.n-
klers a fazer uma disposição e desenho
plenamente harmonizados com os edifícios
a serem protegidos, sendo o resultado final
um equipamento agradável à vista e efi-
ciente.
Para concluir, apresentamos a. seguinte

estatística, que mostra claramente a efi-
cíêncía dos equipamentos de sprínkers em
geral. Os dados foram tirados de arquivos
.de incêndios apagados por sprínklers du-
rante o período de 1925-1950. A tabela é
cumulativa.

as superfícies sejam perfeitamente cober-
tas. I!: considerado ainda hoje o sistema
maís eficiente, rápido e econômico para a
extínção de ínoêndíos em transformado-
res e chaves a óleo. Para a proteção dêsse
tipo de risco, o equipamento consiste de
um anel de canalização galvanizado, em
cima e/ou em volta de cada unidade ou
banco de unidades, munido de projetores
apontados !para as superfícies dos trans-
formadores ou chaves e o chão imediata-
mente em volta. O funcionamento do
equipamento é controlado por uma válvu-
Ia automática, comandada por uma rêde
detetora de ar comprimido, com sprínklers
detetores dispostos em pontos estratégicos
dos aparelhos protegidos. No caso de um
incêndio, o sprínkler detetor se abre, dei-

37,4% dOS Incêndios - apagados por 1 sprinkler.
54,5% 1-2 sprínklers.
73,3% 1-5
83,7% .. 1-10
90,4% .. 1~20

Fig. 3

EQUIPAM.ENTO "MULSrFYiRlE"

Após 'a guerra de 1914-18 começou a sur-
gir uma demanda para um sistema capaz
de extinguir incêndios em óleos, princi-
palmente transformadores e chaves a óleo,
e sistemas de Iubrírícaçãc para turbo-ge-
radores. O resultado foi o sistema "M:ul-
sífyre", uma invenção de Mather & Platt
Ltd. de Mlanchester, Inglaterra. A prí-
me'ra instalação no Brasil f'Oi feita para a
estação de fôrça da Light em oascadura,
no ano de 1927.
O !princípio de funcionamento do siste-

ma "Mulsifyre" é baseado no fato de que
uma emulsão de óleo em água não quei-
ma, e, para se obter êste resultado, são
empregados bicos especiais - chamados
projetores, que produzem um jato de gôtas
de alta velocidade, que, ao bater no óleo,
produz uma emulsão de óleo em água.
:a:ste jato de água, devido à separação das
gôtas, não é condutor de eletricidade e o
afastamento dos projetores dos terminais
e barramentos é igual ao afastamento ado-
tado para peças estruturais.
Os projetos para êste equipamento têm

que ser preparados com um cuidado todo
especial, a fim de se garantir que tôdas

xando escapar o ar comprimido que, por
sua vez, faz funcionar a válvula automá-
tica, aplicando água !por todos os proje-
tores ao mesmo tempo. I!: considerado
tempo normal 3 segundos de aplicação de
água Ipara extinçãoàe fogo em óleo lu-
brificante ou isolante. (fig. 3).
Para a proteçâo de fábricas de tintas,

vernizes e semelhantes, onde o risco não
pode ser circunscrito, o equipamento con-
siste de grupos de 2 a 4 projetores, con-
trolados por pequenas válvulas automáti-
cas que runc.onam índívídualmente, sen-
do 'O elemento operatívo da válvula a mes-
ma ampôla "Quartzoid" usada nos sprin-
klers.

EQUIPAMENTO "PROTECTOSIPfRAY"

Logo antes e durante a segunda guerra
mundial, começaram a surgir casos onde
a extinção de incêndio era ou uma con-
sideração secundária ou extremamente di-
fícil, sendo requisito principal a proteção
do prédio e das instalações. Surgiu então
o sistema chamado "Protectospray" • que
possut certas características especiais.
O principio de funcionamento é a apli-

cação de neblina de água de velocidade

média em tõdas as superttcíes da estrutu-
ra é/ou instalações protegidas, na base de
0,1 a 0,2 galões por minuto por pé qua-
drado. De um modo geral, o bico' apl'»
cador ("Protectosprayer") é localizado a
uma distância de 60 centímetros da su-
perfície protegida.

O contrôle do equipamento é semelhan-
te ao do sistema "Mulsífyre>, isto é, uma
rêde detetora de sprínklers e ar comprí-
mído controlando uma válvula automáti-
ca, que, no caso de incêndio, faz funcionar
todos os bicos aplícadores ao mesmo tempo,
No Brasil já ex'stern diversos equipa-

. mentos dêste tipo, alguns funcionando sob
contrôle automático e outros sob contrõle
manual remoto. Infelizmente, nem sem-
pre se consegue convencer o cliente a ado-
tar equipamento automático, apesar de ser
óbvío que equipamento automático evita o
príncípa; elemento de falha, isto é, o ope-
rad-or, dando assim muito mais segurança
c g-arantia.
Os riscos protegidos por êSte equipamen-

to são usinas de extração de óleos por
solventes, fábricas de plásticos e borracha
síntétí-a e depósitos de gás de petróleo li-
quefeito.

EQU1!RAJMElNTODE ESPUMA
l\IilE-CANICA

ll:ste equipamento é pouco usado, exce-
to em depósitos de produtos de petróleo,
devido ao seu alto custo.
O príncípío de funcionamento dêste s.s-

tema é a aplicação de uma camada de es-
puma na superfície do produto queiman-
do, efetuando-se a extinção pelo isolamen-
to do combustível do ar.

Para a proteção <te tanques de produ-
tos de petróleo, a aplicação é feita por
meto de câmaras especiais, fixadas nos
costados dos tanques, com contrôle auto-
mático ou manual füra da área do risco.
Já houve muita díscussão sôbre as vanta-
.gens e desvantagens do contrôle manual;
limitamo-nos, porém, a frisar que, no caso
de contrôle manual, é imprescindível to-
mar-se em consideração o devido afasta-
mento dêste contrõle das áreas que possam
ser conflagradas, para que a trradíação
do calor não venha a impedir o operador
de manobrar as válvulas.

Em estações de bombeamento de petró-
leo, a aplicação é feita cr:>0rum tipo espe-
cial de sprinkler !para espuma, e centro-
lada por intermédio de válvulas automá-
ticas que fazem funcionar todos os sprín-
klers de espuma ao mesmo tempo.

f'reqüentemente, as instalações de espu-
ma mecânica são dotadas de um sistema
de detecção por velocímetro de tempera-
tura. aste velocímetro, !porém, é um apa-
relhamento caro e delicado e não é re-
comendável para climas úmidos como o
Brasil. O tipo de detecção mais indicado
pela sua simplicidade e robustez é por
meio de sprínklers, como no caso do sis-
tema "Mulsifyre".

EQUIPAMENTO DE GÁS CARBONICO

O príncípío de funcionamento dêste SiS_
tema é extinção por aJbafamento, isto é,
reduzir-se a proporção de oxigênio no am-
biente até não mais suportar combustão.
A aplicação é feita de do.s modos dife-

rentes: 'O mais comum, em recintos fecha-
dos, chamado "inundação total", por aplí-
cação de um determinado pêso de gás por
metro cúbico de volume, variando o pêso



conforme' o tipo' de. combustíveljvoroubro..«
chamado "aplicação local", é feito por
aplicação dírígída do gás em cima e/ou
em volta do risco, por um determ.nado
tempo, Tanto quanto possível, êste último
método deve ser evitado,

Devdo ao alto custo dêste equipamento,
é êle usado somente em casos onde a água
causaría maiores estragos que o ,próprio in-
cêndio ou provocaria reações químicas
e/ ou mecãnícas indesejáveis.

!Encontra a sua maior aplicação em
navios, geradores elétricos, pequenos depó-
sitos de material de alto valor, corantes,
r-eles, documentos, etc.

O contrôle do equipamento var:a , Em
navios e geradores predomina o uso de
controle elétrico por intermédio de termos-
tatos, velocímetros e/ou de temperatura
fixa, e, em pequenos depósitos, o emprego
de elos rusíve's e cabos, atuando válvulas
por um sistema de pêsos.

O contrôle elétrico é tecnicamente mais
avançado, mas, de u:n modo geral, é mais
caro e precisa de pessoal mais habílítado
para sua instalação e manutenção.

EQUIPAMENTO DE ro QUtM1CO SECO

ll:ste Lipo de sistema é relatívamente
IlÔVO e apresenta certos problemas técni-
cos no seu desenho que tendem a criar
dificuldades tanto para o ínstalador, como
para o comprador. razão porque são a.nda
pouco usados. O princlpío de funciona-
mento e contrôle é igual ao do equipa-
mento de gás carbôníco e, para aplcação
local, possui rertas vantagens sôbre o
mesmo.

EQUIPAMENTO PARA PROTEÇAO
CONTRA, E SUPRESSÃO DE
EXPLOSOES

Este ramo é um cios mais interessantes
no campo de proteção contra íncêndío, po-
rém as suas aplicações são Iím.tadas.

O princípio de funcionamento do sistema
é baseado no fato de que explosões em
tanques ou vasi1hames obedecem à lei de
til =: KP, sendo t= tempo, P = pressão e
K =: uma constante que depende principal-
mente do volume' do tanque.

Como no príncípío de uma explosão a
pressão sobe relativamente devagar. um
detecto r sensível, com contrôles id.e ação
extremamente rápida, permite a injeção
ou dispersão de agentes extintores dentro
cio;> tanque, que apagam a frente de' com-
bustão, ou alteram as porcentagens de
combustível e oxígênío, até não mais ser
viável a combustão. É normalmente ilJOSSi-
vel limitar-se o aumento de pressão a 3
~bs. por polegada quadrada no caso de
uma explosão num tanque com pressão
atmosférica. Os agentes extintores variam,
sendo usados nitrogênio sêco, C02, tetra-
cloreto de carbono, água e pó químico
sêco.

PORTAS CORTA-FOGO

Portas corta-fogo vêm no último lugar
desta lista de equipamentos, por se tratar
de um complemento dos sistemas já men-
cionados. Entretanto, constituem um apa-
relhamento importantíssimo para tmpedir
a propagação do fogo em prédios despro-
tegídos, ou na separação d~ riscos.

De nosso conhecimento, até a presente
.data somente um tipo de porta corta-fogo
foi testado pela A.B.N.T. com resultados
W.o% satísfatórios, já tendo sido elabora-
da a respectiva norma. Como esta porta
foi originalmente desenhada para empre-
go em fábricas, depósitos, etc., não foi
levado em muita consideração o seu as-
pecto estét'co. Entretanoo, para ambientes
de luxo, a sua aparência pode ser melho-
rada colocando-se um revestimento de fór-
míca ou outro material semelhante e fe-
chando-se os trilhos, roldanas' e contra-
pesos dentro de uma calha.

Portas corta-fogo podem ser automátí-
cas ou não automátíeas, porém se deve
seguir o conceito de que uma porta não
automática tem que ser mantida fechada.

A automatízaçâo é normalmente feita da
seguinte maneira. O trilho é montado com
uma inclinação da ordem de 5% e a ten-
dênc.a da porta, a fechar cancelada por
um contrapêso com elo fusível. Em caso
de íncêndo, o fusível rompe-se, soltando
o contrapêso e a porta fecha por gravi-
dade.

tuados pela. A. B .N .T. em São Paulo, ao
passo que uma porta "corta-fogo" ou "re-
sistente ao fogo", deve resistir a altas tem-
peraturas sem se deformar e sem deixar
passar o calor e a fumaça durante um
determinado tempo,

Traduzimos a seguir dois importantes
parágrafos das especificações da National
Fire Protection Assoc'atíon dos EE. UU.

"As portas devem ser de um tipo tes-
tado e classificado por uma entidade
reconhecida nacionalmente e de tlipo
e construção aceitos pelas autorida-
des locais.

As portas são classificadas como resis-
tentes 'Por 3, 1.1/2, 1 ou 3/4 de hortas".

Assim, a especificação das portas deve
incluir o tempo de resístênc'a em confor-
midade com a curva tempo/temperatura
da N. F. P. A.. e as portas fabrícadas de
acôrdo com as normas da A. B. N .T . ou
então qualquer outra norma estrangeira.

Conforme já f-Ji msnc.onado acima. estas
portas são usadas em conjunto com equí-
pamentos de sprinklers e gás carbôníco ,
No caso de sprínklers, são Instaladas para
separar áreas protegidas das não protegi-
das, e. no caso de C02, são munidas de
um t~po de gatiliho comandado pelo siste-
ma, o qual solta o contrapêso, fecha a por-
ta e evita a dispersão do gás.

EQUIPAM,ENTO F'lXO EM EDIFtClOS
DE GRAND'E ALTURA

Com referência à recente legíslaçâo sõ-
bre escadas de emergência e portas íncom-
bustíveís, desejamos flLuresentar alguns co-
mentários a respeito.

A lei mostrou compreensão dos diversos
problemas, principalmente no que se refere
à construções de concreto armado, porém
a expressão "porta íncombustível" presta-
se a uma interpretação dúbia. No nosso
entender, deveria ser "'Porta corta-fogo" ou
"porta resistente ao fogo". Por "'Porta ín-
combustível", geralmente entende-se uma
porta feita de uma simples Chapa de aço
e cantoneira, que não forma barreira ao
calor e, quando aquecída, deforma, dei-

F'gmi\. 4

1) Porta corta-fogo blindada, com ,io-
'bra.diças.

2) Porta corta-fogo blindada, para cor-
rer em trilho.

39
No oaso de edifícios totalmente protegi-

dos por SiJ)rinklers, não será necessária a
instalação de portas corta-fogo, POl' não
existir o perigo do fogo - mesmo na mut-
to remota possíbílídade de não ser extinto
logo no seu início - atingir tais propor-
ções que consiga queimar mesmo uma por-
ta comum de madeira.

Devido à complexidade da matéria, de-
mos somente um resumo dos vários' tipos
de equ'pamentos fixos existentes. Entre-
tanto, teríamos o máximo prazer em res-
ponder quaisquer consultas ou prestar
maiores esclarecimentos sôbre o assunto,
bem como dar orientação técnica a res-
peito, O

* J. K. Ma.kant é especialista. em Instalações
fixas na prevenção contra. incêndio É o ge-

rente no Rio, da. firma Re3lllat. Ltda.



o EQUIPAMENTO CONTIi'A INC~NDIO
e' TODO NACIONAL, MAS, YA/v}O~ TE!':. OS
IMPO~TAR. A Ae.VA.



/

o CONCRETO CELULAR (l,:ght Wei-
ght Concrete) é um material srlíco-cal-
cárío, de textura celular, à base 'de 'ci-
ment-o e areia sílícosa, água e produtos
especías que, adicionados aqueles, iperml-
tem a obtenção de uma massa excepcio-
nalmente leve e estável. A massa serni-
Iíquida é moldada em formas especía.s
onde o material é cortado para, em se-
guida, ser submetido a uma cura acele-
rada em autoclaves de grande J:,'Jrte, a
altas temperaturas e pressões, em vapor
saturado, durante algumas horas. Uma
vez fora Idas autoclaves, o concreto celu-
lar está em condições de ser usado ime-
diatamente, pois a autoclavagem lhe con-
fere grande resístêncía apesar do peso re-
duzíuo (existindo aliás d.versas rormulas
correspondentes a tipos diferentes), além
de tôdas as demais caracteristicas ineren-
tes ao denominado ueptttrno concreto ce-
lular.

Quando fai))ricado nas condições supra
referidas, principalmente quando a auto-
cíavagern roí feita de acõrdo CJm as re-
comendações da técnica espec.al, o con-
creto celular tem como importante ca-
racterística a propriedade de ser pràti-
camente inerte quando submetido a brus-
cas e acentuadas variações de temperatu-
ra, fato de grande ímportãncia nas ques-
toes térmicas, detalhe tmportantíssimo
não .conuírmado em materiais similares,
tais como espuma de cimento, argamassa
comum expandida, agregados de cimento
e madeira, e outros.
Salientam-se as principais característí-

cas do concreto celular autoclavado, jus-
tíf'icando sua qualrncaçâo de material de
alta segurança contra íncêndío:

- absoluta incombustibi1'dade
- durabilidade índefínida
- grande resistência à compressão
- alto poder de Isolamento térmico
- inalterável ao tempo
- boa resístênc.a a impacto
- ,baixo coeficiente de a'bscrçâo de um>

dade
- insignificante variação permanente de

dimensões.

Tendo em vista as qualidades apresen-
tadas, o Instituto de Resseguros do Brasil
- Secção de São Paulo - resolveu razer,
em agôsto de 195'9, uma série de testes
para proteção de estruturas metálicas e
construções de portas corta-jogo com nú-
cieo de concrero celular. Os ensaios con-
taram com a assistência direta dos tecn.-
cos do Instituto de Pesquisas Tecnorogi-
cas de São Paulo, sendo, ao final das prc-
vas, aprovado o uso do referido material
para as finalidades a que se submeteu,

As indicações adiante são extraídas do
relatório de 5 de agôsto de 1959.

Finalidade: medir o grau de proteção
que um simples revest mente de material
L'Jm caractensucas antitermicas, (no caso
o concreto ceíuiar) ,pOderá orerecer a uma
estrutura metálica quando da ocorrência
de um incêndio.

Método de Ensaio: Visando a maior r€a-
Iidade possível, foi levada para dentro de
um fôrno, especialmente feito para êsse
fim, uma seçao de estrutura constance
de um pedaço de v.aa metálica apoiado a
uma laje de concreco , A seção ua laje
!fol apo.ada nas 'paredes laterais do fôrno
e a viga foi a ela r íxada por chumbadores
para que laje e ;vig'a se mantivessem na
posição real de trabalho de uma estrutu-
ra (fig. 3). A viga foi revestíua lateral-
mente nas extremidades e P'Ol' baixo com
placas de concreto celular (fig. 1 e 4). O
conjunto foi exposto, no fõrno, ao fogo
direto por mais de 1,30 h. Durante os en-
saos, c e tempo em tempo eram medidas
as temperaturas do rõrno (terrno-elernen-
to n.o2/fig. 3), da câmara formada pelo
concreto celular que revestiu a viga (ter-
mo-elemento n.o 4/fig. 2 e iS) e a laje de
concreto no trecho bem em cima da viga
metálica (termo-elemento n.o 5/fig. 2 e 3).

Observações durante o ensaio: Com as
oscilações violentas motívadas pela carga
quase constante da lenha julgou-se me-
lhor fazer as leituras das temperaturas de
5, em 5 mínutós, em vez de 10 em 10 con-
forme previsto tn.cíalmente , Foi elabo-
rada, então, em função do tempo e das 3
temperaturas obtidas, uma tabela parcial-
mente reproduzida adiante:

Horas Forno
Ternio-elem" 2

O concreto 21 C·O

H + 15 m. 180

celular e suas H + 3i} m. 810

H + 45 m, soa

vantagens para H + 50 m. 940

H + 55 m. 9,65

a segurança H + 60 m. 98i!}

H + 0:> m. 1100
~

contra incêndio H + 70 m. 1080

H + 75 m. 1100
li

H + 80 m. 1040

H + 85 m. 1040
Nelson Solfiatti

H + 90 m. 1150

H + 95 m. 1100

Câmara
Termo-elem" 4

Laje de Concreto
'rermo-etems 5

21 DC 21 DC

50 45

65 45 41
8i; 80

901 gs
95 90

101} 100

100 100

1CO 1G'J

100 lCO

95 100

95 100

100 10,j

100 100
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Obsenvou-se que a temperatura da viga
I (tomada pelo termo-elemento n.? 4) não
foi além de 1JOr5°C, tendo-se mantido em
tôrno de 100°C todo o tempo em que a
temperatura do fôrno roí mantida acima
de 1. (J,OOoC. A temperatura por cima da
viga metálica acompanhou bem d.e perto
a temperatura da viga I, tendo, igual-
mente, permanecido constante todo o tem-
po em que rícou constante a temperatura
do fôrno. Detalhe interessante, a tempe-
ratura da face superior da laje de con-
creto, na região por cima da viga metá-
lica, era bem suportável, podendo-se man-
ter por segundos a palma da mão sôbre
essa região, enquanto o restante da su-
perfície da laje era tão elevada que nem
com a ponta dos dedos podia ser tocada.

Observações após o ensaio: Após extínção
cuidadosa do fogo, deixou-se o conjunto
esfriar lentamente até o dia seguinte.
Procedeu-se então à retirada das tampas
extremas da câmara de concreto celular,
tendo-se para isso retirado os parafusos
que <fixavam o conjunto: os paradusos não
demonstravam ter sotrtdo qualquer alte-
ração com a elevação de temperatura,

A viga I, (previamente pintada com zar-
cão, apresentava-se iPerfeita, sem qualquer
vestígio de alteração do seu estado ante-
rior, inclusive em sua :p~ntura que per-
manecia inalterável e com o mesmo ma-
tiz de coloração.

Tais Ioram as conclusões dos ensaios,
que, pouco depois, passou a ser feita lima
nova série de testes, relativos a portaG
corta-logo com núcleos de corrente celu-
lar, orígnando a redação pela OP.PCI da
especíncacão PCF-01 para a construção e
a ínstalação de portas corta-fogo.

Material de concepção adiantada, apre-
sentando ao mesmo tempo um pêso dimi-
nuto por metro cúbico, uma notável re-
sistência à temperatura, excelente ínsono-
risante, o legítimo concreto celular tem
mais uma grande racíudade de emprego:
corta-se alPenas com um serrote. O
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A massa do quartel que se vê ao pri-
meiro oâhan, edífícada em alvenaria, não
diz grande coisa como arquitetura. Um
edtf'ícío como tantos outros, construidos
numa fase em que era costume arreme-
dar o estilo renascentísta nos prédios pú-
blicos. Uma tôrre ~ algumas aberturas es-
treitas e compridas, à maneira de seteí-
ras, lembram o caráter militar que ta, cor-
poração trudícíonalmente continuou ado-
tando.

Um pouco atrás, entretanto, revelando-
se à medida em que se contorna o quar-
tel, surge uma belíssírna estrutura metá-
lica, Um pavilhão em ferro fundido, im-
portado e montado piara alojar uma uni-
dade de 'bombeiros.

O pavilhão é um exemplo da obra ar-
quitetõnica dos engenheiros europeus do
século XIX. Com essas estruturas metá-
licas, onde usaram o ferro forjado e mais
tarde o aço, êles deram uma decísíva con-
tribuição à renovação arquitetõnica do sé-
culo seguinte. A obra dos dívulgaoores
dos pr'ncípíos da arquitetura contempo-
rânea está cheia de exemplos e de ilus-
trações tiradas dessas obras.

Nikolaus Pevsner conta que a história
do ferro como material de construção -
usado de forma mais importante do que
a de mero auxiliar na arquitetura - co-
meça quando, durante a revolução indus-
trial, depoís de 1750, se descobriu a ma-
neira de o produzir industrialmente. Tão
logo isto ocorreu, r'zeram-se as primeiras
tentativas de substituir por êle a madeira
e a pedra.

Do primeiro caso de que há noticia -
um monstro, segundo Pevsner, - o das
colunas de ferro fundido que sustentam
uma chaminé de Alcobaça, Portugal ....
(1752), até o Palácio de Cristal (Londres,
1851) o caminho percorrido não é o da
pesquisa estética. A razão dia, substitui-
ção da madeira e da pedra pelo ferro foi
meramente prática e utilitária. "E difícil
aetermsnar quando foi que esta atuuae
lJositiva (considerar o ferro corno elemen-
lo estético) surgiu pela primeira vez, isto
é, quando foi que os projetistas começa-
ram a gostar do aspecto das estruturas
tte ferro." Pevsner admite que as pontas
metálicas - !por sua elastícídade e ele-
gância, as quaís só graças ao ferro são pos-
síveis - influíram decididamente no des-
pertar dêste sentimento.

Falando da ponte pênsil de C1ifton, em
Brístol, projetada em 1&29-1831,por Isam-
bard Kingdon Brunel, Pevsner d'iz que "é
dificil asimiii« que a beleza dessa estru-
tura seja puramente acidental, isto é, re-
sultante apenas de um trabalho de en-
genha.ria inteligente. Mas sem dúvida um
homem como Brunel deve ter sido sensí-
vel às qualidades estéticas sem preceâen-
tes da sua obrl2 - uma arquitetura Sem
pêeo, os velhos contrastes entre a resis-
tência passiva e a vontade attoa neutra-
lizados, pura energia lançando-se numa

Cais cio Pôr'o - GB

Pôsto de Bombeiros
no Rio evolução da

documenta
arquitetura

Arq. Maurício Nogueira Batista
Fotos: Fel'llando Abreu e M. N. B.



CUrva gloriosa para conquistar os 210 me-
tros que separam as duas margens d!o rio
profundo. Não há uma única palavra a
mais, não há uma só forma de compro-
misso que seja. Nem sequer os pilares são
ornamentados ( ... ) e contrastam 'de ma-
neira esplêndida com a transparéncuu da
construção de ferro. Antes diSSO, só uma
vez um espírito tão ousado dominara a
arquitetura. européia, no tempo em que
Amiens, Betuuxn» e Colônia foram eons-
truiâas."

A estrutura do· Pôsto do Cais do Pôrto
não tem, por certo, as qualidades da ponte
pênsíl de Brunel. Construção metálica em
ferro f'untlido, ela apresenta duas pecuüa-
rídades que se enquadram dentro dos prin-
cípios corbuseanos: a estrutura indepen-
dente e o solo livre sob a construção.

No pôsto, nada mascara nada. Sua fun-
ção transpar ece de imediato no lançamen-
to das largas escadas que, a partir do piso
livre no térreo para o estacionamento das
viaturas de combate ao fogo, levam ao
alojamento dos soldados, circundado por
largas varandas. Destas, pendem os cabos
para rápída Idescidll, dos bombeiros. Os
tubos de escorregar, abertos no interior,
servem a mesma função e ambos respon-
dem à necessidade da tropa de atender
ímedíatamenta aos chamados.

Um meezarüno, suspenso por tirantes.
serve atualmente de depósito ao material
flutuante do Pôsto. No solo, abrigados pela
construção suspensa por delgadas colunas
de ferro, repousam alguns velhos carros
lMagirus. :Êste estacionamento é o prenún-
do do moderno pilo tis . Muito menos per-
vertido, entretanto. 'Ali a especulação imo-
biliária não pôde fazer o mundo de rnter-
pretaçâo que terminaram por acabar, ou
por desfigurar inteiramente a idéia origi-
nal que, no :Rio, só pode ser sentida fiel-
mente em um Ul1lCO prédio, o do Ministé-
rio da Educação.

Esta estrutura ninguém soube informar
de onde veio, quando veio, quem a projetou
ou fabricou. Talvez o Arquivo Público Na-
cional, tenha elementos, disseram. Mas
cadê tempo, disposição e ânimo para (,·Jn-
sultar '0 Arquivo Nacional? A única mista
é a de que aqui chegou antes da primeira
guerra munoíal,

Consta que o Pôsto de Bombeiros do
Cais do Pôrto vai ser demondo. A cidade
cresce e é !preci~o modernizar vo seu equi-
lPamento. Stm querer ser saudosista _ é
uma pena. Pouco a pouco, os raros exern-
plos de uma construção que tanto con-
tríbuíu para a renovação da arquitetura e
que marcou, na nrópria paisagem edif ica-
da do Rio, uma -época e Um modo de ser,
vão, um a um, desaparecendo. O MerC1-
do Municípal, - do qual só restou o pa-
vilhão onde está instalado o restaurante
A~bamar - a tribuna do antigo Derby
Club, no Campo de São Cristóvão; e as
escadas e varandas latera's das casas de
que fala Lúcio Costa, com tanta simpatia,
foram abaixo. Dessas estruturas de ferro
fundido ficaram 8[Oenas alguns poucos
exemplos - como aquêle abrigo do Largo
da oanceia, também em São Cristovão.

Não haveria um jeito - nós que somos
tão pródigas nos jeitinhos - de se apro-
veitar a estrutura do Pôsto do Cais do
Pôrto ? - Sempre seria interessante pre-
servá-Ia. Não como uma símoles e bolo-
renta a:eça de museu, mas dando-lhe uma
utilização que garantisse sobrevivência
digna, e a permitisse ficar como uma mos-
tra dos caminhos que andou a evolução da
arquitetura. O



PAINEL

Em seu "PAINEL", ARQUITETURA pretende
apresentar um panorama do que faz o arquiteto
brasileiro em todos os seus campos de atividade
específicos. Do norte ao sul do país e, também, a
obra com a qual êle se projeta fora de nossas
fronteiras. A visão do "Painel" é isenta de qual-
quer prevenção, preconceito ou parcialidade. A ela -
não interessa particularmente criticar, julgar, conde-
nar ou endeusar, Ela não prefere o "Organicista",
o "Racionalista" ou o "Bruta lista". Sua finalidade
é apenas mostrar. A Arquitetura Brasileira não é
somente aquela que vira notícia espetacular. É,
tamb ém, aquela outra que, embora feita quase
sempre despretenciosamente, vai aos poucos mu-
dando as nossas cidades. Ambas precisam ser
conhecidas. Tanto no Recife, quanto em Pôrto
Alegre, em Goiãnia, São Paulo, Salvador, - no
Brasil inteiro e no exterior. Para tanto, os arqui-
tetos brasileiros devem enviar-nos regularmente
os seus projetos. Basta mandar uma ou duas
fotos da obra ou do projeto e algumas outras 45

das plantas,' acompanhadas de uma pequena no-
tícia informando sôbre o local, a data do projeto
e a descrição sumária dos dados principais do
programa.

ARQUITETURA é a revista do arquiteto bra-
sileiro. Nela não pontificam chefes de escolas ou
grupos. Suas páginas estão sempre abertas a
todos quanto se preocupam com os problemas
da arquitetura e do planejamento. D
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PAINEL

Arquitetos - MARCOS KONDER NíETTO
E HÉLIO RIBAS MARINHO

Residência do sr , Manoel Nunes Somares

ESTADO DO RIO DEBOM CLIMJA
JANEIRO

Projeto, 1961 - Construção 1001/1964

A idéia básica foi .a de integral' o am-
biente de estar na paisagem círcundante,
criando ao mesmo tempo o recanto para
a Iadeíra. A posição dos quartos é decor-
rente, posstbílítando aos mesmos varandas
privativas. Construção em concreto ar-
mado e alvenaria de tijolos, revestída de
pastilhas cinza e ca'ação branca. Oober-
tura em laje ímpermeabílízada. D



I PAINEL

Arquiteto - ULYSSES P. BURLAMAQUI

Resídêncía do Sr. J. GODOY

JACAREPAGUA - GUANABARA

Projeto e construção 1960/1961

A construção foi concebida segundo uma
estrutura modulada - pilares e vigas for-
mando como que uma ca:xa-de-Qvos, desti-
nada a receber a cobertura. Neste stste-
ma, as paredes - de vedação e divisórias
- foram distrlJbuidas livremente Obede-
cendo às necessidades do programa. O

47
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MARCELO ROBERTO

ARQUITE"rURA registra com profundo
pesar o falecimento de Marcelo Ro'oer~'~,
ocorrido em 17 de julho último. A arqui-
tetura brasIeira perde com MR um autên-
tico v-alor e um «íos seus mais originais
criadores.
Nascido em 30 de maio de 1908, Mar-

celo Robert'.) era carioca, de Copacalbana,
e integrou, como figura de proa, o grupo
de arquitetos que gerou o movimento que
íntroduzdu no país os princípios da arquí-
tetura moderna. A residência Xavier foi
exilbida püblicamente em 1933.
Marcelo Roberto d.plomou-se pela Es-

cola Nacional de Belas Artes - Curso de
Arquitetura - em 11930, e em seguida via-
jou à Europa, onde visitou demoradamen-
te a França, a Alemanha e a Itália. De
'Volta ao Brasil, começou sua vida profis-
sional 'projetando e construindo resxíên-
das.
O ano de 1936 f'J' para MR, - já então

associado ao seu irmão Mílton, Roberto -
e para o surto de renovação arquitetõnica
que na época se desenvolvia, um grande
ano. Durante o seu transcorrer os irmãos
RtJberto venceram o concurso de projetos
para o edífícío da ASSOciação Brasileira, de
Imprenpá,' O projeto e a obra dêle resul-
tante constituíram-se em um marco fun-
damental da expressão arquitetõnica bra-
sileira. Concebido na década de 3() - em
plena fase heróica da luta pela implan-
tação <Ias ideais e princípios da arquite-
tura moderna - êsse projeto atesta a ca-

pacidade criadora d'JS seus autores e o
valor da geração de arquitetos que tentou
uma das mais fascinantes tarefas da cul-
tura nacional. O prédio, concebido dentro
dos princípios da arquitetura contemporâ-
nea, apresentava como feição singular o
partido plástico tirado do emprêgo do bri-
se-soleii que guarnece as duas facha-das
e, até hoje demonstra uma nobreza e uma
solidez raramente encontradas em outras
obras arquítetôn'cas.
A vitória obtida no concurso da AB! se-

guíram-se outras no -ano seguinte. Os ir-
mãos Roherto venceram cs concursos para
o aeroporto do Rio de Janeiro (ISantos
Dumontl, e para, a sede da Liga Brasí-
Ieíra Contra a Tuberculose.
Em 1941, o mais môço dos irmãos Ro-

berto, Maurício, passa a fazer parte da
equipe. Desde o projeto do Instituto de
Resseguros do Brasil - obra que obteve
grande repercussão e foi pu'blícada no
BOOK OF THE YEoAR de 1945 ,da Enci-
clopédia Britânica, como exemplo de ar-
quitetura - os irmãos Roberto assinam
seus projetos e são conhecidos proríssto-
nalmente como MMM Rooerto . Sig~a que
conservaram mesmo após o prema turo e
lamentado desaparecimento de Mhlton Ro-
bertc, em julho de 1963 .Ó:

Marcelo Roberto, em 1949, recE,:J2Uuma
alta distinção do Royal Institute of Bri-
tísh Architects (R. 1.B. A.): o título de
membro honorário correspondente. Honra-
ria esta devida à classíncação, na Ingla-
terra, da obra Colônia de Férias na Ti-
juca, entre uma das melhores do mundo.
1VIR pertencia ao Instituto de Arquitetos
do Brasil (sócio titular n,? 25) e era mem-
bro honorário do COlégio de Arquitectos
do Ohile, da Sociedad Central de Arquí-
tectos da Argentina, e da Nat'.onal 80-
ciety of Iriteriors Desígners dos EJ,tadOS
Unidos.
A obra de Marcelo Roberto, como inte-

grante da equipe dos MMM Rooerto, no
campo da arqmteturae do planejamento
urbano é de grande relêvo no panorama
da evolução da cultura especializada bra-
sileira. ARQUITETURA não a poderia rela-
cionar e destacar com o merecido realce
neste registro fúnebre. ltste trabalho será
feito em número próximo, quando AR-
QUITETURA trará aOS seus leitores um
apanhado das mais importantes realiza-
ções de MMM Roberto.
ARQUITETURA lamenta proíundarnen-

te a perda do membro do seu Conselho
de Redação e se associa à dor e à triste-
za de todos os que privando com Marcelo
Roberto sentiram a figura do arquiteto.
Marcelo Roberto, como muito bem acen-
tuou o redator interino da coluna Itlnerá-
r.o das Artes Plásticas do Correio da Ma-
nhã, não era apenas o arquiteto, mas tam-
bém o homem. e o amigo. sua cultura, sua
inteligência e sua personalidade deixarão
para sempre uma saudade em seus amigos
e uma lacuna trreparáue; no panorama

cultural brasileiro. O
MNB

ARQUITiETURA E LITURGIA

Promovido pelo Secretariado Nacional de
Liturgia, órgão da Comissão Nacional (;;::3

Bispos do Brasil, realízou-se no Rio, entre
18 e 23, de junho último, o Encontro Na-
cional de Líturgía,
O Instituto de Arquitetos do Brasil foi

convidado a oferecer assessoria técnica ao
Encontro, que reuniu representantes de
tôdas as regiões eclesiásticas do país, e ti-o
nha como um dos temas o estudo dos pro-
blemas postos pelO espaço cultua! da co-
munidade de cristdos reunidas para a ora-
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çâo, para ouvir a Palavra de Deus e para
a celebração da Eucaristia e dos Sacra-
mentos, da Fé.

Respondendo ao apêlo feito pelo Secre-
tariado Nacional de Líturgía para que pro-
piciasse uma assessorta técnica que aiu-
aasse os pastôres a resolver os problemas
do lugar sagrado, sua funcionalidade e ex-
press~vj.dade a partir da realidade e das
leis da celebração cultutü auma assem-
oteia cristã em ato, o Instituto de Arqui-
tetos designou o arquiteto Maurício No-
guelra Batista para participar do Encon-
tro, na qualidade de assessor.
A parte do Encontro que exigia a pre-

sença de assessõres de arquitetura íníc'ou-
se com a palestra de Frei Lucas Moreira
Neves, O .P. sõbre o Mistério da Assem-
bléia Litúrgica. Durante a explanação, Frei
Lucas mencionou o antigo cânone LIa Igre-
ja que determinava a obserwâncía, na
construção aos templos, da consulta aos
peritos, do respeito aos estilos e da obe-
diência às leis da arte sacra. Oomentan-
do as novas d sposíções da Constituição
AJpostólica (23-1-D64) sôbre arte sacra e
construção de igrejas, Frei Lucas fr.sou
que a interpretação do antigo cãnone le-
vou, muitas vezes, a verdadeiro desprêzo
as tradições e condições locais, determ .nan-
do a introdução em muitas regiões de for-
mas arquítetônícas de outras épocas e pro-
venientes de outras culturas, com visível
prejuízo à evolução da expressão do tem-
plo cristão,
AS novas díspos.ções, pelo contrário,

afirmam a liberdade da arte, A Igreja,
acentuou Frei Lucas, não tem estilo pró-
prio, assume todos cs estilos, Ela. reco-
menda 'O respeito a índole do povo e às
condições do lugar, A ordem é partir para
a revisão geral nas normas que pautam
a construção das igrejas, visando primor-
dialmente à adaptação ao local e à Sua
realidade; à verdade e a autenticidade do
ernprêgo dos materiais, O templo deve ser
testemunho de pobreza, de desapêgo e de
despojamento e deve conter a idé'a da

verdade - O material aplicado adequada-
mente e sem fingimento.
Terminada a palestra, reuniu-se o Cir-

culo de Arte Sacra constituído por relígío-
SOS e arqu.tetos. Os debates dos te.nas
propostos foram marcados por uma aoer-
tura tota,1 à realidade nacional, e pela no-
ção de que as novas construções destina-
das ao culto deveriam refletir esta reali-
dade. A Igreja como que parou na cons-
trução de suas casas, mas está disposta a
recuperar o tempo perdido.

O Circulo de Arte Sacra preparou al-
gumas recomendações que foram levadas
ao plenário do Encontro. Estas recomen-
dações díz.am sôbre 'a formação dos res-
ponsáveis e do povo, e sôbre as diretrizes
da edi.ficação do templo.

Na primeira parte. deu-se ênfase à for-
mação da. sensíoílldade artística dos res-
ponsáveis e do povo, recomendando-se que
a educação e o desenvolvimento da sensi-
bilidade rôssem cuidados desde cedo. A
construção dos seminários - o edíríc'o e
o mObiliário que o equipa, - deve ser con-
siderada críteriosamente, a am'bientação
desempenha papel preponderante na for-
mação da acu.dade artística dos futuros
clérigos. Outra recomendação feita. [oi a
da necessidade de se instituir nos seminá-
r.os verdadeiros cursos de Arte Swcra -
evitando-se que êstes continuem meros
cursos de história da arte. Uma ação jun-
to aos colégios religiosos e a colaboração
com ínstítuíçôes de cultura popular foi
também considerada necessária no atpri-
meramente do senso artistico da popula-
ção,

A segunda parte das recomendações,
tratou da preparação de diretrizes oficiais
que reflitam os pr.ncípíos básicos e as ne-
cessidades fundamentais a serem observa-
das na realização dos projetos de igrejas,
Neste ponto, a consciência do despreparo
e do desamparo em que se encontram os
párocos da maioria das c.dades do inte-
rior e 'a ausência, nesses locais, de prons-

síonaís capacitados, tendeu a levar os re-
ligiosos a quase pretenderem transformar
as diretrzes num projeto-padrão de igre-
jas. M; ponderações dos dois arquitetos
presentes amenízaram a tendência. Uma
nota foi incluida esclarecendo que as d.re-
trizes não deveriam ser rígídas ao ponto
de limitarem o poder criador do arquiteto,
No entanto, dever-se-ia ter em conta a ne-
cessidade de se proporcional' ajuda eficaz
às regiões mais desprov, idas de assessora-
mento técnico local. A idéia é justa.

Outro ponto, da maior importância,
abordado nesta parte das recomendações
foi o relativo à implantação do conjunto
eclesíal no contexto urbano. Os arquitetos
presentes - o assessor designado pelo IAB
e o arquiteto Edgar Fonseca - chamaram
a atenção dos relígíosos para os fenômenos
da explosão demogràríca e da intensa ur-
banização que se observa no país nos últi-
mos tempos, e os efeitos dêsses ratõres na
estrutura física e social das cidades bra-
síleíras.

Como forma de estimular a participa-'
ção dos arquitetos na renovação cos as-
pectos arquitetônícos da Iíturgía fOi suge-
r.da e aceita a idéia da realização de con-
cursos para escolha Idos projetos de !!lOVaS
igrejas.
A partíc'pação do Instituto de lAi'quite-

tos no Elncontro Nacional de Líturgia as-
segurando assessoria técnica, tem relevante
aigníf.caçâo . Os arquitetos brasíleros têm
se destacado pela rvontade do diálogo. Há
bastante tempo, vêm procurando, no âm-
bito do seu campo proríssíonal, dialogar
com OS responsáve.s pelos diversos setores
da vida brasílera, pois acreditam ser esta
a rorma de contribuírem efetivamente
para a afirmação da cultura nacional. O
Irisb.tutc de Arquitetos do Brasil deve
procurar estreitar e manter o contato pro-
movido pelo Secretariado Nacional de Li-
turgia a fim de assegurar as condições à
orientação e ao desenvolvimento da ar-
quitetura rel.gícsa' brasileira, D

VIDROTIL - Mosáíco Vidroso

Para revestimentos, pavimentações e decorações.
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São Paulo: VIDROTIL Ind. Com. - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 306 - Tel.: 35'-5288- End. Telegr,: "VIDROTIL"

Rio de Janeiro: Arthur Krug - Rua Prefeito João FeUpe, 382 - Tel.: 34-9177



NOTÍCIAS
IAB-GB IRECiEBE CALOUROS
(1964) DA FNiA

,Estreitar os laços que devem unir arqui-
tetos e Instituto tem sido uma preocupa-
ção constante da diretoria do I,AB-GB.
O estudante de arquitetura é o futuro ar-
quiteto. Desde cêdo êle precisa conhecer
e participar da vida da entidade que será
o seu órgão de classe e que congrega os
arquitetos brasüeíros.

Dentro dêsse programa, a diretoria do
IAB-GB, reuniu num f'.m de tarde, - dia
25· de junho, - estudantes e arquitetos
para conversarem cordial e informalmen-
te sôbre os problemas COm que se defron-
tam aos arquitetos brasileiros. A conversa
foi muito animada, demonstrando a não
existência de barreiras entre arquitetes e
estudantes. A explicação dada para a não

afluência de um maior número deestu-
dantes - o anunciado coquetel não pas-
saria de uni trote - não convenceu mui-
to e füi tornada como p'ada. Serviu, en-
tretanto, para mostrar o quanto é fraco
o sentido associativo do brasileiro. :tl:ste
rato, para os que dirigem entidades asso-
cíativas é desanímador. Enquanto os ar-
quitetos não descobrirem que os seus pro-
blemas profissionais maiores não podem
ser resolvidos através unicamente da ação
isolada de cada um, as tendências serão
para a perrnanênc.a <10 atual estado de
coisas, que se revela óramàticamente nas
precárias condições do mercado de traba-
lho hoje existentes.

Na foto, um flagrante da reunião, com
os arquitetos Jorge Moreira, více-presíden-
te do Conselho Superior do IAB e Mau-
ricio Roberto, presidente do IAB-GB, con-
versando com GS estudantes. D

CONlSTRUÇõES ESPORTIVAS
E REC'REA TIV AiS:

NÚMERO ESPECIAL
DE ARQUITETURA
EM NOVEMBRO

ARQUITETURA dedicará o número de
novembro às construções esportivas e re-
creativas. Nêle será publícada extensa
matéria relati-va aos equipamentos espor-
tivos e recreativos elo país, além da Carta
de Construções El'\pol'tivas da UIA e um
trabalhe do arquiteto Lcaro de Castro
MeIo, presidente do IAB e membro da oo-
mssão de Construções Esportivas e Re-
creativas da UIA, apresentado na reunião
realizada no México em fins do ano iJ:'as-
sado. ARQUITETURA procurará ainda
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colhêr a opinião do mundo esportivo na-
cional sôbre as necessidades no campo

do esporte em matéria de equipamento,
o desenvolvimento dêsse equipamento e as
relações Existentes entre êle e o impres-
sionante cresc'rnento urbano do pais. AIfl,-
QUITETURA espera fazer dêste núme-
ro um verdadeiro retrato da situação dos
equipamentos esportivos e recreativos na-
cionais. Para tanto, solícita de todos quan-
tos tenham realizado trabalhos protíss;o-
nais nesse âmbito o envio de seus proje-
tos ou outras formas de partíc'pação e
contribuição. D

PARIS, 1965:

8.° CONGRESSO INTERNACIONAL
DA UIA

A partir de sua fundação a UNIÃO IN-
TElRNACIONAL DE AiRQUITETOS,
entidade que congrega arquitetos do mun-
do inteiro e orgariísmo consultor da UNES-
CO, - realiza cada dois anos um Con-
gresso, na capital de um dos países mern-
bros . Moscou em 1958, Londres em 1961,
Havana em 1963, foram as últimas capi-
tais que hospedaram o Congresso Inter-
nacional da UI A. Em 1965, Paris será a
s€Jd.e do 8.° Congresso.
JElAN DEMARElT, Presidente da seção

francesa da UIA, referindo-se ao tema
central do Congresso - •.4. FORMAÇÃO
DO ARQUITETO - sublinhou: o seu in-
terésse não está restrito unicamente aos
arquitetos, porém, igualmente aos organis-
mos oficiais sob os quais pesa a responsa-
bilidade do ensino da arquitetura. O Con-
gl'esso permitirá a troca de idéias e de
pl'incípíOS orientadores resultantes da ex-
periência tuiquirida nos diferentes países.

ECONOMIA
As formigas são dotadas de excepcionais qualidades de eco-

nomia e não perdem tempo no verão, suprindo os seus ce-

leiros contra os rigores do inverno. Aprenda com as formi-

guinhas a economizar o seu dinheiro empregando em suas

construções um material que lhe dê o máximo de rendimento.

o cimento Portland Mauá
supéra as especificações
exlgidas para cimento
Portland no mundo inteiro

·9.·'····· "
...• * .,
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COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND



J.D. afirmou ainda que os arquitetos
franceses. dentro do tradicional espírito
da hospitalidade francesa, estão felizes em
poderem. receber seus coleqas estrangeiros
e esperam que êstes sejam em grande nú-
mero.

Exposição e Questionário
No decorrer do 8.° Congresso será

montada uma exposição sob o tema: "OS
ESTUDOS ESCOLARES E UNIVERSITÁ-
RIOS DE ARQULTETURA DO MUNDO."

A fim de permitir uma 'Perfeita dis-
cussão do tema do Congresso a Seção
francesa da UIA, responsável pela orga-
nização do Congresso, formulou o seguin-
te questdonárlo a ser respondido pelas de-
mais ,Seções nacionais:
1.0) Exprimir numa curta nota os dados
gerais e as estatísticas necessárias à uma
boa compreensão da situação dos arqui-
tetos no seu país: número de habitantes,
número de arquitetos, tipo de exercício e
estatuto jurídico daprofissãü, volume de
trabalho que realiza anualmente, etc.
2.°) Definir num relatório geral as ídea's
diretrizes que, em sua opinião, deverão fi-
xar as bases da formação dos arquitetos
em seu país.

3.°) Responder ao questionário detalhado
sôbre o ensino da arquitetura; questioná-
rio cuja.vapresentação metódica deve per-
mitir estabelecer as sínteses e fáceis com-
parações entre o estado atual do proble-
ma e as diversas proporções e propos'ções
do futuro.
4.°) Afastar, no fim das contas, suas con-
clusões pessoaís sõbre êste importante pro-
blema.
5.°) Enumerar as diferentes instituições
onde é feita a formação dos futuros ar-
quitetos.
6.°) Fixar com precisão, em que medida

estas mstítuíoões são independentes ou
sujeitas a um programa comum.
7.0) Qual é, para cada instituição de en-
sino:

'a) número de alunos
b) Inovação média do ensino
c) número de arquitetos formados cada

ano
d) efetivo do corpo docente
e) "budget" anual de funcionamento
A Diretoria do Conselho Superior do

IAB, para poder apresentarem Paris um
relatório completo, solicitou aos departa-
mentos da Guanabara e de ISão Paulo os
seus pontos de vista sôbre o assunto, pre-
tendendo, em seguida, fundí-Ios num úni-
co relatório que será o da Seção Bras'«
letra, D
CONCUR80 PARA MONUMENTO
A FUNDAÇÃO DE GOIÃNIA

O prazo para inscrições e. entrega dos
trabalhos do concurso de anteprojetos para
o Monumento à Fundação de Goiânâa,
promovido pelo Govêrno do Estado de
Goíás em colaboração com o IAB-GB, foi
adiado até o dia 31 de açôsto de 1964.

D
CONS'I1RUÇÃO NA HOLANDA
SHI - Entrarão em funcionamento na

Holanda, 14 emprêsas de pré-fabricação de
elementos. Em 19:64, o Ministério da Ha-
bitação já entregou 8.000 alojamentos
pré-Iabricados, e em 1965, êste número de-
verá ultrapassara casa dos 14.000. O Mi-
nistro da Habitação declarou que atual-
mente não se trata ma:s de salber se, êste
ano serão construidas as 90.000 habita-
ções previstas, mas sim, quantas unidades
ultrapassarão êste total. D: i'

C%AU 11S.A.

ULI
M NO MAR

executou os serviços
de ventilação do
••Volta Redonda ", o
primeiro navio a molor
construido no Brasil
para grande cabotagem.

ve~liIadores para indústria . ar condicionado • refrigeração
SAO PAULO· RIO· BELO HORIZONTE

LUMINÁRIAS ••DECORLITE"
EM PLÁSTICO ACRÍLICO

DICOR 1\1101\1
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MineraçãO Geral ~o Brasil
lt~a.

Minérios e Siderurgia

•
MINERAÇAO DE FERRO, DE MANGA-

N~S, CALCARIO, DOLOMITA E

CARVãO MINERAL

•
SIDERURGIA: LAMINADOS EM GEI-

I RAL, ARAMES LISOS, TUBOS SEM E

COM COSTURA, FERRO-LIGAS, ETO.

•
MATRIZ:

RUA AGOSTINHO GOMES, 1455

Telefone - 63-3181

SÃO PAULO

•
FILIAL:

RUA DA CANDELARIA, 9 - 5.° AND.

Telefone - 23-1872

RIO DE JANEIRO

ENDERÊQO TELEGRÁFICO:

"MINERASIL"
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Legislação
GB - A<PLICAÇAO DA LEI
DAS GARAGENS

I
Decreto "N" N.o 242 - ele 30 de junho

de 19,64.
D'spõe sôbre a aplícação da Lei número
894. de 22 de agôsto de 1957, e dá outras
!providências.

O Governador do Estado da Guanfllbara,
usarzío dasatribuíções que lhe confere o
íncíso I do artigo 30 da Constituição do
Estado. decreta:
Art. 1.0 - Não incorrem na apltcação da

Lei n.O 894. de 22 de agôsto de 1957:
I - Os prédios construidos ou a serem

construidos em lotes com frente para 10-
gradouros das Regiões Administrativas de-
limitadas pelo Decreto n.o 1656, de 24 de
abril de 1963, e situados nas Zonas SO-I,
SO-2 e ZE estaoetecxías pelo Código de
Obras, providas de linhas de transporte
coletivo, onde se patenteia que a entrada
e a saída de veículos das garagens são pre-
judiciais às correntes do trá1'ego;
I! - Os prédios construídos ou a serem

construídos em lotes de terreno situados
em quadras com formação de área cole-
tiva interna e providas de galeria de acesso;
HI - Os prédios construídos ou a serem

construídos nos lotes de terreno com tes-
tada ideal ou menor de 6,00 m (seis me-
tros). medida na normal aos lados. Essa
testada fica aumentada para 8,001 m (oito
metros) nas Regiões Atlmin'strativas I'V,
V. VI e VII!. delimitadas pelo Decreto n.?

I 1656. de 24 de abril de 19613;
- IV - Os prédios construí dos OU a serem
construídos em lotes com frente !para 10-
gradouros públícos nos quais seja proibi-
da a passagem de veículos;
V - Os prédios construidos OU a serem

construídos em lotes com frente para 10-
gradouros OU trechos de Iogradouros em
escadaria;
VI - Os prédios construídos OU a serem

construidos nos lotes de terreno com área
igualou inferior a 200.00 m2 (duzentos
metros quadradosj ;
VI! - Os prédios construídos 'Ou a serem

construídos nos terrenos de condições to-
pográficas ou geológicas altamente desfa-
voráveis;
VIU - Mediante assinatur-a do têrmo de

obrigação, os prédios a serem construidos
em fundos de construção lícencíada ante-
riormente à vigência da Lei n,? 894, desde
que a passagem lateral seja ínéeríor a 2,5Q
(dois metros e cinqüenta centímetros);
IX - AS construções do tipo proletário;
X - As vilas existentes com acesso de

largura inferior a 3,'50 (três metros e cin-
qüenta centímetros).
Parágrafo úriico. Do têrmo a que se re-

fere o ínc'so Vlrr deverá constar a obrí-
gatoríedade de construção de garagem
para atender ao número total de vagas,
ínclusíve ao correspondente do prédio dos
:fundos, quando de eventual construção do
'Prédio da frente. •
Art. 2.° - As ruas de vilas podem ser

consideradas como' área de estacionamento.
Art. 3." - Não é nermítída a construção

de garagem no pavimento aberto em "pí-
lotís", sendo apenas tolerado o estaciona-
mento na forma prevista pelo art. 6.° da
Lei n.O 894, de 22 de agôsto de 195>7,e res-
peitados que sejam o acesso ao "hall ",
às áreas "non aed.ficandí " de qualquer na-
tureza e às de recreações infantil.
Art. 4.° No caso de exístênc'a de gale-

rias obrigatórias para pedestres, a área

da garagem exigída pela Lei n.o 894, de
22 de agôsto de 1957, poderá ser reduzida
da área correspondente à galeria obriga-
tória.
Art. 6.° - Para os efeitos da Lei n.v 894,

de 22 de agôsto de 1957, entende-se como
obra de vulto:
I - Nos edifícios resídencíaís aquela des-

tinada a aumentar o número de unida-
des de habitação ou a 'acrescer a cons-
trução. de tal modo que enquadre a área
resultante nas exigências da Lei n.o 894;
I! - Nos edifícios comerciais e indus-

triais: o acréscimo euja área fôr igualou
superíor aos números estsbeleoíríos r/J,s
tabelas anexas à Lei n.? 894. de 1 a 5.
Parágrafo único. O número de vagas

exígível será em função, respectivamente, do
número de novas unidades de habitação
ou da área de construção acrescida.
Art. 6.° - Nos prédios exclusivamente co-

merciais constituídos de salas e dependên-
cias para escritório, aplicam-se os núme-
ros constantes das tabelas da Lei n,v 894,
de 22 de agôsto de 1957, e referentes à
parte comercial dos !prédios mistos.
Art. 7.° - No tocante às rampas de en-

trada e saída das garagens será observado
o que se segue:
I - Não poderão ter declividade superior

a 2.0%;
I! - Não poderão ter largura inferior a

2,50 m (dois metros e cinqüenta centí-
metros) ;
lI! - As rampas só poderão ser iniciadas

além da faixa "non aedífícandí " frontal;
IV - As áreas de estacionamento com

acesso feito através de passagens ou dos
lotes não poderão ter o seu acesso feito
através !passagens ou galerias internas ao
longo Ido edifício da frente, devendo ser pro-
vidas de entrada totalmente independente;
V - Quando a entrada socíal ou de ser-

viço dos prédios e a dos carros forem co-
muns. deverá ficar preservada uma pas-
sagem independente em nível diferente,
com a largura mínima de 1,20 m (um
metro e vinte centímetros) , observada
sempre a largura mínima da entrada dos
veículos.
Art. 8.° -- 1!:ste decreto entrará em vigor

na data de sua publicação.
Art. 9.° - Fioam revogados o Decreto n.o

14.,1147,de 6 de novembro de 19581
, e demais

disposições em contrário.
lRio de J'aneiro. 30 de junho de 1964:

76.° da República e 5.° do Estado da
Guanabara.
Raphael de Alm,eida Magalhães.
Enaldo Cravo Peixoto.
(Publicado no Diário Oficial de l.0 de
julho de 1964, capa). O

GB - D:DEiPENSADOO PAPEL-TELA NA
APROVAÇAO DE PROJETOS

DECRETO "E" N.o 471 - De 2 de julho
de 1964
O Governador' do Estado da Guanaoa-

ra, rio uso de suas atribuições legais de.
cr~a: '
Art. 1.0 - Para 3. aprovação de projetos

de obras particulares, fica dispensado o
uso do lPa'Pel-tela. permíttndo-se cópias
helíográfícas, utilizando-se sempre as cô-
res convencionais.
Art. 2.0 - 1l:ste decreto entra eu vigor na

data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1984; 76.°

da República de 5.° do Estado da Gua-
nabara.
Raphael de Almeida Magalhães
Enaldo Cravo Peixoto.
(Publicado no Diário Ottcíal de 9/7/1964,
capa). D
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ABSOLUTAMENTE INCOMBUSTfVEL!

perfeito isolamento acústico
No estudo de detalhes de forros

os arquitetos procuram especifi

car. em seus projetos, materiais

duráveis,termoacústicos e incem-

bustiveis. Agora é fácil encontrar

solução para éste problema. o

nôvo Fôrro Metálico Aluferco,

além de absorver ruídos, é durá-

vel e absolutamente INCOMBUS-

TlvEL

: Simplicidade de execução - As vantagens do torro metálico
: desmontável permitem sua utilização em edificios de escritórios.
• construçôes comerciais, hospitais, escolas, fábricas, supermerca-

dos, restaurantes. cinemas, teatros. etc. O Iórro metálico é cons-
tituido de chapas metálicas perfuradas ou não, apoiadas em uma
estrutura secundária. que por sua vez está fixada à estrutura
primária por meio de perfilados especiais. Todo o conjunto é for-
mado por partes metálicas' e, portanto, de grande durabilidade e
totalmente incombustivel. As chapas mêtálicas possibilitam mon-
tagem econômica, racional e limpa, prevendo-se, orqànlcarnen-

, te, o recebimento de aparelhos de iluminação. A visita as insta-
: lações elétricas e de ar condicionado é também facilitada,
;. - - _. -~.- - ............................•..... - - _ .. ---

Proteção e segurança - O torro metálico Aluferco foi projetado
para garantir absoluta proteção contra o fogo e a corrosão Dai
resulta sensivel decréscimo nos prêmios de seguros em relação
a fôrros similares.

-;': Patente depositada sob n,O 158254.

ESPECIFICANDO FÔRRO METÁLICO aluferco
V. S. alcança as s6.@uintes vantagens;

• perfeito isolamento acústico montagem e desmontagem rápidas

• absoluta incombustibilidade o leveza (5 a 7 kg/m2)

• durabilidade ilimitada

• indeformabilidade

GI economia de mão-de-obra e manutenção

• côres a escolher

ALUMíNIO FERRO CONSTRUTORA S.A.
Rua Alvaro Alvim, 31 _16.0 andar. tel.: 22-9991

Rio de Janeiro. Guanabara
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