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Abstract: The science of fire has been relegated in Brazil to a 
secondary role, with very few exceptions, lacking 
appropriate studies, research  laboratories and even 
important actions in order to comply with standards which 
are only now under effect, after decades of discussions. In 
2012 the Fire Department of the State of Paraná approved 
its Fire Code and related rules. In July 2013 the reviewed 
Brazilian Standard NBR 15575 went into effect also 
emphasizing the performance of materials and systems 
under fire (resistance and reaction), as well as their acoustic 
characteristics. There exist nowadays in Brazil only two fire 
laboratories, one of them being inactive. Considering the 
lack of infrastructure in the country to fulfill these standards 
and a general cultural problem that inhibits appropriate 
treatment of issues related to fire, it is absolutely necessary 
that professionals and technical institutions begin to react 
and focus much more seriously on this matter. Activities 
such as training people, installing laboratories and research 
centers and, very especially, establishing a new way of 
acting in face of fire and noise restraints, must receive 
growing attention for the country to be able to follow the 
new rules and make its products competitive with those of 
other countries, especially when it comes to civil 
engineering materials and systems. Focus is given in this 
paper to power substations aiming at better design and 
overall performance, showing also a brief review of the 
acoustic and fire developments applied to civil construction 
in Brazil. 

Keywords: Fire, acoustics, standards, performance of 
building systems. 

Resumo: A ciência do fogo tem sido relegada a plano 
secundário no Brasil, com pouquíssimas exceções, 
relativamente ao seu estudo, instituições a ele dedicadas, 
pesquisas na área e mesmo normas e regulamentos. Em 
2012 o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná instituiu o 
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 
regulamentado por Normas de Procedimento Técnico (NPT). 
Em julho de 2013 entrou em vigor a NBR 15575 – Edifícios 
Habitacionais - Desempenho, a qual exige a verificação do 
comportamento de materiais e sistemas construtivos 
quanto à resistência e reação ao fogo, tratando também da 
parte acústica do problema. Existem atualmente no Brasil 
dois laboratórios de fogo, sendo que somente um deles 
opera. Considerando-se a carência de infraestrutura para 
atendimento a tais normativas, somada à falta de cultura 
técnica quanto ao tema fogo e análises de ruídos, faz-se 
mister que com urgência se preencha essa lacuna no meio 
técnico nacional. Treinamento de pessoal, instalações 
adequadas para ensaios, centros de pesquisa e 
principalmente conscientização quanto às novas exigências 
terão que se materializar rapidamente, para que o Brasil 
cumpra suas próprias regras e consiga competir com 
produtos e processos da construção civil de centros mais 
desenvolvidos. Ênfase é dada neste trabalho a subestações 
de energia, buscando promover melhores projetos e 
desempenho adequado e apresentando uma breve revisão 
sobre o desenvolvimento das áreas de acústica e fogo 
aplicadas à construção civil no Brasil. 

Palavras-Chave: Fogo, acústica, normas, desempenho de 
sistemas construtivos. 

1 Introdução 

Em novembro de 2009, o Ministério das Cidades oficializou 
as "Diretrizes para Avaliação Técnica de Produtos - Diretriz 
SINAT”, que na sua estrutura remete a determinação ou 
verificação de um sistema construtivo a uma Instituição 
Técnica Avaliadora (ITA). O documento de avaliação técnica 
conhecido por DATec fornecido pela ITA tem por objetivo 
caracterizar o sistema construtivo, bem como avaliar se o 
desempenho está em conformidade com a NBR-15575 - 
Edifícios habitacionais – Desempenho[1]. Apesar do título da 
norma enfocar edifícios de habitação, o seu conceito pode e 
deve ser aplicado também a outras obras, como as 
subestações de energia que, a propósito, têm em seus 
projetos edifícios que se assemelham muito a habitações. 
Salientem-se ainda as exigências emanadas do Corpo de 
Bombeiros, neste caso específicas ao projeto em questão. 

O Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (SiNAT) é uma 
parte do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat (PBQP-H) implantado pelo Ministério das Cidades 
para elevar o patamar de qualidade da construção civil no 
Brasil.  

Atualmente, as empresas que necessitam obter um 
documento DATec de um produto ou sistema inovador, no 
âmbito do SINAT, contam somente com sete laboratórios 
denominados ITA, dentre eles o Instituto de Tecnologia para 
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o Desenvolvimento (LACTEC), para atestar conformidade 
com as normas. 

2 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat – PBQP-H 

O PBQP-H é um instrumento do governo federal para 
cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil 
quando da assinatura da Carta de Istambul (Conferência do 
Habitat II/1996). PBQP-H foi instituído no Brasil em 1998, 
pela Portaria Ministerial 134 (Planejamento e Orçamento), 
com o seguinte objetivo básico: “Apoiar o esforço brasileiro 
de modernidade e promover a qualidade e produtividade do 
setor da construção habitacional, com vistas a aumentar a 
competitividade de bens e serviços por ele produzidos”.  

A busca por esses objetivos envolve um conjunto de ações, 
dentre as quais se destacam: avaliação da conformidade de 
empresas de serviços e obras, melhoria da qualidade de 
materiais, formação e requalificação de mão-de-obra, 
normalização técnica, capacitação de laboratórios, avaliação 
de tecnologias inovadoras, informação ao consumidor e 
promoção da comunicação entre os setores envolvidos. O 
objetivo, em longo prazo, é criar um ambiente de isonomia 
competitiva, que propicie soluções mais baratas e de melhor 
qualidade para a redução do déficit habitacional no país, 
atendendo, em especial, a produção habitacional de 
interesse social. 

O PBQP-H integra-se à Secretaria Nacional de Habitação, do 
Ministério das Cidades, e está formalmente inserido como 
um dos programas do Plano Plurianual. A Figura 1 
representa sua estrutura. 

 
Figura 1: Estrutura da Secretaria Nacional da Habitação.  

De forma resumida, o Sistema de Avaliação da 
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC) tem 
como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão 
da qualidade das empresas de serviços e obras, 
considerando as características específicas da atuação 
dessas empresas no setor da construção civil, e baseando-se 
na série de normas ISO 9000. O Sistema de Qualificação de 
Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMAC)  
se propõe a transformar, em parceria com o setor privado, a 
não-conformidade técnica de materiais e componentes da 
construção civil por meio de Programas Setoriais da 
Qualidade (PSQ’s). A fiscalização se dá pela própria cadeia 
produtiva. O programa PBQP-H propõe incentivar 
capacitação tecnológica das empresas que desejam produzir 

em conformidade com as normas técnicas, e combater a 
não-conformidade sistemática, visando à melhoria da 
qualidade na produção habitacional. O SINAT é responsável 
por suprir, provisoriamente, lacunas da normalização 
técnica prescritiva, ou seja, para avaliar produtos não 
abrangidos por normas técnicas prescritivas. Aplica-se, 
portanto, a sistemas inovadores. 

O escopo do SINAT pode ser sintetizado na harmonização de 
procedimentos para a avaliação de novos produtos para a 
construção, quando não existem normas técnicas 
prescritivas específicas aplicáveis ao produto. A 
harmonização de procedimentos é necessária para 
assegurar que todos os aspectos relevantes ao 
comportamento em uso de um produto de construção 
sejam considerados no processo de avaliação, considerando 
uma convergência de resultados da avaliação de um mesmo 
produto, quando submetido a processos de avaliação por 
instituições avaliadoras distintas. 

A Caixa Econômica Federal (CEF) é um dos órgãos que 
exigem das empresas do ramo de construção civil e 
construção pesada a certificação do PBQP-H para a 
liberação de recursos federais.  Atua como principal agente 
operador dos recursos do Ministério das Cidades. Para 
empresas construtoras aprovarem projetos que utilizam 
sistemas construtivos inovadores junto à CEF, no intuito de 
participarem do programa “Minha Casa Minha Vida”, é 
necessária a apresentação do DATec comprovando o 
desempenho de tal sistema tal qual prescreve a NBR 15575. 

3 NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho 

Após anos de revisão e debates, está em vigor, desde 19 de 
julho de 2013, a Norma de Desempenho (NBR 15575:2013 - 
Edificações Habitacionais - Desempenho), publicada em 
fevereiro deste ano pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) (Piniweb, 2013) [2]. A primeira versão da 
norma, datada de 2008, impôs severas dificuldades aos 
construtores, projetistas e à indústria de materiais de se 
adequarem aos requisitos apresentados no documento, 
muitos deles inéditos à época. Em conjunto, as principais 
entidades da indústria da construção conseguiram estender 
o prazo de exigibilidade da NBR 15575 –  período em que os 
comitês técnicos reavaliaram as lacunas da norma e 
atualizaram as metodologias de avaliação de desempenho, e 
os fabricantes se mobilizaram para adequar seus produtos e 
processos de fabricação às exigências.  

O texto da norma é abrangente e dividido em seis partes e, 
de modo geral, compreende a verificação do desempenho 
de sistemas construtivos do ponto de vista estrutural, 
desempenho térmico, desempenho acústico, estanqueidade 
à agua e ao ar, além do desempenho frente ao fogo, 
mediante ensaios laboratoriais, simulações computacionais 
e medições in loco. 

A edificação deve reunir características que atendam às 
exigências de desempenho nos padrões mínimos 
estabelecidos pela norma, como por exemplo, níveis 
mínimos de iluminância (natural e artificial): quando 
utilizada luz artificial, o iluminamento deve ser maior ou 
igual a 100 lux em salas de estar, cozinhas e dormitórios. As 
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instalações elétricas devem privilegiar a adoção de soluções 
que minimizem o consumo de energia, entre elas a 
utilização de iluminação e ventilação naturais e de sistemas 
de aquecimento baseados em energias alternativas.  

O texto não muda a forma de projetar e construir estruturas 
convencionais, que continuarão seguindo as prescrições das 
normas específicas existentes. Para novos materiais e 
sistemas construtivos, que ainda não possuem normas 
brasileiras específicas de projeto estrutural, o novo texto 
permite adotar critérios de estabilidade e segurança 
estrutural por meio de cálculos, modelos e ensaios. 
Conforme comentado anteriormente, tal processo de 
avaliação da conformidade com a norma deve passar pelo 
aval de uma ITA. 

Dentre os requisitos mais importantes, destacam-se os 
referentes à segurança contra incêndio e ao desempenho 
acústico. No que se refere à isolação a ruídos aéreos de 
fachadas, existem três situações a serem consideradas: 
locais pouco ruidosos, locais muito ruidosos e situação 
intermediária. Com relação aos ruídos permitidos na 
edificação, a norma traz tabela com valores indicativos de 
isolação acústica. O novo texto é mais rigoroso no que tange 
à isolação entre unidades autônomas.  

Referente à segurança contra incêndio, os requisitos mais 
críticos sãos os que tratam da reação ao fogo dos materiais 
de revestimento e acabamento e da resistência ao fogo do 
sistema construtivo. Nesse último item, a norma determina 
que a resistência ao fogo da estrutura atenda às exigências 
da NBR 14432:2000 [3], considerando um valor mínimo de 
30 minutos. 

Aliado às novas exigências da norma de desempenho para 
sistemas construtivos, que devem ser atendidas em 
especificações de projetos, está o Código de Segurança 
contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do Paraná. 

4 Código de Segurança e Proteção contra Incêndio e 
Pânico do Corpo de Bombeiros do Paraná 

As corporações brasileiras dos Corpos de Bombeiros têm se 
movimentado no sentido de discutir e aprovar códigos 
relativos à segurança contra incêndio. Em alguns estados 
essa regulamentação já se encontra em vigor há algum 
tempo e em constante atualização das exigências ao passo 
da tecnologia, como os casos dos Corpos de Bombeiros de 
São Paulo e Minas Gerais, sendo que neste mister busca-se 
uma homogeneização nacional para breve.  

A Portaria do Comando do Corpo de Bombeiros nº 002/11 
instituiu o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
(CSCIP)[4] no âmbito do Corpo de Bombeiros da PMPR, 
dispondo sobre as medidas de segurança contra incêndio 
nas edificações e áreas de risco, com os objetivos previstos 
em seu art. 2°, conforme segue: 

 
Artigo 2º - Os objetivos deste Código são: 
I - proteger a vida dos ocupantes das edificações e 
áreas de risco, em caso de incêndio; 
II - dificultar a propagação do incêndio, reduzindo 
danos ao meio ambiente e ao patrimônio; 

III - proporcionar meios de controle e extinção do 
incêndio; 
IV - dar condições de acesso para as operações do 
Corpo de Bombeiros; 
V - proporcionar a continuidade dos serviços nas 
edificações e áreas de risco.  

O CSCIP é regulamentado pelas Normas de Procedimento 
Técnico – NPT, que constituem um referencial normativo 
para a elaboração dos Planos de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico (PSCIP), compostas por um conjunto de 40 NPT’s, 
que estabelecem os critérios para dimensionamento das 
medidas de segurança, sejam elas ativas ou passivas. 

Dentre as NPT’s e no escopo deste trabalho destaca-se a 
NPT 37 que estabelece as medidas de segurança contra 
incêndio em subestações elétricas refrigeradas a óleo e a 
seco. Ao estabelecer os requisitos básicos para as 
edificações, a norma prevê que os ambientes da casa de 
controle e das edificações de apoio operacional devem ser 
protegidos contra risco de incêndio de acordo com sua área. 

Um dos requisitos a serem atendidos é a segurança passiva 
das edificações, por meio da adoção de sistemas 
construtivos que atendam aos critérios de segurança 
estrutural de resistência ao fogo, bem como pelo emprego 
de materiais de acabamento e revestimento que atendam 
às condições de reação ao fogo, itens estes descritos na NPT 
08 – Resistência ao fogo dos elementos de construção e NPT 
10 – Controle de materiais de acabamento e de 
revestimento. 

A NPT 08 estabelece as condições a serem atendidas pelos 
elementos estruturais e de compartimentação que integram 
as edificações, quanto aos Tempos Requeridos de 
Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação de 
incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo 
suficiente para possibilitar o cumprimento dos objetivos 
descritos no CSCIP.A NPT 08 estabelece que é necessária, 
para se comprovar o TRRF, a execução de ensaios 
específicos de resistência ao fogo em laboratórios, bem 
como o atendimento a tabelas elaboradas a partir de 
resultados obtidos nesses ensaios de resistência ao fogo. Os 
ensaios devem ser realizados em laboratórios reconhecidos, 
de acordo com as normas técnicas nacionais ou, na ausência 
delas, de acordo com normas ou especificações estrangeiras 
internacionalmente reconhecidas. 

Percebe-se a preocupação do Corpo de Bombeiros do 
Paraná ao editar essa norma, com a segurança de seus 
usuários frente a situações de fogo, prevendo que: 

5.9.2 As propriedades térmicas e o desempenho dos 
materiais de revestimento contra o fogo quanto à 
aderência, combustibilidade, fissuras, toxidade, erosão, 
corrosão, deflexão, impacto, compressão, densidade e 
outras propriedades necessárias para garantir o 
desempenho e durabilidade dos materiais devem ser 
determinados por ensaios realizados em laboratório 
nacional ou estrangeiro reconhecido 
internacionalmente, de acordo com norma técnica 
nacional ou, na ausência desta, de acordo com norma 
estrangeira reconhecida internacionalmente. (grifo dos 
autores) 
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A NPT 10 estabelece as condições a serem atendidas pelos 
materiais de acabamento e de revestimento empregados 
nas edificações, para que, na ocorrência de incêndio, 
restrinjam a propagação de fogo e o desenvolvimento de 
fumaça, atendendo ao previsto no CSCIP. 

Considera-se material de revestimento, todo material ou 
conjunto de materiais empregados nas superfícies dos 
elementos construtivos das edificações, tanto nos 
ambientes internos como nos externos, com finalidades de 
atribuir características estéticas, de conforto, de 
durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento 
os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos 
estruturais. 

Os materiais de acabamento podem ser considerados todo 
material ou conjunto de materiais utilizados em arremates 
entre elementos construtivos (rodapés, mata-juntas, golas 
etc.). O Controle de Materiais de Acabamento e 
Revestimento (CMAR) empregados nas edificações destina-
se a estabelecer padrões para o não surgimento de 
condições propícias ao crescimento e à propagação de 
incêndios, bem como da geração de fumaça. Deve ser 
exigido o CMAR, em razão da ocupação da edificação e em 
função da posição dos materiais de acabamento, materiais 
de revestimento e materiais termo-acústicos, sobretudo em 
pisos, paredes, divisórias, tetos, forros e coberturas. 

5   Ensaios de resistência e reação ao fogo 

A seguir são apresentados os ensaios de resistência ao fogo 
e os ensaios de reação ao fogo. 

5.1     Ensaios de resistência ao fogo 

Os ensaios de resistência ao fogo devem ser realizados em 
fornos específicos, atendendo aos critérios de aquecimento, 
segundo a curva temperatura-tempo prevista nas normas 
técnicas. A norma técnica internacional de curva 
temperatura-tempo é a ISO 834:1999 [5]. Entretanto, cada 
país tem sua própria norma, podendo-se citar como 
exemplo a ASTM E 119:2000 [6] dos Estados Unidos e a BS 
476 da Inglaterra.  No Brasil a NBR 6479, NBR 10636 e NBR 
5628 adotaram a curva tempo-temperatura da norma ISO 
834, assim como na Europa por meio da EN1363-1:1999 [7], 
que é a norma europeia de ensaios de resistência ao fogo 
dos elementos da construção. A Figura 2 apresenta as 
curvas ISO e ASTM.  

Em linhas gerais os fornos para ensaios de resistência ao 
fogo devem aferir o desempenho de paredes, pavimentos, 
colunas e outros elementos de construção, quando expostos 
a condições de incêndio, para garantir a segurança do 
público e de estruturas vizinhas (Lago, 2013) [8]. Os fornos 
podem ser do tipo horizontal, vertical e combinado. 

O forno horizontal (Figura 3) possui condição de avaliar a 
resistência ao fogo de uma construção de montagem 
horizontal, coluna ou suporte, e proporciona um método 
para quantificar a capacidade de um material suportar a 
exposição à elevada temperatura. Isso é feito mediante a 
avaliação de um número de elementos de desempenho, tais 

como a capacidade de suporte de carga, a capacidade de 
fornecer contenção ao fogo e o coeficiente de transmissão 
térmica dos materiais e sistemas. 

 

 
Figura 2: Curvas padronizadas de temperatura-tempo. 

Fonte: www.scielo.br. 

 

 
Figura 3: Forno horizontal. 

Fonte: Catálogo Fire Testing Technology (FTT). 

O forno de resistência ao fogo vertical (Figura 4) fornece um 
método para quantificar a capacidade de produtos e 
materiais, em uma linha vertical de orientação, para 
suportar a exposição a elevadas temperaturas. Esse forno 
pode ser utilizado para avaliação da resistência ao fogo de 
produtos como paredes, portas, dampers e demais 
elementos construtivos. As aferições são feitas mediante 
avaliação de uma série de funções, incluindo a capacidade 
de suporte de carga, a contenção de fogo e o coeficiente de 
transmissão térmica do que está sendo testado. 

O forno combinado (Figura 5), como o próprio nome sugere, 
é uma combinação das possibilidades de aferição de um 
forno horizontal e de um forno vertical, seja para as 
condições de carga, seja para as condições de ação do fogo 
nas diversas estruturas e materiais. 
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Figura 4: Forno vertical. 

Fonte: Catálogo Fire Testing Technology (FTT). 

5.2     Ensaios de reação ao fogo 

Da mesma forma como há ensaios de resistência ao fogo, há 
ensaios de reação ao fogo em condições específicas e que 
permitem avaliar o comportamento de materiais de 
acabamento e revestimento. 

O ensaio de combustibilidade é aplicado a materiais de 
construção, excluindo pavimentos expostos à ação térmica 
por uma única chama, nos termos da EN 13823:2010 [9]. 
Esse ensaio consiste na montagem da amostra numa base 
que está posicionada numa armação sob ação do fogo, 
sendo que as taxas de liberação de calor e fumaça são 
calculadas e as características físicas avaliadas por meio de 
parâmetros quantificados na observação. 

O método do painel radiante avalia o fluxo radiante crítico 
abaixo do qual não se propagaram chamas sobre a 
superfície horizontal de uma amostra. O sistema de medição 
de fumaça é realizado com base na norma NBR 9442:1998 
[10], sendo montado sobre um quadro isolado. 

O ensaio de ignitabilidade é baseado na EN 11925-2:2010 
[11], determinando a condição de ignição de produtos de 
construção na orientação vertical, quando submetidos à 
ação da chama. O equipamento de aferição consiste numa 
câmara de combustão com grandes portas dianteiras e 
laterais para fácil acesso, um conjunto queimador 
amplamente ajustável, um suporte capaz de abrigar os 
corpos de prova com até 60 mm de espessura, além de 
sistema de aferição. 

Os ensaios de combustão podem ser realizados com o uso 
de um calorímetro, nos termos da ISO 1182:2010 [12], 
aferindo as condições de combustão dos materiais sob a 
ação do fogo, determinando a liberação total máxima de 
calor de um produto quando queimando completamente. O 
ensaio consiste em um corpo de prova conhecido, que é 
queimado em condições padronizadas, volume constante, 
numa atmosfera de oxigênio, no calorímetro calibrado. A 
combustão é determinada com base no aumento de 
temperatura medido, considerando as perdas de calor. 

O ensaio de densidade de fumaça é utilizado para 
determinar a fumaça gerada pelos materiais sólidos em 

conjuntos montados na orientação vertical dentro de uma 
câmara fechada. O ensaio afere a densidade óptica 
específica de fumaça gerada por um material 
essencialmente plano, sendo exposto a uma fonte de calor 
radiante de 25kW/m², numa câmara fechada, com ou sem o 
uso de uma chama piloto. O ensaio deve atender aos 
critérios da norma ASTM E 662:2013 [13]. Saliente-se que há 
atualmente no Brasil carência de normalização, o que 
implica a referência a normas estrangeiras, principalmente 
americanas e europeias. 

6   Divergências normativas 

Considerando os tipos de subestações de energia e focando 
na subestação abrigada, ao se adotarem os critérios 
previstos nos CSCIP, o TRRF é definido em função da 
classificação da edificação, nos termos da Tabela 01 do 
CSCIP, em que uma subestação do tipo abrigada é 
classificada como M-3. Desta forma, nos termos da NPT 08, 
o TRRF para uma edificação térrea é de 90 minutos, sendo 
que o Anexo B da NPT 08 apresenta a Tabela de Resistência 
ao Fogo para Alvenarias. 

Por sua vez, a NBR 13231:2005 [14] prescreve o tempo de 
resistência ao fogo de diversos elementos construtivos em 2 
horas (120 minutos.). Da mesma forma, a concessionária 
local de energia no Paraná adota como padrão em suas 
edificações que atendem subestações elétricas e mesmo 
paredes corta-fogo, o tempo de 4 horas.  

A NBR 15200:2012 [15] define as dimensões de lajes, pilares 
e vigas, bem como cobrimento para se atingir determinado 
tempo, conforme a Tabela 1. 
 
Tabela 1: Dimensões mínimas para lajes apoiadas em vigas. 

 

Constata-se que a previsão normativa limita-se ao TRRF de 
120 minutos, totalmente divergente do praticado pelo 
Corpo de Bombeiros e pela concessionária local. Frisa-se 
que o aumento nas dimensões caracteriza-se 
necessariamente num aumento de tempo de resistência ao 
fogo, pois a temperatura diminui nas regiões próximas ao 
centro da seção transversal. Quanto maior a seção 
transversal, tanto maior será o núcleo frio. Quanto mais 
afastada estiver a armadura da face exposta ao calor, menor 
será sua temperatura. É falsa a ideia de que o cobrimento 
da armadura é fundamental para protegê-la do calor, uma 
vez que o concreto não é um isolante ideal. A temperatura 
da armadura depende da sua posição (indiretamente do 
cobrimento) e das dimensões da seção transversal do 
elemento de concreto. 
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7   Projeto de subestações abrigadas 

A exigência que obriga as construtoras a erguer prédios com 
mais conforto, segurança e durabilidade vale apenas para os 
projetos protocolados nas prefeituras a partir de 19 de julho 
de 2013. Na prática, estão excluídos os imóveis prontos, em 
construção e mesmo os projetos a serem lançados que já 
tenham sido protocolados nos órgãos de aprovação 
municipais antes da entrada em vigor do documento. 
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, todos os 
produtos colocados no mercado têm que estar de acordo 
com as normas brasileiras. Se não houver cumprimento, o 
consumidor poderá reclamar na Justiça ou no PROCON 
(Téchne, 2013) [16]. A norma NBR 15575 define as 
responsabilidades dos diversos atores da cadeia produtiva, 
como projetistas, construtoras, fornecedores ou mesmo do 
condomínio, se a manutenção for feita de maneira 
inadequada. Portanto a construtora também poderá usar a 
norma para se defender em possível processo judicial. 

Apesar da norma se aplicar a edificações habitacionais, é 
importante avaliar quais as implicações quanto a obras 
industriais inseridas em meios residenciais como, por 
exemplo, as subestações abrigadas. O documento, 
considerado um marco no setor de construção civil, institui 
níveis mínimos de qualidade em diversos quesitos (Folha de 
São Paulo UOL, 2013) [17]. Na acústica é definido um nível 
máximo de ruído em caso de imóveis em "condições 
normais". Próximo a estádios, linhas de trem ou aeroportos, 
onde há sons mais altos, o incorporador será obrigado a 
medir o barulho na área do imóvel e criar medidas 
específicas de isolamento.  

Para que não haja restrições na implantação de subestações 
abrigadas próximas a zonas residenciais, é necessário 
especificar sistemas construtivos adequados de modo a não 
alterar o nível de ruído da região.  

Além das questões relacionadas a acústica, deve-se observar 
também o atendimento às normas relativas à segurança 
contra incêndio quanto ao Tempo Requerido de Resistência 
ao Fogo (TRRF) dos elementos construtivos projetados. 

8   Projeto de subestações convencionais 

Em obras de subestações convencionais, ainda bem mais 
comuns do que as abrigadas, o problema principal diz 
respeito à questão de eventual incêndio do transformador 
de potência. Há exigência da concessionária para que 
paredes corta-fogo de grande porte, em vista do tamanho 
do equipamento (alguns metros de altura), isolem cada 
transformador. Caso o sinistro ocorra, os contíguos não 
seriam diretamente afetados pelo tempo mínimo de quatro 
(4) horas, dado este que, apesar do uso corrente, carece de 
comprovação. Conforme observado para o caso das 
abrigadas, também para as convencionais permanece a 
divergência normativa. 

Sem dúvida, há neste particular a necessidade de validação 
experimental e de modelagem computacional do problema. 
Saliente-se ainda o custo e o prazo de execução desse tipo 
de estrutura passiva de resistência ao fogo nas subestações 
de energia convencionais, que, mediante a devida análise e 

conclusões, poderia ser reduzido. Além disso, a proteção 
ativa contra incêndio também passa a fazer parte dos 
projetos, contrariamente ao que havia em passado recente. 

A questão acústica, analogamente, merece consideração 
conforme a nova normatização prescreve, e pode demandar 
soluções similares ao caso das subestações abrigadas. 
Situações de ruídos de transformadores, mesmo que de 
baixa intensidade mas contínuos, têm se destacado como 
nocivos aos vizinhos de subestações e merecem estudo para 
atenuação adequada, reduzindo-os para níveis aceitáveis.  

9   Conclusões 

Com o advento das novas normas, quer da ABNT, quer do 
Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, os projetos de 
edificações devem se adequar às exigências. No momento a 
NBR 15575 refere-se a edificações habitacionais, e as NPT’s 
a outras instalações também. Juntando-se essas 
especificações de desempenho, tanto dos materiais quanto 
dos processos construtivos envolvidos, conclui-se que 
finalmente foi instalada no país a cultura da eficiência, da 
qualidade e do desempenho, que do ponto de vista do fogo 
e da acústica foram aqui sumariamente descritos. O fato de 
se ter enfocado neste trabalho os temas acústica e fogo não 
significa que há relação direta entre eles, pois são dois 
assuntos distintos. Ambos os temas são carentes de 
conhecimento e experiência em esfera nacional e exigidos 
pela nova norma de desempenho. Para as novas obras, quer 
habitacionais, quer industriais, comerciais ou de 
subestações de energia, passam a valer esses conceitos, que 
precisam estar embutidos nos projetos para que as 
instalações cumpram adequadamente os seus papéis. 

Trata-se na verdade de uma quebra de paradigma, devendo 
problemas de resistência e reação ao fogo e de ruídos ser 
considerados nas obras de agora em diante, tanto quanto 
questões estruturais e de acabamento, essas comumente 
aceitas pela comunidade técnica nacional. Profissionais que 
atuem nas áreas de fogo e de acústica precisam de 
treinamento. Laboratórios de ensaios qualificados deverão 
se aperfeiçoar e se expandir e órgãos fiscalizadores 
precisarão atuar com rigor, tendo sempre em vista a 
necessidade do Brasil melhorar seus ambientes construídos 
e competir em pé de igualdade com outros países mais 
avançados. 
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