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Expectativa

Questão 1

O  objetivo  do  referido  artigo  consiste  em mostrar  os  aspectos  que  a  Ingeniería  Estructural  de
Fuego  (IEF)  estabelece  no  sentido  de  revisar,  avaliar,  planejar  [desenhar],  desenvolver  e
melhorar ações para que as construções do México sejam mais resistentes durante uma ação de
incêndio. 

Questão 2

A) Um estudo  concluiu  que  a  explosão  não  foi  a  causa  do  colapso  das  torres  gêmeas,  mas  o
dano que  foi  gerado  pelo  fogo  do combustível  das  duas aeronaves  [o  qual  aponta  que  30%
desse  combustível  foi  consumindo  na  explosão  imediata  ao  impacto;  e  o  restante  foi
consumido num incêndio  intenso  com temperaturas entre  800º  C e 1000º  C].  E  os  prejuízos
apontados foram as perdas humanas e milhões de dólares em danos

B)  O  incêndio  ocorrido  na  Torre  Windsor  em Madri  –  Espanha  ocorreu  no  ano  de  2005.  Esse
incêndio  iniciou  no  piso  21,  depois  se  estendeu para  todos  os  níveis  superiores  do edifício,
durante o período de uma hora e [ao todo] teve uma duração entre 18 a 20 horas, que gerou
colapsos de placas [azulejos, tijolos] acima do nível  17, após estudo concluiu-se que, devido
os danos causados ao edifício, não era mais possível sua reparação, portanto, foi decidido por
sua demolição na totalidade. 

Questão 3

Pode-se  especificar  itens  sobre  a  prevenção  e  combate  a  incêndios:  1)  Salvar  a  vida  dos
ocupantes;  2)  Proteger  as  vidas  dos  serviços  de  emergência;  3)  Proteger  a  integridade  do
edifício; 4) Salvar as edificações adjacentes.

Questão 4

A) A ISF rompe com os paradigmas no momento em que se desenvolve como uma multidisciplina,
que avalia as estrategias necessárias para garantir a segurança das edificações sob a ação do
fogo  ao  brindar  uma  proteção  passiva  (que  não  requer  energização)  e  ativa  (energização
necessária). 

B) De acordo com o Instituto de Ingenieros de Fuego do Reino Unido, a ISF incorpora para si a
definição  e  a  aplicação  de  ciências  e  princípios  de  engenharia,  códigos  e  entendimentos
[juízo]  de  especialistas;  com base  no  entendimento  de  fenômenos,  efeito,  e  segurança  dos
usuários e imóveis perante uma ação de incêndio [fogo].

Questão 5

A  Engenharia  Estrutural  de  Incêndio  [Fogo]  (…)  baseia-se  nas  provas  padrões  [estândar]  de
resistência  a  altas  temperaturas  com  o  fim  de  obter  valores  específicos  de  resistência  e
comportamentos não lineares dos sistemas estruturais. (…) Desta pesquisa pode-se concluir que:
1. Os  muretes  de  alvenaria  [mampostería]  experimentaram  uma  redução  na  resistência  a
compressão  entre  9%  a  83%  para  as  categorias  de  400°C  a  800°C.  2. No  comportamento  da
relação  do  esforço  deformação  observou-se  uma  degradação  do  módulo  elástico  entre  33%  a
98%  na  categoria  de  200°C  a  800°C.  3. As  falhas  principais  nos  materiais  a  temperatura
ambiente  foram  uma  combinação  de  cortante  cônico  e  grandes  fendas  horizontais.  4. Os
materiais aquecidos e comprovados [provados]  sobre os 200°C se caracterizaram por falhas de
fenda  diagonal.  5. Apresentaram-se  fenômenos  como  o  [desmoronamento]  moderadamente
explosivo  em  muretes  expostos  acima  dos  400°C,  assim  como  expansões  crescentes  com  a
temperatura.  (…)  O  resultado  mais  importante  da  aplicação  das  provas  de  resistência  e
comportamento dos materiais  submetidos  a  altas  temperaturas  é  prover  ferramentas de projeto
[desenho] e critério para os engenheiros projetistas e agregar uma ação de desenho que ofertará
segurança,  proteção  e controle  na probabilidade da ocorrência  de um incêndio  nas  edificações
nacionais.
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