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Esclarecimentos sobre a segurança contra incêndios na utilização 

de perfis de PVC rígido para forros na construção civil 

 

 

 

 
 

O que é segurança contra incêndio?  
 
    A segurança contra incêndio é um conjunto de medidas para 
prevenção, detecção e combate de um incêndio. Caracteriza-se na educação e 
conscientização das pessoas e medidas de proteção contra incêndio. 
 
 

 



                                                                                                                                
 
    Os objetivos da prevenção são: 
 
✓ Proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de 

incêndio, evacuando essas pessoas o mais rápido possível; 

✓ Dificultar o princípio e a propagação do incêndio; 

✓  Dificultar a propagação inflamação generalizada;  

✓  Segurança estrutural em situação de incêndio; 

✓  Proporcionar meios de controle e extinção do incêndio;  

✓  Dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros; 

✓  Proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco. 

 

 

 

Quais as exigências de segurança contra incêndio no Brasil? 

 
    Atualmente o Brasil possui três documentos com exigências 
que visam melhorar a segurança contra incêndios e um documento em 
desenvolvimento, são eles: 
 
1. ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho; 
 
2. Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo – Instrução 
Técnica Nº10/2018 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento. 
Utilizada como referência em 18 estados; 
 
3. ABNT NBR 16626 – Classificação da reação ao fogo de produtos de construção; 
 
4. Regulamento do INMETRO (aguardando publicação). 



                                                                                                                                
        
No caso do sistema de cobertura das edificações, quais ensaios podem ser 
realizados e quais são as classificações dos materiais?  
 
    Os componentes do revestimento interno da cobertura são 
avaliados quanto a propagação de chama e a densidade de fumaça, conforme figura 
1: 
 

 
Figura 1 – Ensaios realizados em revestimento interno de coberturas. 

 
Os resultados obtidos nos ensaios apresentados acima permitem classificar os 
materiais de acordo com a tabela 1: 
 

Tabela 1 – Classificação de produtos de construção em geral, exceto revestimento 
de piso e produtos de isolamento térmico de tubulações e dutos com seção circular 
de diâmetro externo não superior a 300 mm (ABNT NBR 16626:2017). 

 

 



                                                                                                                                
 
 
O perfil de PVC para forro atende as exigências de segurança contra 
incêndio? 
 
    Sim! A Instrução Técnica Nº. 10/2018 – “Controle de 

materiais de acabamento e de revestimento”, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, 

exige que os materiais utilizados para acabamento e revestimento do teto/forro 

atendam a classe I, II A ou III A. (Não é permitido o uso do material com classe III A 

em cozinhas). As rotas de fuga e saídas de emergência só podem utilizar materiais 

classificados como I ou IIA. Especificamente nas saídas de emergência, os materiais 

de classe IIA deve atender a (Dm ≤ 100).    Estas exigências se aplicam em quaisquer 

edificações com área superior a 750m2 e altura superior a 12m. 

 

    A norma de desempenho ABNT NBR 15575-5 estabelece que 

ambas as superfícies de forros, devem classificar-se como I, IIA ou IIIA. No caso de 

cozinhas, a classificação deve ser IA ou IIA. Estas exigências se aplicam a sistemas 

de coberturas para edificações habitacionais. 

 

          
 

Figura 2 – Perfis de PVC para forros. 

 

    O forro de PVC é classificado como II A (Índice de propagação 

superficial de chama (Ip ≤ 25)* e densidade específica ótica máxima (Dm ≤ 450)), 

em relação aos ensaios de reação ao fogo, atendendo a classificação exigida na 

Instrução Técnica Nº. 10.  

 * - Materiais enquadrados na categoria II, através da NBR 9442, ou que não sofrem 

a ignição no ensaio executado de acordo com a UBC 26-3, podem ser incluídos na 

Classe IIA, dispensando a avaliação através da ASTM E662, desde que sejam 

submetidos especialmente ao ensaio de acordo com a UBC 26-3 e, nos primeiros 



                                                                                                                                
cinco minutos deste ensaio, ocorra o desprendimento de todo o material do 

substrato ou se solte da estrutura que o sustenta e, mesmo nessa condição, o 

material não sofra a ignição. 

    

 Quais as características do perfil de PVC para forro?             
 

    O forro de PVC possui as seguintes características que 

aumentam a segurança contra incêndios: 

✓ é combustível, porém não propaga chama; 

✓ desenvolve pequena quantidade de calor; 

✓ não gera carga térmica que represente contribuição decisiva para a 

ampliação da severidade do fogo; 

✓ é auto extinguível e não há o envolvimento do forro de PVC no incêndio. 

 

    O composto de PVC, utilizado na fabricação de forros, possui 

a temperatura de amolecimento “Vicat” próximo de 80ºC, inclusive a norma possui 

um requisito que exige a temperatura mínima, de amolecimento “Vicat”, que o 

composto deve atender. Ao atingir a temperatura de amolecimento “Vicat”, o 

material começa a amolecer. Não é possível afirmar o tempo que o forro de PVC 

conserva suas características em casos de incêndios. Essa manutenção de 

propriedades e características, dependerá do tempo necessário para que as fontes 

de calor aqueçam os forros, até atingir a temperatura de cerca do 80ºC. Em geral 

os forros são queimados no momento que o incêndio já tomou grandes proporções 

(incêndio generalizado).    

    O forro de PVC possui alta resistência a umidade, não está 

sujeito a cupins ou outras pragas, possui alta resistência a agentes químicos, sendo 

indicado também para instalações que estejam próximas à costa marítima (áreas 

de alta salinidade). O forro de PVC não possui uma contraindicação, seu 

desempenho é mantido em áreas de alta salinidade e umidade. 



                                                                                                                                

Qual a durabilidade do forro de PVC e sua contribuição para 
sustentabilidade?             

    A vida útil sugerida para forros não aderidos é de 8 anos, de 

acordo com a norma de desempenho (ABNT NBR 15575 – Edificações 

Habitacionais — Desempenho - Parte 1: Requisitos Gerais), e o PVC rígido tem 

plenas condições de atender a essa exigência, uma vez que uma de suas 

características é o longo ciclo de vida de suas aplicações. É um produto reciclável e 

utilizado para diversos fins na construção civil, tanto em ambientes comerciais 

como residenciais. 

    O Forro de PVC destinado a reciclagem, pode ser utilizado 

como insumo para produção de outros produtos. Na produção de perfis de PVC 

rígido, não é permitido o uso de compostos de origem desconhecida, bem como 

material reciclado, de acordo com a norma ABNT NBR 14285-1:2014 (Perfis de 

PVC rígido para forros Parte 1- Requisitos).  Entretanto, pode ser utilizado material 

reprocessado, ou seja, refugos do próprio processo. A reciclagem do PVC contribui 

para construção sustentável.  

 
Qual marca de perfil de PVC para forro atende os requisitos da norma?      
 

    O Programa Setorial da Qualidade (PSQ) verifica se os forros 

produzidos e comercializados no Brasil, estão atendendo os requisitos das normas 

técnicas da ABNT. O PSQ pode ser utilizado como ferramenta para aquisição de 

forros de PVC, que atendam a norma ABNT NBR 15285 e apresentam desempenho 

adequado. Recomendamos aos usuários que utilizem forros de empresas 

qualificadas no Programa Setorial da Qualidade (PSQ), cuja lista pode ser verificada 

no site: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=57. 

 
Para quaisquer esclarecimentos, permanecemos à disposição através dos nossos 
meios de contato: telefone (11) 2574-0444 e e-mail: secretaria@afap.org.br. 
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