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 Resistência ao fogo

DIRETIVA DOS PRODUTOS DA
CONSTRUÇÃO (DPC)
A DPC visa promover a remoção das barreiras técnicas existentes à
livre circulação dos produtos da construção;
Não se aplica diretamente aos próprios produtos mas às obras nas
quais estes são incorporados;

Objetivos
e
aplicação da DPC

Uma das seis exigências essenciais da DPC refere-se à segurança ao
incêndio aplicável à conceção e construção das obras se estas
estiverem sujeitas a regulamentação que contenha esta exigência;
Prevê a eventual necessidade de estabelecer classes para as
exigências essenciais das obras e para o desempenho dos produtos
para ter em consideração diferenças de exigências nos vários países;
O Documento Interpretativo n.º 2 (Segurança em caso de Incêndio)
teve como objetivo desenvolver de um modo concreto uma ligação
entre as exigências essenciais das obras e as caraterísticas de
desempenho dos produtos da construção, identifica 3 níveis de
exposição para ações térmicas: pequena fonte de ignição, objetos
isolados em combustão e fogo generalizado.

OBJETIVO DOS ENSAIOS DE REAÇÃO AO
FOGO
Ensaios destinados à avaliação da contribuição dos materiais nas fases inicial e de
desenvolvimento do incêndio ("ensaios de reação ao fogo").




Propriedades avaliadas nos
ensaios de reação ao fogo






Facilidade de ignição
Desenvolvimento da combustão do produto (com ou
sem chama, velocidade e extensão da propagação
superficial ou perfuração, ...)
Libertação de calor (taxa e total)
Libertação de fumos ou de produtos voláteis
(opacidade,
toxicidade
e,
eventualmente,
corrosividade);
Libertação de gotas ou de partículas inflamadas.

PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO

«Produtos de
construção»

•

Os materiais de construção

•

Os elementos da construção e

•

Os componentes isolados ou em módulos de sistemas pré-fabricados
ou instalações

Permitir que as obras obedeçam às exigências essenciais.
Os produtos destinam-se a serem incorporados de forma
permanente nessas obras e a serem como tal colocados no
mercado.

TIPOS DE ENSAIOS DE REAÇÃO AO FOGO
Com vista à representatividade em relação a utilização final e condições de aplicação, o Fire
Regulators Group (FRG) definiu um cenário de referência e um método de ensaio de referência
(ISO 9705: Room Corner Test).

Método de referência (escala real)

Métodos

Métodos de ensaio correntes (escalas intermédia ou reduzida)

Ação da pequena chama: EN ISO 11925-2;

Os 3 níveis de exposição
térmica da DI n.º 2

Efeito de um objeto isolado em combustão (SBI): EN 13823;
Fogo generalizado: EN ISO 1182 (Forno ISO), EN ISO 1716
(Bomba calorimétrica).

DIFICULDADES EVIDENCIADAS PELO SEH
Algumas dificuldades iniciais

Verificou-se

a

necessidade

de

adaptar

os

métodos

de

ensaio

e/ou o sistema de classificação justificando-se essa necessidade por:


produtos envolvidos no incêndio em cenários de referência diferentes dos
inicialmente assumidos (cabos eléctricos,…)



“particularidades” de certos produtos (isolantes tubagens,…)



produtos/sistemas abrangidos por exigências regulamentares nacionais específicas,
...(painéis sanduíche, fachadas ventiladas, ETICS)

ENSAIO DE INCOMBUSTIBILIDADE (Forno
ISO): EN ISO 1182
Neste ensaio, em que um provete de um produto homogéneo ou
de um componente substancial de um heterogéneo é sujeito a
temperaturas da ordem dos 750 oC, determina-se:
 Subida de temperatura, ∆T (devida à degradação térmica do
provete)
 Perda de massa, ∆m, sofrida pelo provete durante o ensaio
 Duração das inflamações persistentes, tf (as inflamações que
apresentem uma duração inferior a 5 s são consideradas não
persistentes tf= 0)

O ensaio visa comprovar a insignificante produção de calor e
chama.

Necessário para as
classes

A1 A1fl A1L
A2 A1fl A2L

ENSAIO NA BOMBA CALORIMÉTRICA: EN
ISO 1716
Neste ensaio determina-se o poder calorífico superior (PCS) do produto
O ensaio visa comprovar, em conjunto com o forno ISO, a contribuição nula ou insignificante
do produto para o incêndio, nomeadamente numa situação de incêndio generalizada.

Necessário
para as
seguintes
classes
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A1 A1fl A1L
A2 A1fl A2L

ENSAIO DO OBJECTO ISOLADO EM
COMBUSTÃO (Single Burning Item)
EN 13823 (SBI)
FIGRA (Fire Growth Rate/taxa de desenvolvimento do fogo);
SMOGRA (Smoke Growth Rate/taxa de desenvolvimento de fumo);

O que é
avaliado

Determinação do calor total libertado (THR600s) e da produção total de fumo
(TSP600s) num período definido de 600 s;
Determinação da propagação lateral da chama (LFS);
Registo da ocorrência de queda de gotas e partículas inflamadas (ou de
deformações excessivas inflamadas da superfície de provete)e da duração das
respetivas inflamações.

ENSAIO DO OBJECTO ISOLADO EM
COMBUSTÃO (Single Burning Item)
EN 13823 (SBI)

Necessário para as
classes

A1, A2, B, C e D
A1L, A2L, BL, CL e DL

A determinação dos índices FIGRA e THR600 tem como base a medição e o registo em contínuo de
vários parâmetros, nomeadamente a temperatura e a diminuição da concentração de oxigénio
(como medida indireta de estimativa do débito calorífico), numa secção da conduta de exaustão dos
gases de combustão.
A determinação dos índices SMOGRA e TSP600 têm como base a medição e registo em contínuo da
temperatura, da diferença de pressão e da atenuação luminosa (devida ao fumo) numa secção da
conduta de exaustão dos gases de combustão.

ENSAIO DA PEQUENA CHAMA:EN ISO
11925-2

O que é
avaliado

Determinação da extensão da propagação da chama (FS) em intervalos de tempo
fixados (20 ou 60 s desde a aplicação da fonte de ignição);
Ocorrência de inflamações persistentes de uma folha de papel colocada sob o
provete na base do equipamento de ensaio, devido à queda de gotas e de
partículas inflamadas (as inflamações com duração igual ou inferior a 3 s são consideradas
não persistentes.
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B, C , D e E

Necessário para as
classes

Bfl Cfl Dfl Efl
BL CL DL EL

ENSAIO DE PAINEL RADIANTE EN ISO
9239-1: (só para revestimentos de piso)
O que é
avaliado

Determinação do fluxo crítico radiante (CHF) (fluxo radiante para o qual a
chama se extingue ou o fluxo radiante após 30 min de ensaio)

14

Necessário para as
classes

Bfl Cfl Dfl Efl

Rom Corner Test: ISO 9705 (EN
14390:2007)
(Ensaio do canto de um compartimento )
MÉTODO DE ENSAIO DE REFERÊNCIA: Eventualmente aplicável no caso de produtos que não
possam ser classificados com recurso aos outros métodos ou, eventualmente, em caso de disputa
relativamente aos resultados obtidos no SBI (a decidir pelo FRG)
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CLASSES DE REACÇÃO AO FOGO (EN 13
501-1): Produtos de construção em geral
excluindo revestimentos de piso
Euroclasses de reacção ao fogo
A2

A1

B

(Produtos não combustíveis)

C

D

E

F

(Produtos combustíveis)

Classificação complementar de produção de fumo
s1

s2

s3

Classificação complementar de queda gotas ou de partículas inflamadas
d0

d1

d2

sem classificação
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CLASSES DE REACÇÃO AO FOGO (EN 13
501-1):Produtos de construção destinados
a revestimentos de piso
Euroclasses de reação ao fogo
A1fl
(Produtos não combustíveis)

A2fl

Bfl

Cfl

Dfl

Efl

Ffl

(Produtos combustíveis)

Classificação complementar de produção de fumo
s1

s2
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CLASSES DE REACÇÃO AO FOGO (EN 13
501-1):Produtos de construção destinados
a revestimentos de piso

18

CLASSES DE REACÇÃO AO FOGO (EN 13
501-1):Produtos de construção destinados
a revestimentos de piso
Um produto classificado numa determinada classe satisfaz às exigências impostas à classe
imediatamente inferior.
Assim, por exemplo um produto incluído na classe D, para além de satisfazer aos limites máximos
impostos aos valores dos parâmetros decorrentes do ensaio SBI, é submetido ao ensaio da
pequena chama, neste caso em condições mais gravosas do que as previstas para a classe E e
tendo de satisfazer limites mais exigentes do que os impostos para esta classe.
O mesmo princípio de segurança aplica-se à generalidade das restantes classes, incluindo as de
revestimento de piso e lineares.
No caso dos produtos classificados nas classes A1, A1 fl e A1L devido ao facto de estes serem
considerados não combustíveis dispensa esta preocupação.
Para além de THR e do TSP outros aspeto que mereceu atenção foi o relacionado com a
minimização do risco inicial para os ocupantes nos momentos iniciais do incêndio, considerandose que a produção inicial de uma quantidade moderada de calor ou de fumo pode constituir um
risco superior àquele que corresponde a uma produção mais intensa de calor ou fumo numa fase
mais desenvolvida do incêndio.
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CLASSES DE REACÇÃO AO FOGO (EN 13
501-1):Produtos de construção destinados
a revestimentos de piso
Esta preocupação está traduzida nos índices FIGRA e SMOGRA que representam, respetivamente:

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

W/s

m2/s2

20

ENSAIO DE INCOMBUSTIBILIDADE (Forno
ISO): EN ISO 1182

Ensaios

Ensaios a realizar

Elementos

Locais de risco

ENSAIO DE INCOMBUSTIBILIDADE (Forno ISO): EN ISO 1182

ENSAIO NA BOMBA CALORIMÉTRICA: EN ISO 1716

SBI

ENSAIO DA PEQUENA CHAMA:EN ISO 11925-2

ENSAIO DE PAINEL RADIANTE EN ISO 9239-1
(1) No

Vias de evacuação

A

B

C

D

E

F

Horizontais

Verticais

-

x

x

x

x

x

-

x

Parede e tetos

-

-

x

-

-

-

-

-

Pavimentos

-

x(1)

x

x

x

x

-

-

x

-

-

-

-

-

x

x(1)

-

-

-

-

x

x(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Pavimentos

-

-

-

-

-

-

-

-

Parede e tetos

-

x

-

x

x

x

x

x

Pavimentos

x(2)

Parede e tetos
Pavimentos
Parede e tetos
Pavimentos
Parede e tetos

caso dos produtos de revestimento de tetos e paredes a aplicar nos locais de risco B não forem respeitados, no decurso do ensaio EN ISO 1182, os critérios os critérios para classificar o produto

como A2, serão realizados estes ensaios.
(2) No

caso dos produtos de revestimento de tetos e paredes a aplicar nas vias verticais de evacuação se não forem respeitados, no decurso do ensaio EN ISO 1182, os critérios os critérios para classificar

o produto como A2, serão realizados estes ensaios.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Sistemas ETICS

Insuficiente !

Zona destruída

Zona (+)

afetada
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ENSAIO DO OBJECTO ISOLADO EM COMBUSTÃO (SBI): (Single Burning Item) EN 13823

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
COBERTURAS
Importa esclarecer o que se entende por materiais de revestimento, quer das coberturas em terraço
quer das inclinadas.
Pode estar em causa somente o revestimento superficial aparente, ou o sistema de revestimento
ou, ainda, a solução completa de cobertura (excluindo os elementos estruturais).
Exemplos de revestimento superficial aparente (última camada superior/exterior), podem-se
encontrar várias soluções, com destaque para as seguintes:
 Ladrilhos;
 Betonilha;
 Lajetas de sombreamento (classes A1/A2);
 Decks de elementos de madeira, de plástico ou compósitos;
 Jardim (cobertura vegetal);
 Telhas e chapas, sem considerar as camadas subjacentes (isolantes térmicos,
impermeabilizações, barreiras para-vapor e de “controlo de infiltrações” [tipo chapa
Onduline]);
 Revestimento de impermeabilização autoprotegido;
 Revestimento de impermeabilização autoprotegido, sobre isolante térmico, combustível ou
não.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
COBERTURAS
Se a exigência for relativa à solução de cobertura, então ela abrange o revestimento, o isolamento
térmico e outras eventuais camadas.
Há que considerar ainda a existência ou não, e respetivas características, de um desvão não
habitado, sob o revestimento da cobertura inclinada.
Assim, na sequência do exposto, considera-se que devem ser incluídas no Anexo I as definições de
revestimento exterior de coberturas planas e de coberturas inclinadas para efeito de aplicação
desta legislação.
Qualquer que seja a exigência que venha a ser formulada deve-se considerar o risco de exposição
(chamas, “partículas” incandescentes, radiação) de camadas subjacentes (classes B a E ou F)
através de juntas ou de aberturas na camada superior A1/A2, p. ex., impondo condições, quer
para a espessura mínima do revestimento exterior quer para a largura de juntas entre elementos
de revestimento.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
COBERTURAS
Deverá, ainda, considerar-se uma nova exigência impondo a classe E como sendo a mínima
para os isolantes térmicos das coberturas.
Admite-se que esta exigência possa ser dispensada no caso em que a envolvente dos desvãos da
cobertura tem qualificação de resistência ao fogo.
Em virtude dos revestimentos de impermeabilização das coberturas em terraço não serem
classificados como revestimentos de piso é necessário corrigir as designações das classes de
reação ao fogo do Quadro VI, devendo substituir-se Efl e A2fl-s1 por, respetivamente, E e A2s1,d0 .
Atualmente os revestimentos de impermeabilização apenas são classificados na classe E.
O estabelecimento de exigências idênticas para o revestimento das coberturas em terraço e
inclinadas, embora possa parecer razoável, apresenta diversos inconvenientes.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
COBERTURAS
Assim, se se considerar, com base no imposto para as coberturas em terraço, a exigência de uma
classe E para as coberturas inclinadas isso pode, face a diversos fatores (inclinação, proximidade
com outros edifícios, constituição da cobertura), conduzir a soluções que apresentam um risco
apreciável, quer para o próprio edifício quer para os edifícios próximos embora, eventualmente,
pudessem ser definidos casos de exceção devidamente justificados.
Por outro lado, se se considerar como referencial as condições impostas para as coberturas
inclinadas, a exigência de uma classe C-s2,d0 para os revestimentos de impermeabilização
autoprotegidos de coberturas em terraço (ou planas) revela-se de difícil satisfação pelas soluções
correntes adotadas em edifícios, em particular quando aplicável a impermeabilizações de decks
metálicos.
As soluções correntes da estrutura de suporte das coberturas em terraço as exigências aplicáveis
nestas circunstâncias constantes do artigo 10º permitem a manutenção das atuais exigências
constantes do Quadro VI.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
COBERTURAS
Considera-se que exigência de A1 aplicável aos elementos de obturação dos vãos (iluminação,
ventilação) aqui expressa é demasiado gravosa, pelo que deveria ser aceite classes de reação ao
fogo B-s1,d0 ou C-s1,d0 para permitir o uso de elementos de obturação em plástico (com
desempenho ao fogo melhorado).
Deverá ser analisada a possibilidade de poder ser aceite uma classificação complementar s2 de
produção de fumo.
Também se deve ter em atenção que vidros laminados correntes, com filmes plásticos
intercalares, podem não obter a classe A1.
Eventualmente, as exigências aplicáveis aos elementos de obturação dos vãos referidos no nº 12
podem ser estabelecidas dependendo das respetivas áreas e afastamentos, e da localização na
cobertura, a exemplo do que acontece na legislação de outros países como, por exemplo, no Reino
Unido e na França.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
COBERTURAS
Todas as exigências relativas a coberturas são aplicáveis a habitações unifamiliares isoladas,
considerando-se que isso é excessivo, podendo fazer depender a exigência de diversos fatores,
nomeadamente a distância dessas habitações a outros edifícios.
Face às implicações das opções a tomar no que respeita às coberturas dos edifícios, revela-se
importante desenvolver um estudo visando estabelecer recomendações específicas para
diferentes tipos de coberturas, nomeadamente com base em conhecimentos adquiridos quer
em sinistros ocorridos, quer sobre a evolução recente relevante neste domínio registada a nível
europeu ou internacional.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Artigo 43.º Materiais de tetos falsos
A aproximação mais comum consiste em estabelecer exigências de qualificação
de reação ao fogo para os diversos produtos constituintes, nomeadamente os
produtos de isolamento térmico e acústicos existentes no espaço de ar desses
tetos, quer estejam apoiados ou sejam parte integrante desse teto quer estejam
aplicados diretamente na face inferior da laje sobrejacente.
Deste modo pretende-se limitar o contributo de produtos de combustibilidade
elevada para a propagação do incêndio através dos tetos falsos e, sobretudo,
no interior de um espaço oculto, como é o espaço de ar desse teto.

Materiais de
tetos falsos

Todavia há que considerar a possibilidade de ensaiar os tetos falsos como um
todo (incluindo o espaço de ar), segundo o sistema europeu harmonizado (SEH).
Também se deve considerar a possibilidade e oportunidade de se propor a
compartimentação de espaços de ar de grande dimensão, contribuindo para a
limitação da propagação do fogo e do fumo, não detetada atempadamente.
Essa delimitação dependerá de diversos fatores associados à localização (no
edifício) e às características dos tetos falsos.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Artigo 43.º Materiais de tetos falsos
Relativamente ao n.º 2 deste artigo (dispositivos difusores de luz) passa-se
algo de semelhante ao referido anteriormente, não fazendo sentido a
referência à classificação europeia do difusor como um todo.

Materiais de
tetos falsos

Os métodos de ensaio (e de classificação) não estão “vocacionados” para o
ensaio desses dispositivos, os quais não são cobertos pelo Regulamento dos
Produtos da Construção (RPC), tendo alguns Estados-membros mantido os
métodos de ensaio e critérios de classificação nacionais de tais elementos.
Na realidade apenas será possível ensaiar o material (sob a forma de
placas) que é utilizado no fabrico dos dispositivos difusores de luz, embora
a quantidade necessária para cada ensaio (cerca de 2,3 m2) influencie,
necessariamente, o resultado obtido e a classificação dele resultante.
Todavia, embora sujeito a uma verificação das qualificações obtidas por
produtos correntes colocados no mercado, é possível obter classificações Cs2,d0 com materiais plásticos de pequena espessura devidamente
formulados (eventualmente com introdução de aditivos específicos).

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Artigo 44.º Mobiliário fixo em locais de
risco B ou D
À semelhança do que se verifica com outros produtos não cobertos
pela RPC, também para o mobiliário o SEH aplicável aos produtos
de construção não dá, em certos casos, resposta adequada.

Mobiliário fixo em
locais de risco B ou D

Assim, no que se refere aos elementos de mobiliário fixo (estantes,
mesas, elementos de compartimentação amovível e outros
elementos semelhantes) é apenas possível a realização de ensaios
sobre os produtos constituintes , em geral, elementos planos,
nomeadamente, placas de madeira e derivados, chapas metálicas
termolacadas, etc.
De referir que a colocação no mercado de alguns destes produtos
é frequentemente acompanhada pela determinação da respetiva
classe de reação ao fogo segundo os métodos de ensaio e os
procedimentos de classificação correntes (EN 13501-1).
Muitos destes produtos constituintes são ensaiados isoladamente
(à saída da fábrica) obtendo uma classificação para efeitos de
marcação CE. Em geral, nunca são aplicados isoladamente ou nas
condições do ensaio inicial (à saída da fábrica), mas sim
incorporados no fabrico de outros produtos e elementos.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Artigo 44.º Mobiliário fixo em locais de
risco B ou D
Todavia os ensaios que permitem a declaração da reação ao fogo para
efeitos de marcação CE são feitos em determinadas condições
convencionais de referência (por exemplo com o produto a ensaiar
fixado a um suporte não combustível de referência) que podem não
corresponder às utilizações finais do produto.

Mobiliário fixo em
locais de risco B ou D

A avaliação do desempenho ao fogo (classificação) numa determinada
utilização final deve ser efetuada com base em ensaios que tenham em
consideração e sejam representativos da sua especificidade (utilização e
condições de aplicação finais).
Os laboratórios de ensaio e outras entidades qualificadas deverão
contribuir para a definição das condições de ensaio que melhor se
aproximem e representem a utilização final (construção de mobiliário) do
produto em questão.
É discutível a “avaliação/classificação” de uma peça de mobiliário fixo
com base em resultados de ensaios e classificações orientados para
outro cenário de incêndio que não o mais adequado aos elementos de
mobiliário.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Artigo 44.º Mobiliário fixo em locais de
risco B ou D

Mobiliário fixo em
locais de risco B ou D

Quanto aos elementos de mobiliário fixo estofado a avaliação do
respetivo desempenho ao fogo (facilidade de ignição e características de
combustão) deve ser efetuada de acordo com outras normas europeias
(EN 1021-1 e EN 1021-2) que têm por objetivo domínio de aplicação
específico este tipo de mobiliário, sendo submetida a ensaio uma
maqueta do estofo completo: enchimento, revestimento exterior e outras
eventuais camadas interiores complementares.
De referir que não faz qualquer sentido o ensaio e a classificação deste
tipo de elementos de mobiliário estofado (ou dos respetivos produtos
constituintes) segundo as normas (e os cenários de incêndio) utilizadas
para os produtos de construção em geral (EN 13501-1].

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Artigo 45.º Elementos em relevo ou
suspensos
O SEH aplicável aos produtos de construção não é adequado aos
elementos em causa, pelo que alguns países têm adotado outras
soluções para proceder a essa classificação (inclusive, mantendo as
anteriores classificações nacionais, como acontece em França).

Elementos em relevo
ou suspensos

Se relativamente a elementos planos com alguma dimensão, como
os publicitários ainda se admitir a hipótese de realização de
ensaios dos produtos constituintes (ou, mesmo, do elemento como
um todo), em condições específicas de montagem e de ensaio a
definir, tal já não faz sentido relativamente a outros pequenos
elementos como, por exemplo, dispositivos de sinalização.
O mesmo se aplica a elementos têxteis, para os quais a adoção de
normas de ensaio mais adequadas, nomeadamente a EN 1101 ou,
eventualmente as EN 13772 e EN 13773, parece ser a solução mais
indicada.

Esta matéria necessita de reflexão e estudos adicionais.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Artigo 48.º Materiais de correção acústica

Materiais de correção
acústica

Relativamente a este artigo importa esclarecer as situações em
que os materiais de correção acústica não estejam expostos à
ação direta do fogo, podendo nesses casos ter exigências menos
gravosas.
Defende-se que os materiais de correção acústica que estão
protegidos por elementos com qualificação de resistência ao
fogo ou construídos com materiais A1, sem rasgos ou
perfurações, podem ser da classe E de reação ao fogo.

CASOS DE PRODUTOS E SOLUÇÕES
PARTICULARES
Embora a Decisão da Comissão 2000/147/CE tenha uma aplicabilidade que se estende a todos os
produtos de construção definidos na DPC, ela não consegue dar resposta a todas as situações
possíveis, facto que foi perceptível ainda durante a elaboração dos diversos critérios, tendo-se
desde logo reconhecido que em casos particulares poderiam existir limitações à generalização da
sua aplicação.
Assim, quer essas limitações ocorram relativamente aos produtos específicos ou aos
cenários/métodos de referência, torna-se necessário proceder a adaptações ou, eventualmente,
à definição de outros critérios e métodos de ensaio mais adequados às várias situações
específicas, encontrando-se os procedimentos a adoptar nesses casos descritos num documento
de orientação (guidance paper) preparado pela CE .
Como consequência dessa incapacidade surgiram vários pedidos para adopção de outras
metodologias de classificação, tendo como justificação a especificidade dos produtos ou da
inadequação dos métodos ou critérios constantes na Decisão 2000/147/CE.
Para evitar o risco de proliferação desses pedidos, tornando complexa a harmonização pretendida
neste domínio, as decisões de iniciar estudos específicos alternativos passam, em primeiro lugar,
pela demonstração e, posteriormente, eventual aceitação da não-aplicabilidade daquele
documento.

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS
Artigo 49.º Elementos de decoração
temporária
Não é aplicável o SEH, pelo que os materiais correntemente utilizados
para fabricar estes elementos dificilmente poderão ser ensaiados e
classificados de acordo com a EN 13501-1 .

Elementos de
decoração
temporária

Deve ter-se a exigência de classe E (evitando a aceitação de classes não
especificadas) como mínimo, e deve alterar-se a designação da classe de
reação ao fogo dos materiais aplicados nos pavimentos.
Assim, poderia ser permitida a utilização de materiais da classe E de
reação ao fogo em elementos de decoração temporária interiores
destinados a festas, exposições ou outras manifestações
extraordinárias, desde que aplicados em suportes da classe de reação
ao fogo D-s1,d0, no caso de tetos e paredes, ou Dfl-s1 no caso de
pavimentos, e que sejam adotadas as medidas de autoproteção
constantes do Artigo 195.º para alterações de uso, lotação ou
configuração de espaços”.

CASOS DE PRODUTOS E SOLUÇÕES
PARTICULARES
Assim, são já vários as famílias de produtos para as quais foi reivindicada a não aplicabilidade dos
critérios e métodos já definidos, referindo-se as seguintes:
 cabos eléctricos (energia, controlo e comunicações);
 tubagens plásticas de águas e de esgotos;
 os isolantes térmicos de tubagens;
 certos tipos de soluções de fachadas (por exemplo, fachadas ventiladas ou com isolantes
térmicos descontínuos)
Com excepção das fachadas, todos os outros produtos referidos têm uma configuração linear,
situação particular que já havia sido prevista na própria Directiva como passível de eventual
necessidade de estudo de uma solução alternativa.
Uma primeira aproximação para ultrapassar esta questão reside na adopção dos métodos de
ensaio já normalizados com a adaptação específica das características dos provetes a ensaiar e da
sua montagem ou, eventualmente, dos próprios procedimentos de ensaio, como aconteceu com
as tubagens e os seus isolamentos, mas isso já não se verificou para os cabos eléctricos.

CASOS DE PRODUTOS E SOLUÇÕES
PARTICULARES
Quanto às fachadas, as questões específicas do envolvimento num fogo e da forma de avaliação
mais adequada do seu desempenho, estão a ser estudadas por um grupo de trabalho, podendo a
solução passar pela definição de um cenário de referência diferente do já adoptado (fogo num
compartimento) e, consequentemente, por outros métodos de referência e de ensaio, assim como
o sistema de classificação.
Relativamente a esta matéria, quer os Estados-membros quer, sobretudo, de grupos ou de
associações de fabricantes que representam a diversidade dos produtos abrangidos, não têm
existido consenso quanto à justificação da necessidade de introdução de soluções alternativas ou
de modificações mais ou menos profundas nos métodos existentes ou mesmo, ainda, quanto aos
critérios de classificação.

ENSAIOS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
PARA PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO PARA
ISOLANTES TÉRMICOS
Classe

Método(s) de ensaio

Critérios de classificação

Classificação complementar

∆T ≤ 3 0° C e



EN ISO 1182(1)

∆rn < 50% e



e

tf = 0 (isto é, ausência de chamas
persistentes)

Relativamente a estes produtos
foram feitas adaptações no que
diz respeito à configuração e à
montagem dos provetes para ter
em conta a especificidade das
características (linearidade) e as
condições de aplicação e de
utilização final (diferentes de um
revestimento de parede, de tecto
ou de piso), podendo observar-se
no seguinte as classes e os
ensaios aplicáveis a cada.

A1L

PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (1) e

A2L



PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2) (2a) e

EN ISO 1716

PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 (3) e



PC S ≤ 2,0 MJ.kg-1 (4)



∆T ≤ 50° C e



EN ISO 1182(1)

∆m ≤ 50% e



ou

tf ≤ 20 s



PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (t) e



PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (2) e



EN ISO 1716

PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3) e



e

PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1(4)



FIGRA ≤ 270 W.s-1 e

Produção de fumo(5) e gotas ou

EN 13823 (SBI)

LFS < bordo do provete e

partículas inflamadas(6)

THR600 s ≤ 7,5 MJ

BL

FIGRA ≤ 120 W.s-1 a

Produção de fumo(5) e gotas ou

EN 13823 (SBI)

LFS < bordo do provete e

partículas inflamadas(6)

e

THR600 s ≤ 7,5 MJ

EN ISO 11925-2(8) :

Fs ≤ 150 mm em 60s

Exposição durante 30 s
FIGRA ≤ 460 W.s-1 e
EN 13823 (SBI)
CL

EN ISO 11925-2(8) :

LFS < bordo do provete e

Produção de fumo(5) e gotas ou

THR600 s < 15 MJ

partículas inflamadas(6)

Fs ≤ 150 mm em 60s

Exposição durante 30 s
DL

EN 13823 (SBI)

FIGRA ≤ 750 W.s-1

e

THR600 s ≤ 100 MJ

Produção de fumo(5) e

EN ISO 11925-2(8):

Fs ≤ 150 mm em 60 s

gotas ou partículas inflamadas: d0, d1 ou

Fs ≤ 150 mm em 20 s

Gotas ou partículas inflamada: n/class.

Exposição durante 30 s

d2 (6)

EN ISO 11925-2(8):
EL

Exposição durante 15 s

FL
(1)

ou d2(7)
Desempenho não determinado

Para produtos homogéneos e componentes substanciais de produtos não homogéneos

(2)

Para qualquer componente não substancial externo de produtos não homogéneos

(2a)

Alternativamente, qualquer componente não substancial externo com um PCS ≤ 2,0 MJ/m2

, desde que o produto satisfaça as seguintes exigências da EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W/s; e LFS < bordo do provete; eTHR600 s ≤ 4,0 MJ; e s1 e d0.
(3) Para qualquer componente não substancial interno de produtos não homogéneos
(4)

Para o produto na sua totalidade

ENSAIOS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
PARA CABOS ELÉCTRICOS

Relativamente aos cabos
eléctricos foram definidos
métodos
de
ensaio
diferentes, mantendo-se
todavia (com grande
dificuldade) uma estrutura
classificativa semelhante à
dos outros produtos,
sendo as classes de
reacção ao fogo, definidas
em anexo à
Decisão
2000/147/EC e indicadas
no quadro seguinte.

CLASSE

MÉTODO(S) DE ENSAIO

Aca

EN ISO 1 716
FIPEC20 Cenário 2 (5)

B1ca
B2ca

Cca

Dca

e
EN 60332-1-2
FIPEC20 Cenário 1 (5)
e
EN 60332-1-2
FIPEC20 Cenário 1 (5)
e
EN 60332-1-2
EN ISO I 1925-2 (8)
EN ISO 11925-2 (8)
Exposição = 15 s
EN 60332-1-2

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
PCS ≤ 2,0 MJ/kg(1)
FS ≤ 1,75 m; e
THR1200 s ≤ 10 MJ; e
HRR Max. ≤ 20 kW; e
FIGRA ≤ 120 Ws-1
H ≤ 425 mm
FS ≤ 1,5 m; e
THR1200 s ≤ 15 MJ; e
HRR Max. ≤ 30 kW; e
FIGRA ≤ 150 Ws-1
H ≤ 425 mm
FS ≤ 2,0 m; e
THR1200 s ≤ 30 MJ; e
HRR Max. ≤ 60 kW; e
FIGRA ≤ 300 Ws-1
H ≤ 425 mm
Fluxo crítico (6) ≥ 3,0 kW.m-2
Fs ≤ 150 mm em 20 s

CLASSIFICAÇÃO COMPLEMENTAR Não
obrigatória
─
Produção de fumo (2) (6) e gotas ou partículas
inflamadas(3) e acidez (4).

Produção de fumo (7) e e gotas ou partículas
inflamadas(3) e acidez (4) (8).

Produção de fumo (7) e e gotas ou partículas
inflamadas(3) e acidez (4) (8).

Produção de fumo (7) e e gotas ou partículas
inflamadas(3) e acidez (4) (8).

Eca
H ≤ 425 mm

Fca
Desempenho não determinado
(1) Para o produto na sua totalidade, excluindo materiais metálicos, e para todos os produtos homogéneos e componentes substanciais de
produtos não homogéneos
(2) s1 = TSP
2
2
1 200 ≤ 50 m e máximo SPR ≤ 0,25 m /s
s1a = e transmitância de acordo EN 61034-2 ≥ 80%
s1b =s1 e transmitância de acordo EN 61034-2 ≥ 60% e < 80%
s2 = TSP1 200 ≤ 400 m2 e máximo SPR ≤ 1,5 m2/s
s3 = nem s1 nem s2
(3) Para o FIPEC Cenário 1 e para o FIPEC Cenário 2: d0 = gotas ou partículas inflamadas
20
20
(4) EN 50267-2-3
(5) O débito de ar na câmara será regulado para 8000 ± 800 l/min.
FIPEC20 Cenário 1 = prEN 50399-2-1 com montagem e fixação como indicado infra.
FIPEC20 Cenário 2 = prEN 50399-2-2 com montagem e fixação como indicado infra.
(6) A classe de fumo declarada para os cabos da classe B1 deve ser fixada pelo ensaio FIPEC Cenário 2.
ca
20
(7) A classe de fumo declarada para os cabos da classe B2 , C e D deve ser fixada pelo ensaio FIPEC Cenário 1.
ca ca
ca
20
(8) Pretende-se a medição das propriedades perigosas dos gases em caso de ocorrência de incêndio que impedem as pessoas expostas ao
fogo de actuarem eficazmente no intuito de se colocarem a salvo e não a descrição da toxicidade desses gases.

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO DE
PRODUTOS SEM NECESSIDADE DE ENSAIO
Produtos considerados não combustíveis quaisquer que seja a
respetiva utilização final
Produtos de madeira maciça, incluindo lamelados colados e
elementos estruturais e derivados de madeira
Publicados em
decisões
comunitárias

Placas de gesso cartonado

Painéis termolaminados decorativos de alta pressão (HPL)

Revestimentos de piso termolaminados , resilientes e têxteis

CONSEQUÊNCIAS DA NORMALIZAÇÃO
EUROPEIA NAS REGULAMENTAÇÕES
NACIONAIS
A implementação do SEH em matéria de reacção ao fogo reflecte-se na legislação de cada um dos
estados membros da CE, embora isso não signifique que as diversas regulamentações desses países
tenham, na sequência da publicação das normas em causa, sido revogadas e substituídas de
imediato de modo a adaptarem-se à nova realidade verificando-se, no entanto, que foram já
muitos os estados que fizeram essa adaptação.
Quanto a Portugal esse processo de adaptação foi um pouco mais moroso, mas na nova legislação
de segurança ao incêndio, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2009, as exigências em matéria
de comportamento ao fogo estão de acordo com o SEH.
Relativamente às classificações complementares do SEH (produção de fumo e queda de partículas
inflamadas) os estados são livres de as adoptarem na sua legislação de segurança ao incêndio.
Em Portugal a produção de fumo e queda de gotas inflamadas foram considerados aspectos
relevantes, facto que se reflecte na nova legislação nacional.
Quanto ao desempenho face a um fogo exterior das coberturas e dos seus revestimentos ,
também aqui os países são livres de considerarem ou não, na sua legislação de segurança ao
incêndio, exigências sobre esta matéria, tendo-se optado em Portugal por não as fazer ao contrário
do que aconteceu com o fumo e queda de gotas inflamadas.
A adaptação dos regulamentos de SI dos diversos Estados-membros foi acompanhada pela
Comissão Europeia, nomeadamente junto dos representantes nacionais no Fire Regulators Group.

CONSEQUÊNCIAS DA NORMALIZAÇÃO
EUROPEIA NA CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA
AOS PRODUTOS
A implementação do SEH tem, naturalmente, reflexos sobre a classificação dos produtos da
construção em matéria de reacção ao fogo, pois ele é notoriamente distinto do que existia, sendo
essas implicações mais notórias para determinados produtos, verificando-se para diversos produtos
diferenças relativamente à posição relativa na escala de classificação quando o seu desempenho é
determinado de acordo o SEH.
Uma outra consequência prende-se com o facto de, face às características do ensaios preconizados
no SEH, alguns produtos verem a sua qualificação de reacção ao fogo muito penalizada.
Estão neste caso, alguns produtos ignifugados, visto que o correspondente custo adicional poderá
não se traduzir por uma melhoria na classificação obtida que poderá levar ao abandono da oferta
de variantes ignifugadas de um determinado produto, enquanto que relativamente a outros
poderão ter de fazer um esforço para melhorar o seu desempenho ao fogo dos seus produtos.
Por outro lado, segundo a classificação europeia diversos produtos orgânicos, nomeadamente
algumas das actuais espumas plásticas, da classe de reacção ao fogo M1 segundo o sistema
(classificadas de M1 segundo o sistema nacional), dificilmente conseguirão obter uma classe
superior à D, mesmo no caso de serem aditivadas com produtos de ignifugação ou retardadores de
chama (a classificação em causa é relativa à espuma isolada e aparente, sem qualquer revestimento
ou solução complementar de protecção).

CONSEQUÊNCIAS DA NORMALIZAÇÃO
EUROPEIA NA CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA
AOS PRODUTOS
Mesmo no caso de alguns produtos classificados na classe de reacção ao fogo M0,de acordo com
sistema que existia no País, as diferenças existentes nos limites estabelecidos para o PCS, e os
resultados obtidos no ensaio do forno ISO, fazem com que a sua classificação europeia seja A2
(ou A2fl).
Inicialmente foram definidos dois critérios de classificação: um aplicável aos produtos de
construção “em geral” e outro aos revestimentos de piso, logo seguidos de um terceiro critério de
classificação aplicável aos isolantes térmicos de tubagens.
Entretanto, acabaram por se definir novos ensaios e critérios de classificação para cabos eléctricos
utilizados em edifícios, e para a classificação do desempenho das coberturas sob a acção de um
fogo exterior.
Actualmente discute-se a eventual necessidade de novas classificações para painéis sanduíche e
para soluções de isolamento térmico exterior de fachadas.
Se por um lado se invocam razões que se prendem com a especificidade dos produtos, a utilização
final ou o cenário de risco associado, por outro lado, a proliferação de ensaios e critérios de
classificação é indesejável.

CONSEQUÊNCIAS DA NORMALIZAÇÃO
EUROPEIA NA CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA
AOS PRODUTOS
O período de coexistência entre as classificações nacionais e as decorrentes do SEH, referidas
anteriormente, não foram extensivas a todos os produto ou sistemas construtivos, pois todos
aqueles que estavam cobertos por normas europeias harmonizadas ou por uma ETA, e destinados a
utilizações com exigências de segurança ao incêndio, tinham obrigatoriamente de dispor de uma
classificação europeia de reacção ao fogo.
Só deste modo os respectivos fabricante poderão emitir a declaração de conformidade do produto
ou sistema construtivo com a correspondente especificação técnica harmonizada, sem a qual não é
possível efectuar a marcação CE.
A marcação CE de um produto pode ser efectuada voluntariamente a partir da data de
aplicabilidade da norma harmonizada relevante. Todavia, a partir de uma data definida (em geral
um ano após a data de aplicabilidade da norma harmonizada) a marcação CE desse produto é
obrigatória.
Um exemplo desta situação é o dos isolantes térmicos prefabricados (placas, mantas, rolos) cujas
normas harmonizadas foram consideradas aplicáveis a partir de Março de 2002. A marcação
voluntária destes produtos é já, teoricamente, possível, e passará a ser obrigatória a partir de
Março de 2003.

CONSEQUÊNCIAS DA NORMALIZAÇÃO
EUROPEIA NA CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA
AOS PRODUTOS
No âmbito da marcação CE aplicável aos produtos cobertos por normas harmonizadas ou ETAs a
intervenção de Organismos notificados (laboratórios de ensaio, organismos de inspecção e de
certificação, dependendo do sistema de comprovação de conformidade aplicável) facilitará
significativamente o reconhecimento mútuo dos resultados de ensaios realizados e das
classificações atribuídas em qualquer Estado-membro.
Para ter em atenção o actual sistema de Euroclasses, a Comissão actualizou anteriores decisões
relativas à comprovação da conformidade de várias famílias de produtos com as especificações
técnicas relevantes. No que respeita à comprovação da conformidade com a classe declarada de
reacção ao fogo, foram adoptados critérios idênticos para todos os produtos para os quais aquela
característica é relevante.
A escolha do sistema mais apropriado (de entre os possíveis, o menos oneroso) a cada caso
particular depende da classe de reacção ao fogo e da susceptibilidade de esta poder ser
inadvertidamente alterada durante o processo de fabrico.
No quadro seguinte exemplifica uma decisão de comprovação de conformidade da reacção ao fogo,
adaptada de uma norma europeia de especificação de características de produtos sujeitos a
regulamentação de segurança contra incêndio (isolantes térmicos prefabricados).

CONSEQUÊNCIAS DA NORMALIZAÇÃO
EUROPEIA NA CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA
AOS PRODUTOS
QUADRO 4.1

Sistemas de comprovação de conformidade dos produtos de isolamento térmico prefabricados, para
aplicações sujeitas a regulamentação de reacção ao fogo
Produto(s)

Utilização Prevista

Euroclasses de reacção ao
fogo

Sistema de comprovação da
conformidade
Produtos de isolamento
Utilizações sujeitas a
(A1, A2, B, C)1
1
térmico prefabricados
exigências regulamentares
(A1, A2, B, C)2, D, E
3
(placas, mantas, rolos)
relativas à reacção ao fogo
(A1 a E)3, F
4
1 - Produtos/materiais para os quais durante uma fase claramente identificada no processo de fabrico origina uma
melhoria da classificação de reacção ao fogo (e.g. adição de retardadores de fogo ou limitação do teor de materiais
orgânicos)
2 - Produtos/materiais não-cobertos pela situação anterior
3 - Produtos/materiais que não necessitam de ensaio de reacção ao fogo (e.g. produtos/materiais da classe A1 sem
necessidade de ensaio de acordo com a Decisão 96/603/CE da Comissão, e posterior alteração, ou, eventualmente,
produtos/materiais que venham a ser incluídos em listas de classificação sem ensaio)

As normas harmonizadas dos produtos devem apenas transcrever as decisões de comprovação de
conformidade definidas pela Comissão.
Face às dúvidas, quer suscitadas pela interpretação das notas (1,2 e 3) do quadro quer sobre quem
recai a responsabilidade da escolha do sistema de comprovação mais adequado (fabricante ou
Organismo notificado), prevê-se que a Comissão venha a publicar um documento de orientação
sobre estes aspectos.

CONSEQUÊNCIAS DA NORMALIZAÇÃO
EUROPEIA PARA OS FABRICANTES

Todos os fabricantes nacionais que exportavam os seus produtos conheciam bem a necessidade
de, além da “classificação do LNEC”, terem de os ensaiar e classificar segundo diversas normas ,
com os correspondentes custos e inconvenientes da sua realização ser efectuada em laboratórios
estrangeiros.
Uma das consequências da concretização do SEH reflecte-se na facilidade de circulação e de
colocação dos produtos fabricados em qualquer dos Estados-membros da CE e, portanto, uma
redução de custos com a obtenção da qualificação do comportamento ao fogo desses produtos.
Por outro lado, como a declaração da classe de reacção ao fogo, obrigatória para muitos dos
produtos de construção aplicados nas obras é, em última análise, da responsabilidade dos
respectivos fabricantes, estes terão de proceder ao ensaio e à classificação dos seus produtos em
conformidade com o SEH .

RESISTÊNCIA AO FOGO
Alteração do DL 220/2008
Do ponto de vista da segurança ao incêndio, as funções mais frequentes desempenhadas pelos
elementos da construção são as seguintes:
 Funções de suporte;
 Funções de compartimentação;
 Funções de suporte e de compartimentação.

Os critérios fundamentais utilizados para caracterizar a resistência ao fogo são os seguintes:
 Capacidade de suporte de carga (representado por R);
 Estanquidade às chamas e gases quentes (representado por E);
 Isolamento térmico (representado por I).
Estes critérios podem ser associados entre si da forma indicada no quadro seguinte.

RESISTÊNCIA AO FOGO
FUNÇÕES DO ELEMENTO

EXIGÊNCIAS
Estanquidade

E

Estabilidade
R

SUPORTE
COMPARTIMENTAÇÃO

EI


SUPORTE E COMPARTIMENTAÇÃO

Isolamento térmico




RE
REI

A classificação referida pode ainda ser alargada, nomeadamente sempre que se faz intervir o
isolamento térmico quando este é controlado com base na radiação emitida (adiciona-se o
símbolo W) e no caso de se considerarem acções mecânicas específicas (adiciona-se o símbolo
M).
SÍMBOLO

FUNÇÕES

G

Aplicável às chaminés resistentes a um fogo originado pela fuligem

K

Aplicável a revestimentos de paredes e tectos que garantam protecção ao fogo

P

Aplicável aos cabos eléctricos e de fibra óptica e respectivos acessórios e ainda aos tubos e sistemas de
protecção de cabos eléctricos contra o fogo.
Aplicável aos cabos eléctricos e sistema de energia e sinal com pequeno diâmetro

PH
C

Aplicável a portas equipadas com um dispositivo de fecho automático

S

Aplicável a elementos com capacidade de limitação de passagem de fumo

W

Isolamento térmico controlado com base na radiação emitida

M

Consideração de acções mecânicas específicas

ACÇÕES TÉRMICAS DEVIDO AO INCÊNDIO
Na parte 1.2 do Eurocódigo 1 são definidas as acções térmicas devidas ao incêndio que devem ser
consideradas no dimensionamento dos elementos com função de suporte, indicando-se de
seguida algumas das curvas aí consideradas.
CURVAS DE INCÊNDIO NOMINAIS
Curva de incêndio padrão
Nos ensaios para determinação da resistência ao fogo dos elementos de construção, feitos em
fornos que não existem em Portugal, aqueles elementos são sujeitos a um regime térmico que é
traduzido pela curva de incêndio padrão ISO 834 dada pela seguinte expressão:
T = T0 + 345 log (8t + 1)oC
T0 = 200 oC
t = Tempo (min)
Curva de incêndio para elementos exteriores
T = 660 (1 – 0,687e-0,32t - 0,313 e-3,8t) + 20 0C
com t em minutos.

ACÇÕES TÉRMICAS DEVIDO AO INCÊNDIO
Curva de incêndio de hidrocarbonetos
T = 1080660 (1 – 0,325e-0,167t - 0,675 e-2,5t) + 20 0C (5.2)
com t em minutos.
Curvas de incêndio paramétricas
Estas curvas, apresentadas no Anexo A da Parte 1.2 do Eurocódigo 1 [], traduzem de forma
idêntica às curvas nominais uma evolução da temperatura em função do tempo.
A diferença que se verifica destas curvas para as nominais consiste no facto de dependerem de
diversos factores dos quais se destacam os seguintes:
 Densidade de carga de incêndio
 Condições de ventilação
 Características térmicas da envolvente

RESISTÊNCIA AO FOGO
Os escalões de tempo considerados são os seguintes:
15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.
A verificação ao fogo dos elementos de construção, nomeadamente, paredes, pilares e lajes, pode
ser determinada mediante o recurso a um dos seguintes meios:
 Métodos de cálculo gerais (permitem simular o comportamento dos elementos estruturais,
das sub-estruturas ou de toda a estrutura);
 Métodos de cálculo simplificado, aplicáveis a tipos específicos de elementos;
 Disposições construtivas de acordo com soluções de cálculo reconhecidas (valores tabelados).

Os critérios fundamentais utilizados para caracterizar a resistência ao fogo são os seguintes:
 Capacidade de suporte de carga (representado por R);
 Estanquidade às chamas e gases quentes (representado por E);
 Isolamento térmico (representado por I).
Estes critérios podem ser associados entre si da forma indicada no quadro seguinte.

Artigo 49.º Elementos de decoração
temporária

FIM
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