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RESUMO 

A segurança contra incêndios em edifícios é uma componente da segurança dos edifícios requerida por 

regulamentos e normas específicas. O tratamento da madeira com retardadores de combustão, 

juntamente com o revestimento de tintas e vernizes ignífugos e/ou intumescentes, são as formas mais 

usuais para melhorar o seu desempenho de reação ao fogo e também direta ou indiretamente a resistência 

ao fogo. 

É frequente encontrar elementos de madeira em intervenções de reabilitação de edifícios, uma vez que 

é um dos elementos de construção mais tradicionalmente utilizada. A presente dissertação foca-se na 

proteção da madeira, incrementando a resistência ao fogo para valores requeridos pela regulamentação 

nacional. 

Nesta dissertação apresenta-se em primeiro lugar o cálculo da resistência ao fogo de acordo com o 

Eurocódigo 5 Parte 1-2 – Dimensionamento ao fogo de estruturas de madeira. O Eurocódigo descreve 

dois métodos de cálculo simplificados para a determinação da resistência ao fogo de elementos de 

madeira. Cada um deles avalia a estabilidade ao fogo, a estanquidade às chamas e fumos e isolamento 

térmico, o REI dos elementos de construção de madeira como pilares, vigas, pavimentos e paredes. 

Neste trabalho apresenta-se um caso de estudo (uma reabilitação no centro histórico do Porto) ao qual 

se aplicaram exemplos de soluções construtivas para pavimentos, as quais cumprem as verificações de 

resistência ao fogo pelos métodos especificados no Eurocódigo 5 Parte 1-2. Desta forma deu-se 

cumprimento da resistência ao fogo requerida pela legislação portuguesa de segurança contra incêndios 

em edifícios em vigor. 

Complementarmente, verificou-se ainda os requisitos de detalhes construtivos, assim como a verificação 

das ligações dos vários elementos que constituem a solução global. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Estruturas de madeira, Resistência ao fogo, Eurocódigo 5, Reabilitação, Proteção 

passiva 
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ABSTRACT 

Fire safety in buildings is a component of buildings’ safety, required by specific regulations and norms. 

Treating timber members with combustion retardant alongside paint coating, fireproof varnish and/or 

intumescents are the most common techniques used to improve its fire reaction performance as well as 

either directly or indirectly its fire resistance. 

It’s frequent to find timber members in buildings’ rehabilitation interventions, since it’s one of the most 

commonly used construction elements. This thesis focuses on protecting timber members by increasing 

the fire resistance to values required by national regulations. 

On this thesis, it is presented in first place the calculation of fire resistance according to  

Eurocode 5: Design of timber structures -  Part 1-2: General – Structural fire design. The Eurocode 

describes two simplified calculation methods for determining timber elements’ fire resistance. Each 

evaluates the mechanical resistance to fire, smoke and flames integrity and thermal insulation, the timber 

construction elements’ REI such as pillars, beams, pavements and walls. 

This document presents a case study (a rehabilitation in Porto’s historic center) in which were applied 

constructive solutions examples for timber pavements that verify the fire resistance validations as 

specified on Eurocode 5 Part 1-2 methods. As such, the resulting fire resistance values are compliant 

with fire resistance standards, required by portuguese buildings’ fire safety regulations currently in 

place. 

Aditionally, constructive details requirements were verified, as well as the connections between the 

various elements that constitute the global solution. 

 

KEYWORDS: Timber structures, Fire resistance, Eurocode 5, Rehabilitation, Passive protection 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1. ASPETOS GERAIS E MOTIVAÇÃO 

A construção em madeira constitui uma importante parte das infraestruturas em diversos países. A 

madeira é um material resiliente e de baixa densidade, e que tem ganho muita notoriedade pela sua 

agradável estética em termos arquitetónicos, sendo a sua utilização mais concentrada em produtos de 

acabamento, pavimentos e estruturas de telhado.  

A utilização da madeira como elemento estrutural constitui ainda um domínio pouco explorado no nosso 

país, mas com a entrada em vigor do Eurocódigo 5 referente ao cálculo de estruturas de madeira, essa 

situação tem vindo a se alterar progressivamente. A verdade é que a utilização da madeira como 

elemento estrutural ainda não conseguiu atingir o patamar onde estão outros materiais de construção 

como o betão e o aço, e isso deve-se claramente às suas desvantagens, o facto de ser um material 

anisotrópico e heterogéneo, a sua suscetibilidade a ataques biológicos, o elevado custo do material e 

também um pouco de desconhecimento sobre este. Mas nem sempre foi assim, a madeira já foi utilizada 

como um dos principais materiais na construção civil. 

Com a descentralização dos núcleos urbanos devido a intensa aposta na construção nova em zona 

periféricas, este facto acentua a degradação dos edifícios, impulsionando a necessidade de uma 

intervenção profunda do edificado. Estas operações revelam em geral um grau elevado de dificuldade, 

diversas vezes associado à falta de conformidade dos diferentes projetos de especialidade e ao 

cumprimento da existente legislação. Nesta perspetiva, a Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

(SCIE) é uma das especialidades onde essa implementação é mais árdua, exigindo procura de soluções 

mais ajustadas pela parte dos projetistas, de forma a cumprir a segurança estrutural, mas o valor cultural 

e arquitetónico da edificação em causa. 

A principal motivação pessoal para o desenvolvimento desta dissertação, é o facto de poder 

contribuir para o enriquecimento da bibliografia sobre estruturas de madeira em português, 

que tem grandes lacunas nesta área, aliado ao facto de servir para uma maior e melhor 

utilização da madeira como elemento estrutural. 

 

1.2. OBJETIVOS 

A presente dissertação centra-se explicitamente no enquadramento da legislação portuguesa de 

Segurança Contra Incêndio (SCI) assim como do Eurocódigo 5 Parte 1-2 (EC5 1-2) [1], aplicando estas 

no prisma da reabilitação de edifícios com elementos estruturais de madeira. A complexidade da 

aplicação destas normas a este tipo de edificação, obriga a uma reflexão profunda neste campo, uma vez 

que existem imensas lacunas nesta área.  

O principal objetivo deste trabalho consiste na análise da resistência ao fogo através da utilização do 

EC5 1-2 [1], de modo a que este seja aplicado a reabilitação e não só a construção nova, podendo esta 

análise ser efetuada com recurso a dois métodos. 
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Esta dissertação também pretende contribuir para uma simplificação da informação presente no  

EC5 1-2 [1], para uma melhor compreensão deste. 

 

1.3. METODOLOGIA 

A metodologia praticada na redação desta dissertação, prendeu-se fundamentalmente com pesquisas e 

consulta de inúmeras publicações relacionadas com: 

• Reabilitação, principalmente no centro urbano antigo do Porto; 

• Segurança Contra Incêndios na ótica da reabilitação de edifícios antigos; 

• Madeira como elemento estrutural; 

• Especificações de proteção ao fogo de estruturas de madeira; 

• Regulamentação atual de Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

• Notas e documentos técnicos em torno de Segurança Contra incêndio em Edifícios; 

• Normas europeias em vigor, dando a devida ênfase as normas relacionadas com elementos de 

madeira; 

• EC5 1-2 [1], referente ao cálculo de estruturas de madeira sujeitas à um incêndio; 

Deste modo, foi pretendido obter um vasto espetro de informação sobre as várias temáticas integradas 

nesta dissertação, tendo sido realizadas inúmeras reuniões de orientação, de modo a assegurar a fluidez 

e qualidade das temáticas abordadas. 

Para além da forte componente de pesquisa, de forma a agregar informações que permitissem avaliar a 

aplicabilidade das normas europeias em vigor, nomeadamente do EC5 1-2 [1] a edifícios existentes, 

efetuou-se uma aplicação prática ao nível dos pavimentos de um edifício a ser reabilitado. 

Pretende-se assim com a redação desta dissertação, responder às questões de aplicabilidade da atual 

legislação europeia à reabilitação, uma vez que esta foca-se na construção de edifícios novos. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação é genericamente dividida em cinco capítulos, com a seguinte descrição: 

• Capitulo 1: é feita uma introdução ao trabalho, justificando o porquê da sua importância e quais 

os objetivos inerentes à realização desta dissertação. Faz-se também referência à metodologia 

utilizada no decorrer da sua redação. Por fim, apresenta-se a organização desta dissertação por 

capítulos. 

• Capítulo 2: destina-se essencialmente a efetuar um enquadramento dos conceitos mais gerais 

que serão base do conhecimento fundamental da presente dissertação, ou seja, dá-se a conhecer 

o material de construção base, a madeira. Este capítulo destina-se também a efetuar um 

enquadramento legislativo atual referente à reabilitação de edifícios dos centros urbanos 

antigos, assim como da legislação relevantes para a temática de SCIE. Faz-se também referência 

ás normas europeias referentes ao cálculo estrutural de elementos de madeira. 

• Capítulo 3: este capítulo destina-se a descrever os modelos de cálculo de estruturas de madeira, 

EC5 1-2 [1], assim como métodos alternativos de cálculos baseados no mesmo Eurocódigo. 

Este capítulo refere-se ao dimensionamento em situação de incêndio de elementos estruturais 

de madeira e apresenta-se dois métodos de cálculo descritos no EC5 1-2 [1], o método da 

redução das propriedades e o método da redução da secção transversal. Faz-se também 

referência sobre o dimensionamento e parâmetros de cálculo ao fogo das ligações em madeira. 

• Capítulo 4: destina-se à apresentação e tratamento do caso de estudo, procedendo à 

caraterização arquitetónica e estrutural da reabilitação em causa. Faz-se também a caraterização 
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do edifício a ser reabilitado segundo o Regulamento Jurídico de Segurança Conta Incêndios em 

Edifícios e Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios. Procede-se à 

verificação da resistência ao fogo pelo EC5 1-2 [1], apresentando uma solução válida. 

• Capítulo 5: as conclusões e desenvolvimentos a efetuar no futuro acerca desta temática, serão 

abordados neste capítulo, com vista a incentivar o seu estudo, aumentando a bibliografia 

nacional sobre esta temática.  
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ESTADO DE ARTE 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo pretende-se descrever de forma sucinta a madeira, nomeadamente as suas 

caraterísticas físicas, mecânicas, e a sua aplicação ao longo da história. 

A madeira como material de construção é utilizada desde da antiguidade de forma recorrente, tendo sido 

um dos materiais mais utilizados por todo o mundo, quer nas civilizações primitivas, quer nas 

desenvolvidas, no oriente e ocidente. Este cenário começou a mudar a partir da revolução industrial, o 

que levou a que a madeira como material de construção sofresse um decréscimo de utilização. 

Atualmente, uma vez que a tomada de consciência para questões de preservação do nosso planeta 

aumentou, o impacte ambiental dos materiais de construção torna-se cada vez mais um critério de 

escolha, tomando níveis de importância quase tão elevados como o preço e a qualidade. Neste campo, a 

madeira é o único material de construção oriundo de uma fonte de regeneração contínua, a floresta. 

Em ralação aos edifícios antigos, a madeira toma um papel de enorme importância, pois verifica-se que 

na grande maioria dos casos, os elementos de madeira são parte constituinte e principal de pavimentos 

e coberturas, podendo inclusive, assumir um elevado valor histórico e patrimonial.  

Com a fuga da população dos núcleos urbanos devido à intensa aposta na construção em zonas 

periféricas, existe um acréscimo da degradação dos edifícios, impulsionando a necessidade de uma 

intervenção profunda do edificado. Estas operações revelam em geral um grau elevado de dificuldade, 

diversas vezes associado à falta de conformidade dos diferentes projetos de especialidade e ao 

cumprimento da legislação existente. Nesta perspetiva, a Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

(SCIE) é uma das especialidades onde essa implementação é mais árdua, exigindo procura de soluções 

mais ajustadas pela parte dos projetistas, de forma a cumprir a segurança estrutural, mas mantendo o 

valor cultural e arquitetónico da edificação em causa 

 

2.2. A MADEIRA 

2.2.1. INTRODUÇÃO 

Numa perspetiva científica, pode-se referir que o reino plantea é dividido em várias classes, onde 

somente duas dão origem a espécies que produzem madeira, distintas na sua constituição, basicamente 

no modo como se dispõem as células do tecido lenhoso1: as Gimnospérmicas, entre as quais se destacam 

as coníferas ou resinosas – cedro, abeto, pinheiro bravo, ou o pinheiro marítimo, e as Angiospérmicas, 

que incluem todas as folhosas – castanho, eucalipto, choupo, nogueira, carvalho, ou o castanheiro. 

Existem outras classificações para a madeira, consoante o ramo em que esta é utilizada, como por 

                                                      

1 Lenho – é a parte do tronco de onde se extrai a madeira, compreendida entre a casca e a medula, e divide-se em 

duas zonas: Cerne – a parte mais escura da madeira, que lhe dá mais resistência; Alburno – a zona mais clara que 

transporta a seiva bruta das raízes para as folhas. 
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exemplo, classificando-as como brandas, semiduras e duras (classificação corrente usada por 

entalhadores que trabalham a madeira em bruto), ou de acordo com a sua maior ou menor facilidade de 

impregnação, sendo respetivamente madeiras permeáveis, madeiras resistentes à impregnação e 

madeiras muito resistentes à impregnação. 

 

2.2.2. UTILIZAÇÃO DA MADEIRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

2.2.2.1. Introdução 

A madeira enquanto material de construção, apresenta um conjunto vasto de vantagens em muitos 

fatores específicos. Algumas dessas vantagens resultam do aparecimento de novos produtos de madeira 

como é o caso de contraplacados, lamelados colados ou aglomerados. Paralelamente, o aumento do 

conhecimento das propriedades da madeira permite um maior e mais eficaz emprego da madeira na 

construção civil. 

Ao nível da resistência mecânica, a madeira é reconhecida pela sua capacidade de resistência à tração e 

pela boa resistência à compressão. Também em relação à flexão e ao corte, a madeira é cerca de dez 

vezes mais resistente que o betão, [2]. 

Além das propriedades estruturais, a madeira possui caraterísticas extremamente boas de isolamento 

térmico e acústico. Quanto ao seu aspeto natural, existem poucos materiais utilizados na construção civil 

com uma tão vasta gama de padrões, cor e aparência estética global. A madeira existe em grandes 

quantidades, e a baixo custo, renovando-se naturalmente. 

Apesar das vantagens apresentadas a favor da utilização da madeira como material de construção, 

existem pontos negativos que devem ser ponderados na decisão de escolha do material a utilizar, é de 

salientar a necessidade de cuidados a nível de preservação devido ao facto de ser combustível e 

vulnerável a agentes biológicos e atmosféricos, não esquecendo que é um material heterogéneo e 

anisotrópico, variando significativamente de dimensões consoante as variações de humidade e 

temperatura dos locais onde está inserida, e apresentando tendência para o aparecimento de fendas, e 

com o tempo, sofrer deformações por fluência, muitas vezes irreversíveis.  

 

2.2.2.2. Materiais Utilizados na Construção em Madeira 

A madeira pode aparecer sob diversas formas na construção dos edifícios, desde a madeira maciça 

(natural), que era no passado aplicada em todos os tipos de trabalho de construção e mobiliário, passando 

por um conjunto de derivados de madeira que surgem no mercado atual, resultado de um conjunto de 

operações de transformação que não são mais do que uma forma de rearranjar as fibras existentes. 

A madeira maciça era utilizada sem ter em conta que se tratava de um material orgânico e higroscópico, 

sujeita a variações dimensionais e de volume, devido a oscilações de temperatura e de humidade 

ambientes, onde podiam surgir deformações no plano normal às fibras. Deste modo, é possível afirmar 

que a sua utilização é pouco aconselhável em grandes superfícies, pois as deformações podem tornar-se 

importantes e prejudicar o aspeto da obra e até a sua função principal ao nível da utilização. 

Os derivados da madeira surgiram no mercado com o objetivo de maximizar as condições da madeira 

em termos de qualidade, resistência e duração, inovando e aumentando o setor das madeiras com novos 

produtos, formas e cores, por via de operações de transformação da estrutura das fibras. 

 

Derivados da Madeira 

Existem vários tipos de derivados de madeira. Pretende-se efetuar, de uma forma resumida, uma 

caraterização dos aspetos principais de alguns deles, em especial dos que se consideram ser mais 
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relevantes no atual panorama da construção nacional. Deste modo, salientam-se os dois grandes grupos 

de derivados correntes de madeira, os aglomerados e os contraplacados. 

As operações de transformação da madeira no estado natural, especialmente do tecido do lenho, dão 

origem àquilo a que se designa de derivados da madeira. O objetivo é obter especialmente os seguintes 

benefícios: 

• Homogeneidade de composição e razoável isotropia no comportamento físico e mecânico; 

• Maiores possibilidades de secagem e tratamento de preservação e ignifugação, quando o 

material antes da aglomeração, está reduzido a lâminas finas ou pequenos fragmentos; 

• Melhoria de algumas caraterísticas físicas, como sejam a retratilidade e a massa específica, e 

também, de caraterísticas mecânicas em relação à madeira natural, por meios de alternativas nos 

processos de fabrico; 

• Fabricação de novos produtos, com dimensões que a natureza não produz e melhores 

caraterísticas (adequadas à tecnologia moderna de pré-fabricação modulada, entre outros 

aspetos); 

• Possibilitarem um aproveitamento praticamente integral de todo o material lenhoso que se 

consegue extrair das árvores e, simultaneamente, mais economias na utilização da madeira como 

matéria-prima dos seus derivados, [2]. 

 

a) Madeira Lamelada Colada (“Glued Laminated Timber” – Glulam) 

São peças de madeira constituídas a partir de lamelas de madeira maciça de dimensões relativamente 

reduzidas, ligadas por colagem, longitudinalmente através de juntas dentadas, dispostas de tal forma que 

os fios das lamelas fiquem paralelos. Tem uma menor variabilidade das suas propriedades quando 

comparada com a madeira pela qual é constituída, devido à dispersão e à homogeneização dos defeitos 

locais, Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 - Madeira lamelada colada. 

b) LVL (“Laminated Veneer Lumber”) 

O LVL oferece diversas vantagens sobre outros derivados da madeira: é forte, reto e mais uniforme, 

possuindo melhores caraterísticas no que diz respeito à deformabilidade, torção, ou curvatura devido à 

sua composição. É um produto de madeira projetado que utiliza várias camadas de madeira fina, de 

folhas de madeira obtidas por desenrolamento dos troncos, coladas entre si. 

O LVL é produzido em fábrica com especificações controladas, onde a maioria das folhas de madeira 

são seladas com o fio paralelo e as lamelas coladas com juntas desfasadas, oferecendo alta resistência, 

Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Laminated veneer lumber. 

 

c) Painéis de Aglomerados 

Os aglomerados são painéis especiais de madeira, construídos a partir de matéria-prima proveniente de 

pequenas árvores e ramos, através de colagem e prensagem. As suas propriedades mecânicas são em 

geral mais uniformes do que as da madeira maciça, apresentando alta resistência e durabilidade. Têm 

uma grande variedade de acabamentos possíveis e encontram-se disponíveis em dimensões muito 

maiores do que a madeira maciça, podendo ser utilizadas para diversos fins como revestimentos de tetos, 

paredes e mobiliário. 

• Aglomerados de Fibras de Madeira (“Medium Density Fibreboard” – MDF) 

Os aglomerados de fibras de média densidade representam o produto derivado de madeira com melhores 

condições para substituir de facto a madeira maciça. Estes são perfeitamente adequados para responder 

aos requisitos das aplicações de mobiliário ou pavimentos, a necessidades de resistência à humidade ou 

ao fogo, de baixa densidade ou moldabilidade, ou mesmo para utilizações estruturais. O MDF apresenta 

uma superfície macia ideal para lacagem, de elevada maquinabilidade e homogeneidade. 

Existem atualmente no mercado diversos tipos de MDF consoante o gosto e o local onde se vai introduzir 

esse material, desde o MDF strandard, para pavimentos com caraterísticas de resistência à humidade, 

de baixa densidade, lacados, até MDF moldável, mais usado em mobiliário. 

 

Figura 2.3 - Aglomerado de fibras (MDF). 

• Aglomerados de Partículas Longas e Orientadas (“Oriented Strand Board” – OSB) 

Os painéis OSB são constituídos por três camadas sobrepostas de lâminas de madeira longa, estando as 

lâminas orientadas de forma perpendicular umas em relação às outras, Figura 2.4. Formam um painel 

com excelentes valores no módulo de elasticidade e de resistência à flexão. Resultando então numa 

melhor distribuição da sua resistência em ambas as direções, longitudinal e transversal.  

Devido ao tipo de partículas que entram na sua constituição, não apresentam um acabamento tão perfeito 

como as placas de aglomerados, no entanto apresentam maior resistência. 
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Atendendo às boas caraterísticas de resistência à humidade que possui, o OSB pode ser usado em tetos 

quentes ou frios. Este produto suporta praticamente todos os tipos de cobertura incluindo betumes, 

tijoleira e telhas. 

 

Figura 2.4 - Aglomerado de partículas longas e orientadas. 

d) Contraplacados 

Designa-se por contraplacados, o painel constituído por um número de folhas de madeira natural coladas 

umas sobre as outras, prensadas, dispostas com o fio cruzado folha a folha, geralmente de 

forma perpendicular, coladas com resinas sintéticas sob fortes pressões, em prensas especiais, sendo o 

número de camadas sempre ímpar de forma a obter uma estrutura simétrica em ambos os lados, com o 

objetivo de conferir rigidez, Figura 2.5.  

Alguns contraplacados são formados por dois elementos: as folhas e a alma. As folhas são aplicadas no 

exterior do painel e a alma constitui a camada central do contraplacado, de espessura superior à das 

folhas que a revestem e que é formada por painéis de blocos, painéis de fibras, desperdícios de cortiça, 

lã de vidro, entre outros. 

 

 

Figura 2.5 - Contraplacado. 

 

2.2.2.3. Usos da Madeira – Edifícios Correntes 

Nos edifícios correntes a madeira tem uma diversidade de situações para ser utilizada em construção 

civil, desde elementos estruturais tais como vigas, paredes estruturais, coberturas, passando também por 

elementos não estruturais como revestimentos exteriores e interiores, caixilharias, portas, rodapés, 

escadas, mobiliário, até à construção integral de uma casa, as denominadas casas de madeira.  Consoante 

a sua utilização, a eventual proteção fogo a aplicar resulta do facto de se perceber se estamos do lado da 

componente da reação ao fogo ou na componente de resistência ao fogo. 
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Casas de Madeira 

É nas casas de madeira que a madeira é posta à prova em todo os tipos de utilizações, começando pela 

parte estrutural ao nível de paredes, vigas, cunhais, escadas, até à decoração de pavimentos, portas, 

janelas, entre outros, Figura 2.6. 

Muitas pessoas que possuem uma casa de madeira, além do grande interesse em preservar o melhor da 

natureza e de um gosto pessoal por este tipo de construção, enumeram um conjunto de vantagens que 

incluem: 

• Custo; 

• Tempo de construção; 

• Durabilidade; 

• Isolamento térmico e acústico; 

• Manutenção; 

• Resistência ao fogo. 

 Apesar de ser considerada um material inflamável, a madeira não sofre o processo de combustão 

espontânea, pois as casas são construídas com paredes maciças de alta densidade, em que a presença 

de oxigénio entre os poros não é significativa, o que inibe a propagação de chamas, aumentando em 

larga escala a capacidade resistente ao fogo. Existem estudos que revelam que a probabilidade de uma 

casa de madeira se incendiar é a mesma de uma casa em alvenaria, [2]. A madeira maciça sujeita ao 

fogo durante 30 minutos mantém-se intacta cerca de 2 cm abaixo da superfície queimada, dependendo 

obviamente de temperatura envolvente e das condições de ventilação/oxigenação. 

O principal combustível das chamas em caso de incêndios neste tipo de casas não são as paredes, mas 

sim as peças de mobiliário e decoração, normalmente compostas por materiais pouco densos e de fácil 

combustão (madeiras "macias", tecidos, espumas etc.), que podem ser considerados como a maior fonte 

de perigo para a ignição e propagação de um incêndio, estando em causa, portanto, a reação ao fogo 

destes mesmos materiais. 

 

Figura 2.6 - Exemplo de casa de madeira. 

 

a) Revestimentos Exteriores e Interiores 

Os revestimentos de madeira podem ser escolhidos por diversas razões. A madeira pode ser usada por 

questões decorativas, para esconder algum acabamento, por razões de isolamento acústico de modo a 

melhorar as condições acústicas e pode ser usada também por questões de isolamento térmico, 

combatendo a perda de calor. Por vezes, o revestimento tem uma qualidade estrutural, por exemplo, 

quando aplicada em vigas aparentes, devendo-se, nesse caso, ter em mente todas as três qualidades. 

O tamanho e a forma de colocação dos revestimentos são determinantes para resistir a todos os 

fatores adversos ao longo do tempo e aos esforços que possam estar submetidos, não esquecendo que 

todos os elementos utilizados para os fixar tais como pregos, parafusos, entre outros, devem possuir 

boas características de resistência à corrosão e de proteção fogo, Figura 2.7. 
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 a) Exemplo de revestimento interior. 

 

b) Exemplo de revestimento exterior 

Figura 2.7 - Exemplos de revestimentos: a) Interiores; b) Exteriores. 

b) Pavimentos 

Os pavimentos utilizados na construção de edifícios, independentemente do tipo de madeira ou 

derivado, aparecem sob a forma de pavimentos estruturais ou então podem ser apenas para revestimentos 

de uma laje, onde a estética e o gosto pessoal têm um papel importante na escolha. 

Os pavimentos estruturais em madeira são constituídos por diversos elementos que permitem uma 

excelente funcionalidade destas estruturas. Estas estruturas horizontais são constituídas essencialmente 

por vigamentos e por soalhos. Para além disso, são constituídas por outras estruturas secundárias, 

como os tarugos e cadeias que têm como função tornar o conjunto mais homogéneo e melhorar o seu 

funcionamento, sobretudo em relação a ações pontuais ou no próprio plano da estrutura. 

Os revestimentos dos pavimentos em madeira são usados geralmente nos quartos e salas de uma casa 

pois são espaços onde se procura mais conforto e também estão menos sujeitos à sujidade e utilização, 

quando comparados com as cozinhas e casas de banho. 

 

c) Caixilharias 

Não comparável com outro elemento qualquer, as caixilharias de madeira na sua forma mais natural, 

atendendo à arquitetura e estética únicas da madeira, oferecem o melhor isolamento e conforto num 

edifício. Ao falar-se de isolamento térmico é preciso não esquecer que, no caso das janelas, bons 

resultados só podem ser obtidos quando conjugadas com o tipo de vidro a utilizar, o número de 

vidros (vidro duplo, vidro triplo, etc.), a utilização de películas nos vidros e a eventual utilização de 

gás entre as folhas de vidro. 

Pode-se afirmar que o tempo de manutenção pode ser mais reduzido quando comparado com outros 

materiais, este inconveniente está associado a fatores climáticos como já foi anteriormente referido. Para 

minorar estes problemas cada vez mais são utilizados derivados de madeira, sendo o mais comum o 

lamelado colado, que possui melhores características de durabilidade em relação às madeiras de que 

provêm. 

Deste modo, dentro de um vasto conjunto de caixilharias, as mais comuns utilizadas na construção são 

as janelas de abrir (normais ou em arco) com ou sem persianas, janelas de correr, de guilhotina, de 

sacada, pantográficas, oscilo-batentes, caixilhos fixos ou janelas decorativas. 

 

d) Portas 

As portas são um dos elementos mais comuns de uma construção, embora não devam ser tratadas 

como elementos secundários da casa por realizarem funções muito importantes. Por exemplo no caso 

das portas interiores, a estética constitui um fator preponderante na escolha, mas nunca lhe devem 
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descorar as funções mais técnicas como a resistência mecânica no uso e a durabilidade em boas 

condições (sobretudo das ferragens e dos acabamentos superficiais). 

Em relação a portas exteriores, Figura 2.8 a), além da sua forma e acabamento, a segurança e a 

privacidade são fatores importantes a considerar na sua escolha, valorizando assim todo o trabalho feito 

pelos fabricantes, desde as esquadrias até ao acabamento. Essa valorização é obtida quando a porta 

cumpre o papel de proteger e ainda funciona como elemento de decoração. 

Atualmente as portas interiores maciças não são muito comuns, Figura 2.8 b), por serem bastante mais 

dispendiosas, sendo aplicadas mais nas portas exteriores de moradias. Como já foi acima referido a 

madeira possui diversos inconvenientes como a variação de dimensão devido à temperatura e 

humidade que devem ser minorados com uma correta conceção arquitetónica. 

Com um mercado muito vasto, as portas surgem com vários feitios, com madeira natural ou derivados 

da madeira, colorações diversas, várias proteções como isolamento acústico, térmico, ou com 

técnicas de corta-fogo desde a aplicação de tintas e vernizes até à utilização de outros materiais em 

conjunto com a madeira, aplicado, por exemplo em portas articuladas, pivotantes ou de correr. 

 

 

 a) Exemplo de porta exterior. 

 

 b) Exemplo de porta interior. 

Figura 2.8 - Exemplo de portas: a) Exterior; b) Interior. 

e) Coberturas 

A madeira para uma mesma cobertura assume papéis distintos quanto à sua utilização. Por um lado, a 

madeira pode revestir a parte inferior da cobertura com forros de madeira natural ou derivados da 

mesma, dando o acabamento final interior ao espaço, por outro, pode ser utilizada como suporte 

estrutural da cobertura em asnas, madres, varas ou ripados onde assentam os elementos de revestimento 

que é normalmente a telha.  

As coberturas de madeira tradicionais são apoiadas, frequentemente, apenas nas paredes exteriores dos 

edifícios, geralmente em paredes resistentes de pedra, tijolo maciço, alvenaria de tijolo ou estruturas 

de betão armado e são constituídas por armações de madeira trianguladas de grande comprimento e 

secções, recorrendo a acessórios metálicos complementares nas ligações. Para vãos de pequena ou média 

dimensão de construções recentes ou em reabilitações, utilizam-se, ainda, asnas pré-fabricas em madeira 

com ligações em aço (Figuras 2.9). 

 



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

   13 

 

 

 

 

Figura 2.9 - Coberturas em madeira 

f) Escadas 

Uma escada construída com madeira resistente consegue conservar este material de forma útil e, com 

um bom tratamento tem um período de vida útil prolongado, já que resiste bem ao desgaste e combate 

possíveis ruídos. O formato e dimensões da escada são geralmente definidos no projeto original do 

edifício e são escolhidos de acordo com o espaço a projetar. 

A utilização da madeira em escadas assume dois papéis, o de elemento estrutural quando a escada é feita 

toda em madeira, e o de revestimento quando a base da escada é feita por outros materiais como o betão, 

o aço, entre outros. Mas não é só nos degraus ou na estrutura em si que a madeira utilizada. Ela aparece 

também nos elementos que perfazem o conjunto “escada” tais como os balaústres, colunas ou corrimãos, 

dando o acabamento final à escada consoante o gosto de cada pessoa, Figura 2.13. 

 

 

  

Figura 2.10 - Exemplos de escadas em madeira. 
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2.3. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

2.3.1. INTRODUÇÃO 

A legislação sobre Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) em Portugal, sofreu ao longo dos 

anos diversas alterações resultantes do aprofundar do conhecimento existente no seu âmbito, tendo sido 

publicada para aplicação de edifícios. Contudo, até ao final de 2008, esta apresentava-se dispersa em 

diversas publicações, sendo muitas vezes difícil a sua harmonização e compreensão, deixando de fora 

do seu campo de ação diversos tipos de edifícios, nomeadamente museus, bibliotecas, espaços 

destinados à indústria, locais de culto, lares de idosos, arquivos e armazéns. Para todos esses tipos, 

aplicava-se o RGEU [8], documento que se revelava insuficiente e ultrapassado. 

 

2.3.2. LEGISLAÇÃO APLICADA A CENTROS URBANOS ANTIGOS (DIPLOMAS ANTERIORES À ATUAL LEGISLAÇÃO) 

Relativamente à SCIE situados nos centros urbanos antigos, antes da publicação da atual legislação, 

gerava-se muitas vezes problemas de qual a regulamentação a aplicar. Até 2008, estavam enquadrados 

especificamente nesta matéria os seguintes Decretos-Lei: 

• Decreto-Lei n.º 426/89, de 6 de dezembro, [9] – Medidas cautelares de SCI em áreas urbanas 

antigas; aplicável a edifícios dos centros urbanos antigos, de altura inferior a 20 m ou que não 

tenham mais de 7 pisos; e 

• Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de fevereiro, [10] – Regulamento de SCI em edifícios de 

habitação: aplicável a edifícios de habitação a construir e/ou existentes desde que sofram 

intervenções que impliquem ultrapassar o limiar de alturas. 

O Decreto-Lei n.º 426/89 [9], veio na sequência do incêndio decorrido no Chiado no ano anterior, tendo 

este levantado questões da proteção do edificado antigo. Neste Decreto-Lei pode-se ler: “A qualidade 

da proteção do património existente nos centros urbanos antigos, para fruição das gerações atuais e 

vindouras, depende, em grande parte, da política de prevenção que for seguida face à possibilidade de 

ocorrência de incêndios, inundações e sismos”, [9]. 

O documento era assim constituindo por um conjunto de medidas e exigências de referência, com vista 

a melhorar as condições de SCI em edifícios integrados em Centros Urbanos Antigos (CUA), de forma 

a: 

• Reduzir o risco de ocorrência de incêndio; 

• Limitar a propagação do incêndio dentro dos próprios edifícios; 

• Limitar a propagação do incêndio entre edifícios vizinhos; 

• Possibilitar a evacuação dos edifícios em condições de segurança para os ocupantes; 

• Facilitar a intervenção dos bombeiros, [9]. 

É ainda definido o conceito de centro urbano antigo, como sendo: “Os conjuntos edificados cuja 

homogeneidade permite considerá-los como representativos de valores culturais, nomeadamente 

históricos, arquitetónicos, urbanísticos ou simplesmente afetivos, cuja memória importa preservar, 

competindo às camaras municipais a sua identificação, após parecer das entidades com competências 

específicas nas áreas que concorrem para a sua qualificação e delimitação”, [9]. 

Relativamente ao campo de aplicação, o diploma aplicava-se à “generalidade dos edifícios existentes 

nos centros urbanos antigos, de altura não superior a 20 m ou que não tenham mais de sete pisos (rés-

do-chão e seis andares), independentemente do tipo de ocupação”, [9]. 

O Decreto-Lei era dividido, genericamente nas seguintes componentes, Quadro 2.1: 
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Quadro 2.1 – Estrutura do Decreto-Lei n.º 426/89 - Medidas cautelares de SCI em áreas urbanas antigas, [9]. 

Secção I 

Disposição Gerais 

• Objeto 

• Campo de aplicação 

• Processo de execução 

Secção II 

Redução do risco de 

eclosão de incêndio 

• Instalações elétricas 

• Instalações de gás 

• Condutas de gases e fumos 

• Coberturas dos edifícios 

• Trabalhos por pontos quentes ou chama nua 

• Licenciamento de ocupação/Ações de formação 

Secção III 

Limitação da propagação 

do incêndio 

• Isolamento entre edifícios adjacentes 

• Isolamento entre frações autónomas do mesmo edifício 

• Compartimentação interior 

• Abertura para saguãos 

• Isolamento das canalizações 

Secção IV 

Disponibilidade de meios 

de evacuação 

• Disposições gerais 

• Comunicações protegidas de uso comum em cada piso 

• Escadas protegidas de uso comum do edifício 

• Dispensa de proteção dos caminhos de evacuação 

• Meios de evacuação de emergência 

Secção V 

Facilidade para intervenção 

dos bombeiros 

• Posto de chamada 

• Condições de acesso 

• Hidrantes extintores 

• Brigadas de apoio local 

• Planos prévios de intervenção 

 

Apesar do Decreto-Lei n.º 426/89 [9] ter sido publicado anteriormente ao Decreto-Lei n.º 64/90 [10], 

devido ao facto da publicação ter sido adiada por muitos anos, as medidas cautelares resultam do 

culminar de conhecimentos avançados adquiridos ao longo da década que decorreu até à publicação dos 

dois documentos. 

Considerava-se então que não fazia sentido aplicar o Decreto-Lei n.º 64/90 [10] aos edifícios antigos, 

uma vez que este foi redigido e pensado para edifícios novos, deixando de parte algumas especificidades 

inerentes à reabilitação. 

Mais tarde foram publicados outros diplomas relativos a tipo de ocupação que se encontram com alguma 

frequência nos centros urbanos históricos e que têm disposições semelhantes às consideradas no âmbito 

de aplicação do Decreto-Lei n.º 64/90 [10]. 

Ainda que todos esses diplomas sejam posteriores às Medidas Cautelares de SCI em centros urbanos 

históricos, acontece que este último diploma se destina especificamente aos edifícios situados nesses 

centros pelo que deveria ser ele a regulamentar as intervenções em matéria de SCIE nestas áreas. 

Contudo, considerava-se que nas intervenções mais profundas, em que dos edifícios existentes pouco 

mais resta do que as paredes exteriores, então deveria ser aplicado o regulamento de SCIE 

correspondente ao tipo de ocupação em causa. 
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Por outro lado, algumas medidas contidas no Decreto-Lei n.º 426/89 [9] não são exequíveis, sendo de 

frisar a dificuldade na criação de um documento que abranja todas as especificidades dos centros 

urbanos históricos e resolvam os problemas de SCI. 

 

2.3.3. LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

Em 2008, com a publicação do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro [11], revogado em 2015 

pelo Decreto-Lei n.º 224/2015 [12] , de 9 de outubro, Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios 

em Edifícios – RJ-SCIE, [12], da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro, Regulamento Técnico de 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios, [13], e a revogação de vários articulados dispersos, que 

regulamentavam diferentes setores de atividade da nossa sociedade, foi possível condensar toda a 

regulamentação técnica de SCIE. 

Apresentam-se nos Quadros 2.2 e 2.3, a estrutural geral do Regulamento Jurídico de Segurança Contra 

Incendio em Edifícios e do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

respetivamente.  

 

Quadro 2.2 - Estrutura do RJ-SCIE (Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro), [12]. 

Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

Capítulo I Disposições gerais 

Capítulo II Caraterização dos edifícios e recintos 

Capítulo III Condições de SCIE 

Capítulo IV Processo contra-ordenacional 

Capítulo V Disposições finais e transitórias 

Anexo I Classes de reação ao fogo para produtos de construção 

Anexo II Classes de resistência ao fogo para produtos de construção 

Anexo III Quadros relativos às categorias de risco 

Anexo IV Elementos do projeto da especialidade de SCIE exigidos 

Anexo V Fichas de segurança 
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Quadro 2.3 - Estrutura do RT-SCIE (Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro) [13]. 

Regime Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios  

Título I Objetos e definições 

Título II Condições exteriores comuns 

Título III Condições gerais de comportamento ao fogo, isolamento e proteção 

Título IV Condições gerais de evacuação 

Título V Condições gerais das instalações técnicas 

Título VI Condições gerais dos equipamentos e sistemas de segurança 

Título VII Condições gerais de autoproteção 

Título VIII Condições específicas das utilizações-tipo 

Anexo I Definições 

 

Estes documentos introduziram as seguintes alterações na abordagem da SCIE: 

• Introdução do conceito de utilização-tipo, em detrimento da classificação de edifícios por tipo; 

• Classificação dos locais, sendo esta uma extensão da classificação prevista em alguns diplomas 

revogados; 

• Criação de categorias de risco, sendo que a definição das medidas de segurança deixou de ser 

feita com base apenas na altura dos edifícios (fatores de classificação: altura, efetivo, carga de 

incêndio, etc.); 

• Classificação da reação ao fogo para produtos de construção (Euroclasses) e classificação da 

resistência ao fogo, com base em decisões da Comissão das Comunidades Europeias; 

• Manutenção das condições de SCIE aprovadas e a execução das medidas de autoproteção 

aplicáveis, cobrindo não só todo o ciclo de vida dos edifícios, como clarificando as 

responsabilidades. 

O Decreto-Lei n.º 220/2008 [11] procedeu, no seu artigo 36º (Norma revogatória) à revogação de 

praticamente toda a legislação de SCIE existente em Portugal, incluindo do Decreto-Lei n.º 426/89 [9], 

já referido anteriormente. 

Por outro lado, o mesmo refere no n.º 1 do seu artigo 17º (Operações urbanísticas) que: “Os 

procedimentos administrativos respeitantes a operações urbanísticas são instruídos com um projeto de 

especialidade de SCIE, com o conteúdo descrito no anexo IV ao presente decreto-lei, que dele faz parte 

integrante”, [11]. 

Assim, como consequência dos referidos artigos constata-se que qualquer intervenção num edifício, 

considerada como uma operação urbanística, implica a necessidade de elaborar um projeto de SCIE de 

acordo com a atual legislação2. 

                                                      

2 Excetuam-se as operações urbanísticas das UT I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1ª categoria de risco, 

sendo dispensadas da apresentação de projetos de especialidade de SCIE, o qual é substituído por uma ficha de 

segurança. 
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Para edifícios a reabilitar, apenas os imóveis classificados poderão estar fora do âmbito do regulamento 

caso o cumprimento das normas de SCIE se revele lesivo dos mesmos, ou seja, de concretização 

manifestamente despropositada, sendo adotadas as medidas de autoproteção adequadas (após parecer da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil – ANPC). 

Contudo, a dificuldade da atual legislação conduzir, frequentemente, às soluções mais ajustadas,  

coloca-se mesmo para as novas construções. Este facto torna-se mais evidente para edifícios existentes, 

nomeadamente para aqueles que se situam nos centros urbanos antigos. Assim, quando o que está 

previsto na legislação não é possível de concretizar, é necessário adotar medidas compensatórias, ou 

seja, medidas que tentam diminuir o risco de incêndio e/ou melhorar as condições de segurança das 

pessoas. 

A dificuldade do cumprimento da legislação, passa por exemplo, pela não garantia das distâncias 

mínimas a percorrer até ao exterior, dos vãos que devem ser vencidos ou da resistência de determinadas 

paredes. É claro que, para edifícios existentes, estes e outros parâmetros podem não ser cumpridos, 

havendo necessidade de introduzir medidas compensatórias. 

Para além dos diplomas referidos, encontram-se em vigor a seguinte legislação: 

• Despacho n.º 2074/2009, de 15 de janeiro – Critérios técnicos para a determinação de densidade 

de carga de incêndio modificada, [14]; 

• Portaria n.º 64/2009, de 22 de janeiro – Regime de credenciação de entidades para a 

emissão de pareceres, realização de vistorias e de inspeções das condições de SCIE, [15];  

• Portaria n.º 610/2009, de 8 de junho – Regulamenta o sistema informático que permite a 

tramitação desmaterializada dos procedimentos administrativos previstos no RJ-SCIE [16]; 

• Portaria n.º 773/2009, de 21 de julho – Define o procedimento de registo, na ANPC, das 

entidades que exerçam a atividade de comercialização, instalação e/ou manutenção de 

produtos e equipamentos de SCIE [17]; 

• Portaria n.º 1054/2009, de 16 de setembro – Fixa o valor das taxas pelos serviços prestados 

pela ANPC [18]; 

• Despacho n.º 10544/2012, de 6 de agosto – Atualiza o valor das taxas a cobrar pelos 

serviços de SCIE prestados pela ANPC [19]; 

• Despacho n.º 10738/2011, de 30 de agosto – Regulamento para acreditação dos técnicos 

responsáveis pela comercialização, instalação e manutenção de produtos e equipamentos de 

SCIE. [20] 

 

2.4. EUROCÓDIGO 5  

 Os Eurocódigos formam um conjunto coerente de normas que se destinam à verificação da segurança 

de estruturas. Este conjunto de normas representam uma evolução positiva no que respeita à 

regulamentação europeia sobre a matéria. 

O Eurocódigo referente à madeira é o Eurocódigo 5. Este Eurocódigo estabelece um processo de 

dimensionamento baseado no conceito dos estados limites, com coeficientes parciais de segurança. O 

regulamento dá ênfase à resistência mecânica, comportamento em serviço, durabilidade e resistência ao 

fogo. O Eeurocódigo 5 é composto pelas seguintes partes:  

• EN 1995-1-1 General – Common rules and rules for buildings [21] 

• EN 1995-1-2 General rules – Structural fire design [1] 

• EN 1995-2 Bridges [22] 
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A resposta estrutural da madeira às solicitações provocadas por um incêndio assim como a verificação 

da segurança/resistência ao fogo de acordo com o Eurocódigo 5 Parte 1-2 (EC5 1-2, [1]), são os 

principais objetos de estudo desta dissertação. 

Em Portugal faz-se sentir a falta de um documento de origem nacional. O Eurocódigo 5 ajudou a 

suprimir estas lacunas da regulamentação existentes. No entanto as traduções para português das três 

partes do Eurocódigo 5 não estão ainda disponíveis, havendo apenas uma, a parte 1-1, traduzida e 

publicada em 1998, a partir da versão original de 1993 do Comité Européen de Normalization. A versão 

original atual é do ano de 2004 e a sua publicação, pelo Instituto Português da Qualidade, está prevista 

para breve, o que irá rapidamente eliminar as falhas restantes. 

A organização da parte 1-2 do Eurocódigo 5 [1] está estruturada em sete capítulos: 

1. Generalidades 

2. Bases para o projeto 

3. Propriedades dos materiais 

4. Procedimento de projeto para determinação da resistência mecânica  

5. Procedimento de projeto para construção de paredes e pavimentos 

6. Ligações 

7. Detalhes construtivos 

Os três primeiros capítulos são definidos os princípios gerais que devem ser utilizados na verificação da 

estabilidade das estruturas em caso de incêndio. Os capítulos quarto e quinto definem as regras 

particulares de cálculo para elementos e sistemas estruturais.  O sexto capítulo define o procedimento 

de dimensionamento das ligações de elementos de madeira em situação de incêndio. O último capítulo 

aborda as questões construtivas dos elementos de madeira. 
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MODELOS DE CÁLCULO DE 

ESTRUTURAS DE MADEIRA 
 EC5 1-2 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

3.1.1. ASPETOS GERAIS 

O EC5 1-2[1] é uma norma europeia que se aplica na conceção estrutural (e elementos construtivos), de 

edifícios e obras de engenharia civil em madeira maciça, laminados colados e LVL, entre outros em 

situação de incêndio em complemento ao EC5 1-1[21] que trata essas matérias à temperatura normal. 

Estão em causa os requisitos mínimos de resistência mecânica, durabilidade, manutenção e resistência 

ao fogo das estruturas de madeira, não sendo considerados sistemas complementares de isolamento 

térmico ou acústico. 

O documento apresenta aspetos específicos da proteção passiva contra incêndios em termos de conceção 

das estruturas, bem como regras simplificadas ou mais sofisticadas para avaliar a resistência ao fogo de 

uma dada estrutura. 

Todas as construções devem ser concebidas e construídas de tal forma, que em caso de incêndio: 

• A resistência ao fogo possa ser assumida por um determinado período de tempo, especificada 

por regulamentação nacional RJ-SCIE[12] e RT-SCIE [13]; 

• A geração e propagação do fogo e do fumo dentro da obra sejam restritas; 

• A propagação do fogo às construções vizinhas seja limitada; 

• Os ocupantes possam abandonar o local ou ser resgatados por outros meios de forma segura; 

• A segurança das equipas de resgate seja tida em conta. 

Um processo completo de análise de segurança estrutural em caso de incêndio tem em conta o 

comportamento do sistema estrutural a temperaturas elevadas, exposição ao calor e ao potencial benéfico 

dos sistemas de proteção ativa contra incêndios, não esquecendo as incertezas associadas a estas três 

caraterísticas e à importância da estrutura. Assim sendo, atualmente é possível realizar um procedimento 

adequado para a determinação do desempenho, que incorpora todos estes parâmetros para demonstrar 

que a estrutura global ou os seus componentes de forma isolada conseguem um desemprenho adequado 

em caso de incêndio. 

Para proceder ao cálculo da capacidade de resistência ao fogo da madeira, como atrás se refere, o 

 EC5 1-2[1] fornece um conjunto de especificações que o projeto deve respeitar, através de métodos 

simplificados, bem como métodos de cálculo avançado que têm como objetivo a determinação da 

resistência mecânica de cada elemento construtivo.  
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3.1.2. TIPOS DE ESTRUTURA 

Resistência ao fogo significa que os elementos estruturais e elementos construtivos, devem suportar um 

incêndio totalmente desenvolvido e cumprir certos requisitos de desempenho. Deste modo, normas 

europeias introduziram uma classificação de desempenho da resistência ao fogo padrão para os produtos 

de construção, atendendo a múltiplos parâmetros, tais como R (capacidade de suporte de carga), E 

(estanquidade a chamas e gases quentes) e I (isolamento térmico), Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Critérios de resistência ao fogo. 

 

Nem todos os elementos de um edifício têm de cumprir os mesmos requisitos. Dependendo da função 

que desempenham os requisitos são distintos, para elementos separadores de compartimentos, sem 

função de carga, devem respeitar os parâmetros de estanquidade e isolamento, porém se tiveram a 

capacidade de suporte de cargas então necessitam respeitar os três critérios. Se por outro lado, 

simplesmente desempenharem a função de suporte de cargas, sem qualquer função de separação, então 

só necessitam respeitar o parâmetro de resistência exclusivamente. 

No Quadro 3.1, apresentam-se os critérios que elementos construtivos devem respeitar consoante a sua 

função. 

Quadro 3.1-Critérios de resistência ao fogo 

 
Suporte de Carga 

R 
Estanquidade 

E 
Isolamento 

I 

Paredes x/- x X 

Pavimentos x/- x X 

Vigas x - - 

Colunas x - - 

Escadas x - - 

Ligações x - - 

 

Para uma melhor compreensão, apresenta-se na Figura 3.2, os parâmetros de resistência a serem 

respeitados em concordância com a função do elemento. 



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

   23 

 

Figura 3.2 - Critérios de resistência ao fogo necessário consoante o elemento em estudo. 

 

3.1.3. MÉTODOS DE VERIFICAÇÃO 

3.1.3.1. Introdução 

A análise estrutural para a resistência ao fogo deve basear-se em cenários de incêndio de cálculo e deve 

considerar modelos mecânicos da estrutura a temperaturas elevadas. Os critérios de desempenho 

requeridos à estrutura exposta ao fogo deverão ser verificados por meios de análises globais, análises 

por subestruturas ou análises por elementos, como se apresenta na Figura 3.3.  O comportamento da 

estrutura deve ter em consideração o tipo de exposição à que esta está sujeita. 

Ao efetuar-se uma análise mecânica ou térmica de um elemento, deve ser tida em consideração a posição 

do incêndio de cálculo em relação ao elemento em estudo.  O modelo do sistema estrutural adotado em 

projeto deve refletir a performance da estrutura em caso de incêndio, ou seja, deve ser verificado o tempo 

requerido de exposição ao fogo t, que a regulamentação nacional exige. 

 

Figura 3.3 - Verificações possíveis de se realizarem. 

Uma vez que uma zona limitada imediatamente abaixo da linha de carbonização3 da secção transversal 

residual, apesar de não carbonizada, é aquecida acima da temperatura normal, a tensão resistente e o 

módulo de elasticidade nesta zona é reduzida, como se explicará no ponto 3.2.3 desta dissertação. 

Portanto, para o projeto estrutural de elementos de madeira sujeitos a incêndio, os parâmetros de 

resistência e rigidez da madeira devem ser reduzidos, como enunciado abaixo. Para secções transversais 

desprotegidos a zona afetada pelo calor é de cerca de 35 a 40 mm. 

Para a verificação da resistência mecânica, o EC5 1-2[1] enuncia a resistência de um elemento de 

madeira e a sua rigidez pelas expressões 3.1 e 3.2: 

                                                      

3 Linha de separação entre a área de madeira carbonizada e a área de madeira intacta. 
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𝑓𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖

𝑓20

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 (3.1) 

𝑆𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖

𝑆20

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 (3.2) 

Onde: 

fd,fi – é a resistência em situação de incêndio, por exemplo, resistência à flexão; 

Sd,fi – Rigidez (módulo de elasticidade Ed,fi ou módulo de torção Gd,fi); 

f20 – é o percentil 20% da propriedade de resistência; 

S20 – é o percentil 20% da propriedade de rigidez; 

kmod,fi – é o fator de modificação para o fogo expressando a redução da resistência ou rigidez em 

situação de incêndio; 

γM,fi  - fator de segurança parcial para a madeira em situação de fogo, considerado normalmente igual 

a 1. 

 

O fator de modificação para o fogo tem em consideração a redução das propriedades de força e rigidez 

a altas temperaturas. O valor recomendado para o fator de segurança parcial é 1, informações sobre um 

valor específico poderão ser obtidos no Anexo Nacional, quando for publicado. 

O percentil de 20% da resistência ou rigidez deverá ser calculado de acordo com as equações 3.3 e 3.4: 

𝑓20 = 𝑘𝑓𝑖𝑓𝑘 (3.3) 

𝑆20 = 𝑘𝑓𝑖𝑆05 (3.4) 

Onde, 

𝑓𝑘 – é a resistência caraterística da madeira; 

S05 – é o percentil de 5% da rigidez à temperatura ambiente; 

kfi – é dado pelo Quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 - Valores de kfi 

 kfi 

Madeira maciça 1,25 

Madeira laminada colada 1,15 

Painéis derivados de madeira 1,15 

LVL 1,1 

Ligações com ligadores em corte, com elementos laterais de madeira ou 
derivados de madeira  

1,15 

Ligações com ligadores em corte, com elementos laterais em aço 1,05 

Ligações com ligadores sujeitos ao arranque 1,05 

 

Para uma análise linear de 1ª ordem do estado limite último, é geralmente aceite que a distribuição 

interna de força não é influenciada pelas propriedades de rigidez, a não ser que a madeira seja combinada 

com outros materiais em estruturas hiperestáticas. Assim, de acordo com EC5 1-1[21], os valores médios 

da rigidez devem ser utilizados para uma análise estrutural de 1ª ordem, em que a distribuição de forças 

internas não é afetada pela distribuição da rigidez na estrutura. Para uma análise não-linear de 2ª ordem 

do estado limite último, a rigidez deve ser tida em conta, a fim de avaliar os efeitos de ordem superior 

causados por deformações. Neste caso, os valores de cálculo da rigidez como previamente definido, têm 
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de ser usados. Note-se que, contrariamente ao EC5 1-1 [21] em que à temperatura ambiente o módulo 

de elasticidade e o módulo de torção são definidos como 𝐸𝑑 =
𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛

𝛾𝑀
 e 𝐺𝑑 =

𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛

𝛾𝑀
 respetivamente, as 

expressões anteriores relacionam-se com 20% da resistência e rigidez. 

As regras de verificação apresentadas no EC5 1-2[1] são somente válidas para situações baseadas na 

curva de temperatura-tempo padrão. Desta forma, a verificação da resistência ao fogo deverá ser no 

domínio da resistência dada pela expressão 3.5: 

𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑅𝑑,𝑡,𝑓𝑖 (3.5) 

em que: 

Rd,t,fi, – valor de cálculo da resistência do elemento em situação de incêndio, no instante t; 
Ed,fi– valor de cálculo dos efeitos relevantes das ações em situação de incêndio, no instante t. 

 

Deste modo o valor de cálculo dos efeitos relevantes das ações em situação de incêndio será dado pela 

expressão 3.6: 

𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 𝜂𝑓𝑖𝐸𝑑 (3.6) 

Onde: 

ηfi, – É o fator de redução da carga de projeto para uma situação de incêndio; 

Ed– É o efeito das ações consideradas em projeto para a temperatura ambiente, 20⁰C. 

 

O fator de redução (ηfi), tem em consideração as cargas permanentes (peso próprio), e cargas variáveis 

(sobrecargas, vento, neve, etc.) presentes na estrutura em situação de incêndio, de um modo simplificado 

o fator pode ser determinado através da Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 - Fator de redução ηfi em relação a ratio entre as cargas variáveis e as cargas permanentes  

(EC5 1-2,[1]). 
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Para obter os efeitos das ações em situação de incêndio, as ações mecânicas de situação de projeto 

acidentais devem ser combinadas de acordo com o Eurocódigo 0 – Bases para projeto de estruturas. O 

valor representativo da ação variável poderá ser considerado como o valor do coeficiente ᴪ da 

combinação quase-permanente, ou, em alternativa, como o valor do coeficiente ᴪ da combinação 

frequente.  

De um modo geral, pode-se considerar o fator de redução como 0,7. Deste modo está-se a ser 

conservativo, ou seja, está-se do lado da segurança. 

 

3.1.3.2. Procedimento de Verificação 

Como já foi referido anteriormente, pode-se fazer uma análise estrutural de três formas, sendo que esta 

dissertação só se irá focar nas análises de subestruturas e de elementos/secções elementares. Análises 

globais da estrutura requerem métodos avançados de cálculo, assim como a utilização do método por 

elementos finitos que não será caso de estudo nesta dissertação. 

Para uma fácil compreensão e melhor entendimento, apresentam-se nas Figuras 3.5, 3.6 e 3.7 diagramas 

simplificados do processo de cálculo para a função de suporte e a função de compartimentação. Nas 

Figuras 3.5 e 3.6 apresenta-se o procedimento de cálculo para a função de suporte, ou seja, para o 

parâmetro R, para elementos lineares (vigas e pilares) e para elementos separadores com função de 

suporte (pavimentos e paredes) respetivamente. Em todas as figuras assinala-se o subcapítulo para o 

cálculo correspondente de forma a percecionar a metodologia global de cálculo para todos os elementos 

construtivos/estruturas de madeira. 
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Figura 3.5 – Fluxograma de verificação de elementos lineares. 
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Figura 3.6 - Fluxograma de verificação de elementos separadores com função de suporte 
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Apresenta-se na Figura 3.7, o procedimento de cálculo para a função de compartimentação, ou seja, para 

o parâmetro EI, de pavimentos e paredes. 

 

 

Figura 3.7 - Fluxograma de verificação de elementos separadores 
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3.2. BASES DE PROJETO 

3.2.1. INTRODUÇÃO 

Há que se considerar dois tipos de ações devidas ao incêndio: por um lado as ações mecânicas diretas 

ou indiretas que são aquelas que permitem analisar a resposta mecânica estrutural e por outro as ações 

térmicas que podem ser distintas consoante o pressuposto tomado pelo projetista e que influenciam 

(distintamente em função do tempo), as caraterísticas térmicas e mecânicas dos materiais constituintes 

dos elementos estruturais. 

Para uma boa aplicação do EC5 1-2[1] deve-se ter em atenção algumas noções básicas, desde da 

resistência mecânica ao fogo necessária, à compartimentação exigida ou mesmo até ao tipo de exposição 

ao fogo que o elemento em análise está sujeito. 

Quando é requerida uma determinada resistência mecânica ao fogo em caso de incêndio, a estrutura 

deve ser projetada e construída de forma a que essa mesma resistência seja garantida durante o período 

para qual essa resistência é necessária.  

Quando a compartimentação é exigida, os elementos que constituem a fronteira que formam o 

compartimento de fogo (incluindo as juntas), devem ser projetadas de forma que a estanquidade e 

isolamento ao fogo sejam mantidos. 

 

3.2.2. CARATERIZAÇÃO DO INCÊNDIO 

A propagação de um incêndio só é possível quando estes quatro fatores ocorrem simultaneamente:  a 

fonte de calor, o combustível e o comburente, associados à reação em cadeia. Apresenta-se na  

Figura 3.8 o tetraedro de fogo representante destes quatro fatores.  

 

Figura 3.8 - Tetraedro de fogo. 

A propagação de um incêndio é um fenómeno completamente incerto, dependendo basicamente do tipo 

do combustível bem como da renovação do ar.  Podem-se definir as seguintes fases de desenvolvimento: 

• Ignição – Representa o início da combustão (t=0), podendo ter origem térmica, mecânica, 

química ou elétrica. É uma fase de temperaturas baixas não representando em geral qualquer 

problema para as estruturas; 

• Propagação – Engloba a produção de chamas em que a combustão se intensifica, iniciando-se o 

fenómeno de reação em cadeia. As chamas produzidas alastram aos materiais combustíveis mais 

próximos, por condução ou radiação.  A combustão generalizada – flashover – onde todo o 

compartimento é tomado pelas chamas e se adensam os gases, ocorre para temperaturas na 

ordem dos 450⁰C - 600⁰C. 

• Desenvolvimento ou Combustão contínua – após a explosão, o oxigénio disponível para o 

incêndio aumenta devido às aberturas criadas, o que possibilita que o comburente não baixe de 
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concentração permitindo a contínua combustão dos materiais combustíveis, mantendo-se 

praticamente temperaturas constantes; 

• Arrefecimento, Extinção ou Declínio – a combustão esgota o combustível e a reação em cadeia 

começa a falhar por falta de energia de ativação proveniente da combustão. 

As fases de ignição e propagação dependem sobretudo da carga de incêndio (a taxa de combustão 

depende das caraterísticas e quantidade do material combustível). Já na fase de desenvolvimento, o 

incêndio poderá ser (ou não) controlado pela ventilação se a taxa de combustão depender da quantidade 

de oxigénio disponível. 

 

3.2.3. AÇÕES TÉRMICAS PARA A ANÁLISE DE TEMPERATURAS 

3.2.3.1. Introdução 

Na Engenharia Civil, os efeitos da ação térmica devem ser tidos em conta por meio da redução das 

propriedades mecânicas dos materiais em função da temperatura elevada a que estão expostos, bem 

como os esforços adicionais inexistentes à temperatura ambiente e não previstos em projeto para a 

situação normal de uso mas que surgem com o aumento da temperatura. 

Para facilitar a determinação das ações térmicas nas estruturas, foram enunciados modelos matemáticos 

de incêndio para descrever previamente a variação da temperatura do compartimento em função do 

tempo. O Eurocódigo 1 Parte 1-2 [23] fornece diferentes formas de considerar essas ações. Uma das 

alternativas expressa-se nas relações temperatura-tempo, que fornecem as temperaturas dos gases 

envolventes da estrutura em função do tempo. Esta temperatura associada às devidas condições de 

fronteira permite a determinação do fluxo de calor transmitido pelo ambiente à estrutura. A outra 

alternativa traduz-se nas relações que fornecem diretamente o fluxo de calor a que a estrutura está sujeita. 

Este fluxo de calor é combinado com o fluxo reemitido pela estrutura para determinar a evolução da 

temperatura na estrutura. Estes dois caminhos são definidos no Eurocódigo 1 Parte 1-2 [23] como curvas 

nominais temperatura-tempo e modelos de incêndio natural – curvas paramétricas. 

 

3.2.3.2.  Curvas de Incêndio  

Para descrever a ação do fogo com modelos simplificados, várias curvas nominais de fogo foram 

propostas. As curvas nominais de incêndio proporcionam uma relação simples para a temperatura dos 

gases no compartimento em função do tempo. No entanto, representam a fase de fogo totalmente 

desenvolvida, o que significa que a quantidade significativa de tempo que, por vezes, decorre desde da 

fase de ignição até a fase de fogo totalmente desenvolvida não está incluída nas curvas. Além disso, a 

fase de arrefecimento do fogo não é explicitamente tida em conta. A curva de incêndio nominal mais 

vezes aplicada é a ISO – 834, curva de incêndio padrão, que também é usado como a principal condição 

de exposição nas normas europeias para resistência ao fogo. 

Modelos de incêndios mais realistas são fornecidos por curvas paramétricas de incêndio, que têm em 

conta os parâmetros mais importantes para o desenvolvimento da temperatura, nomeadamente: 

a) A carga de incêndio (quantidade, tipo e disposição de material combustível); 

b) As condições de ventilação no compartimento; 

c) As propriedades térmicas dos compartimentos; 

d) A ação de combate ao incêndio, quando aplicável. 
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Curva nominais de incêndio  

Para a classificação da resistência ao fogo, a curva nominal temperatura-tempo é usada por um período 

de tempo especificado, sem nenhuma fase de declínio. O período de tempo, normalmente especificado 

pela regulamentação nacional, é assumido implicitamente para ter em conta características como a 

avaliação do risco, medidas de proteção ativa contra incêndios e fase de arrefecimento. Três curvas 

nominais de temperatura-tempo são especificadas no Eurocódigo 1 Parte 1-2 [23], apresenta-se na  

Figura 3.9 o desenvolvimento das três curvas. 

a) Curva de incêndio padrão- ISO-834 definida pela expressão 3.7: 

 

𝑇 = 𝑇0 + 𝑙𝑜𝑔10(8𝑡 + 1) 

 

(3.7) 

Onde 𝑇 [⁰C] representa a temperatura dos gases do compartimento de incêndio no instante 𝑡 [min] e 𝑇0 

é a temperatura inicial do compartimento, geralmente igual a 20 ⁰C. 

b) Curva de incêndio para elementos exteriores é expressa pela equação 3.8: 

 

𝑇 = 𝑇0 + 660(1 − 0,687𝑒−0,32𝑡 − 0,313𝑒−3,8𝑡)   
 

(3.8) 

A curva para elementos exteriores deve ser utilizada apenas para elementos estruturais e permanece a 

680⁰C após 30 min de exposição ao fogo. Nesta curva 𝑇 [⁰C] representa a temperatura ambiente, 𝑇0 [⁰C] 

a temperatura inicial do compartimento e 𝑡 [min] o tempo decorrido desde do início do incêndio. 

c) Curva de incêndio de hidrocarbonetos é determinada pela expressão 3.9: 

𝑇 = 𝑇0 + 1080(1 − 0,325𝑒−0,167𝑡 − 0,675𝑒−2,5𝑡) 
(3.9) 

 

A curva de hidrocarbonetos fornece uma temperatura constante de 1100⁰C a partir de 30 min de 

exposição ao fogo, sendo caraterizada como sendo a mais enérgica, onde 𝑇 [⁰C] representa a ambiente, 

𝑇0 [⁰C] a temperatura inicial do compartimento e 𝑡 [min] o tempo decorrido.  

 

Figura 3.9 - Curvas nominais de incêndio. 
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Para o projeto de incêndio de edifícios de madeira, é sobretudo a curva de incêndio padrão temperatura-

tempo (ISO 834) que tem sido usada até agora e, por isso quase todos os procedimentos são baseados 

nesta curva de incêndio. É necessário ter em consideração que para este tipo de exposição, os elementos 

devem cumprir os critérios de resistência (R), estanquidade (E), e isolamento (I) da seguinte forma: 

• Função de compartimentação: somente o critério de estanquidade, e quando necessário o critério 

de isolamento; 

• Função de suporte: somente o critério de resistência. Este critério tem de ser mantido durante o 

tempo requerido para a exposição ao fogo; 

• Função de suporte e compartimentação: é indispensável garantir o critério de resistência para o 

tempo necessário para a exposição ao fogo, assim como o critério de estanquidade dos gases, e 

quando é preciso o critério de isolamento térmico. 

É de notar que o critério de isolamento térmico pode ser assumido como satisfeito quando o aumento da 

temperatura ao longo de toda a superfície não exposta ao incêndio não ultrapassa em média os 140⁰C, e 

aumento máximo pontual no elemento não deverá ultrapassar os 180⁰C, em relação à temperatura 

ambiente, normalmente considerada nos 20⁰C. 

 

Curvas paramétricas de incêndio  

As curvas de incêndio natural (ou curvas de incêndio paramétricas) são também especificadas no 

Eurocódigo 1 1-2 [23]. Um cenário de natural de incêndio descreve completamente o desenvolvimento 

do incêndio, incluindo a fase de arrefecimento, as relações entre a temperatura dos gases no 

compartimento e o tempo em função da densidade de carga de incêndio, as condições de ventilação e as 

propriedades térmicas dos materiais. Na Figura 3.10 esta ilustrado o desenvolvimento de um fogo 

natural. 

 

Figura 3.10 - Fases de um incêndio natural (adaptado de Barreira, 2008, [24]). 

 

A origem de um incêndio é sempre marcada pela ignição do material combustível. As renovações do ar 

ambiente, a fonte de ignição, os fatores relacionados com as propriedades dos materiais envolvidos 

assim como o seu desempenho a altas temperaturas interagem na fase inicial do incêndio. Após 

alcançarem um nível suficiente de radiação, todos os materiais combustíveis do compartimento entram 
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em combustão rapidamente abrangendo todo o compartimento, atingindo assim, o ponto mais crítico do 

incêndio, a combustão generalizada ou flashover. Este momento marca a transição entre a fase de 

aquecimento e a fase de combustão. 

A temperatura eleva-se de forma brusca e o incêndio espalha-se rapidamente durante a segunda fase. A 

inflamação dos materiais pode ser controlada pelas propriedades dos materiais combustíveis existentes 

no compartimento ou pode ser controlada pela ventilação através da ausência de ar. Durante esta fase 

existe um aumento da produção de chamas atingindo a temperatura máxima, devido não só à quantidade 

de oxigénio existente no ar como também aos vapores quentes que são produzidos e que por convecção 

se elevam no local. Devido à elevada energia térmica libertada pela combustão, o combate de um 

incêndio nesta fase é difícil, o que torna geralmente os recursos e esforços de combate insuficientes, 

recorrendo-se à resistência do edifício ou elemento estrutural (segurança passiva), para prevenir a 

propagação do fogo e a ruína estrutural. 

Apesar de depender do ambiente em que se insere, a terceira fase de um incêndio conduz a um declínio 

das chamas, não existindo fornecimento continuado de energia térmica para o ambiente. Nesta fase final, 

a resistência dos elementos estruturais ao incêndio é decisiva, visto que devem assegurar as funções para 

os quais foram projetados. 

 

3.2.4. COMPORTAMENTO TÉRMICO DA MADEIRA 

3.2.4.1. Introdução 

A madeira possui baixa condutividade térmica, o que dificulta o aumento da temperatura em zonas 

contíguas às que se encontram em combustão e evita a dilatação excessiva da estrutura. 

A combustão do material superficial produz uma camada de carbonização isolante que dificulta a 

transmissão do calor e a progressão do fogo para o interior. 

Sob a camada de carbonização existe outra camada com uma espessura inferior, em que a madeira se 

encontra alterada, mas não totalmente decomposta. Esta camada é designada por pirólise. A restante 

secção encontra-se a uma temperatura mais baixa e mantem as capacidades originais, contribuindo para 

a resistência da estrutura, [24]. 

Na Figura 3.11 encontram-se as várias secções de madeira sujeitas a altas temperaturas. 

 

Figura 3.11 - Zonas de degradação numa secção de madeira (Barreira, 2008, [24]). 

 

O comportamento térmico da madeira pode ser descrito através dos processos de formação da zona da 

pirólise e pela formação da camada de carbonização. 



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

   35 

3.2.4.2. Pirólise 

A degradação da madeira ocorre na ausência de oxigénio. Quando a madeira é aquecida até aos 100⁰C, 

ocorrem poucas reações químicas. Aproximadamente aos 100⁰C ocorre a evaporação da maior parte da 

humidade existente. Até aos 200⁰C, a camada superficial da madeira começa a ficar desidratada, 

libertando a restante humidade, calor e dióxido de carbono. Entre os 200⁰C e os 280⁰C, a camada 

superficial deteriorada começa a deslocar-se para o interior da secção. A esta zona sucede-se uma 

camada na qual a pirólise se processa lentamente. A celulose da madeira começa a decompor-se no 

intervalo entre os 240⁰C e os 380⁰C. Entre os 280⁰C e os 500⁰C ocorrem reações exotérmicas, sob a 

forma de fumo, com a libertação de gases combustíveis e alcatrão, formando o carvão. Se a temperatura 

exceder os 500⁰C, pode dizer-se que a carbonização se encontra completa, [25]. 

 

3.2.4.3. Espessura de Carbonização 

A espessura de carbonização é a distância entre a superfície exterior do membro original exposta ao 

fogo e a posição da linha de carbonização, ilustrada na Figura 3.12. Devem ser tidas em conta todas as 

superfícies expostas diretamente ao fogo e, se for caso disso, também superfícies inicialmente protegidas 

da exposição ao fogo, mas onde a carbonização da madeira ocorre por trás da proteção durante o tempo 

de exposição ao fogo. 

 

Figura 3.12 - Espessura de carbonização 

 

A taxa de carbonização da madeira, em que esta passa de madeira intacta a carvão é uma propriedade 

que permite avaliar a sua resistência ao fogo. Esta taxa pode ser baseada em modelos experimentais e 

teóricos e é determinada pelo avanço da carbonização [mm/min], fazendo com que exista uma redução 

da secção, permitindo estudar o comportamento dos elementos estruturais em situação de incêndio. 

Existem alguns modelos analíticos para o cálculo da espessura da camada carbonizada da madeira, 

conforme proposto pelo EC5 1-2[1]. A equação 3.10 de projeto permite determinar a espessura da 

camada carbonizada em função da taxa de carbonização para superfícies não protegidas, expostas ao 

fogo normalizado numa direção. 

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,0 = 𝛽0𝑡 (3.10) 

em que: 

dchar,0 – espessura da camada de carbonização numa direção [mm] 

β0 – taxa de carbonização na direção do fogo [mm/min] 

t –  tempo de exposição ao fogo [min] 

 

Quando o fogo deflagra em mais do que uma direção, o efeito dos cantos arredondados na secção reta 

devem ser incluídos, Figura 3.13. Nesse caso, o EC5 1-2[1] propõe a utilização da equação 3.11: 
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𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 𝛽𝑛𝑡 (3.11) 

em que: 

dchar,n – espessura da camada de carbonização que incorpora o efeito do canto da secção [mm] 

βn – taxa de carbonização nas diferentes direções do fogo[mm/min] 

t –  tempo de exposição ao fogo [min] 

 

Figura 3.13 - Espessura de carbonização numa direção e em várias direções (EC5 1-2[1]). 

 

O EC5 1-2[1] propõe ainda que os valores a considerar para a taxa de carbonização são função da massa 

específica da madeira, conforme se apresenta no Quadro 3.3. 

 

Quadro 3.3 - Valores de projeto das taxas de carbonização 

 
β0 

[mm/min] 

βn 

[mm/min] 

Madeira macia   

Laminado colado com densidade ≥290kg/m3 0,65 0,7 

Madeira maciça com densidade ≥290kg/m3 0,65 0,8 

Madeira estrutural   

Madeira maciça ou laminado colado com densidade de 290kg/m3 0,65 0,7 

Madeira maciça ou laminado colado com densidade ≥450kg/m3 0,50 0,55 

LVL   

com densidade ≥480kg/m3 0,65 0,7 

Painéis   

Painéis de madeira 0,9a - 

Contraplacados 1,0a - 

Outros derivados de madeira 0,9a - 

a Este valor só se aplica para densidades de 450kg/m3 e para espessuras de 20mm, para outras densidades 

e espessuras deve-se seguir a expressão 3.12: 

𝛽0,𝜌,𝑡 = 𝛽0𝑘𝜌𝑘ℎ (3.12) 
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Com: 

𝑘𝜌 = √
450

𝜌𝑘
 e 𝑘ℎ = √

20

ℎ𝑝
 (3.13), (3.14) 

 

Em que: 

ρk – massa específica em kg/m3 

hp – Espessura do painel, em mm 

 

3.2.5. EFEITO DE PROTEÇÃO 

3.2.5.1. Aspetos Gerais 

A formação de uma camada de carbonização proporciona uma proteção eficaz contra o fluxo de calor, 

especialmente em grandes secções transversais. Se for incorporada uma proteção adicional (como placas 

de gesso, painéis à base de madeira entre outros, ver Figura 3.14), o início de carbonização (tch) é adiado 

e, quando a proteção permanece no local após o início do incêndio a sua taxa de carbonização é mais 

baixa em comparação com uma secção inicialmente desprotegida. A relação simplificada das fases de 

carbonização, com o início da carbonização, taxas de carbonização e tempos insuficientes de proteção 

do revestimento são ilustradas nas Figuras 3.15 e 3.16.  

 

Figura 3.14 - Exemplos de proteções adicionais 

  

Relações simplificadas das fases de carbonização com o início de carbonização, taxas de carbonização 

e os tempos de falha das proteções são ilustradas nas figuras seguintes, onde tch é o tempo de início de 

carbonização, tf  é o tempo de falha dos revestimentos e ta  é o momento em que a espessura carbonização 

é de 25 mm. 

Como a taxa de carbonização imediatamente após a falha da proteção é superior em comparação a um 

elemento inicialmente desprotegido (devido as altas temperaturas e a ausência ou insuficiência de 

proteção da camada carbonizada), uma parte da proteção é perdida algum tempo depois da falha. Uma 

proteção eficaz fornecida pela camada carbonizada requer uma espessura de cerca de 25 mm. Quando a 

camada de carbonização se aproxima dessa espessura, a taxa de carbonização desce para valores 

próximos das taxas para elementos sem proteção. 

Um efeito duradouro de proteção apenas é possível quando a camada de carbonização de 25 mm é gerada 

durante a fase em que a velocidade de carbonização é mais elevada, imediatamente após a falha da 

proteção (curva 2a da Figura 3.15). Quando a falha da proteção é rápida, existe um atraso no início da 
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carbonização. No entanto não representa um efeito de proteção duradouro (Figura 3.16). A proteção 

mais eficaz é proveniente de proteções que se mantêm no local após uma duração considerável, 

especialmente para proteger elementos com condutividades térmicas baixas a temperaturas elevadas, 

como por exemplo placas de gesso do tipo F (antifogo), que possuem tempos de falhas alargados. 

 

 

Figura 3.15 - Espessura de carbonização em função do tempo quando tch=tf (EC5 1-2[1]). 

 

Figura 3.16 - Espessura de carbonização em função do tempo para um rápido tempo de falha (EC5 1-2[1]). 

Por outro lado, quando já se iniciou a carbonização, mas ainda não existiu falha da proteção ao fogo, as 

taxas de carbonização dadas no quadro 3.3 devem ser multiplicadas por um fator k2. No caso do 

elemento estar protegido por uma única camada de gesso cartonado do tipo F, k2  assume o valor da 

expressão 3.15: 

𝑘2 = 1 − 0,018ℎ𝑝 (3.15) 

Onde: hp é a espessura da camada de proteção [mm]. 

Se o revestimento do elemento consiste em várias camadas de gesso do tipo F, hp  deve ser tida como a 

espessura da camada interior. Por outro lado, se o elemento é protegido por mantas de lã de rocha, com 

uma espessura mínima de 20 mm e uma densidade mínima de 26kg/m3, resistente até os 1000⁰C, k2 

assume os valores do Quadro 3.4: 
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Quadro 3.4 - Valores de k2 para elementos de madeira protegidos por lã de rocha 

Espessura 
hins [mm] 

K2 

20 1 

≥45 0,6 

Para espessuras entre 20 e 45mm, a interpolação linear pode ser aplicada 

 

Após ultrapassado o tempo de falha sem atingir o ta supracitado, as taxas de carbonização do quadro 3.3 

devem ser multiplicadas pelo fator k3 = 2. Quando se ultrapassa o momento ta, as taxas de carbonização 

da mesma tabela deverão ser aplicadas sem necessitarem da aplicação do fator k3. Apresenta-se na 

Figura 3.17 de forma simplificada as relações entre a espessura de carbonização e em relação ao tempo, 

quando o início da carbonização ocorre atrás da proteção sem falha desta.  

 

Figura 3.17 - Espessura de carbonização em função do tempo, e o início da carbonização ocorre atrás da 
proteção tch<tf (EC5 1-2[1]). 

  

Quando tch = tf, o momento em que a carbonização é de 25 mm, deve ser tomado pela expressão 3.16: 

𝑡𝑎 = 𝑚𝑖𝑛 {

2𝑡𝑓

25

𝑘3𝛽𝑛
+ 𝑡𝑓

 (3.16) 

Ou se, tch < tf  deve ser considerado para ta valor da equação da 3.17: 

𝑡𝑎 =
25 − (𝑡𝑓 − 𝑡𝑐ℎ)𝑘2𝛽𝑛

𝑘3𝛽𝑛
+ 𝑡𝑓  (3.17) 

A expressão também é válida para uma única direção de fogo, onde 𝛽𝑛 é substituído por 𝛽0. 

 

3.2.5.2. Início da Carbonização 

O EC5 1-2[1] fornece informações limitadas sobre a determinação do início da carbonização por trás da 

proteção aplicada e nos tempos de falha das camadas de proteção. Em geral, as normas estabelecem que: 
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a menos que existam expressões para calcular o início da carbonização, os tempos de falha das camadas 

de proteção e as taxas de carbonização da madeira por trás da proteção, quando relevante, devem ser 

determinados por ensaios. 

Para alguns materiais específicos, o tempo de início da carbonização é dado pelas equações 3.18, 3.19, 

3.20 e 3.21: 

• Para revestimentos constituídos por uma ou várias camadas de painéis derivados de madeira, ou 

painéis de madeira: 

𝑡𝑐ℎ =
ℎ𝑝

𝛽0
 

(3.18) 

 

• Para revestimentos constituídos por uma placa de gesso do tipo A, F ou H, em localizações 

internas ou no perímetro adjacente às juntas cheias, ou não preenchidas com largura igual ou 

inferior a 2mm: 

𝑡𝑐ℎ = 2,8ℎ𝑝 − 14 (3.19) 

 

• Em locais adjacentes as juntas não preenchidas com uma largura superior a 2 mm: 

 

𝑡𝑐ℎ = 2,8ℎ𝑝 − 23 (3.20) 

 

• Para vigas ou pilares protegidos por mantas de lã de rocha, o início de carbonização deve ser 

tido como: 

𝑡𝑐ℎ = 0,07(ℎ𝑖𝑛𝑠 − 20)√𝜌𝑖𝑛𝑠 
(3.21) 

Onde: 

ℎ𝑖𝑛𝑠 é espessura do material de isolamento [mm]; 

𝜌𝑖𝑛𝑠 é a densidade do material [kg/m3]. 

 

O EC5-1-2[1] também fornece informações sobre o início de carbonização de duas camadas de gesso 

ligadas ao elemento de madeira. Quando ambas as camadas são de tipo A ou H, a contribuição da 

camada interna é reduzida, tomando em consideração apenas 50% da sua espessura, uma vez que, depois 

da falha da camada externa, a camada interna já se encontra pré-aquecida e parcialmente calcinada e 

está exposta a uma temperatura mais elevada. 

Quando duas camadas de tipos diferentes, por exemplo F-A ou F-H, estão ligadas ao membro de 

madeira, é importante que a melhor qualidade (Tipo F, neste exemplo) seja utilizada como a camada 

exterior, enquanto a contribuição da camada interior (Tipo A ou H) é reduzida, tendo em conta apenas 

80% da sua espessura. Se a camada exterior é de tipo A ou H e a camada interna do Tipo F, deveria 

conservadoramente presumir-se que ambas as camadas são de tipo A ou H. 

Deve-se ter em conta que os elementos de fixação da camada interior não possuam um espaçamento 

superior aos elementos de fixação da camada exterior para que as considerações acima mencionadas 

sejam válidas.   

 

3.2.5.3. Falha do Revestimento de Proteção ao Fogo 

A falha da proteção pode acontecer devido a diversos fatores, tais como: 

• Carbonização ou degradação do material de proteção; 

• Penetração insuficiente dos elementos de fixação na madeira não queimada; 

• Inadequado espaçamento e distâncias entre os elementos de fixação. 
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Para revestimentos protetores de madeira, derivado de madeira ou mesmo placas de gesso do tipo A e 

H, o tempo de falha deve se determinado de acordo com a expressão 3.22: 

𝑡𝑓 = 𝑡𝑐ℎ (3.22) 

O comprimento de penetração, la, dos elementos de fixação na madeira não queimada deve ser no 

mínimo de 10 mm, o comprimento necessário do fixador, lf,req, deve ser calculado segundo a equação 

3.23: 

𝑙𝑓,𝑟𝑒𝑞 = ℎ𝑝 + 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑜 + 𝑙𝑎 (3.23) 

Em que: 

hp – espessura do painel [mm]; 

dchar,0 – espessura de carbonização [mm]; 

la – comprimento mínimo de penetração do elemento de fixação [mm]. 

 

É importante que os tempos de falha das placas de gesso estejam relacionados com a degradação 

termomecânica das mesmas, e não com problemas resultantes da posição (horizontal ou vertical), 

distância à borda e as distâncias dos elementos de fixação (parafusos, pregos, etc.).  

Tempos de falha de painéis à base de derivados de madeira e painéis de madeira dependem do campo 

de aplicação. Para vigas e pilares protegidos por estes revestimentos, presume-se que o revestimento 

falha no momento do início de carbonização. No entanto para paredes e pavimentos normalmente com 

maiores distâncias entre as fixações (a distância entre suportes é geralmente de 400 a 600 mm), presume-

se que o revestimento falha quatro minutos antes de o painel ter ardido completamente. 

 

3.2.5.4. Exemplo de Aplicação: Pavimento com vigas de madeira com revestimentos em placas OSB e 

gesso 

O exemplo de aplicação é constituído por um pavimento com um corte esquemático na Figura 3.18. 

Propriedades do material para gesso cartonado do tipo F: Como o tempo de falha para este tipo de gesso 

não está definido no EC5 1-2[1], devem ser determinados por via de testes. O valor do tempo de falha 

para este elemento com espessura de 15 mm fornecido pelo produtor é de 65 min. O OSB tem uma 

espessura de 12 mm e possuí uma densidade ρk=550N/mm2. 

 

Figura 3.18 - Corte esquemático de uma viga de madeira. 

  

1) Início da carbonização do OSB: 

𝑡𝑐ℎ = 2,8ℎ𝑝 − 14 = 2,8 ∗ 15 − 14 = 28 𝑚𝑖𝑛      (ver equação 3.19) 
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2) A taxa de carbonização do OSB desprotegido com β0=0,9 mm/min    (Quadro 3.3) 

𝛽0,𝜌,𝑡 = 𝛽0𝑘𝜌𝑘𝑡 = 𝛽0√
450

𝜌𝑘
√

20

ℎ𝑝
= 0,9 ∗ √

450

550
√

20

12
= 1.05 𝑚𝑖𝑛             (Equação 3.12) 

Com, 𝑘2 = 1 − 0,018ℎ𝑝 = 1 − 0,018 ∗ 15 = 0,73  para 28 min ≤ t ≤ 65 min           (Equação 3.15) 

3) A taxa de carbonização do OSB é: 

𝛽𝑂𝑆𝐵 = 𝑘2𝛽0,𝜌,𝑡 = 0,73 ∗ 1,05 = 0,77𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛   

Assim, o início de carbonização é: 

𝑡𝑐ℎ = 𝑡𝑐ℎ,𝑂𝑆𝐵 +
ℎ𝑂𝑆𝐵

𝛽𝑂𝑆𝐵
= 28 +

12

0,77
= 43,7 𝑚𝑖𝑛             (Equação 3.18) 

 

3.2.6. COLAGEM 

O EC5 1-2[1] requer que as colas para fins estruturais deveram produzir ligações com resistência e 

durabilidade em que a integridade da ligação seja mantida na resistência ao fogo para o período 

requerido. Para as colagens de madeira - madeira, madeira - materiais à base de madeira ou de materiais 

derivados de madeira - materiais derivados de madeira, colas à base de resinas de fenol-formaldeído e 

aminoplásticos tipo 1, adesivos de acordo com a EN 301 [26] podem ser utilizados.  

Além disso, desde 1994, colas com um componente de poliuretano foram classificados como colas tipo 

1, de acordo com a norma EN 301 [26] e requisitos adicionais. Em 2008, a classificação padrão para 

colas PUR, EN 15425 [27], foi publicada. 

A norma EN 301 [26] não requer qualquer teste a temperaturas elevadas para colas de fenol e 

aminoplásticos. De acordo com a norma EN 15425 [27], colas PUR são obrigadas a ser testadas a 70 

°C, sendo mantidos os espécimes sob carga constante durante duas semanas. A intenção deste cenário é 

cobrir temperaturas elevadas em estruturas de madeira, como a causada pelo impacto da luz solar 

prolongada. Portanto, tem sido sugerido que existe uma necessidade de estabelecer um novo sistema de 

classificação para todos os tipos de colas em relação ao seu desempenho ao fogo e para desenvolver 

métodos de ensaio relevantes. 

 

3.2.7. DETALHES CONSTRUTIVOS 

Os detalhes construtivos têm uma grande influência no comportamento do edifício ao fogo, fazendo 

assim parte da segurança passiva do edifício. Deste modo é necessário garantir uma boa execução 

daqueles detalhes construtivos, respeitando as dimensões e espaçamentos exigidos, isolamento, assim 

como as ligações dos painéis aos elementos estruturais.  

Em relação às paredes e pavimentos existem três aspetos do dimensionamento bastante importante que 

devem ser considerados com todo o cuidado possível. Apresentam-se na Figura 3.19 os aspetos a ter em 

consideração quando se efetuam os detalhes construtivos de uma parede ou pavimento. 
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Figura 3.19 - Aspetos a ter consideração nos detalhes construtivos das paredes e pavimentos 

Dimensões e espaçamento: 

• O espaçamento das vigas e barrotes verticais não devem ser superiores a 625 mm; 

• Para paredes, painéis individuais devem ter no mínimo a espessura expressa pela equação 3.24: 

 

𝑡𝑝,𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐼𝑝

70
8

 (3.24) 

Onde: 

tp,min – é a mínima espessura do painel [mm]; 

Ip – é o espaço entre os elementos de madeira [mm] 

 

• Os painéis de derivados de madeira numa construção com uma única camada de cada lado 

devem possuir uma densidade caraterística mínima de 350 kg/m3. 

 

Ligação dos painéis ao elemento de madeira 

• Os painéis devem ser fixos a elementos estruturais de madeira ou ripas; 

• Para painéis à base de madeira ou de madeira, o máximo espaçamento dos parafusos ou pregos 

em torno do seu perímetro deverá ser 150 mm e 250 mm respetivamente. O mínimo 

comprimento de penetração deverá ser 8 vezes o diâmetro para painéis com suporte de carga e 

6 vezes o diâmetro para painéis não estruturais; 

• Para placas de gesso do tipo A ou H, é suficiente respeitar as regras de colocação para a 

temperatura normal, de forma a respeitar o comprimento de penetração, os espaçamentos e a 

distância à borda. Para parafusos de rosca, o perímetro e o espaçamento interno não deverá ser 

maior que 200 mm e 300 mm respetivamente; 

• Para painéis de placas de gesso do tipo F, o comprimento de penetração, Ia, do fixador para além 

da secção transversal residual não deve ser inferior a 10 mm, ver Figura 3.20. 

• Painéis de extremidade devem ser firmemente unidos com intervalos máximos de 1 mm. Estes 

devem ser fixos em elementos de madeira ou em ripas em, pelo menos, dois lados opostos; 

• Em painéis constituídos com várias camadas, as juntas devem ser escalonadas em pelo menos 

60 mm, cada painel deve ser fixo individualmente. 
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Figura 3.20 - Elemento de madeira protegido por placas de gesso (EC5 1-2[1]). 

 

Isolamento  

• As camadas ou placas de isolante que são considerados nos cálculos, devem ser firmemente 

montadas e fixadas aos elementos de madeira de tal modo que se evite a falha prematura das 

mesmas e o abatimento dessas camadas ou placas seja impedido. 

Relativamente às vigas e pilares, os painéis de proteção devem ser fixos ao elemento que estão a 

proteger, viga ou pilar, e não a outros painéis, ver Figura 3.21. Para revestimentos que consistem em 

várias camadas, cada camada deve ser fixa individualmente, e as juntas devem ser escalonadas de pelo 

menos 60 mm. O espaçamento dos elementos de fixação não deverá ser superior a 200 mm ou 17 vezes 

a espessura do painel hp, consoante a que for menor. A distância à borda não deve ser maior que 3 

espessuras do painel e não ser menor que 1,5 da espessura do painel ou 15 mm, consoante a que for 

menor. 

 

 

Figura 3.21 - Exemplos de fixações de painéis de proteção em vigas e pilares 
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3.3. VERIFICAÇÃO DE CÁLCULO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA AO INCÊNDIO – VIGAS E PILARES 

3.3.1. INTRODUÇÃO 

A resistência de elementos estruturais de madeira em situação de incêndio é reconhecida, e entre os 

responsáveis por este comportamento são: a baixa condutividade térmica da madeira que retarda o fluxo 

de calor para o interior da secção abrandando a velocidade da degradação térmica; e o carvão, produto 

resultante da pirólise, que por meio do arranjo estrutural atua como um isolante natural retardando ainda 

mais o efeito de degradação. 

As normas técnicas de construções em madeira apresentam os critérios de dimensionamento de 

estruturas em situação de incêndio. O EC5 1-2[1], prevê a utilização de métodos simplificados e 

avançados para a determinação da resistência dos elementos estruturais. Os métodos simplificados 

prescrevem a determinação da secção residual da madeira a partir da taxa de carbonização e também da 

redução das propriedades mecânicas do material em função da geometria da secção transversal. Já os 

métodos avançados permitem a modelagem dos fenômenos termomecânicos que ocorrem no interior da 

madeira. O método avançado não será caso de estudo nesta dissertação. Para o uso de qualquer um dos 

métodos, faz-se necessário o conhecimento do comportamento da madeira a altas temperaturas. 

Para consideração da redução da resistência e rigidez dos elementos expostos ao fogo em três ou quatro 

lados, o EC5 1-2[1] fornece dois métodos: 

• Método da redução das propriedades; 

• Método da redução da secção transversal. 

Ambos os métodos têm em consideração a redução dos parâmetros de resistência e rigidez da madeira. 

No método da redução das propriedades considera-se toda a área não carbonizada, mas com menor 

resistência e rigidez, sendo assim uma área homogeneizada. Por outro lado, no método da redução da 

secção transversal considera-se apenas a área da secção inalterada com a subtração de uma espessura 

extra de resistência nula, d0, deste modo a resistência e rigidez também são reduzidas uma vez que a 

área de secção é menor. Apresenta-se na Figura 3.22 um esquema da base de cálculos dos dois métodos. 

 

Figura 3.22 -Esquema representativo dos métodos de cálculo da resistência ao fogo 
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3.3.2. MÉTODO DA REDUÇÃO DAS PROPRIEDADES 

Este assume que a secção reduzida de madeira tem propriedades de resistência inferiores às da 

temperatura ambiente. Por esse motivo, o valor da resistência deverá ser obtido utilizando um fator de 

correção para a situação de incêndio, kmod,fi inferior à unidade. 

Este método dá valores de kmod,fi para as resistências à compressão, à flexão e à torção bem como o 

módulo de elasticidade dos membros, utilizando as expressões 3.1 e 3.2. No EC5 1-2[1] as relações para 

kmod,fi são dadas como funções do perímetro e da área da secção transversal (fator de secção).  

As seguintes regras aplicam-se a secções transversais retangulares de madeira macia expostas ao fogo 

por três ou quatro lados ou a secções circulares expostas ao fogo ao longo de todo o seu perímetro. A 

secção residual, ou seja, a secção remanescente descontando a espessura de carbonização deve ser obtida 

como foi enunciado no ponto 3.2.4.3. É de notar que o fator de modificação para o fogo, kmod,fi, não 

depende diretamente do tempo de exposição ao incêndio, uma vez que o tempo de exposição já está 

incluído na espessura de carbonização calculada. É essa espessura que condiciona o fator de modificação 

para o fogo, uma vez que este fator dependa da relação entre o perímetro e a área da camada de 

carbonização. 

Estima-se que leva normalmente cera de 20 min para obter perfis de temperatura estabilizados, por esse 

motivo para um tempo superior a 20 min, o fator de modificação para o fogo, kmod,fi, deve ser tido da 

seguinte forma (a representação gráfica das próximas expressões é dada pela Figura 3.23): 

• Para a resistência à flexão, expressão 3.25: 

𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 = 1,0 −
1

200

𝑝

𝐴𝑟
 

(3.25) 

 

• Para resistência à compressão, expressão 3.26: 

𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 = 1,0 −
1

125

𝑝

𝐴𝑟
 

(3.26) 

 

• Para a resistência à torção e módulo de elasticidade, expressão 3.27: 

𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 = 1,0 −
1

330

𝑝

𝐴𝑟
 (3.27) 

Onde: 

p – é o perímetro do fogo exposto na secção residual [m] 

Ar – Área da secção transversal residual 

 

Para elementos desprotegidos e protegidos, para t=0 o fator de modificação para o fogo deve ser 

considerado igual a 1. Para elementos desprotegidos no intervalo de exposição ao fogo até aos 20 min, 

o fator de modificação pode ser determinado por interpolação linear. 

 

Figura 3.23 - Fator de modificação para o fogo (EC5 1-2[1]). 
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3.3.3. MÉTODO DA REDUÇÃO DA SECÇÃO TRANSVERSAL 

Este método, permite ao projetista usar propriedades de resistência e rigidez "a frio”, com kmod,fi = 1 nas 

equações 3.1 e 3.2. Tem-se em consideração a redução da resistência e rigidez nas zonas afetadas, 

através do acréscimo de uma camada de resistência nula, d0, subtraída da secção transversal residual  

( ver Figura 3.24). Por outras palavras, a espessura de carbonização é aumenta por d0. Para secções 

desprotegidas, 35 a 40 mm abaixo da camada carbonizada são afetadas por temperaturas elevadas, sendo 

considerada para a profundidade da camada de resistência zero o valor de 7 mm para uma secção 

transversal normal exposto ao fogo em três ou quatro lados. Em geral a resistência nula da camada d0 é 

função da geometria da secção. 

Para o cálculo da resistência de um elemento exposto ao fogo, a secção transversal original é, por 

conseguinte, reduzida da profundidade de carbonização nominal e pela camada de força nula, d0. Deste 

modo a espessura de carbonização efetiva é dada pela equação 3.28: 

 

𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑘0𝑑0 (3.28) 

Onde: 

d0 =7 mm 

dchar, n – Espessura da camada de carbonização que incorpora o efeito do canto da secção [mm] 

k0 – Calculado como se indica a seguir 

 

 

Figura 3.24 - Definição da secção transversal residual e secção transversal efetiva (E5 1-2[1]). 

O valor k0 tem em conta o facto da camada de resistência nula não ser totalmente efetiva durante os 

primeiros vinte minutos para elementos inicialmente desprotegidos. Para elementos protegidos a camada 

de resistência nula não é completamente efetiva até ao início da carbonização. O EC5 1-2[1] assume um 

crescimento linear de 0 até 1 durante esse intervalo, Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 - Variação do K0: a) elementos desprotegidos quando tch<20min b) elementos protegidos quando  
tch > 20min (EC5 1-2[1]). 
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Supõe-se que esta camada de resistência zero é construída linearmente com o tempo durante os primeiros 

20 minutos de exposição ao incêndio, ou, no caso de uma camada com uma proteção contra incêndios 

aplicada ao elemento de madeira, durante o período de tempo até o início da carbonização. Para os 

membros desprotegidos, leva normalmente cerca de 20 min para obter perfis de temperatura 

estabilizados na zona cerca de 40 mm abaixo da camada carbonizada. Testes de incêndio com elementos 

protegidos têm mostrado que a rigidez à flexão diminui linearmente até o início da carbonização. Por 

simplicidade, esta diminuição linear foi aplicada à diminuição da secção residual reduzida. 

Assim sendo, para t < 20 min, k0 é definido pela expressão 3.29: 

𝑘0 = {

𝑡

20
         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑡

𝑡𝑐ℎ
              𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠

 (3.29) 

Para tempos maiores ou iguais a 20min, k0 é igual a 1. 

Como consequência, no momento de início da carbonização de secções transversais de pequenas 

dimensões protegidas, uma considerável redução da resistência pode ocorrer embora a secção 

transversal ainda não tenha sido queimada. 

 

3.3.4. CONCLUSÕES 

O método da redução da secção transversal está em concordância com o método de cálculo avançado, 

enquanto o método da redução das propriedades não é conservativo. Para os membros em compressão 

ou tração, ambos os métodos não são conservativos, embora os resultados de acordo com o método da 

redução da secção transversal estejam mais próximos dos resultados do cálculo avançado. Uma 

espessura da camada de resistência zero maior do que 7 mm seria mais apropriada. No entanto, o método 

não seria simples porque exigiria diferentes secções transversais para diferentes estados de tensão. 

O fator de secção p/Ar é um parâmetro grosseiro para determinar a redução das propriedades de 

resistência e rigidez de uma secção transversal, uma vez que não reflete o comportamento físico do 

aquecimento (por exemplo, o isolamento fornecido pelo aumento da camada de carvão não é 

considerado). 

Outras desvantagens do método da redução das propriedades são: 

• O aumento gradual da redução da força durante os primeiros 20 minutos ou até ao início a 

carbonização dos membros protegidos não é tido em conta; 

• Não é dada redução na resistência ao corte; 

• O fator de secção depende da utilização de taxas de carbonização teóricas ou unidimensionais; 

• Embora o método pareça mais complexo não dá uma precisão melhor do que o método da 

redução da secção transversal; 

• O método não pode ser utilizado em lajes de madeira. 

 

3.4. VERIFICAÇÃO DA ESTANQUIDADE E ISOLAMENTO DE ELEMENTOS SEPARADORES – 

PAVIMENTOS E PAREDES 

3.4.1. ASPETOS GERAIS 

Esta secção dá orientação para o projeto de SCIE para a função de compartimentação das estruturas de 

madeira. É feita referência ao EC5 1-2[1], que oferece um método de cálculo para a verificação da 

função de compartimentação das estruturas de madeira, Anexo E. Além disso, apresenta-se um novo 
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método de projeto desenvolvido a partir de pesquisas recentes. O método de cálculo apresentado no 

Anexo E do EC5 1-2[1] é informativo e pode não ser aplicável em todos os países europeus. Dependendo 

das regulamentações nacionais, o novo método de conceção apresentado a seguir pode necessitar de ser 

aceite pelas autoridades nacionais. Por conseguinte, o conteúdo desta secção deve ser considerado como 

o estado de arte e o novo método de conceção como contributo potencial para futuras revisões da  

EC5 1-2[1]. 

O objetivo principal das medidas estruturais de segurança contra incêndios é restringir a propagação do 

incêndio do compartimento de origem, garantindo a capacidade de suporte (requisito sobre resistência 

mecânica - R) e a função de compartimentação de paredes e pavimentos (Requisito sobre isolamento - 

I e estanquidade - E) durante o período de tempo necessário. O período de tempo requerido é 

normalmente expresso em termos de resistência ao fogo, utilizando a exposição ao fogo da curva padrão 

temperatura-tempo, e é especificado pela regulamentação jurídica de segurança contra incêndio em 

edifícios. Embora testes de fogo ainda sejam amplamente utilizados para a verificação da resistência ao 

fogo de estruturas de madeira, os modelos de cálculo estão-se a tornar cada vez mais comuns. 

Relativamente aos requisitos básicos para a compartimentação de incêndios, EC5 1-2[1] estabelece: 

"Sempre que seja necessária uma compartimentação contra incêndios, os elementos que formam as 

fronteiras do compartimento de incêndio devem ser concebidos e construídos de modo a manterem a 

sua função de separação durante a exposição ao fogo correspondente. Isto deve incluir, quando 

relevante, assegurar que: 

• falha de integridade não ocorre (Critério E), 

•  falha no isolamento (Critério I) e 

• a radiação térmica do lado não exposto é limitada. ", (EC5 1-2 [1]). 

O critério I (isolamento) pode ser considerado satisfeito quando o aumento médio da temperatura em 

toda a superfície não exposta é limitado a 140⁰C e o aumento máximo da temperatura em qualquer ponto 

dessa superfície não excede 180⁰C, valores acrescidos à temperatura ambiente (para a exposição ao fogo 

curva padrão temperatura-tempo), evitando assim a ignição de objetos no compartimento vizinho. Pode 

considerar-se que o critério E (estanquidade) é satisfeito quando não ocorrem inflamações sustentadas 

ou gases quentes para inflamar uma almofada de algodão no compartimento não exposto ao fogo ou não 

existam fissuras ou aberturas que excedam determinadas dimensões. Não há risco de propagação do 

fogo devido à radiação térmica quando o critério I (isolamento) é satisfeito. 

O critério I (isolamento) está claramente definido e pode ser verificado através de cálculos de 

transferência de calor em vez de se testar as propriedades térmicas do material que podem ser 

encontradas em função da temperatura (condutividade e transferência de calor). Por outro lado, o critério 

E (estanquidade) é determinado principalmente por testes, porque os cálculos ainda são impossíveis de 

materializar convencionalmente os fenómenos físicos envolvidos (formação de fissuras, dinâmica de 

gases quentes, etc.). Por exemplo, pode ocorrer falha prematura da integridade devido à falha súbita dos 

revestimentos ou abertura de fissuras, que são muitas vezes dependentes dos detalhes da construção. 

Assim, assume-se no EC5 1-2[1] que o critério E é satisfeito quando o critério I é satisfeito e os painéis 

permanecem fixos à estrutura de madeira no lado não exposto ao incêndio. 

Nos edifícios de madeira, as paredes e os pisos são construídos principalmente adicionando camadas 

diferentes para se formar uma montagem. Para o cálculo da resistência ao fogo no que se refere à função 

de separação em sistemas de madeira, podem ser utilizados métodos de adição de componentes. Estes 

métodos são assim chamados porque determinam a resistência ao fogo de uma construção em camadas, 

adicionando a contribuição das diferentes camadas para obter a resistência ao fogo. O método de 

conceção EC5 1-2[1] (Anexo E) baseia-se no método de adição de componentes, estendendo-o aos pisos, 

incluindo o efeito das juntas em revestimentos que não são apoiadas por elementos, tábuas ou painéis e 

aplicando alguns dos coeficientes de posição para testar os resultados que se tornaram disponíveis 

durante a redação da EC5 1-2[1]. O método de projeto do EC5 1-2[1] é capaz de considerar 
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revestimentos feitos de uma ou duas camadas de painéis à base de madeira e placas de gesso, e também 

vazios ou cavidades com isolamento térmico. 

 

3.4.2. MÉTODO DE PROJETO EC5 1-2[1] 

3.4.2.1. Introdução 

Apresenta-se aqui o método de análise para a função de compartimentação dos conjuntos de paredes e 

de pavimentos definido no EC5 1-2[1] Anexo E, sendo informativo. Isto significa que o método deve 

ser validado de acordo com o Anexo Nacional no país em causa, sendo que ainda não foi feito em 

Portugal. 

Exige-se no EC5 1-2[1] a verificação do tempo de isolamento térmico (tins) necessário para que o 

aumento da temperatura (a partir da temperatura ambiente) ao longo da superfície não exposta ao fogo 

não ultrapasse os limites anteriormente definidos de 140⁰C (médio) e 180⁰C (máximo pontual), seja 

igual ou superior ao período de resistência ao fogo requerido (treq) para a função de separação do 

membro, expressão 3.30. 

𝑡𝑖𝑛𝑠 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞 (3.30) 

O tempo de isolamento depende do comportamento das camadas e da sua configuração. Por 

simplificação o tempo necessário para que a temperatura aumente em 140⁰C / 180⁰C pode ser calculado 

como a soma das contribuições individuais das diferentes camadas, equação 3.31, considerando 

diferentes fluxos e caminhos de transferência de calor, Figura 3.26. 

𝑡𝑖𝑛𝑠 = ∑ 𝑡𝑖𝑛𝑠,𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (3.31) 

 

Figura 3.26 - Caminhos de transferência de calor através da separação de várias camadas de construção 

Estas contribuições dependem, em primeiro lugar, da propriedade de isolamento inerente de cada 

camada, dada pelo valor de isolamento básico e, em segundo lugar, da posição da respetiva camada e 

dos materiais que suportam ou precedem essa camada (na direção do fluxo de calor), dada pelo 

coeficiente de posição. Além disso, é utilizado um coeficiente de junta para ter em conta a influência 

das configurações das juntas sobre o tempo de isolamento das camadas com juntas. Assim, a 

contribuição de cada camada é calculada usando o valor de isolamento básico (tins,0,1), o coeficiente de 

posição (kpos,i) e o coeficiente de junta (kj,i), equação 3.32. 

𝑡𝑖𝑛𝑠 = ∑ 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,1

𝑖

𝑘𝑝𝑜𝑠𝑘𝑗 (3.32) 
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3.4.2.2. Valor de Isolamento Básico 

O valor de isolamento básico, tins,0,1, corresponde à contribuição de uma única camada para a resistência 

ao fogo sem a influência de materiais adjacentes e depende do material e da espessura da camada. 

O EC5 1-2[1] fornece as equações 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.38 para cálculo dos valores do tempo 

de isolamento básico em minutos para a verificação da resistência ao fogo para períodos até 60 min dos 

seguintes materiais: 

• Contraplacados com uma densidade superior ou igual a 450 kg/m3: 

 

𝑡𝑖𝑛𝑠,0 = 0,95ℎ𝑝 (3.33) 

• Aglomerado de partículas e painéis de fibra com uma densidade superior ou igual a 600 kg/m3: 
 

𝑡𝑖𝑛𝑠,0 = 1,1ℎ𝑝 (3.34) 

• Painéis de madeira com uma densidade superior ou igual a 400 kg/m3: 

 

𝑡𝑖𝑛𝑠,0 = 0,5ℎ𝑝 (3.35) 

• Para placas de gesso do tipo A, F, H e R: 

 

𝑡𝑖𝑛𝑠,0 = 1,4ℎ𝑝 (3.36) 

  

Onde: hp é a espessura da camada da placa respetiva, em mm. 

Quando as cavidades são parcialmente ou completamente cheias com isolamento de lã de vidro ou lã de 

rocha, os valores de isolamento básicos são dados por: 

• Lã de rocha: 

 

𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖 = 0,2ℎ𝑖𝑛𝑠𝑘𝑑𝑒𝑛𝑠 (3.37) 

• Lã de vidro: 

 

𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖 = 0,1ℎ𝑖𝑛𝑠𝑘𝑑𝑒𝑛𝑠 (3.38) 

Onde:  

hins é a espessura da camada de isolamento [mm]; 

kdens é o coeficiente de isolamento da camada dado pelo Quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 - Valores de kdens para cavidade com materiais de isolamento. 

 
Densidade 

kg/m3 
kdens 

Lã de vidro 

15 0,9 

20 1,0 

26 1,2 

Lã de rocha 
26 1,0 

50 1,1 
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Para cavidades vazias de 45 a 200 mm, o valor de isolamento básico deve ser tomado como tins,0=5,0 

min 

3.4.2.3. Coeficiente de Posição 

O coeficiente de posição, kpos, considera a posição da camada dentro da montagem (na direção do fluxo 

de calor), porque as camadas que precedem e apoiam a camada em consideração têm uma influência no 

seu comportamento ao fogo. O E5 1-2[1] fornece dados tabelados para os coeficientes de posição para 

montagens de paredes e pavimentos com revestimentos feitos de uma ou duas camadas de painéis à base 

de madeira, placas de gesso e cavidades vazias ou com isolamento. Os coeficientes de posição foram 

determinados com base em ensaios de sistemas de paredes sem suporte de carga, tanto em pequena como 

em grande escala. Isto significa que os coeficientes de posição que são dados estão limitados a um 

pequeno número de construções de madeira. 

Para paredes com revestimentos realizados por uma única camada o coeficiente de posição para os 

painéis expostos ao incêndio deve ser tido pelo Quadro 3.6, e para painéis não expostos ao incêndio pelo 

Quadro 3.7, utilizando as expressões 3.39 ou 3.40: 

𝑘𝑝𝑜𝑠 = 𝑚𝑖𝑛𝑓(𝑥) = {
0,02ℎ𝑝 + 0,54

1
 (3.39) 

𝑘𝑝𝑜𝑠 = 0,07ℎ𝑝 − 0,17 (3.40) 

O coeficiente de posição para uma cavidade vazia e uma camada de isolamento dever ser considerado 

como 1. 

Quadro 3.6 -Coeficientes de posição para uma camada do lado exposto ao fogo 

 Espessura [mm] 

Coeficiente de posição para painéis com: 

Isolamento em lã de 
rocha ou lã de vidro 

Vazio 

Contraplacados com 
uma densidade ≥450 

kg/m3 
9 a 25 

Expressão 3.39 0,8 

Aglomerado de 
partículas e painéis de 

fibra com uma 
densidade ≥ 600 kg/m3 

9 a 25 

Painéis de madeira 
com uma densidade 

≥400 kg/m3 
15 a 19 

Placas de gesso do 
tipo A, H e F 

9 a 15 
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Quadro 3.7 -Coeficientes de posição para uma camada do lado não exposto ao fogo 

 

Espessura 
do painel 
no lado 

não 
exposto 

[mm] 

Coeficiente de posição para painéis com: 

Lã de vidro 
Lã de rocha com espessura [mm] 

Vazio 
45 a 95  145 195 

Contraplacados 
com uma 
densidade 
≥450 kg/m3 

9 a 25 
Expressão 

3.40 

1,5 3,9 4,9 

0,6 

Aglomerado de 
partículas e 

painéis de fibra 
com uma 

densidade ≥ 
600 kg/m3 

9 a 25 
Expressão 

3.40 
0,6 

Painéis de 
madeira com 

uma densidade 
≥400 kg/m3 

15 0.45 

0,6 

19 0.67 

Placas de 
gesso do tipo 

A, H e F 
9 a 15 

Expressão 
3.40 

15 3,9 4,9 0,7 

 

 

Para paredes com revestimento em camada duplas, como a configuração da Figura 3.27, os coeficientes 

de posição devem ser determinados de acordo com o Quadro 3.7. Para pavimentos expostos ao fogo a 

partir de baixo, os coeficientes de posição devem ser tidos como os coeficientes para os painéis expostos 

dados pelos Quadros 3.8 e multiplicados por 0,8. 

 

 

Figura 3.27 – Definição do número de camadas (EC 5 1-2[1]). 
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Quadro 3.8 - Coeficiente de posição para paredes com dupla camada de painéis 

 
Kpos da camada 

(Figura 3.27) 

Número da 
camada 

(Figura 3.27) 
Material 1 2 3 4 5 

1, 2, 4,5 Painel à base de madeira 
0,7 0,9 1,0 0,5 0,7 

3 Vazio 

1, 2, 4,5 Placas de gesso do tipo A ou H 
1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 

3 Vazio 

1, 5 Placas de gesso do tipo A ou H 

1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 2, 4 Painel à base de madeira 

3 Vazio 

1, 5 Painel à base de madeira 

1,0 0,6 1,0 0,8 0,7 2, 4 Placas de gesso do tipo A ou H 

3 Vazio 

1, 2, 4, 5 Painel à base de madeira 
0,7 0,6 1,0 1,0 1,5 

3 Lã de rocha 

1, 2, 4, 5 Placas de gesso do tipo A ou H 
1,0 0,6 1,0 0,9 1,5 

3 Lã de rocha 

1, 5 Placas de gesso do tipo A ou H 

1,0 0.8 1,0 1,0 1,2 2, 4 Painel à base de madeira 

3 Lã de rocha 

1, 5 Painel à base de madeira 

1,0 0,6 1,0 1,0 1,5 2, 4 Placas de gesso do tipo A ou H 

3 Lã de rocha 

 

3.4.2.4. Coeficiente de Junta 

O coeficiente de juntas, kj, deve ser tido como 1 para as seguintes situações: 

• A junta de painel fixa a uma ripa, no mínimo, com a mesma espessura do painel ou a um 

elemento estrutural; 

• Painéis de madeira; 

• Para juntas com isolamento.  

Para os painéis de madeira, o efeito da junta já é incluído nos valores de isolamento básico. Para juntas 

de painel não fixos a uma ripa, o coeficiente de junta deve ser obtido pelos Quadros 3.9 e 3.10. 
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Quadro 3.9 - Coeficientes de junta tendo em conta o efeito das juntas em painéis à base de madeira que não são 

suportados por batentes 

Tipo da junta Coeficiente de junta 

 
 
 
 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 
 
 
 

0,4 

 
 
 
 
 
 
 

 

0,4 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 

 

Quadro 3.10 - Coeficiente de junta tendo em conta o efeito das juntas em painéis de gesso cartonado que não 

são suportados por batentes. 

Tipo de Junta Tipo 
kj 

Juntas 
preenchidas 

Juntas não 
preenchidas 

 

 
 

A, H, F 1,0 0,2 
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Quadro 3.10 -Coeficiente de junta tendo em conta o efeito das juntas em painéis de gesso cartonado que não 
são suportados por batentes (continuação) 

TIPO DE JUNTA TIPO 

KJ 

Juntas 
preenchidas 

Juntas não 
preenchidas 

 

A, H, F 1,0 1,0 

 

 

3.4.3. MÉTODO DE PROJETO MELHORADO PARA A FUNÇÃO DE COMPARTIMENTAÇÃO [28] 

3.4.3.1. Introdução 

O método de projeto para a verificação da função de compartimentação dos conjuntos de parede e de 

pavimento, dado pelo EC5 1-2[1], baseia-se num número limitado de ensaios de incêndio em estruturas 

de madeira, cobrindo assim uma pequena área de sistemas de compartimentação de madeira. Por esta 

razão, foi realizado na Suíça um projeto de investigação sobre a função de compartimentação das 

montagens de sistemas de madeira. Como resultado final, foi desenvolvido um método de projeto 

melhorado para determinar a função de compartimentação de estruturas de madeira, com base em 

resultados experimentais extensivos e análise térmica de elementos finitos. O método de projeto é capaz 

de considerar montagens de madeira com um número ilimitado de camadas feitas de placas de gesso, 

painéis de madeira ou suas combinações, as cavidades podem ser vazias ou preenchidas com isolamento 

de lã mineral. O método de projeto considera os seguintes materiais: 

• Madeira maciça com densidade ≥ 290 kg/m3; 

• CLT com densidade ≥290 kg/m3; 

• Laminados colados com densidade 480 kg/m3; 

• OSB de acordo com a norma EN 308, com a densidade ≥550 kg/m3; 

• Contraplacados com densidade ≥400 kg/m3; 

• Placas de gesso do tipo A, H e F; 

• Isolamento de lã mineral. 

 

O método de projeto melhorado desenvolvido baseia-se no método da adição de componentes descrito 

no EC5 1-2[1]. A resistência total ao fogo é dada como a soma das contribuições das diferentes camadas 

(revestimentos, cavidades vazias ou isoladas) expressa indiretamente através do tempo de isolamento 

pela equação 3.41, considerando diferentes caminhos de transferência de calor (Figura 3.26), e de acordo 

com a sua função e interação; ver Figura 3.28. 

𝑡𝑖𝑛𝑠 = ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 + 𝑡𝑖𝑛𝑠,𝑛

𝑖=𝑛−1

𝑖=1

 (3.41) 
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Figura 3.28 -Montagem de uma estrutura de madeira (parede ou pavimento): numeração e função das diferentes 
camadas 

O isolamento corresponde à resistência ao fogo (de uma única camada sem influência dos materiais 

adjacentes) necessária para que o aumento da temperatura a partir da temperatura ambiente não exceda 

os limites já definidos anteriormente à 140⁰C ou 180⁰C. Entende-se como proteção da camada o tempo 

até a perda da função proteção contra o incêndio, pode considerar-se que a contribuição da proteção do 

revestimento é satisfeito quando o aumento médio da temperatura em toda a superfície exposta em 

relação a temperatura ambiente não excede os 250⁰C e o aumento máximo em qualquer ponto é limitado 

aos 270⁰C. 

 Os tempos de proteção e de isolamento das camadas podem ser calculados de acordo com as equações 

3.42 e 3.43, tendo em conta os valores de isolamento básicos das camadas, os coeficientes de posição 

das camadas na montagem e os coeficientes para as configurações das juntas. 

Todas as camadas exceto a última:  

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 = (𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,𝑖𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,𝑖 + ∆𝑡𝑖)𝑘𝑗,𝑖   (3.42) 

Última camada do lado oposto ao fogo:  

𝑡𝑖𝑛𝑠,𝑛 = (𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,𝑛 + ∆𝑡𝑛)𝑘𝑗,𝑛  (3.43) 

Com: 

tprot,0,1 – Valor básico de proteção da camada i, [min] (ver Figura 3.28 e Quadro 3.11). 

tins,0,n – Valor de isolamento básico da última camada n da montagem do lado não exposto ao fogo 

[min], (ver Figura 3.28 e Quadro 3.11). 

kpos,exp,i, kpos,exp,n – Coeficiente de posição que tem em consideração a influência de camadas que 

precedem a camada considerada (Quadro 3.12). 

kpos,unexp,n – Coeficiente de posição que tem em conta a influência de camadas que suportam a camada 

considerada (Quadro 3.13). 

Δti, Δtn – Correção do tempo [min] para as camadas protegidas por placas de gesso do tipo F  

(Quadro 3.14). 

kj,i,, kj,n – Coeficiente de junta (Quadro 3.15). 

 

Os coeficientes do método de projeto melhorado (valores de isolamento básicos, tempo de correção e 

coeficientes de posição) foram calculados por extensivas simulações térmicas de elementos finitos 

baseadas em modelos físicos para transferência de calor através da separação da construção em camadas 

múltiplas. Os coeficientes tabelados de valor fixo dados pelo o EC5 1-2[1] podem ser substituídos pelos 

coeficientes dados por equações gerais fornecidas pelo método de projeto melhorado. Estes novos 
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coeficientes dependem de vários fatores, como a espessura da camada, a densidade da camada e a taxa 

de carbonização, sendo por isso coeficientes mais realistas para uma situação de incêndio. As 

propriedades dos materiais utilizados para as simulações térmicas de elementos finitos foram calibradas 

e validadas por testes de incêndio realizados em amostras não carregadas, utilizando a exposição ao fogo 

da curva padrão temperatura-tempo. A comparação entre os resultados dos testes e o método de projeto 

mostra que o modelo melhorado é capaz de prever a resistência ao fogo da montagem de madeira de 

forma segura. O método de projeto melhorado desenvolvido melhora significativamente o método de 

conceção do EC5 1-2[1] e permite verificar a função de compartimentação de um grande número de 

montagens de madeira comuns. Os coeficientes do método de projeto melhorado são explicados 

seguidamente. 

 

3.4.3.2. Valores Básicos de Proteção da Camada 

O valor de isolamento teórico corresponde à resistência ao fogo de uma única camada sem a influência 

de materiais adjacentes, ou seja, garante o aumento de temperatura médio sobre toda a superfície não 

exposta inferior a 140⁰C e o aumento da temperatura máxima em qualquer ponto na superfície não 

exceda 180 ⁰C (para exposição ao fogo da curva padrão temperatura-tempo). Estes critérios de 

temperatura evitam, com segurança a ignição de objetos no compartimento vizinho. A temperatura 

ambiente no início do incêndio do lado exposto ao fogo, bem como do lado não exposto, é assumido 

como sendo 20°C. O valor de isolamento teórico pode ser avaliado por testes de acordo com normas 

específicas ou com uma análise térmica a partir do método de elementos finitos. 

As montagens de paredes e pisos de uma única camada são pouco utilizadas. Geralmente as montagens 

são realizadas com duas ou mais camadas, a camada precedente é a principal proteção das seguintes 

camadas. Por conseguinte, parece mais adequado introduzir um valor de proteção básico tprot,0, definido 

como o tempo até à perda da função de proteção contra o fogo, de forma semelhante à avaliação dos 

revestimentos de proteção contra incêndios de estruturas de madeira, de acordo com a norma  

EN 13501-2 [29]. O método de ensaio para revestimentos de proteção contra incêndios, em 

conformidade com a EN 14135 [30], é efetuado com um suporte de placas de partículas de 19 mm para 

a camada estudada. Pode considerar-se que a contribuição para a proteção contra incêndios do 

revestimento é satisfeita quando o aumento médio de temperatura em toda a superfície exposta do painel 

de partículas é limitado a 250⁰C e o aumento máximo da temperatura em qualquer ponto dessa superfície 

não excede 270⁰C. Deve notar-se que o EC5 1-2[1] estabelece regras para o cálculo do início da 

carbonização das superfícies de madeira protegidas por revestimentos de proteção contra incêndio feitos 

à base de painéis de madeira ou mesmo em placas de gesso, assumindo que o início da carbonização 

começa a uma temperatura de 300⁰C, embora o critério de temperatura da norma EN 13501-2 [29] de 

270/290°C seja ligeiramente inferior a 300°C (isto é, conservador), o valor de proteção básico tprot,0, tem 

o mesmo significado que o início de carbonização ,tch, definido pelo EC5 1-2[1]. 

Apresenta-se no Quadro 3.11 as equações para o cálculo dos valores de isolamento básico tins,0, assim 

como os valores básicos de proteção tprot,0, para os diferentes materiais que foram sistematicamente 

calculados usando simulações numéricas de elementos finitos e verificados com testes de incêndio. 

Apenas o valor de proteção básico é apresentado para isolamentos de lã mineral, uma vez que raramente 

são utilizados como última camada em montagens de paredes ou pavimentos. 
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Quadro 3.11 - Valores de isolamento básicos e valores básicos de proteção. 

Material 
Valor de isolamento 

básico, tins,n [min] 
Valor básico de proteção, tprot,n [min] 

Placas de gesso 24× (
ℎ𝑖

15
)

1,4

 30× (
ℎ𝑖

15
)

1,2

 

Madeira maciça, CLT, 
LVL 19× (

ℎ𝑖

20
)

1,4

 30× (
ℎ𝑖

20
)

1,1

≤
ℎ𝑖

𝛽0

 

Aglomerado de 
partículas e painéis de 

fibra 
24× (

ℎ𝑖

20
)

1,4

 33× (
ℎ𝑖

20
)

1.1

≤
ℎ𝑖

𝛽0

 

OSB, contraplacados 16× (
ℎ𝑖

20
)

1,4

 23× (
ℎ𝑖

20
)

1,1

≤
ℎ𝑖

𝛽0

 

Lã de rocha ρ≥26kg/m3 - 0,3ℎ𝑖
(0,75log (𝜌𝑖)−𝜌𝑖/400)

 

Lã de vidro ρ≥15kg/m3 - 
Para hi <40 mm: 0 
Para hi ≥40 mm:(0.0007𝜌𝑖 + 0.046)ℎ𝑖 + 13 ≤ 30 

Onde: hi é a espessura da camada considerada [mm]; ρi é a densidade da camada considerada 
[kg/m3]; β0 é a taxa de carbonização unidimensional (β0=0.,65mm/min) 

 

3.4.3.3. Coeficiente de Posição 

O coeficiente de posição considera a posição da camada dentro da montagem (na direção do fluxo de 

calor), porque as camadas que antecedem e apoiam a camada em consideração afetam o seu 

comportamento ao fogo. O significado físico do coeficiente de posição pode ser explicado observando-

se o comportamento ao fogo do conjunto de três camadas de madeira, como ilustrado na Figura 3.29. 

Para simplificar, supõe-se que cada camada tem a mesma espessura e densidade, e a influência das juntas 

é desprezada, neste caso o valor básico de proteção para cada camada é o mesmo (tprot,0,1 = tprot,0,2 = 

tprot,0,3). A primeira camada é diretamente exposta ao fogo e apoiada pela segunda camada, quando o 

fogo começa, a temperatura de ambos os lados de todas as camadas é de 20°C, ver Figura 3.29a. A 

contribuição da primeira camada para a resistência total ao fogo é definida como tprot,0,1. O coeficiente 

de posição kpos,1 da primeira camada pode ser descrito como a proporção entre tprot,1 e tprot,0,1, e depende 

da camada de apoio da primeira camada. 

A segunda camada é protegida pela primeira. Considera-se de forma conservadora que após a falha da 

proteção fornecida pela primeira camada, temperatura de 270⁰C na interface no instante t=tprot,1, a 

segunda camada é diretamente exposta ao fogo. A principal diferença em comparação com a primeira 

camada inicialmente desprotegida é que a temperatura da segunda camada do lado exposto ao fogo é de 

270⁰C, e a temperatura do lado não exposto é igual ou superior a 20⁰C, dependendo da espessura da 

segunda camada e do material que precede e apoia a camada (ver Figura 3.29b). Além disso, a 

temperatura no compartimento de incêndio já está num nível alto, enquanto nenhuma camada protetora 

existe para reduzir o efeito da temperatura. Por estas razões, a contribuição da segunda camada para a 

resistência ao fogo total é inferior à contribuição da primeira camada, isto é, tprot,2<tprot,1. O coeficiente 

de posição kpos,2 da segunda camada pode ser descrita como a relação entre tprot,2 e tprot,0,2, e é inferior a 

1,0. Pelas mesmas razões físicas, o EC5 1-2[1] assume que, após a falha de um revestimento, a 

carbonização das superfícies inicialmente desprotegidas ocorre a uma taxa aumentada. A terceira 

camada é a última camada na montagem. Para esta camada, os critérios de temperatura 140⁰C / 180⁰C 

devem, portanto, ser aplicados e um valor de isolamento tins,3 deve ser calculado. 
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Figura 3.29 - Distribuição da temperatura numa montagem de madeira com três camadas em diferentes tempos 

 

A influência das camadas que antecedem e apoiam a camada considerada foi analisada separadamente, 

o coeficiente de posição kpos,exp, considera a influência da camada que precede a camada estudada, 

enquanto a influência da camada que suporta a camada estudada é considerada por kpos,unexp. As 

simulações térmicas pelo método dos elementos finitos mostram que a influência do pré-aquecimento é 

pequena, o coeficiente de posição kpos,exp é influenciado principalmente pelo tempo em que a camada 

considerada é exposta diretamente ao fogo, pelo material e pela espessura da camada considerada. É, 

portanto, possível determinar o coeficiente de posição kpos,exp, em função da soma dos tempos de 

proteção das camadas que precedem a camada considerada e o valor básico da proteção  ou valor de 

isolamento básico, tornando o cálculo do coeficiente de posição kpos, mais fácil para o projetista, 

Quadro 3.12. 

Os resultados dos testes de fogo apoiados por simulações térmicas de elementos finitos mostram que a 

influência da camada de apoio da camada em consideração é pequena se a camada de suporte for feita 

em gesso ou madeira, Assim, por simplicidade, assume-se que kpos,unexp=1,0 para estes casos (ver  

Quadro 3.13). Por outro lado, os batentes isolantes que apoiam a camada fazem com que a camada 

aqueça mais rapidamente, reduzindo o tempo de proteção da camada, para os diferentes materiais. Este 

efeito é permitido pela introdução do coeficiente de posição kpos,unexp (ver Quadro 3.13).  

Os Quadros 3.12 e 3.13 indicam o coeficiente de posição kpos,exp e kpos,unexp, que foram sistematicamente 

calculados usando simulações numéricas pelo método de elementos finitos e verificados com testes de 

fogo. Para as simulações numéricas de elementos finitos, assumiu-se que uma camada falha quando a 

temperatura no lado não exposto da camada atinge 270°C. 
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Quadro 3.12 - Coeficiente de posição kpos,exp,i e kpos,exp,n . 

Material Coeficiente de posição kpos,exp,i e kpos,exp,n 

Revestimento 
(gesso, madeira) 

kpos,exp,n para tins,n 

1 − 0,6
∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑛−1

𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛

 Para ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑛−1 ≤
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛

2
 

0,5√
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑛−1

 Para ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑛−1 >
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛

2
 

kpos,exp,i para tprot,i 

1 − 0,6
∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1

𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

 Para ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 ≤
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

2
 

0,5√
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1

 Para ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 >
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

2
 

Isolamento de lã de 
rocha 

kpos,exp,i para tprot,i 

1 − 0,6
∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1

𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

 Para ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 ≤
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

2
 

0,5√
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1

 Para ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 >
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

2
 

Isolamento de lã de 
vidro 

para hi≥40 mm 

kpos,exp,i para tprot,i 

1 − 0,8
∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖

 Para ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 ≤
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

4
 

(0,001𝜌𝑖 + 0,27) [
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1

]

(0,75−0,002𝜌𝑖)

 Para ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 >
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖

4
 

Onde: ρi é a densidade da camada considerada [kg/m3]. 

 

Quadro 3.13 -– Coeficiente de posição kpos,unexp. 

Material 
kpos,unexp para camadas 

apoiadas por revestimentos em 
gesso ou madeira 

kpos,unexp para camadas 
apoiadas por isolamento 

Placas de gesso 1,0 0,5ℎ𝑖
0,15

 

Madeira maciça, CLT, LVL 1,0 0,35ℎ𝑖
0,21

 

Aglomerado de partículas e 
painéis de fibra 

1,0 0,41ℎ𝑖
0,18

 

OSB, contraplacados 1,0 0,5ℎ𝑖
0,15

 

Lã de rocha 1,0 0,5ℎ𝑖
(0,001𝜌𝑖+0,08)

 

Lã de vidro 1,0 0,01ℎ𝑖 −
ℎ𝑖

2

30000
+ 𝜌𝑖

0,09 − 1,3 

Onde: hi é a espessura da camada considerada [mm]; ρi é a densidade da camada considerada 
[kg/m3] 
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Os coeficientes de posição kpos,exp dados no Quadro 3.12 foram calculados assumindo que as camadas 

caem quando a temperatura de 270°C é atingida do lado não exposto das camadas. Vários testes de 

incêndio mostram que essa suposição é conservadora para placas de gesso do tipo F e placas de fibra de 

gesso. Os tempos de proteção ou de isolamento das camadas protegidas por placas de gesso do tipo F 

ou placa de fibra de gesso podem, por conseguinte, ser aumentados utilizando os respetivos tempos de 

correção de Δti e Δtn. Mostra-se no Quadro 3.14 os valores destes tempos de correção que foram 

sistematicamente calculados usando simulações numéricas de elementos finitos. Supôs-se que, para as 

montagens de piso, as placas de gesso de tipo F ou as placas de fibra de gesso não caem até que a 

temperatura no lado não exposto da placa atinga os 400°C, enquanto a temperatura correspondente para 

as montagens de parede foi assumida como uma temperatura de 600°C. 

Quadro 3.14 -Tempo de correção Δti e Δtn da proteção e dos tempos de isolamento tprot,i e tins,n  das camadas 

protegidas por placas de gesso do tipo F e fibra e gesso. 

Material Pavimentos Paredes 

Revestimento  
(gesso, madeira) 

Δtn para tins,n [min] 

0,06𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑛−1 + 1,1𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 − 5,0 0,03𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑛−1 + 0,9𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 − 2,3 

Para 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 < 8𝑚𝑖𝑛 Para 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 < 12𝑚𝑖𝑛 

0,1𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑛−1 − 0,035𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 + 1,2 0,22𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑛−1 − 0,1𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 + 4,7 

Para 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 ≥ 8𝑚𝑖𝑛 Para 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 ≥ 12𝑚𝑖𝑛 

Δti para tprot,i [min] 

0,06𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 + 1,1𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 − 5,0 0,03𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 + 0,9𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 − 2,3 

Para 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑛 < 8𝑚𝑖𝑛 Para 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑛 < 12𝑚𝑖𝑛 

0,1𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 − 0,035𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 + 1,2 0,22𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 − 0,1𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 + 4,7 

Para 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑛 ≥ 8𝑚𝑖𝑛 Para 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑛 ≥ 12𝑚𝑖𝑛 

Isolamento 
(lã mineral) 

Δti para tprot,i [min] 

0,1𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 − 0,035𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 

0,1𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0.𝑖 − 1,0 

Para 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑛 < 6𝑚𝑖𝑛 

0,22𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖−1 − 0,1𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 + 3,5 

Para 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑛 ≥ 6𝑚𝑖𝑛 

 

3.4.3.4. Coeficiente de Junta 

 

O coeficiente de junta considera a influência das juntas em painéis (revestimento) não apoiados em vigas 

ou outros elementos estruturais ou mesmo em outros painéis, e a sua influência sobre o tempo de 

proteção e isolamento dessas camadas. O EC5 1-2[1] não permite a utilização de juntas de largura 

superior a 2 mm. Alguns resultados dos testes de incêndio mostraram que a influência de juntas com 

uma largura menor que 2 mm, e apoiada por uma camada, é pequena. Assim, por simplicidade, o método 

de projeto melhorado considera a influência das juntas somente para a última camada da montagem no 

lado não exposto e para a camada que precede uma cavidade vazia. Para estas situações o coeficiente de 

junta é obtido através do Quadro 3.15, para todas as outras camadas, assume-se que kj,i=1,0. 
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Quadro 3.15 - – Coeficiente de Junta kj,i. 

Material Tipo de junta 
Kj,n 

para 
tins,n 

Kj,i para tprot,i 
Camadas 

apoiadas em 
cavidades 

vazias 

Camadas 
apoiadas em 

painéis, 
elementos 

estruturais ou 
isolamento 

Revestimento 
em madeira 

 
 

0,3 0,3 1,0 

 
 

0,4 0,4 1,0 

 
 

0,4 0,4 1,0 

 
 

0,6 0,6 1,0 

 
 

0,6 0,6 1,0 

Sem Junta 1,0 1,0 1,0 

Placas de 
gesso e 

placas de 
fibra de 
gesso 

 
 

0,8 0,8 1,0 

 
 

Junta preenchida 

0,8 0,8 1,0 

Sem Junta 1,0 1,0 1,0 
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Quadro 3.15 -– Coeficiente de Junta kj,i (continuação). 

Material Tipo de junta 
Kj,n para 

tins,n 

Kj,i para tprot,i 
 

Camadas 
apoiadas em 

cavidades 
vazias 

Camadas 
apoiadas em 

painéis, 
elementos 

estruturais ou 
isolamento 

Isolamento em 
lã mineral 

 

- 0,8 1,0 

Sem Junta - 1,0 1,0 

 

3.4.3.5. Cavidades Vazias 

A influência das cavidades vazias entre duas camadas é considerada neste método melhorado, 

modificando o coeficiente de posição kpos,exp para a camada do lado da cavidade não exposta ao fogo e 

o coeficiente de posição kpos,unexp para a camada do lado da cavidade exposta ao fogo. Essa influência é 

expressa no Quadro 3.16. 

Quadro 3.16 - Modificação do coeficiente de posição para cavidades vazias 

Material 
Camada do lado 

exposto da cavidade 
Camada do lado não exposto da cavidade 

Revestimento em 
madeira ou gesso 

Kpos,unexp,i 
de acordo com o 

quadro 3.13, coluna 3 

1,6 x kpos,exp,i 
de acordo com o 

quadro 3.12 

3 x Δti ou 3 x Δtn 
de acordo com o 

quadro 3.14 

Isolamento em lã 
mineral 

Kpos,unexp=1,0 
1,6 x kpos,exp,i 

de acordo com o 
quadro 3.12 

Δti ou Δtn 
de acordo com o 

quadro 3.14 

 

3.4.3.6. Especificações 

As mesmas regras aplicadas no EC5 1-2[1] devem ser satisfeitas para evitar uma falha prematura do 

revestimento e do isolamento. As camadas de isolamento que são tidas em conta nos cálculos devem ser 

firmemente montadas e fixadas à armação de madeira, de forma a evitar uma falha prematura ou uma 

queda. 

As distâncias às bordas influenciam fortemente o comportamento em relação ao fogo do revestimento, 

o aumento das distâncias à borda em comparação com as regras especificadas para a conceção à 

temperatura normal é benéfico em relação à falha dos revestimentos. Para os painéis de gesso cartonado 

tipo F e placas de fibra de gesso, o comprimento de penetração dos elementos de fixação na secção 

transversal residual não deve ser inferior a 10 mm. Além disso, deve-se verificar que o tempo de falha 

dos painéis de gesso de tipo F e das placas de fibra de gesso em relação à falha de arrancamento dos 

fixadores excede o tempo de proteção calculado de acordo com a equação 3.42. 

 

3.4.4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO COM O MÉTODO MELHORADO 

No exemplo de aplicação aqui considerado, o piso de madeira consiste em vigas de madeira e 

revestimentos realizados em placas de madeira e placas de gesso, apresentando-se na Figura 3.30 um 

corte esquemático. As cavidades do piso de madeira são completamente cheias com isolamento de lã de 
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vidro com uma densidade de 20 kg/m3. As juntas do deck (painéis de madeira maciça de 20 mm de 

espessura) são do tipo macho-fêmea com uma largura de fenda máxima de 2 mm. A resistência ao fogo 

necessária é REI 30.  

O tempo de isolamento do piso de madeira deve ser calculado para diferentes caminhos de transferência 

de calor. No entanto, para este exemplo, apenas o caminho de transferência de calor 3 será analisado por 

ser naturalmente o condicionante. Um tempo de isolamento deve ser calculado para a última camada da 

montagem do piso do lado não exposto (painel de madeira maciça), enquanto que um tempo de proteção 

deve ser calculado para as outras camadas com funções de proteção. 

 

 

Figura 3.30 - Corte esquemático da montagem do piso 

1) Tempo proteção da placa de gesso do tipo F, camada 1: 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1 = 30 (
ℎ1

15
)

1,2
= 30 (

15

15
)

1,2
= 30 𝑚𝑖𝑛        (Quadro 3.11) 

Kpos,exp,1=1,0 - nenhuma camada precede a placa de gesso       (Quadro 3.13) 

Kpos,unexp,1=1,0 - placa de gesso do tipo A apoiada na placa de gesso do tipo F  (Quadro 3.13) 

Kj,1=1,0 - placa de gesso do tipo A apoiada na placa de gesso do tipo F            (Quadro 3.15) 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = (𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,1𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,1 + ∆𝑡1) ∗ 𝑘𝑗,1 = (30×1,0 ∗ 1,0 + 0) = 30 𝑚𝑖𝑛  

(Equação 3.42) 

 

2) Tempo de proteção da placa de gesso do tipo A, camada 2: 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 = 30 (
ℎ2

15
)

1,2
= 30 (

12,5

15
)

1,2
= 24,1 𝑚𝑖𝑛  (Quadro 3.11) 

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖
𝑖=1
𝑖=1 >

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2

2
→ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5√

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖
𝑖=1
𝑖=1

⟹ 30 >
24,1

2
→ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5√

24,1

30
=

0,45                    (Quadro 3.12) 

𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5ℎ2
0,15 = 0,5×12,50,15 = 0,73 - isolamento apoiado na placa de gesso 

cartonado tipo A             (Quadro 3.13) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 ≥ 8 min → ∆𝑡2 = 0,1 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 − 0,035𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 + 1,2 = 0,1×30 − 0,035×

24,1 + 1.2 = 3,3𝑚𝑖𝑛               (Quadro 3.14) 

Kj,2= 1,0 - isolamento apoiado na placa de gesso cartonado tipo A       (Quadro 3.15) 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = (𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,2𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 + ∆𝑡2) ∗ 𝑘𝑗,2 = (24,1×0,45×0,73×3,3)×

1,0 = 11,2 𝑚𝑖𝑛           (Equação 3.42) 
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3) Tempo de proteção do isolamento em lã de vidro, camada 3: 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3 = (0,0007𝜌3 + 0,046) ∗ ℎ3 + 13 = (0,0007 ∗ 20 + 0,046)×80 + 13 = 17,8𝑚𝑖𝑛               

(Quadro 3.11) 

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 >
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3

4

𝑖=2

𝑖=1

→  𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,3 = (0,001𝜌3 + 0,27)× [
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡0,3

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖
𝑖=2
𝑖=1

]

(0,75−0,002𝜌3)

 

⟹ 30 + 11,2 = 41,2 >
17,8

4
→  𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,3 = (0,001×20 + 0.27) ∗ [

17,8

41,2
]

(0,75−0,002∗20)
= 0,16  

(Quadro 3.12) 

Kpos,unexp,3 = 1,0 - Madeira maciça apoiada no isolamento de lã de vidro          (Quadro 3.13) 

Kj,3= 1,0 - Madeira maciça apoiada no isolamento de lã de vidro        (Quadro 3.15) 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 = (𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,3𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 + ∆𝑡3)×𝑘𝑗,3 = (17,8 ∗ 0,16 ∗ 1,0 + 0)×1,0 = 2,8𝑚𝑖𝑛     

(Equação 3.42) 

 

4) Tempo de isolamento do painel de madeira maciça, camada 4 – última camada: 

𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4 = 19 (
ℎ4

20
)

1,4
= 19 (

20

20
)

1,4
= 19 𝑚𝑖𝑛            (Quadro 3.11) 

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 >
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4

2

𝑖=3

𝑖=1

→ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,4 = 0,5√
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖
𝑖=3
𝑖=1

⟹ 30 + 11,2 + 2,8 = 44 >
19

2
 

→ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,4 = 0,5√
19

44
= 0,33              (Quadro 3.12) 

Kj,4=0,4 – Painel de madeira maciça com uma junta macho-fêmea       (Quadro 3.15) 

𝑡𝑖𝑛𝑠,4 = (𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝 + ∆𝑡4)×𝑘𝑗,4 = (19,0 ∗ 0,33 + 0)×0,4 = 2,5 𝑚𝑖𝑛  (Equação 3.43) 

 

5) Tempo de isolamento (resistência ao fogo) do pavimento em madeira: 

𝑡𝑖𝑛𝑠 = ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖
𝑖=3
𝑖=1 + 𝑡𝑖𝑛𝑠,4 = 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 = 30 + 11,2 + 2,8 + 2,5 =

46,5 𝑚𝑖𝑛             (Equação 3.41) 

𝑡𝑖𝑛𝑠 = 46,5 min ≥  𝑡𝑟𝑒𝑞 = 30 𝑚𝑖𝑛 

 

 

3.5. VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA AO INCÊNDIO DE PAVIMENTOS E PAREDES 

3.5.1. INTRODUÇÃO 

A montagem de um sistema de madeira está normalmente construído em cima de um pórtico de madeira 

(vigas de chão ou vigas de parede) e por um revestimento ligado a cada lado do sistema. As cavidades 

podem ser vazias, parcial ou completamente cheias de isolamento, uma vez que o sistema é sensível à 

exposição ao fogo, e deve ser eficazmente protegido contra este. 

Na conceção e otimização de uma estrutura de madeira, as seguintes regras são importantes no que se 

refere à maximização da resistência ao fogo: 
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• Existe uma hierarquia de contribuição para a resistência ao fogo das várias camadas da 

montagem; 

• A maior contribuição para a resistência ao fogo é obtida a partir da camada no lado diretamente 

exposto ao fogo, tanto em relação ao isolamento como à falha da camada; 

• Em geral, é difícil compensar a fraca performance da proteção contra o fogo da primeira camada 

pelo melhor desempenho de proteção contra o fogo das camadas seguintes; 

• O isolamento térmico da cavidade melhora a resistência ao fogo do sistema de madeira. A 

melhor proteção contra incêndios é conseguida quando o isolamento protege eficazmente os 

lados do elemento de madeira. 

O EC5 1-2 prevê regras para a determinação da resistência de pavimentos e paredes usando os princípios 

básicos da determinação da resistência mecânica descritos no ponto 3.3 desta dissertação. Estes mesmos 

princípios são aplicados de acordo com o Anexo C (informativo) para montagens de pavimentos e 

paredes com cavidade parcial ou completamente cheias, e com o Anexo D (informativo) para montagens 

de pavimentos e paredes com cavidades vazias. 

 

3.5.2. PAVIMENTOS E PAREDES COM CAVIDADES PARCIAL OU COMPLETAMENTE PREENCHIDAS COM 

ISOLAMENTO 

3.5.2.1. Introdução 

Um modelo de conceção é dado no EC5 1-2[1], Anexo C (informativo). De acordo com o Eurocódigo 

o modelo não deve ser utilizado para durações superiores a uma hora, este modelo foi desenvolvido para 

secções transversais das vigas de madeira sólida constituintes dos elementos de pavimentos ou paredes 

(elemento 1 da Figura 3.32), com larguras de 38 a 60 mm, sendo que para larguras maiores o modelo é 

mais conservador.  

O modelo apresentado foi desenvolvido para montagens com cavidades que são completamente 

preenchidas com isolamento. Análises térmicas mostraram que o modelo pode também ser utilizado 

para cavidades parcialmente cheias onde o isolamento é colocado do lado exposto ao fogo. Este modelo 

não tem em consideração as camadas de ar entre o isolamento e o revestimento causados pela instalação 

de perfis metálicos autoportantes4 (Figura 3.31) ou vigas. Embora a influência destes intervalos de ar 

seja, em teoria, ligeiramente positiva, sabe-se através de ensaios em grande escala que a sua influência 

é realmente negativa, uma vez que o fogo penetra através do revestimento, e o fogo e os gases quentes 

podem facilmente espalhar-se por toda a largura da montagem. 

 

Figura 3.31 - Perfil metálico autoportante 

Embora os elementos de madeira estejam protegidos por isolamento nos lados longos, a carbonização 

não ocorre somente nos lados mais estreitos. Devido ao fluxo de calor que atravessa através do 

                                                      

4 Estes perfis metálicos são aplicados de forma a fornecerem inércia e suporte as placas a eles fixadas, permitem 

também um menor espaçamento dos elementos fixadores.  
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isolamento, os membros de madeira também carbonizam nos lados largos, dando origem a 

arredondamento,  

Figura 3.32. Portanto, não é possível consolidar a taxa de carbonização. Por simplificação, a secção 

transversal residual irregular é substituída por uma secção transversal retangular equivalente, 

substituindo a profundidade de carbonização nos arredondamentos dos cantos por uma equivalente 

profundidade de carbonização dchar,n. 

 

 

Figura 3.32 -Carbonização do elemento de madeira a) Secção do conjunto b) Real secção transversal residual e 

espessura carbonizada c) Profundidade de carbonização e secção transversal equivalente 

 

Sendo a taxa de carbonização dada pela expressão 3.44: 

𝛽𝑛 = 𝛽0𝑘𝑠𝑘𝑛𝑘𝑝 (3.44) 

 

O fator de secção transversal ks tem em conta o efeito da largura da secção transversal original, e é obtido 

a partir do Quadro 3.17: 

Quadro 3.17 - Fator de secção transversal. 

b [mm] Ks 

38 1,4 

45 1,3 

60 1,1 

 

O quadro 3.17 fornece, o valor do fator de secção transversal.  para larguras específicas. O fator de 

secção transversal pode também ser determinado através da equação 3.45: 

𝑘𝑠 = {
0,000167𝑏2 − 0,029𝑏 + 2,27, 38𝑚𝑚 ≤ 𝑏 ≤ 90𝑚𝑚
 1                                                     ,  𝑏 ≥ 90 

 (3.45) 

 

A expressão 3.45 assume uma relação linear entre a espessura de carbonização e o tempo, geralmente é 

conservativa para espessuras de carbonização inferiores a 30 mm e não conservativa para espessuras de 

carbonização superiores.  
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O coeficiente kn é tido como 1,5 e converte a profundidade de carbonização irregular numa profundidade 

de carbonização regular equivalente. Estritamente falando, isso depende do tempo, dimensões de seção 

transversal e da propriedade de seção transversal em questão. 

O coeficiente kp expressa o efeito da proteção oferecida pelo revestimento, dependendo do material do 

revestimento o coeficiente kp é dado pelas equações 3.46, 3.47, 3.48 e 3.49: 

 

• Para elementos inicialmente desprotegidos: 

𝑘𝑝 = 1 (3.46) 

 

• Para elementos protegidos por placas de gesso do tipo F, ou uma combinação de placas de 

gesso do tipo F e A: 

𝑘𝑝 = 𝑘2 Para o início da carbonização antes da falha da proteção do revestimento (tch<tf) 

                     𝑘2 = 1,05 − 0,0073ℎ𝑝 – Para configurações do tipo 2, ver Figura 3.33 
(3.47) 

𝑘2 = 0,86 − 0,0037ℎ𝑝 – Para configurações do tipo 1 e 3, ver Figura 3.33 
(3.48) 

• Para elementos protegidos por lã de rocha e que permanecem no local após a falha do 

revestimento: 

𝑘𝑝 = 𝑘3  

𝑘3 = 0,036𝑡𝑓 + 1 (3.49) 

Onde: 

hp  - é a espessura do painel [mm]; 

tf – é o tempo de falha da proteção do painel [min]. 

 

Figura 3.33 -configurações de juntas de painéis de gesso cartonado com uma ou duas camadas 

Deste modo a espessura de carbonização equivalente é expressa pela equação 3.50: 
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𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = {
𝛽0𝑘𝑠𝑘𝑛𝑘2(𝑡 − 𝑡𝑐ℎ)                              , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑐ℎ ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑓

𝛽0𝑘𝑠𝑘𝑛⌈𝑘2(𝑡𝑓 − 𝑡𝑐ℎ) + 𝑘3(𝑡 − 𝑡𝑓)⌉, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑓 ≤ 𝑡
 (3.50) 

Para a determinação do início da carbonização para revestimentos de proteção contra incêndios 

realizados de derivados de madeira, o início da carbonização deve ser igual ao tempo de falha do painel. 

Por outro lado, quando o revestimento é feito por placas de gesso do tipo A, H ou F, o início da 

carbonização é calculado de acordo com 3.2.5.2 pelas expressões 3.19 e 3.20. 

O tempo de falha, tf, dos painéis é definido de acordo com o material utilizado. Para painéis à base de 

madeira o tempo de falha é dado pela equação 3.51 e para revestimento de placas de gesso do tipo A e 

H o tempo de falha é dado pela expressão 3.52: 

  

𝑡𝑓 =
ℎ𝑝

𝛽0
− 4 (3.51) 

𝑡𝑓 = 2,8ℎ𝑝 − 14 (3.52) 

Onde: 

tf – é o tempo de falha [min]; 

hp – é a espessura do painel [mm]; 

β0 – é a taxa de carbonização na direção do fogo [mm/min], ver quadro 3.3. 

 

Quando o revestimento é em placas de gesso do tipo F, o tempo de falha deve ser determinado de acordo 

com: a degradação térmica do revestimento; e com a falha dos elementos de fixação, devido ao 

insuficiente comprimento de penetração dos fixadores na madeira não queimada.  

Deste modo, o tempo de falha dos painéis de acordo com a falha dos fixadores deve ser calculado de 

acordo com a expressão 3.53: 

𝑡𝑓 = 𝑡𝑐ℎ +
𝑙𝑓 − 𝑙𝑎,𝑚𝑖𝑛 − ℎ𝑝

𝑘𝑠𝑘2𝑘𝑛𝑘𝑗𝛽0
 (3.53) 

Com: 

kj =1,0 para painéis sem junta 

kj =1,15 para juntas das configurações 1 e 3, Figura 3.33. 

 

Onde: 

tch – é o início da carbonização [min]; 

lf – é o comprimento do fixador [mm]; 

la,min – é o comprimento mínimo de penetração do fixador na madeira não queimada [mm]; 

hp – é a espessura do painel [mm]; 

ks – é o fator da secção transversal; 

k2 – é o fator de isolamento, ver equações 3.47 e 3.48; 

kn – é o fator que converte a secção transversal irregular numa secção transversal retangular; 

β0 – é a taxa de carbonização na direção do fogo [mm/min], ver Quadro 3.3. 

 

O comprimento de penetração mínimo, la,min, na madeira não queimada deverá ser 10 mm. Quando os 

painéis de revestimento são fixos a perfis metálicos, Figura 3.34, o tempo de falha deve ser obtido de 

acordo com a expressão 3.53, onde hp é substituída pela espessura do perfil metálico ts,, e kj por 1,0. 
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Figura 3.34 - Perfil metálico para a fixação de painéis (EC5 1-2[1]). 

No caso dos perfis metálicos (depois da falha dos painéis) são utilizados para fixar o isolamento na 

cavidade, o tempo de falha do perfil devido a falha do fixador deve ser calculado de acordo coma 

expressão 3.54. 

𝑡𝑠𝑓 = 𝑡𝑓 +
𝑙𝑓 − 𝑙𝑎,𝑚𝑖𝑛 − 𝑘𝑠𝑘2𝑘𝑛𝛽0(𝑡𝑓 − 𝑡𝑐ℎ) − 𝑡𝑠

𝑘𝑠𝑘3𝑘𝑛𝛽0
 (3.54) 

Onde: ts é a espessura do perfil metálico. 

Da mesma forma que foi explicado no ponto 3.3 e utilizando o mesmo raciocínio, é necessário a escolha 

de um método para a verificação da resistência e rigidez do pavimento ou parede. Como já foi referido 

o EC5 1-2[1], prevê a utilização de métodos simplificados para a determinação da resistência dos 

elementos estruturais. Os métodos simplificados prescrevem a determinação da secção residual da 

madeira a partir da taxa de carbonização e também da redução das propriedades mecânicas do material 

em função da geometria da secção transversal. Para consideração da redução da resistência e rigidez dos 

elementos expostos ao fogo em três ou quatro lados, o EC5 1-2[1] fornece dois métodos: 

• Método da redução das propriedades; 

• Método da redução da secção transversal. 

 

3.5.2.2. Resistência e rigidez utilizando o método da redução da secção transversal 

De forma a simplificar os cálculos, foram obtidas camadas de força nula d0 para aplicação do método 

da redução da secção transversal. Assim sendo a profundidade de carbonização efetiva é calculada como 

na expressão 3.55, ver Figura 3.35: 

𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑑0 (3.55) 

Os seguintes valores para a camada de força nula expressão 3.56 e 3.57 são utilizados para elementos 

em flexão com b ≥ 38 mm e h ≥ 95 mm: 

• Para elementos com o lado exposto sujeito à tensão de tração: 

𝑑0 = 13,5 + 0,1ℎ (3.56) 
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• Para elementos com o lado exposto sujeito à compressão: 

𝑑0 = 21,5 + 0,1ℎ (3.57) 

 

Figura 3.35 - Definição da espessura de carbonização, espessura de carbonização equivalente e camada de 
força nula  

Os valores de d0 dados no Quadro 3.18 devem ser utilizados para elementos carregados axialmente. 

Quadro 3.18 - valores de d0 para elementos verticais com h em mm. 

 Exposição Encurvadura limitações d0 

Barrotes verticais Um lado Eixo rígido y-y 

b ≥ 38 mm 

13,5 + 0,1ℎ h ≥ 95 mm 

h ≥ 95 mm 

Barrotes verticais Dois lados Eixo rígido y-y 

b ≥ 38 mm 

25 mm h = 145 mm 

h = 145 mm 

 

3.5.2.3. Resistência e rigidez utilizando o método da redução das propriedades 

De acordo com o EC5 1-2[1], as propriedades de resistência e rigidez do elemento de madeira são 

determinadas utilizando o fator de modificação para o fogo kmod,fi, como já mencionado anteriormente, 

para este caso tomam o valor das expressões 3.58 e 3.59: 

𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛

ℎ
 (3.58) 

𝑘𝑚𝑜𝑑,,𝑓𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛

ℎ
 (3.59) 

 

Para a resistência e rigidez respetivamente, com os parâmetros a0, a1, b0 e b1 dados para uma secção 

transversal específica nos Quadros 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22. Para outras secções transversais, estes 

parâmetros podem ser determinados por interpolação linear. 
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Quadro 3.19 - Valores de a0 e a1 para a redução da força de vigas ou barrotes verticais expostos ao fogo de um 

lado. 

Casos h [mm] a0 a1 

1 
Resistência à flexão 
com o lado exposto 

em tensão 
 

95 0,60 0,46 

145 0,68 0,49 

195 0,73 0,51 

220 0,76 0,51 

2 
Resistência à flexão 
com o lado exposto 

em compressão 
 

95 0,46 0,37 

145 0,55 0,40 

195 0,65 0,48 

220 0,67 0,47 

3 Força de compressão 

 

95 0,46 0,37 

145 0,55 0,40 

195 0,65 0,48 

220 0,67 0,47 

 

 

Quadro 3.20 - Valores de a0 e a1 para a redução da resistência à compressão de barrotes verticais em paredes 

expostas ao fogo em ambos os lados. 

Casos h [mm] a0 a1 

1 Força de compressão 

 

145 0,39 1,62 

 

Quadro 3.21 - – Valores de b0 e b1 para a redução do módulo de elasticidade barrotes verticais em paredes 

expostas ao fogo em um lado. 

Casos h [mm] b0 b1 

1 
Encurvadura 

perpendicular ao plano 
da parede 

 

95 0,50 0,79 

145 0,60 0,84 

195 0,68 0,77 

2 
Encurvadura segundo 

o plano da parede 

 

95 0,54 0,49 

145 0,66 0,55 

195 0,73 0,63 
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Quadro 3.22 - Valores de b0 e b1 para a redução do módulo de elasticidade em barrotes verticais em paredes 

expostas ao fogo em ambos os lados. 

Casos h [mm] b0 b1 

1 
Encurvadura 

perpendicular ao plano 
da parede 

 

145 0,37 1,87 

2 
Encurvadura segundo 

o plano da parede 

 

145 0,44 2,18 

 

3.5.3. PAVIMENTOS COM CAVIDADES VAZIAS 

Os pavimentos de madeira são constituídos por vigas de madeira maciça, um tabuleiro feito de painéis 

à base de madeira ou madeira e revestimentos diretamente fixados às juntas, perfis metálicos ou outros; 

Figura 3.36. As paredes de um sistema de madeira consistem em parafusos de madeira maciça e 

revestimentos fixos aplicados diretamente aos parafusos. 

As regras para a determinação da carbonização de elementos em paredes e pavimentos com cavidades 

vazias são dadas no Anexo D do EC5 1-2[1]. Estas regras têm em conta que o elemento está exposto ao 

incêndio padrão, ISO-834. A determinação da espessura carbonização faz-se de igual forma que em 

3.2.4.3. 

 

Figura 3.36 - Estrutura de um pavimento de madeira com cavidades vazias 

O tempo de falha dos painéis de proteção depende do tipo de material que o painel é constituído. Deste 

modo para painéis realizados à base de madeira ou de madeira maciça anexados a elementos estruturais 

de madeira o tempo de falha da proteção é dado pela equação 3.60: 

𝑡𝑓 =
ℎ𝑝

𝛽0
− 4 (3.60) 

Por outro lado, se o revestimento é realizado por placas de gesso do tipo A ou H, devido à degradação 

mecânica, o tempo de falha é determinado de acordo com o espaçamento do painel. Para revestimentos 

fixos a elementos de madeira ou a perfis metálicos com espaçamento não superior a 400 mm, o tempo 

de falha da proteção é obtido pela expressão 3.61: 
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𝑡𝑓 = 2,8ℎ𝑝 − 11 (3.61) 

Para revestimentos fixos a elementos de madeira com espaçamento maior que 400 mm, mas não 

superiores a 600 mm, o tempo de falha do revestimento é dado pela fórmula 3.62: 

𝑡𝑓 = 2,8ℎ𝑝 − 12 (3.62) 

Onde: hp é a espessura do painel, [mm]. 

É de notar que em revestimentos constituídos por duas camadas de placas de gesso, a espessura deve ser 

tida como a soma da espessura do painel da camada exterior com 50% da espessura da camada interna. 

Deste modo o início da carbonização depende diretamente do tempo de falha da proteção, uma vez que 

no Anexo D do EC5 1-2 assume que tch = tf. 

Do mesmo modo que para pavimentos e paredes com isolamento é necessário a escolha de um método 

para a verificação da resistência e rigidez. Para a determinação da redução da resistência e rigidez dos 

elementos expostos ao incêndio, o EC5 1-2[1] fornece dois métodos que podem ser aplicados 

diretamente como no ponto 3.3: 

• Método da redução das propriedades (ver ponto 3.3.2); 

• Método da redução da secção transversal (ver ponto 3.3.3). 

 

3.5.4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO  

O exemplo de aplicação é um pavimento de madeira representado na Figura 3.37 é exposto ao incêndio 

padrão ISO-834 a partir de baixo. As dimensões das vigas são 45 mm x 220 mm e a classe de resistência 

é C245. As cavidades são preenchidas com isolamento de lã de rocha com 100 mm de espessura. O 

revestimento é constituído por uma camada exterior de placa de gesso tipo A de 12,5 mm de espessura 

(Camada 1) e uma camada interna de OSB de 12 mm de espessura (Camada 2) é fixado a perfis metálicos 

de profundidade de 25 mm. Os perfis metálicos são fixos às vigas utilizando parafusos de comprimento  

lf = 29 mm. Determina-se o momento resistente das vigas para uma resistência ao fogo de R30 e verifica-

se o comprimento do parafuso em relação ao risco de falha. Representa-se na Figura 3.37 um corte 

esquemático do pavimento. 

 

Figura 3.37 – Corte esquemático de um pavimento em madeira 

Determinação da profundidade de carbonização: 

1) Tempo de proteção da placa de gesso do tipo A, camada 1: 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1 = 30 (
ℎ1

15
)

1,2
= 30 (

12,5

15
)

1,2
= 24,1 𝑚𝑖𝑛      (Quadro 3.11) 

Kpos,exp,1= 1,0 - nenhuma camada precede a placa de gesso    (Quadro 3.13) 

                                                      

5 Classe de resistência de acordo com a norma EN 338 [35], encontram-se divididas em madeiras resinosas (C) 

com doze classes de resistência, e as madeiras folhosas (D) com oito classes de resistência. O número usado na 

nomenclatura traduz o valor da resistência caraterística à flexão na direção do fio em mega Pascal (MPa). 
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Kpos,unexp,1= 1,0 - OSB apoiado na placa de gesso      (Quadro 3.13) 

Kj,1= 1.0 – OSB apoiado na placa de gesso      (Quadro 3.15) 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = (𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,1𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,1 + ∆𝑡1)×𝑘𝑗,1 = (24,1 ∗ 1,0 ∗ 1,0 + 0) ∗ 1,0 =

24,1 𝑚𝑖𝑛                    (Equação 3.42) 

 

2) Tempo de proteção do OSB, camada 2: 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 = 23 (
ℎ2

20
)

1,1
= 23 (

12

15
)

1,1
= 13,1 𝑚𝑖𝑛     (Quadro 3.11) 

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 >
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2

2
→ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,2

𝑖=1
𝑖=1 = 0,5×√

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2

∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖
𝑖=1
𝑖=1

⇒ 24,1 >
13,1

2
→ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5×

√
13.1

24.1
= 0,37    (Quadro 3.11) 

𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5ℎ2
0,15 = 0,5 ∗ 120,15 = 0,73 – Isolamento apoiado no OSB  (Quadro 3.13) 

Kj,2= 1,0 – isolamento apoiado no OSB       (Quadro 3.15) 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = (𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,2𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 + 2)×𝑘𝑗,2 = (13,1 ∗ 0,37 ∗ 0,73 + 0) ∗ 1,0 = 3,5𝑚𝑖𝑛    

(Equação 3.42) 

3) Determinação da espessura de carbonização: 

A carbonização das vigas começa no instante correspondente ao tempo de falha do revestimento, de 

acordo com o método da adição de componentes descrito no EC5-1-2[1]. A resistência ao fogo total é 

dada como a soma das contribuições das diferentes camadas (revestimentos, cavidades vazias ou 

isoladas), considerando diferentes caminhos de transferência de calor e de acordo com sua função e 

interação. 

𝑡𝑐ℎ = 𝑡𝑓 = 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 24,1 + 3,5 = 27,6 𝑚𝑖𝑛 

4) Determinação da taxa de carbonização: 

𝛽𝑛 = 𝛽0𝑘𝑠𝑘𝑛𝑘3 = 0,65 ∗ 1,3 ∗ 1,5 ∗ 2,0 = 2,54𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛                          (Equação 3.44) 

Com: 𝑘𝑠 = 0,000167𝑏2 − 0,029𝑏 + 2,27 = 1,3                            (Equação 3.45) 

𝑘𝑛 = 1,5 

𝑘3 = 0,036𝑡𝑓 + 1 = 0,036 ∗ 27,6 + 1 = 2,0               (Equação 3.49) 

𝛽0 = 0,65𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛                      (Quadro 3.3) 

5) A espessura de carbonização ao fim de 30 min: 

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 𝛽𝑛(𝑡𝑓𝑖 − 𝑡𝑓) = 2,54 ∗ (30 − 27,6) = 6,1𝑚𝑖𝑛                (Equação 3.50) 

 

Determinação do momento resistente ao fogo de acordo com o Anexo C do EC5 1-2[1]: 

1) Módulo de flexão da secção transversal residual: 

𝑊𝑟 =
𝑏(ℎ − 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛)

2

6
=

45(220 − 6,1)2

6
= 343149 𝑚𝑚3 
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2) Tensão de flexão: 

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖𝑘𝑓𝑖
𝑓𝑚,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
= 0,746 ∗ 1,25 ∗

24

1,0
= 22,4𝑁/𝑚𝑚2                (Equação 3.1) 

Com: a0=0,76 e a1= 0,51         (Quadro 3.19) 

𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑚,𝑓𝑖 = 𝑎0 − 𝑎1
𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛

ℎ
= 0,76 − 0,51 ∗

6,1

220
= 0,746             (Equação 3.58) 

𝑓𝑚,𝑘 = 24𝑁/𝑚𝑚2;  𝑘𝑓𝑖 = 1,25 ; 𝛾𝑀,𝑓𝑖 = 1,0 

3) Momento resistente ao fogo: 

𝑀𝑑,𝑓𝑖 = 𝑊𝑟𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖 = 343149 ∗ 24,4 = 4679675 𝑁𝑚𝑚 = 7,68 𝑘𝑁𝑚 

 

Determinação do momento resistente ao fogo pelo método da redução da secção transversal: 

1) Cálculo da espessura de carbonização efetiva: 

𝑑0 = 13,5 + 0,1ℎ = 13,5 + 0,1×220 = 35,5 𝑚𝑚               (Equação 3.56) 

𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑑0 = 6,1 + 35,5 = 41,6 𝑚𝑚                (Equação 3.55) 

2) Módulo de flexão da secção transversal efetiva: 

𝑊𝑒𝑓 =
𝑏(ℎ − 𝑑𝑒𝑓)

2

6
=

45(220 − 4106)2

6
= 238699𝑚𝑚3 

3) Momento resistente ao fogo: 

𝑀𝑑,𝑓𝑖 = 𝑊𝑒𝑓𝑓𝑚,𝑘

𝑘𝑓𝑖

𝛾𝑀,𝑓𝑖
= 238699 ∗ 24 ∗

1,25

1,0
= 7160976 𝑁𝑚𝑚 = 7,16 𝑘𝑁𝑚 

 

Verificação do momento atuante: 

Para o cálculo do momento atuante é necessário determinar a tensão resistente a temperatura ambiente, 

a partir do EC5 1-1 [21]. 

 

1) Cálculo da tensão resistente da secção: 

𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑𝑘ℎ𝑘𝑠𝑦𝑠

𝑓𝑚,𝑘

𝛾𝑀
= 0,7×1,1×1,0×

24

1,3
= 14,22 𝑀𝑃𝑎 

kmod = 0,7 – Longa duração           (Quadro 3.1, EC5 1-1[21]) 

kh = 1,0           (EC5 1-1[21]) 

ksys = 1,0          (EC5 1-1[21]) 

𝑓𝑚,𝑘 = 24𝑁/𝑚𝑚2         (EN 338[35]) 

 𝛾𝑀 = 1,3          (EC5 1-1[21]) 

 

2) Determinação do momento atuante: 

O momento determinado é o máximo momento resistente pela secção transversal considerada. 
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𝑓𝑚,𝑑 =
𝑀𝐸𝑑

𝐼𝑦
×𝑧 = 14,22×103 =

𝑀𝐸𝑑

0,045×0,223

12

×
0,22

2
→ 𝑀𝐸𝑑 = 5,16 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 𝑀𝐸𝑑𝜂𝑓𝑖 = 5,16×0,7 = 3,6 𝑘𝑁𝑚 

 

Como o momento resistente ao fogo por ambos os métodos é superior ao momento atuante, verificando 

assim a equação  

𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑅𝑑,𝑓𝑖 

3,6 𝑘𝑁𝑚 ≤ 7,68 𝑘𝑁𝑚        𝑂𝐾 

3,6 𝑘𝑁𝑚 ≤ 7,16𝑘𝑁𝑚        𝑂𝐾 

 

Verificação do comprimento dos parafusos: 

 

1) Cálculo do tempo de falha dos parafusos, tsf: 

𝑡𝑠𝑓 = 𝑡𝑓 +
𝑙𝑓−𝑙𝑎,𝑚𝑖𝑛−𝑘𝑠𝑘2𝑘𝑛𝛽0(𝑡𝑓−𝑡𝑐ℎ)−𝑡𝑠

𝑘𝑠𝑘3𝑘𝑛𝛽0
= 27,6 +

29−10−0−0,6

1,3×2,0×1,5×0,65
= 34,9 𝑚𝑖𝑛     (Equação 3.54) 

 

𝑡𝑠𝑓 = 34,9 min >  𝑡𝑟𝑒𝑞 = 30 𝑚𝑖𝑛 

 

Deste modo pode concluir-se que não existe risco prematuro de falha dos perfis metálicos. 

Para a resolução deste exemplo de aplicação é necessário ter em conta algumas considerações acerca do 

EC5 1-1 [21]. Em primeiro lugar é necessário determinar a classe de serviço da madeira, pelo Quadro 

3.23, que depende do ambiente em que esta está exposta. 

Quadro 3.23 - Classe de serviço 

Classe Descrição Observações 

1 
O teor médio de humidade não 

deve exceder os 12% 
Ambiente protegido 

2 
O teor médio de humidade não 

deve exceder os 20% 

Ambiente moderamente 

exposto 

3 
O teor médio de humidade é 

superior a 20% 
Ambiente exposto 

 

Em seguida é necessário determinar a classe de duração das ações, Quadro 3.24. 
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Quadro 3.24 - Classe de duração das ações. 

Classe Descrição Exemplos 

Permanente Mais de 10 anos Peso próprio 

Longa duração 6 meses – 10 anos 
Sobrecargas de caráter 

permanente 

Média duração 1 semana – 6 meses Sobrecargas correntes 

Curta Duração Menos de 1 semana Neve, vento 

Instantânea  Vento, sismo, ação de acidente 

 

Desta forma, depois de se determinar a classe de serviço e a classe de duração das ações, é possível obter 

o fator de modificação para a temperatura ambiente, kmod, pelo Quadro 3.25. 

Quadro 3.25 - Valores do fator de modificação para a temperatura ambiente. 

Material 
Classe de 

serviço 

Classe de duração das ações 

Permanente 
Longa 

duração 

Média 

duração 

Curta 

duração 
Instantânea 

Madeira 

maciça 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

Madeira 

laminada 

colada 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

LVL 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

Contraplacado 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

OSB 

OSB/2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 

OSB/3, 

OSB/4 
1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

OSB/3, 

OSB/4 
2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 

 

Para a determinação do coeficiente de efeito de volume, kh, em flexão este coeficiente é aplicável a 

secções de altura não superior a 150 mm, considerando-se unitário nos restantes casos. Portanto: 
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ℎ = 220 𝑚𝑚 > 150 𝑚𝑚 →  𝑘ℎ = 1,0 

Para a determinação do fator de resistência do sistema, ksys, é necessário ter em conta o efeito 

bidimensional proporcionado pelos elementos transversais, desde que capazes de desenvolver 

momentos transversais por deformação do pavimento. Em pavimentos com aplicação direta de tábuas 

de soalhos soabre as vigas principais, deverá verificar-se se a rigidez das tábuas é suficiente para cumprir 

este requisito, [31]. 

O uso do fator ksys só faz sentido no caso de consideração de carregamentos concentrados ou lineares 

aplicados a uma única viga. Em sobre cargas distribuídas sobre todo o pavimento, todas as vigas estarão 

igualmente solicitadas, pelo que a repartição de carga não fará sentido. 

A cláusula 6.6(2) do EC5 1-1[21] estabelece que, caso se verifiquem os requisitos mencionados relativos 

à possibilidade de repartição de carga, o fator ksys deverá ser tomado como 1,1. Neste exemplo de 

aplicação, admitiu-se que os elementos secundários do pavimento permitem esta distribuição transversal 

de carga.   

Por fim, o fator parcial de segurança para as propriedades dos materiais e resistência, γM, assume os 

valores do Quadro 3.26. 

Quadro 3.26 - Valores do fator parcial de segurança. 

 γM 

Combinações fundamentais  

Madeira maciça 1,3 

Madeira laminada colada 1,25 

Combinações acidentais  

Qualquer material 1,0 

 

 

3.6. LIGAÇÕES 

3.6.1. INTRODUÇÃO 

Um dos fatores mais importantes na melhoria da segurança contra incêndio em edifícios de madeira é 

um conhecimento do comportamento ao fogo das ligações entre os elementos de madeira, entre os vários 

componentes estruturais. As conexões são elementos-chave devido à sua variedade de configurações. 

Em situação de incêndio, e em condições normais, as ligações determinam a capacidade de suporte da 

estrutura e a sua segurança. Nas análises estruturais, as ligações em madeira são geralmente consideradas 

totalmente rígidas ou totalmente articuladas, mas na realidade o seu comportamento é semi-rígido. O 

conhecimento do comportamento das ligações numa situação de incêndio é necessário para a realização 

de análises e modelagens adequadas das estruturas no estado limite último. 

O principal objetivo de uma ligação em madeira é garantir a resistência mecânica (R) das estruturas de 

suporte durante pelo menos o tempo necessário de forma a permitir uma segura evacuação do edifício e 

garantir a segurança dos bombeiros durante o combate ao incêndio. O tempo requerido é normalmente 

expresso em termos de resistência ao fogo utilizando a curva de exposição padrão ISO 834.  
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3.6.2. MÉTODO DE PROJETO DE ACORDO COM O EC5 1-2 [1] 

3.6.2.1. Introdução 

As disposições contidas no EC5 1-2[1], referentes às ligações, aplicam-se a ligações entre elementos 

com uma exposição ao fogo caraterística, e para resistências ao fogo não excedendo os 60 minutos. As 

regras aplicam-se a ligações com pregos, parafusos de porca e de enroscar, cavilhas, placas dentadas e 

anéis e placas metálicas, apresenta-se na Figura 3.38 os tipos de fixadores utilizados. Essas mesmas 

regras aplicam-se a ligações de três elementos simétricos, com forças atuantes de corte, apresenta-se na 

Figura 3.39 uma ligação simétrica em corte duplo e simples. Aqui só são consideradas as ligações com 

elementos laterais de madeira, apresenta-se na Figura 3.40 o tipo de ligações possíveis. A análise ao 

fogo para ligações com chapa metálica lateral terá de ser feita de acordo com as regras presentes no 

Eurocódigo 3 Parte 1-2 [32], para estruturas metálicas. 

 

  
  

a) Pregos 
b) Parafuso de 

Enroscar 

c) Parafuso de 

Porca 
d) Cavilhas de Madeira 

 

 
  

e) Anéis f) Placa Metálica g) Placa Dentada  

 

Figura 3.38 -Tipos de fixadores 
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Corte Duplo Corte Simples 

Figura 3.39 – Ligações simétricas. 

 

 

Figura 3.40 - Ligações possíveis com os membros laterais de madeira 

 

3.6.2.2. Ligações Desprotegidas – Método Simplificado (até 30 minutos) 

A resistência ao fogo para ligações madeira – madeira desprotegidas, onde os espaçamentos e distâncias 

e as dimensões dos membros laterais de madeira cumprem com os requerimentos do EC5 1-2[1], são 

apresentados no Quadro 3.27. 

 

Quadro 3.27  – Resistência ao fogo de ligações desprotegidas com elementos laterais de madeira. 

 
Tempo resistente ao fogo 

td,fi [min] 
Condições a 

Pregos 15 d≥2,8 mm 

Parafusos de rosca 15 d≥3,5 mm 

Parafusos de porca 15 t1≥45 mm 

Cavilhas 20 t1≥45 mm 

Ligadores planos (anéis, 
chapas e placas dentadas 

15 t1≥45 mm 

ad é o diâmetro do ligador e t1 é a espessura do elemento lateral 
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Para períodos de resistência td,fi maiores às enumeradas no Quadro 3.27, mas não excedendo os 30 min, 

exceto para parafusos de porca, as peças a ligar devem ser aumentadas por uma distância afi às seguintes 

dimensões (Figura 3.41), de acordo com a equação 3.63: 

• A espessura dos elementos laterais; 

• A largura dos elementos laterais; 

• Os espaçamentos e distâncias ao topo e bordo dos ligadores. 

𝑎𝑓𝑖 = 𝛽𝑛𝑘𝑓𝑙𝑢𝑥(𝑡𝑟𝑒𝑞 − 𝑡𝑑,𝑓𝑖) (3.63) 

Onde, 

βn – é a taxa de carbonização de acordo com o Quadro 3.3; 

kflux – é o coeficiente que tem em linha de conta o fluxo de calor pelo ligador (o valor a se utilizar 

deve ser kflux=1,5); 

treq – é o tempo requerido para a resistência ao fogo; 

td,fi – é o período de resistência ao fogo para ligação desprotegida, dado pelo Quadro 3.27. 

No caso dos ligadores planos (Figura 3.39 e), f) e g)), esse aumento de espessura afi, também não deve 

ser considerado, já que se aplica o mesmo que o caso dos parafusos de porca. Isso deve-se ao facto de 

os ligadores planos estarem no interior das ligações e portanto não estão expostos ao fogo, o que implica 

que apenas os parafusos de porca que fixam os conetores são considerados para o dimensionamento ao 

fogo. 

 

Figura 3.41 – Distância adicional afi (EC5 1-2[1]). 

 

3.6.2.3. Ligações Desprotegidas – Método da Redução de Carga 

Uma estratégia alternativa para aumentar a resistência ao fogo de uma ligação é reduzindo 

a carga, ou reduzir a carga juntamente com o aumento do tamanho dos elementos, ou por 

aplicação de uma proteção. O gráfico que relaciona a relativa capacidade de carga com o 

tempo é uma função exponencial (Figura 3.42), e apresenta uma boa aproximação em 

relação aos resultados experimentais. O parâmetro η, descreve essa função exponencial para os 

diferentes tipos de ligação, e foi determinado com base nos resultados de alguns estudos, envolvendo a 

análise de alguns ligadores em situação de incêndio. Essa relação é dada pela expressão 3.64: 

𝜂 = 𝑒−𝑘𝑡𝑑,𝑓𝑖  (3.64) 
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Com, 

k – Parâmetro dado pelo Quadro 3.28. 

td,fi – é o período de resistência ao fogo para ligação desprotegida. 

 

 

Figura 3.42 - Gráfico da relação de carga η e o tempo de resistência para ligações com pregos, parafusos e 

cavilhas. 

De acordo com este método, para uma exposição ao incêndio padrão, a capacidade de carga caraterística 

de uma ligação com ligadores sujeitos ao corte é determinada de acordo com a expressão 3.65: 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑓𝑖 = 𝜂𝐹𝑣,𝑅𝑘 (3.65) 

Onde, Fv,Rk é a capacidade de carga lateral caraterística de um conetor com ligadores ao corte à 

temperatura normal. 

A resistência ao fogo de cálculo de uma ligação desprotegida, carregada com o valor de cálculo do efeito 

das ações para a situação de incêndio, dever ser calculada em conformidade com a equação 3.66: 

𝑡𝑑,𝑓𝑖 = −
1

𝑘
𝑙𝑛

𝜂𝑓𝑖𝛾𝑀,𝑓𝑖

𝛾𝑀𝑘𝑓𝑖
 (3.66) 

Onde: 

k - Parâmetro k é dado pelo Quadro 3.28; 

ηfi – Fator de redução da carga em situação de incêndio, ver ponto 3.1.3; 

γM – Coeficiente parcial para a ligação (depende do tipo de madeira, maior parte das vezes é igual 

a 1,3 – ver Quadro 2.23); 

kfi – Valor de acordo com o Quadro 3.2; 

γM,fi -  Fator de segurança parcial para a madeira em situação de incêndio, igual a 1,0. 

 

Quadro 3.28 - Valores do Parâmetro k. 

Ligação com: k 

Máximo período de validação 
do parâmetro k 

(ligação desprotegida) 
[min] 

Pregos e parafusos de enroscar 0,080 20 

Parafusos de porca em madeira-madeira, d≥12 mm 0,065 30 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10 20 30

η

t [min]

Cavilhas
(madeira-
madeira)

Parafusos de
porca
(madeira-
madeira)
Parafusos de
porca e cavilhas
(aço-madeira)

Pregos e
parafusos de
enroscar
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Parafusos de porca em aço-madeira, d≥12 mm 0,085 30 

Cavilhas em madeira-madeira, d≥12 mm 0,040 40 

Cavilhas em aço-madeira, d≥12 mm 0,085 30 

Conetores 0,065 30 

 

Para ligações com pregos ou parafusos de enroscar, com cabeças não projetadas, para resistências 

maiores que as dadas pela expressão 3.68, mas não superior a 30 min, a espessura do elemento lateral e 

as distâncias ao topo e bordo devem ser aumentadas pela expressão 3.63. 

 

3.6.2.4. Ligações Protegidas (até 60 minutos) 

De modo a aumentar a resistência ao fogo das ligações até 60 minutos, a ligação deve ser 

protegida com recurso a placas de madeira colocadas lateralmente. Estas podem ser de 

derivados de madeira ou de gesso cartonado. Este último possui uma elevada resistência ao 

fogo. As placas de proteção devem ter uma espessura mínima de afi e a distância dos ligadores ao lado 

dos elementos deve ser pelo menos igual a afi,, como representado na Figura 3.43. 

Quando a ligação é protegida pela adição de painéis e derivados de madeira ou por placas de gesso tipo 

A ou H, o tempo de carbonização do painel de proteção tem de verificar a condição expressa na equação 

3.67. 

𝑡𝑐ℎ ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞 − 0,5𝑡𝑑,𝑓𝑖  (3.67) 

Quando a ligação é protegida pela adição de placas de gesso cartonado tipo F, o tempo de carbonização 

da placa de gesso tem de verificar a expressão 3.68. 

𝑡𝑐ℎ ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞 − 1,2𝑡𝑑,𝑓𝑖 (3.68) 

 

Em que: td,fi representa a resistÊncia ao fogo da ligação desprotegida. 

 

 

Figura 3.43 - Exemplo de elementos de proteção (EC5 1-2[1]).  
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Nas ligações aparafusadas as cabeças dos parafusos devem ser protegidas por uma proteção de espessura 

afi, como se representa na Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 - Exemplo de proteção da cabeça de um parafuso de (EC5 1-2[1]).  

Para proteções ao fogo constituídas por uma ou mais camadas de painéis de madeira ou derivados de 

madeira, o tempo de início de carbonização tch, desse elemento de proteção é dado pela expressão 3.18. 

Para proteções ao fogo constituídas por uma placa de gesso cartonado do tipo A, F ou H de acordo com 

a EN 520 [33], para localizações internas ou no perímetro adjacente como proteção das ligações, ou para 

preencher folgas com uma espessura menor ou igual a 2 mm, o tempo de carbonização tch, é dado pela 

expressão 3.19. Em localizações adjacentes às ligações para preencher folgas com uma espessura maior 

que 2 mm, o tempo de carbonização tch, é obtido através da equação 3.20. 

Para ligações com chapas internas metálicas de espessura igual ou superior que 2 mm, e que não se 

projetam para além da superfície de madeira, a largura bst das chapas metálicas devem observar as 

condições expressas no Quadro 3.29. 

Quadro 3.29 - Larguras das placas metálicas com bordos desprotegidos. 

 bst 

Bordo sem proteção geral 
R30 ≥200 mm 

R60 ≥280 mm 

Bordo sem proteção em um ou dois lados 
R30 ≥120 mm 

R60 ≥280 mm 

 

No caso de chapas metálicas mais curtas que os elementos de madeira (Figura 3.45), estas devem ser 

consideradas como protegidas quando se verifica os seguintes casos: 

• Para chapas de espessura inferior a 3 mm, onde a saliência dg, é maior que 20 mm para um 

período de resistência ao fogo de 30 min, e maior que 60 mm para um período de resistência ao 

fogo de 60 min; 

• Para ligações com faixas coladas ou painéis de derivados de madeira, onde a espessura das 

faixas dg, ou do painel, hp, é maior que 10 mm, para períodos de resistência ao fogo de 30 min 

e maiores que 30 mm, para períodos de resistência ao fogo de 60 min. 
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Figura 3.45 - Proteção dos bordos da ligação (E5 1-2[1]). 

 

3.6.3. MÉTODO ALTERNATIVO DE PROJETO PARA LIGAÇÕES EM MADEIRA [28] 

3.6.3.1. Introdução 

Este outro método combina resultado de testes, abordagens por elementos finitos e fórmulas analíticas 

relacionadas direta ou indiretamente com os princípios do Eurocódigo. Podem ser considerados como 

um complemento do Eurocódigo, porque abrangem tipos de ligações ou domínios de validade que 

podem complementar as abordagens do Eurocódigo. Na realidade, estes estudos estão ainda na fase de 

investigação, e os resultados podem ser utilizados como um passo para a melhoria futura ou como um 

complemento para as abordagens do Eurocódigo. No entanto, os métodos propostos podem ser 

utilizados como base para a conceção das ligações para os intervalos de dimensão definidos nesta 

diretriz. Como explicado acima, são validados por resultados experimentais e a sua aplicação resulta 

portanto num dimensionamento seguro.  

Neste método, as abordagens de cálculo aplicam-se à conceção de ligações de madeira-madeira e de 

aço-madeira com cavilhas e parafusos de porcas. No que diz respeito às ligações de aço-madeira, a 

análise ao fogo para ligações com chapa metálica lateral terá de ser feita de acordo com as regras 

presentes no Eurocódigo 3 Parte 1-2 [32], para estruturas metálicas. 

 

3.6.3.2. Ligações Madeira-Madeira 

Faz-se na figura 3.46 é uma representação esquemática de uma realização experimental de uma ligação 

madeira-madeira. Para evitar a separação dos elementos principais e laterais (incluindo as ligações), 

utilizando fixadores de cavilha, são utilizados parafusos de porca perto das extremidades dos elementos 

externos (t1) (ver círculos negros na Figura 3.46). As ligações são concebidas de acordo com o  

EC5 1-1 [21]. 

As fórmulas dadas para estas ligações são válidas para membros laminados colados da classe de 

resistência GL24h e GL286 de acordo com a NP EN 1194 [34]. Podem ser utilizados para conexões 

compostas de outras espécies de madeira, se a taxa de carbonização for igual ou inferior à taxa de 

carbonização dos elementos laminados colados testados e se as ligações forem concebidas de acordo 

com o Eurocódigo 5 1-1 [21]. O mesmo tipo de fórmulas que no EC5 1-2 [1] são utilizadas para calcular 

a capacidade característica de carga da conexão em cisalhamento, dada pela equação 3.65, e o fator de 

conversão η é calculado de acordo com a equação 3.64. No entanto, os valores do parâmetro k são 

modificados, bem como o domínio de validade, os valores do parâmetro k são definidos pelo  

Quadro 3.30.  

 

                                                      

6 Classes de resistência para madeira lamelada-colada, homogénea ou combinada de acordo com a norma NP EN 

1194:2002. O número usado na nomenclatura traduz o valor da resistência caraterística à flexão na direção do fio 

em mega Pascal (MPa). 
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Figura 3.46 - Tipo de conexões de madeira-madeira testadas. 

 Quadro 3.30 -Parâmetro k para ligações de madeira-madeira 

 
Espessura do elemento 

de madeira 
k 

Período máximo de validade do 
parâmetro k  

(ligações desprotegidas) 

Parafusos de porca 
d≥12 mm 

t1 ≥ 45 mm 0.060 30 min 

Cavilhas d≥12 mm t1 ≥ 60 mm 0.035 60 min 

 

Para ligações de parafusos de porcas, se o tempo requerido de resistência ao fogo (tfi) for maior que 30 

min, a espessura dos elementos laterais de madeira das ligações deve ser aumentada pela expressão 3.69. 

Para ligações de cavilhas, se o tempo de resistência requerido for maior que 60 min, a espessura dos 

elementos laterais de madeira deve ser aumentada pela equação 3.70. 

Δ𝑡 = (𝑡𝑓𝑖 − 30) ∗ 𝛽𝑛 (3.69) 

Δ𝑡 = (𝑡𝑓𝑖 − 60) ∗ 𝛽𝑛 (3.70) 

Onde, 

Δt – é a espessura adicionada a cada membro lateral da ligação de madeira. 

βn - taxa de carbonização nas diferentes direções do fogo, quadro 3.3. 

 

Para as ligações pregadas, o parâmetro k, ver Quadro 3.28, pode ser modificado. Observou-se que a 

resistência ao fogo das conexões pregadas é ligeiramente maior do que para as conexões madeira-

madeira com parafusos de porca com d ≥12 mm. Por esse motivo k = 0,06 pode ser usado para conexões 

pregadas. O máximo período de validade para este parâmetro k em uma conexão desprotegida é de 30 

minutos. Se o tempo de resistência requerido for superior a 30 minutos, a espessura dos membros laterais 

de madeira das ligações deve ser aumentada pelo valor da expressão 3.69, e os pregos têm de ser 

protegidos pela mesma espessura. 
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ESTUDO DE CASO 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

4.1.1. ASPETOS GERAIS DA REABILITAÇÃO 

Na reabilitação de edifícios é grande a dificuldade em assegurar algumas das exigências legislativas 

atuais, mais ainda quando se trata de edifícios antigos, sendo mesmo em algumas situações impossível, 

ou possível somente a custos proibitivos. A este propósito, importa referir que a legislação nacional em 

vigor no domínio da construção é orientada sobretudo para a construção nova, mostrando-se inadequada 

quando se pretende aplicar ao edificado existente. O mesmo se pode aplicar pontualmente no que se 

refere à nova normalização europeia como é o caso dos Eurocódigos.  

As obras de reabilitação são o conjunto de operações necessárias para que o edifício alvo de reabilitação 

esteja dotado de condições de segurança, funcionalidade e conforto, respeitando sempre 

que possível a sua arquitetura, tipologia e sistema construtivo. De uma forma geral, o processo de 

reabilitação é idêntico ao processo de construção nova, embora a reabilitação apresente algumas 

especificidades que merecem ser mais detalhadas.  

Pode-se afirmar que este processo engloba um conjunto de ações necessárias para a execução da obra, 

que se inicia desde que surge a ideia da obra e termina na fase de utilização e manutenção do edifício. 

Embora estes processos construtivos sejam parecidos, é de notar que reabilitar um edifício apresenta 

mais dificuldades do que construir um “edifício de raiz”, pelo facto de um edifício em reabilitação 

possuir um conjunto de características que devem ser preservadas, restringindo assim algumas formas 

de intervenção e dificultando o processo construtivo. Ao contrário da construção nova, os edifícios a 

reabilitar apresentam sempre características próprias e vários pormenores que os tornam únicos, 

impossibilitando a criação um sistema igual para todos os edifícios, o que faz com que as metodologias 

a adotar variem de edifício para edifício, o que torna mais complexo e específico o processo de projeto. 

Assim sendo, o presente capítulo é o resultado da junção de informações obtidas em diversas fontes que 

foram fundamentais para o levantamento, caraterização e inspeção do caso de estudo. O auto de vistoria, 

assim como as plantas de levantamento arquitetónico foram cedidas pela SRU Porto. Foram realizadas 

algumas visitas ao local, mas por motivos de segurança não foi possível visitar o interior do edifício. No 

Anexo A apresentam-se os documentos cedidos pela SRU Porto. 

 

4.1.2. SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DO PORTO (SRU PORTO) 

4.1.2.1. Introdução 

O termo reabilitação, quando aplicado à construção civil, refere-se ao ato de intervenção necessário 

em edifícios ou propriedades, de forma a prolongar a sua vida útil e o seu valor económico e assim 

melhorar a qualidade de vida dos residentes. 
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O parque edificado em Portugal, especialmente nos centros urbanos, encontra-se a necessitar de uma 

ação urgente de reabilitação urbana. Com a natural degradação dos edifícios nos centros das cidades, 

o sentido escolhido foi o de expandir a construção para a periferia, deixando o centro das cidades a 

envelhecer. O Porto não é exceção à regra, uma vez que a imagem degradada da zona histórica  

mantém-se.  

A reabilitação da zona histórica do Porto constitui um importante contributo para a valorização dinâmica 

metropolitana e para a salvaguarda da herança urbana nacional.  Para que o processo de reabilitação se 

desenvolva, é necessário definir um conjunto de legislação específica e de dinâmicas territoriais que 

promova este processo. Nesta legislação, são definidos planos de gestão, onde se procura responder a 

preocupações essencialmente relacionadas com a sustentabilidade do sítio urbano e com a salvaguarda 

do edificado. 

 

4.1.2.2. Enquadramento Legal 

Em 2004, é promulgado o Decreto-lei nº 104/2004 [3], de 7 de maio, onde ficou definido o Regime 

Jurídico Excecional da Reabilitação Urbana de Zonas Históricas e de Áreas Criticas de Recuperação e 

Reconversão Urbanística, sendo assim satisfeitas as condições para que os municípios criassem 

sociedades de reabilitação urbana.  

O objetivo da promulgação deste diploma foi potenciar e promover o processo de reabilitação urbana 

em Portugal, nomeadamente das zonas históricas e de áreas de recuperação urbanística, conferindo tais 

funções às sociedades de reabilitação urbana. Outro objetivo é reverter a deterioração evidente em 

termos de segurança, salubridade e de habitabilidade das zonas urbanas do País.  

A Porto Vivo SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense S.A., é uma empresa de 

capitais públicos do Estado (IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) e da Câmara 

Municipal do Porto, constituída a 27 de Novembro de 2004 nos termos e ao abrigo do Decreto-lei nº 

104/2004 [3], de 7 de maio, com o papel de orientar o processo de recuperação urbana da Baixa 

Portuense, elaborar a estratégia de intervenção nesta área, atuar como mediador entre agentes locais e 

privados e, em casos imperativos, tomar a seu cargo a operação de reabilitação, com os meios legais que 

lhe foram conferidos.  

A atuação da Porto Vivo SRU, até 23 de dezembro de 2009, era regida juridicamente pelo Decreto-lei 

nº 104/2004, [3].  

A 23 de Outubro de 2009, o Decreto-lei nº 104/2004 [3], foi substituído pelo novo Regime Jurídico de 

Regeneração Urbana (RJRU), regulado pelo Decreto-lei nº 307/2009, [6] que, entretanto, sofreu 

alteração com a Lei nº 32/2012 [4], de 14 de agosto. Este novo documento introduz um enquadramento 

procedimental mais complexo que o anterior, sendo de destacar a definição de princípios de iniciativa e 

de monitorização periódica das operações por parte do Município.  

Para as zonas de intervenção das sociedades de reabilitação urbana (SRU), constituídas ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 104/2004 [3], as mesmas, assumem a qualidade de entidade gestora e a reabilitação 

continua a ser enquadrada pelos instrumentos de programação e execução aprovados de acordo com o 

referido Decreto-Lei n.º 104/2004 [3].  

As unidades de intervenção com Documento Estratégico (DE) aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

104/2004 [3], são equiparadas às unidades de intervenção reguladas na Lei nº 32/2012 [4] e, nestas, a 

Porto Vivo SRU viu-lhe conferidos os seguintes poderes: 

• Licenciamento e admissão de comunicação prévia de operações urbanísticas e autorização de 

utilização;  

• De inspeções e vistorias; 

• De adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística; 

• De cobrança de taxas e receção das cedências ou compensações devidas; 
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• De imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas; 

• De lançamento de empreitada única; 

• De demolição de edifícios; 

• De direito de preferência, de arrendamento forçado e de servidões;  

• De expropriação e de venda forçada; 

• De reestruturação da propriedade.  

 

4.1.2.3. Condições Gerais de Intervenção: A Estratégia da Porto Vivo SRU  

A atuação da Porto Vivo SRU, de acordo com o explanado anteriormente, inicia-se pela delimitação de 

uma Área de Intervenção e elaboração de uma Proposta Base de DE, com base num levantamento físico, 

funcional, socioeconómico e administrativo. De acordo com o disposto legal, são recolhidas sugestões 

e críticas dos interessados até ao prazo de 90 dias, após o qual, é aprovado o DE da área a intervir. 

Os proprietários são notificados para a realização de obras e são celebrados contratos de regeneração 

com os mesmos e selecionados parceiros privados para os substituírem, quando estes se recusam a 

participar no processo de regeneração. Assim sendo, existem dois tipos de procedimento:  

• Procedimento por Acordo; 

• Procedimento Coercivo. 

Havendo consenso entre a Porto Vivo SRU e os proprietários, são outorgados contratos que estipulam 

os termos e a obrigação de reabilitar os imóveis de acordo com o grau e a extensão da intervenção 

definida pelo DE. 

Estes acordos são estabelecidos por meio de contratos de regeneração de imóveis, em que os 

proprietários são obrigados a fazer obras de regeneração dentro de um determinado prazo e por contratos 

de cedência de espaço com permuta, aplicados essencialmente a espaços de logradouro e saguões, tendo 

como finalidade o estabelecimento de espaços comuns, para os quais os proprietários cedem partes dos 

seus logradouros, obtendo como contrapartida dessa cedência, a regeneração da fachada de tardoz, 

promovida pela Porto Vivo SRU a expensas suas. Não havendo consenso entre a Porto Vivo SRU e os 

proprietários, impõe-se o recurso a procedimentos coercivos que podem ser das seguintes ordens: 

• Expropriação por utilidade pública, que na maioria dos casos, se pretende de forma amigável; 

• Tomada de posse administrativa, com vista à realização de obras coercivas a expensas dos 

proprietários. 

De notar que os proprietários têm possibilidade de aceder a determinados programas para apoio à 

reabilitação urbana, incentivando-os a recuperar os seus edifícios. 

 

4.1.2.4. Programas de Apoio à Reabilitação Urbana 

Os programas de apoio têm o intuito de modificar o comportamento estático dos agentes locais e 

privados, mobilizando-os para o investimento na recuperação física dos edifícios. Os proprietários ficam 

obrigados a apresentar uma candidatura aos programas e a fazer as obras dentro de um determinado 

prazo. 

Se a desburocratização de alguns procedimentos administrativos já representa um incentivo à 

reabilitação urbana, o poder de expropriação que a legislação confere à Porto Vivo SRU mostra-se 

extremamente importante para o levantamento de alguns constrangimentos colocados pelos 

proprietários dos edifícios. Quando a Porto Vivo SRU se propõe a uma intervenção numa determinada 

área, os proprietários que se recusem a proceder a obras de recuperação das suas propriedades poderão 

incorrer em processos de expropriação, como demonstrado atrás. Se tal acontecer, o bem fica em posse 

administrativa da Porto Vivo SRU, despoletando o carácter de urgência e assim considerado de bem de 

utilidade pública, nomenclatura atribuída a estas expropriações. É de ressalvar que numa primeira fase, 
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a Porto Vivo SRU realiza uma avaliação recorrendo a um perito que se restringe apenas em critérios 

materiais do bem em questão. Caso não se chegue a acordo, avança para um processo litigioso resolvido 

com a ajuda dos tribunais. 

As estratégias de atuação da Porto Vivo SRU apoiam-se numa conceção multidimensional da 

reabilitação urbana, procedendo a intervenções em diversos níveis, promovendo desta forma uma maior 

atratividade através da exploração dos fatores que diferenciam uma cidade das demais: a sua história e 

património, o seu potencial de afirmação como centro urbano cultural e cosmopolita e os seus centros 

de investigação científica de excelência, aptos a funcionarem como alavancas do desenvolvimento de 

polos de ciência e inovação. 

Os três fatores de diferenciação da Baixa do Porto apresentados pela Porto Vivo SRU têm a seguinte 

interpretação: 

• A dinamização do turismo, associada ao desenvolvimento das atividades culturais e de lazer e 

à requalificação e à regeneração dos espaços públicos; 

• A revitalização do comércio, através da qualificação e adequação da oferta à procura, 

protagonizada pelos turistas e pelos novos residentes; 

• A promoção do negócio baseado na “criatividade e sustentabilidade” e na fixação de novas 

atividades, nomeadamente em setores de excelência. 

Os eixos de intervenção estratégica definidos desenvolvem-se, por sua vez, numa série de medidas com 

o objetivo de fazer do Porto uma cidade moderna, cosmopolita e integrada no roteiro das principais 

cidades europeias, capaz de atrair, investimento e grande tráfego populacional. Em 2012, o plano de 

atividades da Porto Vivo SRU permanece com esses objetivos registando-se uma evolução em relação 

ao plano elaborado em 2005 pela localização – as Áreas de Regeneração Urbana (ARU) e pelo tipo de 

projetos “âncora”. 

Assim, surgem projetos novos, designados “âncora” por serem, no entender da entidade, projetos que 

vão contribuir positivamente, junto com outras medidas, para a regeneração urbana, como por exemplo, 

o programa de ação para a regeneração urbana do eixo Mouzinho/Flores e o da “1ª avenida - dinamização 

económica e social da Baixa do Porto”, [5]. 

 

4.1.2.5. Área de Atuação da Porto Vivo SRU 

O novo RJRU [6] deixou de ser excecional e de estar limitado a Áreas Críticas de Reconversão e 

Recuperação Urbanísticas (ACRRU) e passou a contemplar Áreas de Reabilitação Urbana (ARU). 

Entendendo-se estas como a área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, 

degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços urbanos 

e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, 

segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, podendo ser delimitada em 

instrumento próprio ou corresponder à área de intervenção de um plano de pormenor de regeneração 

urbana. 

Representa-se na Figura 4.1, a ZIP delimitada pela linha vermelha. Dentro da ZIP, distinguem-se sete 

ARU’s, da seguinte forma nomeadas: 

• ARU do Centro Histórico do Porto; 

• ARU de Cedofeita;  

• ARU do Bonfim; 

• ARU dos Aliados; 

• ARU de Miragaia; 

• ARU da Lapa; 

• ARU de Santos Pousada. 
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Figura 4.1 - ARU’s existente dentro da ZIP, [7]. 

 

4.1.2.6. Zona de Intervenção Prioritária (ZIP) 

A área de intervenção do centro da cidade do Porto, com vista à reabilitação e revitalização foi 

delimitada após uma análise multicritérios, ver na Figura 4.2, realizada sobre dados estatísticos, no 

levantamento da concentração das oportunidades e das áreas onde a diferenciação económica, social e 

urbana se fazem sentir com maior intensidade. Assim, definiu-se uma Zona de Intervenção Prioritária, 

que representa cerca de 500 hectares e que é uma parte da Área Crítica de Reconversão e Recuperação 

Urbanística (ACRRU), que possui 1000 hectares de extensão. 

 

Figura 4.2 - Delimitação das várias áreas de intervenção, [7]. 
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Dentro da ZIP, como pode ser identificado na Figura 4.3, estão em curso programas de reabilitação, 

como o do Morro da Sé e o de Mouzinho/Flores. 

 

 

Figura 4.3 - Diferentes programas desenvolvidos na ZIP, [7]. 

A ZIP pode ser definida como uma área que associa cumulativamente as seguintes características: 

• É central e está dentro da ACRRU; 

• Tem um perfil comercial e de serviços contínuo e diversificado; 

• É na maioria identificada pelos cidadãos do Porto como Baixa; 

• É uma área consolidada do ponto de vista do tecido urbano e do valor arquitetónico. 

 

4.1.2.7. Intervenção da Porto Vivo SRU na Cidade 

O processo de revitalização urbana da Baixa deve sustentar-se nas oportunidades e no potencial e na 

força da cidade, promovendo: 

• A habitação, fixando a população residente e captando novos habitantes; 

• A promoção de negócios baseados na criatividade e sustentabilidade, com base no 

conhecimento e nos centros de investigação existentes nas universidades; 

• O comércio, suportado nos seus fatores únicos e distintos; 

• O turismo, cultura e lazer potenciando a sua história, tradições e património; 

• A qualificação do espaço público enquanto polarização do território; 

• As ações estratégicas, tendo a intenção de potenciar mudança e incutir intervenção na sua 

envolvente. 

Na Figura 4.4 podem ser observados edifícios, que foram alvo de uma reabilitação promovida pela Porto 

Vivo SRU, no corpo da Guarda no Porto, para habitação, desenvolvendo igualmente atividades 

comerciais. 
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Figura 4.4 - - Edifícios no Corpo da Guarda, Porto, reabilitados pela Porto Vivo SRU 

 

É importante também clarificar a diferença entre a denominação de centro histórico classificado e de 

Baixa do Porto. O centro histórico circunscreve-se à cerca medieval e estende-se ao longo do Rio Douro, 

área que foi classificada como Património da Humanidade atribuída pela UNESCO. O centro histórico 

tem uma densidade construtiva e uma estrutura territorial orgânica, apresenta espaços públicos de 

pequena dimensão que estruturam a sua malha, embora apresente exceções, como o Terreiro da Sé e a 

Avenida da Ponte. A Baixa está muito desabitada enquanto o centro histórico está mais composto, a 

matriz física do território é medieval no Centro Histórico e neoclássica na Baixa. Quanto ao comércio 

tradicional, regista-se igualmente diferenças entre o Centro Histórico e a Baixa. 

 

4.1.2.8. Considerações finais 

A Porto Vivo SRU, tem um papel essencial na dinamização da reabilitação da cidade do Porto, quer a 

nível do património edificado, quer a nível social. Outra função não menos importante, é a de 

desburocratização do processo de licenciamento, em que o processo corre de forma mais célere, do que 

na câmara municipal do Porto. Assim pode-se afirmar que o papel da Porto Vivo SRU, de elaborar a 

estratégia de reabilitação e regeneração da cidade do Porto, rejuvenesce a cidade, implicando que esta 

fique mais atrativa, e consequente promoção da ideologia de devolver mais população ao centro da 

cidade. 

A população assume a maior importância em todo este processo de reabilitação. De notar que na cidade 

do Porto, existe uma massa populacional com escassos recursos, como o caso da população do morro 

da Sé. Esta população deparou-se com os seus edifícios em mau estado de conservação e sem meios 

financeiros para poder reverter esta situação.  

Vendo o panorama da cidade, é possível concluir que diversos prédios estão em reabilitação, muitos 

outros em processo de licenciamento e com uma grande procura por parte da população jovem, para 

investir e ter uma habitação ou um negócio na Baixa do Porto. 

 

4.1.3. ASPETOS GERAIS DA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 

4.1.3.1. Introdução 

O Regulamento Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, RJ-SCIE [12] baseia-se nos 

princípios gerais da preservação da vida humana, do ambiente e do património, aplicando-se a todas as 

utilizações de edifícios e recintos, procurando genericamente: 
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• Reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios; 

• Limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus 

efeitos, nomeadamente a propagação do fumo e gases de combustão; 

• Facilitar a evacuação e salvamento dos ocupantes em risco; 

• Permitir a intervenção eficaz e segura dos meios de socorro. 

Para garantir o cumprimento destes princípios, o RJ-SCIE [12], e o Regulamento Técnico de Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios, RT-SCIE [13], apresentam um conjunto de prescrições com base na 

definição das utilizações-tipo (UT), dos locais de risco e das categorias de risco. A aplicação das medidas 

de SCI nas edificações está assim intrinsecamente dependente da classificação estabelecida nos termos 

legais no que respeita a estas definições de UT e categorias de risco. 

Segundo o Artigo 8º, Capítulo II do RJ-SCIE [12], as UT de edifícios são: 

• Tipo I – Habitacionais; 

• Tipo II – Estacionamentos; 

• Tipo III – Administrativos; 

• Tipo IV – Escolares; 

• Tipo V – Hospitalares e lares de idosos; 

• Tipo VI – Espetáculos e reuniões públicas; 

• Tipo VII – Hoteleiros e restauração; 

• Tipo VIII – Comerciais; 

• Tipo IX – Desportivos e de lazer; 

• Tipo X – Museus e galerias de arte; 

• Tipo XI – Bibliotecas e arquivos; 

• Tipo XII – Industriais, oficinas e armazéns. 

Na grande maioria dos casos, os edifícios dos centros urbanos antigos são classificados nas UT I, VII e 

VIII (habitacionais, restauração e comerciais) das 1ª e 2ª categorias de risco, [26], podendo ser de 

utilização exclusiva (quando integrem uma única UT) ou de utilização mista (quando integrem diversas 

UT). 

As categorias de risco, definidas de 1 a 4, representam o risco de incêndio de qualquer utilização-tipo, 

atendendo a diversos fatores como a altura do edifício, a densidade de carga de incêndio modificada7, 

efetivo (número de pessoas), etc., Figura 4.5: 

 

Figura 4.5 - Categorias de risco. 

                                                      

7 Densidade de carga de incêndio modificada: Quantidade de calor suscetível de ser libertada pela combustão 

completa da totalidade de elementos contidos num espaço, incluindo o revestimento das paredes, divisórias, 

pavimento e tetos. [12] 

1ª Categoria de 
Risco:

RISCO 
REDUZIDO

2ª Categoria de 
Risco: 

RISCO 
MODERADO

3ª Categoria de 
Risco: 

RISCO 
ELEVADO

4ª Categoria de 
Risco: 

RISCO MUITO 
ELEVADO
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O RT-SCIE [13] está dividido em seis grandes capítulos prescritivos: 

• Condições exteriores comuns; 

• Condições de comportamento ao fogo, isolamento e proteção; 

• Condições de evacuação; 

• Condições das instalações técnicas; 

• Condições dos equipamentos e sistemas de segurança; 

• Condições de autoproteção. 

 O regulamento apresenta disposições a que devem obedecer os projetos de arquitetura, de SCIE e os 

projetos das restantes especialidades a concretizar em obra. 

Os objetivos destas disposições, têm em vista responder a cada um dos seguintes critérios: 

• Limitação das massas combustíveis (evitando grandes cargas de incêndio); 

• Limitação da combustibilidade dos materiais (através da escolha de materiais com reação ao 

fogo adequada); 

• Rapidez de evacuação (saída em segurança e rápida); 

• Rapidez de extinção (com equipamentos adequados); 

• Estabilidade suficiente para a evacuação e o combate (da estrutura e dos elementos 

construtivos). 

Quanto aos tipos de proteção, esta poderá ser: 

• Passiva – Não envolve o funcionamento de equipamentos nem pessoas; 

• Ativa – Envolve o funcionamento de equipamentos e pessoas/bombeiros. 

 

4.1.3.2. Condições Exteriores Comuns 

Condições exteriores de segurança e acessibilidade. 

O regulamento divide as técnicas referentes às condições de segurança e acessibilidade8, em: 

• Vias de acesso aos edifícios com altura não superior a 9 m e a recintos ao ar livre; 

• Vias de acesso aos edifícios com altura superior a 9 m; 

• Acessibilidade às fachadas. 

Genericamente, estes artigos tratam da caraterização das vias de acesso, no que diz respeito à sua largura, 

números de vias, inclinação, etc., assegurando desta forma a sua adequabilidade a veículos de socorro 

em caso de incêndio. Estas vias, mesmo que estejam em domínio privado, devem possuir ligação 

permanente à rede viária pública. Também procuram garantir a acessibilidade às fachadas e a entrada 

direta dos bombeiros, assim como saídas de evacuação, referindo a caraterização dos pontos de 

penetração dos edifícios. 

 

Limitações à propagação do incêndio pelo exterior. 

As condições técnicas referentes às limitações da propagação do incêndio pelo exterior9, estão divididas 

segundo os elementos: 

• Paredes exteriores tradicionais; 

• Paredes exteriores não tradicionais; 

• Paredes de empena; 

                                                      

8 Artigo 4 º a 6º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
9 Artigos 7º a 11º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
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• Coberturas; 

• Zonas de segurança. 

Este capítulo aborda a volumetria do edifício e a resistência e reação ao fogo das suas coberturas, paredes 

exteriores e os seus revestimentos, os vãos abertos nas fachadas e as distâncias de segurança entre eles 

e outros vãos abertos de edifícios vizinhos, para que seja evitada a propagação do incêndio pelo exterior 

no próprio edifício, ou entre estes e outros edifícios vizinhos ou outros locais de risco. 

Assim, define um conjunto de regras para os seus elementos, como por exemplo, as alturas de troços de 

elementos de fachada resistentes ao fogo, as distâncias mínimas a garantir entre fachadas em confronto 

ou a caraterística da reação ao fogo de revestimentos, caixilharias, estores, etc. 

 

Abastecimento e prontidão dos meios de socorro. 

Quanto ao abastecimento e prontidão dos meios de socorro10, o regulamento divide-se nas exigências 

em termos de: 

• Disponibilidade de água; 

• Grau de prontidão do socorro. 

É salientada a importância da disponibilidade de água para abastecimento dos veículos de socorro, e o 

facto da malha urbana de novos edifícios ser condicionada pela distância a que se encontra de um quartel 

de bombeiros, pelo grau de prontidão destes e pelo equipamento adequado que possuam para fazer frente 

ao potencial risco de incêndio. 

O fornecimento de água para abastecimento dos veículos de socorro deve ser assegurado por hidrantes 

exteriores alimentados pela rede de distribuição pública ou, excecionalmente, por rede privada, na falta 

de condições daquela. 

Para além das caraterísticas dos hidrantes, é referida por exemplo a sua disposição, caudal mínimo e 

distância mínima entre estes e os edifícios a servir. 

Já o grau de prontidão do socorro para cada categoria de risco depende do tempo de resposta e dos meios 

humanos e materiais adequados ao combate ao incêndio. 

 

4.1.3.3. Condições Gerais de Compartimentação ao Fogo, Isolamento e Proteção 

Resistência ao fogo de elementos estruturais e incorporados11 

Segundo o regulamento, os elementos estruturais de um edifício devem garantir um determinado grau 

de estabilidade ao fogo. Consoante o seu tipo, estes devem ter uma resistência ao fogo que garanta as 

suas funções de suporte de carga, isolamento térmico e estanquidade durante todas as fases de combate 

ao incêndio. 

Quanto à resistência ao fogo de elementos incorporados em instalações, estas deverão ser asseguradas 

pelos projetistas. 

 

Compartimentação geral de fogo 

No regulamento, este capítulo12 é dividido nos seguintes artigos: 

• Coexistência entre UT distintas; 

                                                      

10 Artigos 12º a 13, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
11 Artigos 15º e 16º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
12 Artigos 17º a 19º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

   99 

• Compartimentação geral corta-fogo; 

• Isolamento e proteção de pátios interiores. 

A existência de compartimentos corta-fogo deverá ser suficiente para garantir a proteção de 

determinadas áreas, impedir a propagação do incêndio ou fracionar a carga de incêndio. Com as devidas 

exceções constantes no regulamento, UT diferentes no mesmo edifício, devem constituir 

compartimentos corta-fogo independentes. 

A compartimentação deve ser obtida pelos elementos da construção, pavimentos e paredes que garantam 

a estanquidade a chamas e gases quentes e o isolamento térmico durante um determinado tempo, 

mantendo a sua capacidade de suporte inerente. 

É ainda referida a importância da continuidade dos elementos de compartimentação, devendo atravessar 

pisos ou tetos falsos. 

Os restantes capítulos, relativos ao isolamento e proteção de locais de risco, vias de evacuação, 

canalizações e condutas, e ainda à proteção de vãos interiores13, reúnem um conjunto de regras a seguir 

relativamente à resistência ao fogo dos elementos que os constituem, assim como outras medidas a 

implementar no edifício de forma a aumentar a segurança do mesmo em caso de incêndios. 

Também é referida a reação ao fogo14 mínima dos materiais de construção, tais como revestimentos de 

locais de risco, vias de evacuação horizontais e verticais, câmaras corta-fogo, etc. 

 

4.1.3.4. Condições Gerais de Evacuação 

As condições técnicas referentes à evacuação15 destinam-se a assegurar que os espaços interiores dos 

edifícios ou recintos são organizados de forma a permitir que os ocupantes possam alcançar, em caso de 

incêndio, um local seguro no exterior pelos próprios meios, de modo fácil, rápido e seguro. 

Assim, relativamente à evacuação, o regulamento apresenta a caraterização, disposição e número de 

saídas. Também define a largura adequada das vias de evacuação, tendo estas que ser protegidas contra 

o fogo, o fumo e gases de combustão. As distâncias a percorrer também deverão ser limitadas. 

O efetivo, ou seja, o número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo um dado 

espaço, é um dos critérios utilizados nesta caraterização. 

 

4.1.3.5. Condições Gerais das Instalações Técnicas 

As exigências constantes nos artigos referentes às condições técnicas gerais das instalações técnicas16, 

destinam-se a garantir que estas são concebidas, instaladas e mantidas de forma a não contribuírem para 

a origem do incêndio e/ou contribuam para a sua propagação. Este título é dividido nos seguintes 

capítulos: 

• Instalações de energia elétrica; 

• Instalações de aquecimento; 

• Instalações de confeção e de conservação de alimentos; 

• Evacuação de efluentes de combustão; 

• Ventilação e condicionamento do ar; 

• Ascensores; 

• Líquidos e gases combustíveis. 

                                                      

13 Artigos 20º a 37º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
14 Artigos 38º a 49º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
15 Artigos 50º a 68º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
16 Artigos 69º a 107º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
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4.1.3.6. Condições Gerais dos Equipamentos e Sistemas de Segurança17 

Sinalização 

A sinalização de emergência deve obedecer a requisitos quanto às suas dimensões, formato, materiais, 

distribuição, visibilidade e localização. A informação nela contida deve ser transmitida a todas as 

pessoas a quem essa informação seja essencial numa situação de perigo ou de prevenção relativamente 

ao perigo. 

 

Iluminação de emergência 

Segundo o regulamento, os espaços de edifícios e recintos (com exceção dos afetos à UT I da 1ª categoria 

de risco e das habitações situadas em edifícios de qualquer categoria de risco), para além de possuírem 

iluminação normal, devem também ser dotados de um sistema de iluminação de emergência de 

segurança e, em alguns casos, de um sistema de iluminação de substituição. 

 

Deteção, alarme e alerta 

O edifício deverá possuir instalações que permitam (Figura 4.6): 

 

Figura 4.6 - Sistemas de deteção, alarme e alerta. 

Assim, o regulamento fornece indicações sobre a composição das instalações e o seu princípio de 

funcionamento; dispositivos de acionamento manual do alarme; detetores automáticos; difusores de 

alarmes; etc. 

Para além destes capítulos, ainda é feita uma abordagem ao(s): 

• Controlo de fumo e dos gases tóxicos ou corrosivos, de forma a reduzir a contaminação e a 

temperatura dos espaços e mantendo as condições de visibilidade através da instalação, por 

exemplo, de dispositivos de desenfumagem; 

• Meios de intervenção, que se dividem em dois grupos: os de primeira intervenção (destinados à 

atuação imediata sobre focos de incêndio pelos seus ocupantes) e os de segunda intervenção 

(destinados ao uso por parte dos bombeiros); 

• Sistemas fixos de extinção automática de incêndio, com o objetivo de circunscreverem e 

extinguirem um incêndio na sua área de proteção, através de descarga automática de um produto 

extintor; 

                                                      

17 Artigos 108º a 192º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
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•  Sistemas de cortina de água; 

• Controlo de poluição de ar, etc. 

 

4.1.3.7. Condições Gerais de Autoproteção18 

As medidas de autoproteção, ou seja, as medidas de organização e gestão de segurança, devem ser 

garantidas no decurso da exploração dos edifícios, estabelecimentos e recintos, sendo estas 

necessariamente adaptadas às condições reais de exploração de cada UT e proporcionais à sua categoria 

de risco. 

Para além da definição do responsável pela segurança, o regulamento fornece orientações relativas às 

alterações de uso, lotação ou configuração do espaço, assim como para a execução de trabalhos nos 

edifícios ou recintos. 

As medidas de autoproteção exigíveis, são definidas pelo artigo 198º da Portaria 1532/2008 de 29 de 

dezembro RT-SCIE [13], em função da UT e da categoria de risco, dividindo-se em: 

• Registos de segurança: destinados à inscrição de ocorrências relevantes e à guarda de relatórios 

relacionados com a SCIE; 

• Procedimentos de prevenção: conjunto de procedimentos de prevenção a adotar pelos 

ocupantes, destinados a garantir a manutenção das condições de segurança; 

• Plano de prevenção: para além da classificação de risco e efetivo previsto para cada local, nele 

constam as vias de evacuação, os percursos de comunicação comuns, e ainda a localização de 

todos os dispositivos e equipamento ligados à SCIE; 

• Procedimentos em caso de emergência: inclui os procedimentos e técnicas de atuação em caso 

de emergência, incluindo os procedimentos de alarme, alerta e evacuação; 

• Plano de emergência interno: plano de emergência com o objetivo de sistematizar a evacuação 

enquadrada dos ocupantes da UT que se encontram em risco, limitar a propagação e as 

consequências dos incêndios, recorrendo a meios próprios; 

• Ações de sensibilização e formação; 

• Simulacros. 

 

4.2. APRESENTAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

4.2.1. INTRODUÇÃO 

Como objeto de estudo desta dissertação, foi definido o estudo de um caso real. Trata-se da reabilitação 

de um edifício localizado no centro histórico do Porto, mais precisamente na Rua Ponte Nova (ver Figura 

4.7). Este terá dois usos distintos: Habitação e Restauração. A reabilitação deste edifício teve em atenção 

a preservação das suas caraterísticas de modo a respeitar o espaço envolvente. 

 

                                                      

18 Artigos 193º a 207º, RT-SCIE (Portaria 1532/08, de 29 de dezembro), [13]. 
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Figura 4.7 - Representação da localização do edifício 

 

O acesso ao edifício é realizado pela Rua da Ponte Nova nº 50 e 54. O edifício possui três entradas 

distintas e independentes, como se pode observar pela Figura 4.8. A entrada do lado direito destina-se 

ao acesso à cave, e a entrada do lado esquerdo apenas se destina ao acesso aos pisos elevados, e a terceira 

entrada permite o acesso ao restaurante. 

 

Figura 4.8 - Representação do alçado da Rua da Ponte Nova 

 

O edifício é constituído apenas por um corpo e apresenta uma forma aproximadamente retangular, sendo 

composto por uma cave, rés-do chão e três pisos elevados. De forma a dinamizar o edifício, propôs-se 

a reabilitação deste com a criação de um restaurante no rés-do-chão, sendo os três pisos elevados 

destinados a habitação. 

Os pisos elevados destinados a habitação serão apartamentos T1, independentes, sendo a cozinha 

instalada na sala tipo “kitchenette”. 

A cave será destinada para ser integrada no restaurante e para apoio ao uso habitacional, pelo que a área 

da cave foi repartida em duas subáreas. Propôs-se assim a construção de uma pequena lavandaria para 
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a utilização das pessoas que vão ocupar as habitações. A restante cave ficará ligada em permanência ao 

restaurante que terá assim de assumir uma ligação vertical entre a casa e o rés-do-chão.  

 

4.2.2. CARATERIZAÇÃO ARQUITETÓNICA  

A proposta de arquitetura visa essencialmente preservar o traço e a materialidade originais do edifício. 

Propôs-se manter a estrutura em pedra no exterior e a estrutura em madeira no seu interior, exceto as 

paredes interiores de tabique. Os caixilhos das janelas e portas do edifício serão integralmente 

substituídos por caixilhos de semblante semelhante, em material a definir (provavelmente em madeira). 

A cave terá assim dois usos distintos, sendo destinada para o restaurante e também para o edifício 

habitacional. A proposta visa a criação de um espaço destinado a lavandaria, uma sala de convívio, uma 

divisória para instalações sanitárias e ainda um espaço para o restaurante, Figura 4.9 a).  Deste modo, a 

lavandaria terá uma área de 5,70 m2, as instalações sanitárias de 4,1 m2 e a sala de estar/espera de 27,73 

m2.  

No rés-do-chão, todas as paredes de compartimentação serão demolidas de forma a criar um novo espaço 

para o restaurante. As duas entradas independentes para os pisos elevados e para a cave têm áreas iguais 

a 14,9 m2 e 6,5 m2, respetivamente. Sobrando assim uma área de 73,2 m2 para o espaço de restauração, 

Figura 4.9 b). A estrutura das escadas que fazem a ligação do rés-do-chão à cave e aos pisos superiores 

serão mantidas, embora a estrutura de madeira tenha que ser reabilitada. 

 

 

 a) Planta de arquitetura da cave. 

 

 b) Planta de arquitetura do rés-do chão. 

Figura 4.9 - Plantas de arquitetura: a) cave; b) rés-do-chão 

O primeiro e o segundo andar serão muito idênticos em termos de compartimentação, Figura 4.10. Estes 

serão dotados por dois apartamentos T1 “Kitchenette” por cada piso, aproximadamente iguais, 

apresentando algumas variações nas áreas dos compartimentos. Nestes pisos, também se irá proceder à 
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demolição das paredes de compartimentação. Cada apartamento T1 possui um quarto com 

aproximadamente 12 m2, uma casa de banho com uma área de 5.4 m2 e uma sala “Kitchenette” com uma 

área de 23 m2 sensivelmente. 

 

 a) Planta de arquitetura do piso 1. 

 

 b) Planta de arquitetura do piso 2. 

Figura 4.10 - Plantas de arquitetura: a) piso 1; b) piso 2 

 

O terceiro piso, Figura 4.11 a), em termos de compartimentação será muito idêntico aos pisos anteriores, 

embora apresente áreas relativamente maiores. Para a construção deste piso as paredes de 

compartimentação e o pavimento do sótão irão ser demolidos, de maneira a permitir a instalação de uma 

estrutura “mezzanine”, Figura 4.11 b). Como o pé direito do sótão tinha um valor muito baixo, tornando-

o num espaço não útil, optou-se pela demolição do pavimento do sótão de forma a tornar o terceiro piso 

num piso duplex. A construção desta estrutura permite um melhor aproveitamento da área do sótão e 

dará mais valor aos apartamentos. Cada apartamento também será constituído por uma sala 

“Kitchenette”, um quarto, uma casa de banho, e no piso superior poderá criar-se um quarto ou escritório. 

O “mezzanine” apresenta uma área de aproximadamente 17 m2. 

  



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

   105 

 

a) Planta de arquitetura do piso 3. 

 

b) Planta de arquitetura da mezzanine. 

Figura 4.11 – Plantas de arquitetura: a) piso 3; b) mezzanine. 

A estrutura da cobertura em madeira será demolida, sendo substituída por uma nova estrutura metálica. 

No entanto, esta permanecerá como cobertura inclinada de quatro águas revestida por telhas cerâmicas, 

de acordo com a proposta de intervenção por parte da SRU Porto, Figura 4.12. 

A claraboia presente na cobertura será mantida de maneira a fornecer iluminação natural à comunicação 

vertical. No entanto esta terá de ser sujeita a uma reabilitação profunda. 

 

Figura 4.12 - Planta de arquitetura da cobertura 
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Os revestimentos exteriores serão alterados, sendo que o revestimento de azulejos da fachada principal 

será removido. Assim, as fachadas principal e traseira serão apenas rebocadas e pintadas. A empena será 

tratada com o sistema ETICS19. Em relação aos revestimentos interiores, todas as paredes serão 

rebocadas e pintadas. Os revestimentos dos pisos serão em ladrilho cerâmico nas casas de banho e em 

toda a cave. Os restantes pavimentos serão revestidos em soalho de madeira. 

Em relação às caixilharias dos vãos, estas deverão ser todas substituídas por caixilharias semelhantes às 

originais, sendo que o desenho e a cor deverão ser mantidos e também deverão ser preferencialmente 

em madeira. 

As Figuras 4.13 e 4.14 apresentam cortes representativos da solução projetada. 

 

 

Figura 4.13 - Corte JK 

 

                                                      

19 Sistema “ETICS” (External Thermal Insulation Composite Systems): Sistema de isolamento pelo exterior, 

constituído por uma camada de isolamento térmico aplicada sobre o suporte e um paramento exterior para proteção, 

em particular, das solicitações climáticas e mecânicas. 
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Figura 4.14 - Corte LM 

 

4.2.3. CARATERIZAÇÃO ESTRUTURAL  

Como o campo de ação desta dissertação são os elementos de madeira, só se procede à caraterização 

estrutural dos elementos realizados em madeira. 

Como já foi referido, por ter sido impossível aceder ao edifício, não foi possível perceber qual o esquema 

estrutural das escadas, pelo que as plantas estruturais apresentadas no Anexo B partem do pressuposto 

que estas estarão apoiadas em paredes de tabique reforçadas. As paredes da caixa de escada são em 

tabique simples reforçado (este tipo de paredes é constituído por prumos e vergas). Os prumos apoiam-

se diretamente sobre paus rolados, localizando-se apenas junto às paredes de meação e na largura dos 

patamares intermédios, e as vergas servem de apoio aos patamares intermédios. O duplo tabuado, 

disposto na vertical e diagonal, é contínuo pelo interior da caixa de escadas. 

O Pavimento é realizado em madeira sendo, o soalho a colocar, novo. Por impossibilidade de visitar o 

local admitiu-se que o vigamento de madeira é realizado por madeira maciça de classe C24 de acordo 

com a norma EN 338 [35], com uma secção transversal de 10 x 20 cm2. Em relação ao soalho o material 

escolhido foi madeira maciça de classe C18. No Quadro 4.1 apresentam-se os valores caraterísticos das 

madeiras escolhidas, de acordo com a EN338 [35]. 
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Quadro 4.1 - Valores Caraterísticos segundo a EN338 [35]. 

  C18 C24 

Propriedades resistentes em N/mm2 

Flexão 𝑓𝑚,𝑘 18 24 

Tração 
𝑓𝑡,0,𝑘 11 14 

𝑓𝑡,90,𝑘 0,5 0,5 

Compressão 
𝑓𝑐,0,𝑘 18  

𝑓𝑐,90,𝑘 2,2 21 

Corte 𝑓𝑣,𝑘 2,0 2,5 

Propriedades de rigidez em kN/mm2 

Módulo de 
Elasticidade paralelo 

𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 9 11 

𝐸0,05 6,0 7,4 

Módulo de 
Elasticidade 

perpendicular 

𝐸90,𝑚𝑒𝑎𝑛 0,30 0,37 

Propriedades de rigidez em kN/mm2 

Módulo de Distorção 𝐺 0,56 0,69 

Massa Volúmica kg/m3    

Caraterística 𝜌𝑘 320 350 

Média 𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛 380 420 

 

 

4.3. CARATERIZAÇÃO SEGUNDO O RJ-SCIE [12] 

4.3.1. INTRODUÇÃO 

Os edifícios antigos apresentam uma grande vulnerabilidade perante a deflagração de um incêndio, 

vulnerabilidade essa causada pela sua localização e pela constituição dos mesmos. Esta vulnerabilidade 

começa desde a própria deflagração de um incêndio até à dificuldade de combate do mesmo. No entanto, 

para qualquer edifício, a melhoria das condições de incêndio passa por: reduzir a probabilidade de 

ocorrência de incêndio; limitar a propagação de incêndio; possibilitar a evacuação rápida e segura dos 

habitantes; possibilitar a intervenção rápida dos meios de combate. 

Assim os edifícios devem estar preparados fisicamente para limitar a propagação, de forma a que sejam 

preservados o máximo possível. Existe um conjunto de medidas no sentido de limitar a propagação do 

incêndio. No controlo da propagação, procura-se evitar o alastramento das chamas pelo interior (através 

dos pavimentos, paredes, etc.), como pelo seu exterior (através de vãos de janelas), pelo que as medidas 

a adotar serão incidentes sobre estes elementos. 

De acordo com o Decreto-Lei nº224/2015 [12], é necessário classificar o edifício em relação ao seu uso 

dominante, ou seja, determinar a sua Utilização-tipo (UT). Neste caso de estudo teremos duas UT’s 

distintas.  É necessário determinar e classificar a UT em relação à sua Categoria de Risco (CR), 

atendendo a diversos fatores de risco, como a sua altura, o efetivo, o efetivo em locais de risco, a 

densidade de carga de incêndio modificada e a existência de pisos abaixo do plano de referência.  
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4.3.2. UTILIZAÇÃO-TIPO E CATEGORIA DE RISCO 

Para a verificação da segurança contra incêndios de um edifício é necessário inicialmente caraterizar o 

edifício e recinto segundo as Uts. Como já foi referido anteriormente e, 4.1.2.1. estas são divididas em  

12 UT, consoante o uso dominante do edifício ou recinto.  

No edifício sujeito a verificação, estão presentes as UT I – Habitacionais20 e VII – Hoteleiros e 

restauração21, uma vez que possui no rés-do-chão um espaço destinado a criação de um restaurante. 

De acordo com o Decreto-Lei 224/2015 [12], refere-se também a necessidade de classificar o edifício 

em relação ao local de risco. Neste edifício temos somente dois locais de risco sendo o restaurante um 

local de risco B e a cozinha do restaurante um local de risco C. Partindo do pressuposto que o local de 

risco C possui um volume inferior a 600 m3, a carga de incêndio modificada é inferior a 20 000 MJ, a 

potência instalada dos seus equipamentos elétricos e eletromecânicos é inferior a 250 kW, e alimentados 

a gás com potência inferior a 70 kW, e não constituem locais de produção, depósito, armazenagem ou 

manipulação de líquidos inflamáveis em quantidades superiores a 100 l. Os locais de risco B são locais 

acessíveis ao público ou pessoal afeto ao estabelecimento. Os locais de risco C são locais que apresentam 

riscos agravados de eclosão e desenvolvimento de incêndio devido, quer às atividades nele 

desenvolvidas, quer às caraterísticas dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes, 

designadamente à carga de incêndio. 

As UT dos edifícios e recintos podem ser classificadas em matéria de risco de incêndio em 4 categorias. 

Como já foi referido anteriormente, estas podem ser da 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª categorias, conforme representem 

risco reduzido, moderado, elevado ou muito elevado, respetivamente. 

Os fatores de risco para as UT presentes no edifício são apresentados no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 - Fatores de risco para UT do edifício 

UT Fatores de risco 

Tipo I – Habitacionais 
• Altura da UT; 

• Número de pisos abaixo do plano de referência 

Tipo VII – Hoteleiros e Restauração 

• Altura da UT; 

• Efetivo; 

• Efetivo em locais de risco E 

 

A altura da UT, Figura 4.15, é definida como sendo a diferença de cota entre o plano de referência e o 

pavimento do último piso acima do solo, suscetível de ocupação por essa UT, [12], sendo o plano de 

referência, o plano de nível, à cota de pavimento do acesso destinado às viaturas de socorro, medida na 

perpendicular a um vão de saída direta para o exterior do edifício, [12]. 

 

                                                      

20 UT Tipo I – Habitacionais: corresponde a edifícios ou partes do edifício destinados a habitação unifamiliar ou 

multifamiliar, incluindo os espaços comuns de acesso e as áreas não residenciais reservadas ao uso exclusivo dos 

residentes, [12] 
21 UT Tipo VII – Hoteleiros e restauração: corresponde a edifícios ou parte do edifício, recebendo público, 

fornecendo alojamento temporário ou exercendo atividades de restauração e bebidas, em regime de ocupação 

exclusiva ou não (…), [12] 
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Figura 4.15 - Exemplo de determinação da altura da UT, (Fonte: SegurançaOnline.pt, [37]). 

O efetivo é o número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo um dado espaço de 

um edifício ou recinto, [12]. 

Apresenta-se no Quadro 4.3 e 4.4 os critérios de definição da categoria de risco para as utilizações-tipo 

deste edifício, Tipo I e Tipo VII respetivamente. 

Quadro 4.3 - Definição da categoria de risco UT I. 

Fatores de risco Critérios Categoria de Risco 

Altura da UT 9 m ≤ 11,07 m ≤ 28 m 2ª Categoria de risco 

N.º de pisos abaixo do plano 
de referência  

0 ≤ 1 1ª Categoria de risco 

 Resultado: 2ª Categoria de risco 

 

Quadro 4.4 - Definição da categoria de risco UT VII. 

Fatores de risco Critérios Categoria de Risco 

Altura da UT 0,62 m ≤ 9 m  1ª Categoria de risco 

Efetivo   ≤ 100 1ª Categoria de risco 

Efetivo em locais de risco E 
(não se aplica) 

≤ 50 1ª Categoria de risco 

 Resultado: 1ª Categoria de risco 

 

Apresenta-se na Figura 4.16 um esquema da definição da UT e o critério condicionante para a definição 

da categoria de risco correspondente. 
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Figura 4.16 - Caraterização do edifício face ao RJ-SCIE 

Em suma, o edifício possui utilização mista, assumindo a categoria de risco mais elevada, neste caso a 

2ª categoria de risco. 

 

4.4. CARATERIZAÇÃO SEGUNDO O RT-SCIE [13] 

4.4.1. INTRODUÇÃO 

Definidas assim as utilizações-tipo e as respetivas categorias de risco, o Regulamento Técnico define 

um conjunto de disposições técnicas gerais e específicas de SCIE referentes às condições exteriores 

comuns e as condições de comportamento ao fogo, isolamento e proteção, as condições de evacuação e 

outras. 

 

4.4.2. CONDIÇÕES EXTERIORES COMUNS 

4.4.2.1. Condições Exteriores de Segurança e Acessibilidade 

Esta é uma das áreas críticas no que toca ao cumprimento da legislação, uma vez que as caraterísticas 

do arruamento estão definidas, não sendo previstas intervenções no seu domínio (que é público). 

Genericamente, a implantação de um edifício deve atender a três aspetos essenciais: 

• O acesso ao edifício, por parte dos meios dos bombeiros, incluindo a capacidade de 

estacionamento a e manobra dos seus veículos de socorro; 

• A distribuição dos pontos de entrada no edifício, acessíveis aos bombeiros, face à sua dimensão; 

• As confrontações com outros edifícios, [38]. 

 

Vias de acesso ao edifício 

Segundo o artigo 5º do RT-SCIE, [13], correspondente à definição das caraterísticas das vias de acesso 

a edifícios com altura superior a 9 m, estas devem possibilitar o estacionamento dos veículos de socorro 

junto às fachadas, e possuir as seguintes caraterísticas: 
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• 6 m, ou 10 m se for impasse, de largura útil; 

• 5 m de altura útil; 

• 13 m de raio de curvatura mínimo medido ao eixo; 

• 10% de inclinação máxima; 

• Capacidade para suportar um veículo de peso total 260 kN correspondendo 90 kN ao eixo 

dianteiro e 170 kN ao eixo traseiro. 

Nenhuma das ruas de acesso direto ao edifício, possui os 6 m necessários para o combate eficaz ao fogo 

pelas viaturas de socorro sendo, portanto, excluídas. Existe apenas a possibilidade de acesso com recurso 

a Veículos Ligeiros de Combate a Incêndio (VLCI)22. 

O combate a incêndio terá de ser efetuado pela Rua Mouzinho da Silveira ou pela Rua das Flores, Figura 

4.17. 

O regulamento técnico define também uma “faixa de operação” destinada ao estacionamento, manobra 

e operação dos veículos de socorro, sendo localizada junto às fachadas acessíveis e a eixo com o átrio 

de entrada. No caso do edifício objeto de análise, não faz sentido a definição desta faixa uma vez que os 

veículos não conseguem aceder diretamente a esta. 

Deste modo, revela um incumprimento total das disposições constantes neste artigo para o edifício. 

  

Figura 4.17 - Local de estacionamento dos veículos de socorro. 

 

Acessibilidade às fachadas 

O artigo 6º do RT-SCIE [13] define os pontos de penetração que permitem o acesso dos bombeiros ao 

interior do edifício. Estes podem ser constituídos por vãos de portas ou janelas, eventualmente ligados 

a terraços, varandas, sacadas ou galerias, situados a uma altura não superior a 50 m. Deverá existir um 

ponto de penetração (mínimo) por cada 800 m2 de área de piso, devendo ser de abertura fácil a partir do 

exterior ou facilmente destrutível pelos bombeiros. 

O ponto 5 deste artigo, define as dimensões mínimas dos pontos de penetração como sendo  

1,2 x 0,6 m2, devendo permitir atingir os caminhos horizontais de evacuação. 

Para além das portas de acesso ao restaurante e à cave, localizadas ao nível da rua, o edifício possui uma 

porta principal de acesso às habitações. A fachada possui ainda vários envidraçados, que poderão 

                                                      

22 VLCI: Veículo ligeiro todo terreno (4x4), ideal para intervenções nos incêndios rurais e urbanos. Possui tanque 

com capacidade de 500 l. 
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constituir pontos de penetração nas frações, respeitando não só a razão mínima, como as dimensões 

exigidas. 

Segundo este artigo, todos os edifícios com altura superior a 9 m e inferior a 28 m, devem possuir, no 

mínimo, uma fachada acessível. Este ponto é respeitado, embora fique condicionado pelo 

posicionamento dos veículos de combate ao incêndio, nomeadamente a autoescada dos bombeiros. 

 

4.4.2.2. Limitações à Propagação pelo Exterior 

A propagação de um incêndio pelo exterior dá-se maioritariamente através das suas fachadas e da 

cobertura. Como consequência das elevadas temperaturas e pressões que se criam na zona em chamas, 

os vidros dos vãos quebram, originando a fuga para o exterior tanto das chamas como de gases, 

funcionando como um mecanismo de propagação vertical que irá pôr em risco pisos superiores e 

edifícios vizinhos [39]. 

Desta forma, o Capítulo II do RT-SCIE [13], centra-se em torno das caraterísticas das paredes de fachada 

e coberturas, de forma a impedir a propagação das chamas em caso de incêndio. 

 

Paredes exteriores tradicionais 

O artigo 7º, refere no seu ponto 1, que “os troços de elementos de fachada de construção tradicional, 

compreendidos entre vãos situados em pisos sucessivos da mesma prumada, pertencentes a 

compartimentos corta-fogo distintos, devem ter uma altura superior a 1,1m”, [13]. Refere ainda que, 

“se entre esses vão sobrepostos existirem elementos salientes tais como palas, galerias corridas, 

varandas ou bacias de sacada, prolongadas mais de 1m para cada um dos lados desses vãos, ou que 

sejam delimitadas lateralmente por guardas opacas, o valor de 1,1m corresponde à distância entre vãos 

sobrepostos somada com a do balanço desses elementos, desde que estes garantam a classe de 

resistência ao fogo padrão EI60”, [13]. 

Nenhuma das varandas presentes na fachada do edifício em análise está prolongada mais de 1 m para 

cada um dos lados dos vãos e as guardas em ferro não possuem a opacidade exigida, pelo que deverá 

existir pelo menos 1,1 m entre vãos. 

Como é possível observar, pela Figura 4.18, esta distância é satisfeita para todos os troços de elementos 

de fachada compreendidos entre vãos, cumprindo assim a exigência do regulamento. 

Quanto às paredes exteriores dos edifícios em confronto, para edifícios de altura (H) superior a 9 m, 

com distância mínima entre fachadas (L) inferior a 8 m, deverá ser garantido o mínimo de classe de 

resistência ao fogo padrão EI60 ou REI60 e os vãos nelas existentes devem ser guarnecidos por 

elementos fixos E30. A distância dos vãos ao edifício fronteiro é inferior a 8 m, não cumprindo este 

requisito. 
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Figura 4.18 - Pormenor da fachada: distância entre vãos. 

Nos edifícios com mais de um piso de elevação, como é o caso, a classe de reação ao fogo dos 

revestimentos exteriores aplicados diretamente sobre as fachadas, dos elementos transparentes das 

janelas e de outros vãos, caixilharias e dos estores ou persianas exteriores, deve ser, para edifícios de 

altura inferior a 28 m, igual ou superior (para fachadas com aberturas) às indicadas no Quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5 - Reação ao fogo de revestimentos exteriores sobre fachadas, caixilharias e estores ou persianas 

Fachadas com aberturas 

Revestimentos e elementos transparentes Caixilharias e estores ou persianas 

C-s2 d0 D-s3 d0 

 

O regulamento também define a classe de resistência ao fogo dos sistemas compósitos para o isolamento 

térmico exterior com revestimento sobre isolante (ETICS) e do material de isolamento térmico que 

integra esse sistema, Quadro 4.6. 

Quadro 4.6 - Reação ao fogo dos sistemas compósitos para isolamento térmico exterior com revestimento sobre 

isolante “ETICS” e o material de isolamento térmico 

Elementos Edifícios de média altura (H ≤ 28 m) 

Sistema Completo B-s3 d0 

Isolante térmico E-d2 

 

O isolante térmico não se encontra especificado em projeto, pelo que se considera a aplicação de 4 cm 

de poliestireno expandido (EPS) uma vez que é o produto mais usual em sistemas deste tipo. Este 

material, é não inflamável, possuindo reação ao fogo E, dependendo, contudo, do fornecedor. 

Ao nível do sistema completo, a reação ao fogo estará assegurada, uma vez que o reboco armado 

aplicado confere uma reação ao fogo superior à exigível. 
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Paredes de empena 

Para as paredes exteriores de empena, ou seja, as paredes que se encontram em contato com os imóveis 

das parcelas vizinhas, o RT-SCIE 134], define que deve ser garantida uma resistência ao fogo de classe 

EI60 (edifícios de altura inferior a 28 m). Uma vez que no edifício em análise a parede também tem 

função de suporte, passará a ter uma resistência ao fogo de classe REI60. Esta parede, em alvenaria de 

pedra, assume resistência ao fogo adequada às prescrições regulamentares. 

 

Coberturas 

Visto que o edifício em causa possui as UT I e VII, sendo as habitações destinadas a diversas famílias 

(ou seja, não se trata de UT I unifamiliar), o artigo 10º, [13], define que as coberturas deverão possuir 

acessos a partir das circulações verticais comuns ou de circulações horizontais que com elas 

comuniquem, podendo esse acesso ser efetuado por alçapão. 

No projeto não consta a existência de nenhuma estrutura de acesso à cobertura, pelo que se considera 

um não cumprimento desta exigência. Assim, sugere-se a execução de um alçapão localizado no topo 

da escada que permita, desta forma, o acesso à cobertura. 

Ainda é definido que, “em edifícios com altura não superior a 28 m, as coberturas devem ter uma 

guarda exterior em toda a sua periferia”, [13]. Estas deverão elevar-se acima das coberturas, no 

mínimo 0,6 m, e caso possuam elementos de fixação metálicos ou de outro tipo, o espaçamento das 

aberturas deverá ser igual ou inferior a 0, 12 m. Em edifícios de média altura, considera-se suficiente 

que os elementos estruturais sejam constituídos com materiais da classe de reação ao fogo A1 ou 

madeira, [13]. 

Não existe exigências em relação aos elementos envidraçados (claraboia), Figura 4.19, uma vez que os 

edifícios contíguo tem uma altura inferior. 

 

 

 

Figura 4.19 - Claraboia presente no edifício. 
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4.4.2.3. Abastecimento e Prontidão dos Meios de Socorro 

Disponibilidade de água 

No artigo 12º, é referida a disponibilidade de água que deve ser garantida por hidrantes exteriores 

alimentados pela rede de distribuição pública ou, em último caso, pela rede privada, para abastecimento 

dos veículos de socorro. A preferência por marcos de incêndio relativamente às bocas-de-incêndio  

deve-se ao facto de os primeiros garantirem um diâmetro e pressão superiores do fornecimento público. 

Não existe nenhum hidrante localizado perto do edifício em análise. 

Para as bocas-de-incêndio, o RT-SCIE define que estas “devem ser instaladas, embutidas em caixa 

própria e devidamente protegidas e sinalizadas (Figura 4.20), nas paredes exteriores do edifício ou nos 

muros exteriores delimitadores do lote ou ainda sob os passeios, junto aos lancis”, [13].  

 

Figura 4.20 - Sinalização prevista para bocas-de-incêndio (Fonte: SegurançaOnline.pt, [37]). 

Note-se que deverão ser respeitadas as distâncias das bocas-de-incêndio ao pavimento (entre 0,6 m e  

1,0 m), devendo prever-se uma por cada 15 m de comprimento de parede, ou fração, quando esta excede 

os 7,5 m. 

A disponibilidade de água não se encontra assegurada. A falta de elementos de projeto que contenham 

estes pormenores, limita essa verificação. Na visita ao local identificou-se dois hidrantes disponíveis, u 

à 18 m localizado na Rua Mouzinho da Silveira e o outro na Rua das Flores localizado a 45 m do edifício 

em estudo. Apresenta-se na Figura 4.21 os hidrantes disponíveis. 

 

 

 a) Hidrante localizado na Rua Mouzinho da Silveira. 

 

 b) Hidrante localizado na Rua das Flores. 

 

Figura 4.21 – Hidrantes disponíveis. a) Rua Mouzinho da Silveira; b) Rua das Flores 



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

   117 

Grau de Prontidão do socorro 

O artigo 13º, refere que “o grau de prontidão do socorro para cada categoria de risco, depende do 

tempo de resposta e dos meios humanos e materiais adequados ao combate a incêndios”, [13]. 

Ao nível das suas instalações, o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto (BSB) possui, para além do 

seu quartel localizado na Rua da Constituição, um posto avançado na Rua Guilherme Costa Carvalho, 

garantindo uma primeira intervenção rápida em caso de incêndio nos edifícios do centro histórico do 

Porto.  

 

4.4.3. CONDIÇÕES GERAIS DE COMPORTAMENTO AO FOGO, ISOLAMENTO E PROTEÇÃO 

4.4.3.1. Introdução 

Este subcapítulo prende-se com os aspetos relacionados com: 

• A garantia de resistência ao fogo, ao nível dos elementos estruturais; 

• A compartimentação corta-fogo necessária para a garantia de proteção, impedindo a propagação 

ou fracionando a carga de incêndio; 

• O isolamento e proteção de canalizações, condutas e vãos interiores. 

Para este ponto, o RT-SCIE [13] define disposições gerais e específicas bastante rigorosas, tratando-se 

de artigos que merecem especial atenção por se tratar de uma obra de reabilitação. Espera-se que seja 

possível introduzir medidas que respeitem as condições técnicas exigidas, ao nível da resistência ao fogo 

ou isolamento e proteção de elementos, esperando-se uma maior dificuldade na compartimentação corta-

fogo fixada no regulamento técnico. 

Segundo o regulamento (pontos a aplicar no projeto em causa), devem constituir compartimentos corta 

fogo: 

• UT diferentes, no mesmo edifício; 

• Vias de evacuação interiores protegidas; 

• Comunicações verticais não seláveis ao nível dos pisos (ex.: caixa de elevador). 

Esta compartimentação deve ser obtida pelos “elementos da construção, pavimentos e paredes que, para 

além da capacidade de suporte, garantam a estanquidade a chamas e gases quentes e o isolamento 

térmico durante um determinado tempo”, [13], Figura 4.22. 

 

 

Figura 4.22 - Euroclasses de resistência ao fogo - Critérios principais: R (capacidade de suporte de carga), E 
(estanquidade a chamas e gases inflamáveis) e I (isolamento térmico), (Fonte: Serc-europe, [40]). 
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4.4.3.2. Resistência ao Fogo de Elementos Estruturais 

Os elementos estruturais do edifício, neste caso as paredes exteriores e pavimentos, devem possuir uma 

resistência mínima ao fogo padrão, ISO-834, que garanta as suas funções de carga e suporte, de 

estanquidade e isolamento térmico durante a fase de combate e rescaldo. As Figuras 4.23 e 4.24 

apresentam a resistência mínima padrão dos elementos estruturais das utilizações-tipo presentes no caso 

de estudo, associada à respetiva categoria de risco. 

 

 

Figura 4.23 – Resistência mínima de elementos estruturais da UT-I da 2ªCR 

 

Figura 4.24 - Resistência mínima de elementos estruturais da UT-VII da 1ªCR 

Uma vez que temos duas utilizações-tipo distintas com categorias de risco diferentes, a resistência 

mínima requerida será a resistência mínima ao fogo padrão mais elevada, neste caso será a resistência 

da UT I da 2ª categoria de risco, ou seja, R60 para um elemento de apenas suporte e REI60 para 

elementos de suporte e compartimentação. 

Desta forma as paredes exteriores que apenas são de suporte têm uma classe de resistência R60 e os 

pavimentos que apresentam funções de suporte e compartimentação uma classe de REI60. A parede 

exterior de empena deve garantir uma resistência ao fogo padrão de classe resistência REI60. 

Tal como é possível observar pelo projeto, Figura 4.5, 4.6 E 4.7, a maioria dos elementos estruturais são 

alvenaria de pedra. Assim, ao nível destes elementos, não existirão em princípio problemas em cumprir 

o disposto no regulamento, uma vez que esta alvenaria possui uma classe de resistência ao fogo superior 

ao imposto (a confirmar com o Eurocódigo 6 Parte 1-2 [41]). 

Como se trata de uma reabilitação, todas as paredes divisórias serão demolidas e substituídas por paredes 

de pladur, pelo que também estas não deverão constituir problema ao nível de resistência ao fogo, (a 

confirmar se terão que respeitar exigências de resistência ao fogo e aquisição de sistemas homologados). 

As paredes de compartimentação e envolvente da caixa de escadas serão em tabique estrutural  

(a confirmar em obra), pelo que deverão constituir problema ao nível de resistência ao fogo. 

Os pavimentos serão realizados em madeira, em que o vigamento será constituído por madeira maciça 

de classe C24 e o soalho em medeira maciça de classe C18 de acordo com a norma EN 338 [35]. Para 

estes elementos com capacidade de suporte, mas também de compartimentação, é exigida a resistência 

ao fogo padrão mínima de 60 minutos (REI60), podendo não assegurar a exigência pretendida. O 

trabalho desta dissertação consiste em estudar em particular soluções que garantam esta prescrição. 

UT I 2ª CR
R60 - Suporte

REI60 -Suporte e 
compartimentação

UT VII 1ª CR
R30 - Suporte

REI30 -Suporte e 
compartimentação
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4.4.3.3. Compartimentação Geral de Fogo 

Coexistência entre UT distintas 

Segundo o RT-SCIE, “os espaços ocupados por diferentes UT devem ser separados por paredes e 

pavimentos cuja resistência ao fogo padrão, EI ou REI”, [13], seja de 60 minutos para uma vez que a 

existe uma UT mista e a categoria de risco mais elevada é a condicionante.  

Os elementos que separam as UT, são lajes de piso e paredes em pladur no rés-do-chão. O pavimento já 

anteriormente analisados, podem não garantir a exigência pretendida. Quanto às paredes em pladur, não 

deverão constituir problema de resistência ao fogo pretendida. 

 

Compartimentação geral corta-fogo 

Os diversos pisos que compõem o edifício deverão constituir compartimentos corta-fogo de forma a 

limitar a propagação do fogo, fumos e gases de combustão, restringindo-os a uma área tão pequena 

quanto possível. Assim, o regulamento define as áreas máximas e compartimentação geral corta-fogo, 

consoante a UT, sendo que, para a UT I e VII, essa área máxima é de 1600 m2, sendo muito superior à 

verificada no edifício para cada piso. 

Para as UT em causa o regulamento define, sem prejuízo de condições de resistência ao fogo mais 

gravosas consoantes o mesmo, que os compartimentos corta-fogo devem ser isolados por elementos de 

construção com uma classe de resistência EI ou REI, com um escalão de tempo mínimo de 30 minutos. 

Como para estes elementos, terá de ser verificado o cumprimento de escalões de 60 minutos para lajes 

de pavimento e paredes de separação, pelo que esta exigência se encontra salvaguardada. 

 

Isolamento e proteção de locais de risco 

Devido a existência de locais de risco no edifício em análise (locais de risco B e C) é necessário proceder 

ao seu isolamento e proteção.  

Os locais de risco B devem ser separados dos locais adjacentes por elementos da construção que 

garantam, pelo menos, as classes de resistência ao fogo padrão indicadas no Quadro 4.7. 

Quadro 4.7 - Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de locais de risco B. [13] 

Elementos de construção Resistência ao fogo padrão mínima 

Paredes não resistentes EI 30 

Pavimentos e paredes resistente REI 30 

Portas E 15 C 

 

Como a categoria de risco do edifício é a 2ª, o escalão da classe de resistência mínima padrão das paredes 

e pavimentos passará a ser de 60 minutos (não as portas). 

Os locais de risco C, devem em regra, ser separados dos espaços adjacentes por elementos da construção 

que garantam, pelo menos, as classes de resistência ao fogo padrão indicadas no Quadro 4.8. 

Quadro 4.8 -Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de locais de risco C. [13] 

Elementos de construção Resistência ao fogo padrão mínima 

Paredes não resistentes EI 60 

Pavimentos e paredes resistente REI 60 

Portas E 30 C 
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4.4.3.4. Isolamento e Proteção de Vias de Evacuação 

Proteção de vias horizontais de evacuação 

Para as vias horizontais de evacuação interiores, o RT-SCIE, [13], prevê para o edifício em causa 

(considerando média ou grande altura), que os elementos da envolvente destas vias, possuam a 

seguinte resistência ao fogo padrão mínima: 

• Paredes não resistentes – EI 60; 

• Paredes resistentes – REI 60; 

• Portas – E 30 C. 

Estas terão que ser protegidas uma vez que são vias de evacuação integradas nas comunicações 

comuns a diversas frações. Os 60 minutos requeridos estão assegurados pelos elementos construtivos, 

em alvenaria de pedra e paredes de pladur. 

Para as portas, existem vários modelos no mercado capazes de garantir a exigência regulamentar. 

 

Proteção de vias verticais de evacuação 

As vias verticais de evacuação são compostas pelas escadas de ligação entre os diversos pisos. Note-se 

que o regulamento não exige proteção das escadas que interligam níveis diferentes no interior de um 

mesmo compartimento corta-fogo, não sendo necessário proteger as escadas de acesso à mezzanine no 

terceiro piso. 

Estas vias devem ser separadas dos restantes espaços por paredes e pavimentos com classe de 

resistência ao fogo, com escalão de tempo não inferior ao exigido para os elementos estruturais do 

edifício, ou seja, 60 min (EI 60 ou REI 60). As paredes que envolvem estas escadas são em alvenaria de 

pedra e tabique estrutural (a confirmar em obra), pelo que se considera que a classe de resistência para 

estes elementos pode não estar assegurada. 

Quanto à proteção dos acessos a vias de evacuação verticais protegidas, no piso de saída para o exterior 

(rés-do-chão), as suas portas deverão ser E 30 C, se for enclausurada. Para os restantes pisos, as portas 

de acesso às escadas também deverão ser da mesma classe de resistência, uma vez que permitem o 

acesso ao interior e são enclausuradas. 

 

4.4.3.5. Isolamento e Proteção de Canalizações e Condutas 

Segundo o RT-SCIE, [13] a proteção deve ser efetuada a condutas e canalizações: elétricas, de esgoto, 

de gases, de ar comprimido e de vácuo, de ventilação, de tratamento de ar, de evacuação de efluentes 

de combustão, de desenfumagem e de evacuação de lixos, visto que o edifício em análise cumpre o 

critério de possuir uma altura superior a 9 m. 

O isolamento das condutas e das canalizações pode ser obtido por alojamento em ductos (todas as 

condutas com exceção de condutas de ventilação e tratamento de ar), atribuição de resistência ao fogo 

às próprias canalizações ou condutas, ou ainda por instalação de dispositivos no interior das condutas 

para obturação automática em caso de incêndio. O regulamento diz ser considerado suficiente que as 

paredes das condutas, das canalizações ou dos ductos que as alojem, apresentem classe de resistência 

ao fogo padrão não inferior a metade da requerida para os elementos de construção que as atravessem. 

Atendendo que se trata de uma reabilitação profunda, destinada a habitação e restauração, espera-se que 

todas as condutas/canalizações se encontrem devidamente protegidas, estando ocultadas e não sendo 

visíveis por parte dos utilizadores. 

A falta de dados relativos a estes elementos, torna difícil a sua análise prescritiva, sendo considerado 

que caso algumas condutas e canalizações se encontrem fixas na superfície da parede e não alojadas 

no seu interior, admite-se que necessitem de ser devidamente protegidas e isoladas por constituírem 
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um risco agravado de incêndio. Para tal sugere-se, caso necessário, a aplicação de um produto de 

proteção às próprias condutas e canalizações, assegurando desta forma uma classe de resistência ao 

fogo desejável.  

 

4.4.3.6. Reação ao Fogo 

O campo de aplicação do capítulo de reação de fogo é referente à “classificação de reação ao fogo dos 

materiais de construção de edifícios e recintos, nos termos do presente regulamento, aplica-se aos 

revestimentos de vias de evacuação e câmaras corta-fogo, de locais de risco e de comunicações 

verticais, como caixas de elevadores, condutas e ductos, bem como a materiais de construção e 

revestimento de elementos de decoração e mobiliário fixo”, [13]. Desta forma, estes elementos terão 

que respeitar os valores mínimos definidos no Quadro 4.9. 

 

Quadro 4.9 - Reação ao fogo mínima dos revestimentos. 

Reação ao fogo mínima dos revestimentos Paredes e tetos Pavimentos 

Vias de evacuação horizontais (em pisos entre 9 a 
28 m de altura) 

C-s2 d0 CFL-s2 

Vias de evacuação verticais (no interior de edifícios 
de pequena/média altura) 

A2-s1 d0 CFL-s1 

Locais de risco B A2-s1 d0 CFL-s2 

Locais de risco C A1 A1FL 

 

Também é referido que os dispositivos de fixação e suspensão em paredes e tetos devem garantir uma 

classe de reação ao fogo A1. 

 

4.4.4. CONDIÇÕES GERAIS DE EVACUAÇÃO 

4.4.4.1. Introdução 

Todos os edifícios, em especial no caso de projetos de reabilitação, devem possuir uma organização 

dos espaços interiores que permitam, em caso de emergência, a evacuação rápida e segura dos seus 

ocupantes. Para tal, o regulamento define as caraterísticas previstas para as saídas de evacuação, bem 

como o seu número, largura e distribuição, a caraterização das vias de evacuação propriamente ditas e 

as distâncias a percorrer em caso de incêndio/emergência. 

De um modo geral, para a UT I (Habitação), não existe necessidade de se proceder ao cálculo do 

efetivo, com exceção para os espaços de apoio como salas de condomínio. Contudo, não existe 

nenhum espaço definido em projeto para esse propósito, pelo que não será considerada a sua 

existência. 

 

4.4.4.2. Evacuação dos Locais 

O regulamento define o critério geral para o cálculo do número de saídas que servem um local de um 

edifício, excetuando da UT I, em função do seu efetivo, de acordo com o Quadro 4.10. 
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Quadro 4.10 - Número mínimo de saídas de locais cobertos em função do efetivo [13]. 

Efetivo Número mínimo de saídas 

1 a 50 Uma 

51 a 1500 Uma por cada 500 pessoas ou fração, mais uma. 

1501 a 3000 Uma por cada 500 pessoas ou fração  

Mais de 3000 
Número condicionado pelas distâncias a percorrer no local, com o mínimo de 
seis. 

 

Desta forma, como todos os locais possuem um efetivo inferior a 50, é previsto pelo regulamento o 

mínimo de uma saída para cada local. As setas a azul na Figura 4.25 representam as saídas para o exterior 

do restaurante, da cave e a saída principal do edifício (acesso às habitações).  

 

 

Figura 4.25 - Localização das portas de acesso exterior. 

A largura das saídas e dos caminhos de evacuação é medida em unidades de passagem (UP), devendo 

ser garantida desde o pavimento ou dos degraus das escadas, até 2 m de altura. 

UP é a unidade de medida teórica utilizada na avaliação das larguras e a sua conversão para unidades 

métricas é a seguinte, Quadro 4.11. 

Quadro 4.11 - Conversão de UP para unidades métricas. 

1 UP 2 UP n UP 

0,9 m 1,4 m n x 0,6 m 

 

Para efetivos inferiores a 50 pessoas, o número mínimo de UP para largura das saídas e dos caminhos 

de evacuação para espaços cobertos é um.  
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As portas de habitação e as escadas de acesso às habitações respeitam a largura mínima de 1UP (0,9 m). 

As saídas das habitações, restaurante e cave possuem larguras variáveis 1,27 m, 1,78 m e 1,27 m 

respetivamente, respeitando assim a exigência mínima de 1UP. 

Quanto aos caminhos horizontais de evacuação, o regulamento define que estes “devem proporcionar o 

aceso rápido e seguro às saídas de piso através de encaminhamentos claramente traçados, 

preferencialmente retilíneos, com um número mínimo de mudanças de direção e tão curtos quanto 

possível”, [13]. Visto que se trata de um edifício de baixa complexidade a nível de geometria, os 

caminhos de evacuação, facilmente cumprem estes requisitos. 

As vias horizontais de evacuação, de comunicação aos fogos, são de pequena extensão (cerca de 3 m), 

até o ocupante encontrar a escada que constitui a via vertical de evacuação. Assim, para estas, a distância 

máxima de 15 m é facilmente assegurada. 

Quanto ao número de vias de evacuação verticais, o regulamento define que este deve ser “imposto pela 

limitação das distâncias a percorrer nos seus pisos e pelas disposições especificas do presente 

regulamento”, [13]. Assim, o edifício possui apenas uma caixa de escadas, Figura 4.26, suficiente para 

garantir o acesso às habitações e a evacuação dos ocupantes. 

 

 

Figura 4.26 - Localização da caixa de escadas (via vertical de evacuação). 

O artigo 65º, referente às caraterísticas das escadas, menciona que o número de lanços construtivos sem 

mudança de direção no percurso não poderá ser superior a dois. Este ponto é cumprido, como é possível 

constatar pela Figura 4.27. O número de degraus por lanço, está compreendido entre os valores 

apresentados no regulamento (3 e 25). 
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Figura 4.27 - Corte CD 

4.4.5. CONDIÇÕES GERAIS DAS INSTALAÇÕES  

4.4.5.1. Introdução 

Segundo o RT-SCIE [13], as instalações técnicas presentes nos edifícios “devem ser concebidas, 

instaladas e mantidas, nos termos legais, de modo que não constituam causa de incêndio nem 

contribuam para a sua propagação”, [13]. Assim, o regulamento define todas as imposições 

respeitantes às instalações técnicas “essenciais ao funcionamento de sistemas e dispositivos de 

segurança e, ainda, à operacionalidade de alguns procedimentos de autoproteção e de intervenção dos 

bombeiros”, [13]. 

Devido à falta de informações referentes às instalações técnicas, esta análise será limitada, sendo apenas 

referidas algumas especificações relativas às instalações elétricas. 

 

4.4.5.2. Instalações de Energia Elétrica 

Segundo o artigo 72º, para edifícios da 2ª categoria de risco, apenas são necessárias fontes centrais de 

energia de emergência sempre que o edifício disponha de “instalações cujo funcionamento seja 

necessário garantir em caso de incêndio e cuja alimentação não seja assegurada por fontes locais de 

emergência”, [13]. Assim, para o edifício em causa, não se considera esta fonte tecnicamente 

justificável. 

Em relação aos quadros elétricos, estes “devem ser instalados à vista ou em armários próprios para o 

efeito sem qualquer outra utilização, devendo ter, em ambos os casos, acesso livre de obstáculos de 

qualquer natureza, permitindo a sua manobra e estar devidamente sinalizados (Figura 4.28), quando 

não for fácil a sua identificação”, [13]. Estes deverão estar localizados nas arrumações ou cave e no 

interior de cada habitação, não devendo existir em caso algum, nas vias de comunicação. 
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Figura 4.28 - Sinalização a instalar nos quadros elétricos. 

4.4.5.3. Instalações de Confeção e de Conservação de Alimentos 

Uma vez que se partiu do pressuposto que a cozinha do restaurante não teria uma potência superior a  

20 kW, constituindo assim um local de risco C, para que se cumpra o regulamento é necessário que as 

instalações de confeção e de conservação de alimentos cumpram as seguintes exigências: 

• Funcionem a gás ou a eletricidade e distem no mínimo 2 m, dos espaços acessíveis ao público; 

• Que as paredes da envolvente da cozinha possuam uma classe de reação ao fogo A1; 

• As canalizações de gás sejam fixas, protegidas contra ações mecânicas, visíveis em todo o 

percurso e instaladas de forma a não serem atingidas por chamas ou por produtos de combustão; 

• Sejam equipadas com dispositivos de corte e comando, permanentemente acessíveis e 

sinalizados, que assegurem, por acionamento manual, a interrupção da alimentação de 

combustível e de fornecimento de energia. 

 

4.4.6. CONDIÇÕES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA 

4.4.6.1. Introdução 

Torna-se essencial equipar os edifícios com equipamentos e outros sistemas que assegurem um alto 

nível de segurança em caso de incêndio. Tais equipamentos e sistemas têm como consequência a 

diminuição do risco de ocorrência de um incêndio. Garantem também que sejam adotadas as ações 

adequadas à situação de risco, norteiam as ações de combate a incêndio, facilitam a localização dos 

equipamentos de combate a incêndio e evidenciam os caminhos de evacuação, [39]. 

 

4.4.6.2. Sinalização 

Segundo o regulamento, “todos os edifícios ou recintos, com exceção dos espaços comuns da 

utilização-tipo I da 1.ª categoria e dos fogos de habitação situados em edifícios de qualquer categoria, 

devem dispor da sinalização adequada”, [13]. Deve ser prevista sinalização junto dos meios de 

intervenção, alarme e alerta, indicação de saídas ou percursos de evacuação, bem como indicação do 

número de andar nos patamares de acesso das vias verticais. Esta sinalização deve obedecer às 

dimensões regulamentares (A≥d2/2000, com 6 m<d<50 m) e ser de material rígido fotoluminescente. 

A distribuição das placas de sinalização deve ser cuidada para permitir que a sua visualização seja 

feita a partir de qualquer ponto onde a informação que possui deva ser conhecida. É ainda referido que 

toda a sinalização “referente às indicações de evacuação e localização de meios de intervenção, alarme 

e alerta, quando colocada nas vias de evacuação, deve estar na perpendicular ao sentido das fugas 

possíveis nessas vias”, [13]. 

Relativamente à distância de colocação das placas nas vias de evacuação e nos locais de permanência, 

esta deve variar entre os 6 e 30 m. Nas vias horizontais de evacuação, basta assim a colocação de uma 

placa com as caraterísticas descritas por corredor. 
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A Figura 4.29, representa alguma da sinalização utilizada para indicar ao ocupante a direção a adotar 

em caso de necessidade de evacuação rápida, informando sobre a localização das vias de evacuação e 

as orientações a serem adotadas. 

 

 

Figura 4.29 - Placas de sinalização de emergência. 

4.4.6.3. Iluminação de Emergência 

A iluminação de emergência compreende a iluminação de ambiente e a iluminação de balizagem ou 

circulação, e deve ser colocada nos percursos de evacuação e junto dos equipamentos de segurança. 

Assim, os espaços do edifício, excetuando o interior das habitações, para além de possuírem 

iluminação normal, devem também ser dotados de um sistema de iluminação de emergência de 

segurança e, em alguns casos, de um sistema de iluminação de substituição. 

A iluminação de emergência prevista, deverá ter uma autonomia de funcionamento que deverá ser 

adequada ao tempo de evacuação dos espaços que serve, com um mínimo legislado de 15 minutos, e 

deverão ser garantidos níveis de iluminância tão uniforme quanto possível, com um mínimo de 1 lux 

para iluminação de ambiente, e 5 lux para iluminação de balizagem ou circulação. 

A iluminação de circulação deve ser colocada, para o edifício em causa, a menos de 2 m em projeção 

horizontal, dos patamares de acesso e intermédios das vias verticais, de botões de alarme, de 

comandos e equipamentos de segurança, de meios de 1ª intervenção e das saídas. 

 

4.4.6.4. Deteção, Alarme e Alerta 

O artigo 125º, define a conceção dos sistemas de alarme, sendo necessário primeiramente determinar 

qual a configuração das instalações a adotar, Quadro 4.12. 
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Quadro 4.12 - Configuração das instalações de deteção, alarme e alerta. 

UT 
Categoria de 

risco 
Configuração 

I 
(Habitacionais) 

2ª Isenta de obrigatoriedade de instalação de alarme. 

VII 
(Hoteleiros e 
restauração) 

1ª 

Configuração 3 – Composta por: 

• Botões de acionamento de alarme; 

• Detetores automáticos; 

• Central de sinalização e comando (temporizações; 
alerta automático; comandos; fonte local de 
alimentação de emergência); 

• Proteção total; 

• Difusão do alarme no interior. 

 

O regulamento define que, para edifícios de utilização mista sem comunicações interiores comuns às 

diversas UT, “aplica-se a cada uma delas a configuração do sistema de alarme que lhe corresponderia 

em caso de ocupação exclusiva”, [13].  

Os locais de risco C, independentemente da sua localização e da utilização-tipo onde se inserem, devem 

sempre possuir um sistema de alarme, pelo menos, de configuração 2. 

Ao nível dos botões de acionamento de alarme, o regulamento define que estes deverão estar 

“instalados nos caminhos horizontais de evacuação, sempre que possível junto às saídas dos pisos e a 

locais sujeitos a riscos especiais, a cerca de 1,5 m do pavimento, devidamente sinalizados, não podendo 

ser ocultados por quaisquer elementos decorativos ou outros, nem por portas, quando 

abertas”, [13]. Como não existem caminhos horizontais de evacuação de UT VII, sugere-se a 

instalação destes dispositivos junto às saídas destes espaços. 

Relativamente ao sistema de deteção automática de incêndio, estes “devem ser selecionados e 

colocados em função das características do espaço a proteger, do seu conteúdo e da atividade exercida, 

cobrindo convenientemente a área em causa”, [13]. Assim, sugere-se a instalação de detetores de fumo 

em todos os compartimentos destinados ao restaurante, incluindo a cave. 

Relativamente aos difusores de alarme no interior, estes devem ser “instalados fora do alcance dos 

ocupantes e, no caso de se situarem a uma altura do pavimento inferior a 2,25 m, ser protegidos por 

elementos que os resguardem de danos acidentais”, [13]. 

A central de sinalização e comando das instalações deve, segundo o regulamento, situar-se em “locais 

reservados ao pessoal afeto à segurança do edifício, nomeadamente no posto de segurança do edifício, 

quando existir”, [13].  

 

4.4.6.5. Controlo do Fumo 

A libertação para o exterior do fumo e dos gases tóxicos deve ser garantida através de meios estudados 

para cada situação, de modo a reduzir a contaminação e a temperatura dos locais mantendo, desta 

forma, as condições de visibilidade, sobretudo nas vias de evacuação. O fumo criado pelo incêndio deve 

ser devidamente controlado, existindo para tal, dois processos distintos: desenfumagem passiva, 

quando realizada por tiragem térmica natural, ou ativa quando são utilizados meios mecânicos, [39]. 

Segundo o regulamento e para o edifício em causa, devem ser dotados de meios de controlo de fumo, 

as vias verticais de evacuação enclausuradas, as vias horizontais protegidas e os pisos situados no 

subsolo, quando acessíveis a público (caves destinadas ao uso das habitações e do restaurante). 
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Para as vias verticais enclausuradas, em edifícios de altura inferior a 28m, sendo estas localizadas 

acima do plano de referência, o método de controlo de fumos é passivo, não sendo permitida a 

extração forçada de fumo. Para as vias horizontais protegidas, este poderá ser passivo ou ativo. Ao 

nível das caves, visto que se situam apenas um piso abaixo do plano de referência, também poderá 

recorrer-se a meios passivos. 

 

4.4.6.6. Meios de Intervenção 

Segundo o regulamento, “os meios de extinção a aplicar no interior dos edifícios podem ser: 

• Extintores portáteis e móveis, redes de incêndio armadas e outros meios de primeira 

intervenção; 

• Redes secas ou húmidas para a segunda intervenção; 

• Outros meios.”. [13] 

Estes dispositivos deverão permitir o combate imediato aquando a origem do incêndio pelos seus 

ocupantes, facilitando também as operações por parte dos bombeiros. 

 

Meios de primeira intervenção 

Para o edifício em análise, o RT-SCIE [13] prevê a instalação de extintores devidamente dimensionados 

e distribuídos, apenas no restaurante (UT VII), uma vez que as UT I das 1ª e 2ª categorias de risco não 

são abrangidas. 

Assim, para o restaurante será previsto a instalação de seis extintores, dois na cozinha, dois na parte do 

restaurante situada no rés-do-chão e dois na cave referente ao restaurante, uma vez que o regulamento 

exige a colocação de um por cada 200 m2 de pavimento ou fração, com o mínimo de dois por piso. 

Os extintores são colocados em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura não 

superior a 1,2 m do pavimento e devidamente sinalizados, Figura 4.30. 

Devido às suas capacidades de extinção mais abrangente, sugere-se a adoção de extintores de pó químico 

seco (para incêndios do tipo A, B, C23 e em equipamentos elétricos) para a zona de restauração do  

rés-do-chão e da cave. Para a cozinha sugere-se a utilização de extintores de água aditivada (para 

incêndios do tipo A, B e F24. A cozinha deve ser possuir também mantas ignífugas em complemento dos 

extintores. 

 

Figura 4.30 - Sinalização de extintor. 

                                                      

23Os fogos são classificados em função da natureza do material combustível: Classe A – Fogos de combustíveis 

sólidos; Classe B – Fogos de combustíveis líquidos; Classe C – Fogos de gases combustíveis.  
24 Os fogos são classificados em função da natureza do material combustível: Classe A – Fogos de combustíveis 

sólidos; Classe B – Fogos de combustíveis líquidos; Classe F – Fogos envolvendo produtos para cozinhar em 

aparelhagem. 



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

   129 

Meios de segunda intervenção 

De acordo com o artigo 168º do RT-SCIE [13], as frações habitacionais (UT I da 2ª categoria de risco), 

devem ser servidas por rede secas ou húmidas. Adota-se rede seca, com bocas-de-incêndio dispostas, 

no mínimo, nos patamares de acesso das comunicações verticais. Estas devem respeitar os seguintes 

requisitos: 

• Duplas, com acoplamento do tipo storz, com o diâmetro de junção DN 52 mm; 

• Eixo de cota relativamente ao pavimento variando entre 0,8 e 1,2 m; 

• Poderão ser localizadas à vista, dentro de nichos ou dentro de armários, desde que devidamente 

sinalizadas, Figura 4.31, e a distância entre o eixo das bocas e a parte inferior dos nichos ou 

armários seja, no mínimo, de 0,5 m. 

 

 

Figura 4.31 - Sinalização de boca-de-incêndio (coluna seca). 

Relativamente à boca siamesa de alimentação, esta deve estar devidamente sinalizada, Figura 4.32, e 

localizar-se no exterior do edifício junto a um ponto de acesso dos bombeiros, no plano de referência, 

de forma que a distância à coluna vertical não exceda, em regra 14 m. 

 

 

Figura 4.32 - Sinalização da boca de alimentação (boca siamesa). 

Não são exigidos sistemas fixos de extinção automática para o edifício em causa, ou sistemas de cortinas 

de água. 

 

4.4.7. CONDIÇÕES GERAIS DE AUTOPROTEÇÃO 

Este ponto destina-se a referir, de forma resumida quais as condições impostas pelo RT-SCIE [13] ao 

edifício em causa, no que toca às medidas de organização e gestão da segurança do mesmo. 

No que diz respeito aos espaços de UT I, as medidas de autoproteção apenas são exigíveis para os 

espaços comuns. Contudo, como estes são da 2ª categoria de risco, estas medidas de autoproteção não 

são aplicáveis. Importa referir que o responsável pela segurança (proprietário, no interior das habitações; 

e administração do condomínio para espaços comuns), é a pessoa individual ou coletiva, que possui 

responsabilidade pela manutenção das condições de segurança contra risco de incêndio aprovadas e a 

execução das medidas de autoproteção aplicáveis. Este também é responsável pelo pedido de realização 

das inspeções periódicas. 
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O responsável pela segurança nomeia um delegado de segurança, responsável pela execução das 

medidas de autoproteção, agindo em representação da entidade responsável, ficando esta 

integralmente obrigada ao cumprimento das condições de SCIE. 

Para o espaço de restauração (UT VII, 1ª categoria de risco), o Quadro 4.13 resume os dispostos 

regulamentares no que diz respeito às condições de autoproteção: 

Quadro 4.13 - Resumo das medidas de autoproteção a adotar para restaurante. 

UT VII – 1ª categoria de risco 

Responsável pela segurança Proprietário ou entidade exploradora 

Medidas de autoproteção • Registo de segurança 

• Procedimentos de prevenção 

• 1 elemento da equipa de segurança (no mínimo)  

 

4.4.8. CONCLUSÃO 

De um modo geral, a operação de reabilitação em causa levanta algumas questões ao nível da aplicação 

das condições de SCI, por não se tratar de uma intervenção profunda. Se por um lado, o projeto fornecido 

pela SRU Porto não é suficiente para ser conclusivo no que toca a todos os pontos críticos da 

aplicabilidade da legislação, sendo necessária a execução de mais pormenores e projetos, com os 

diferentes graus de intervenção. É notória a dificuldade em respeitar os pontos relacionados com as 

condições exteriores e as caraterísticas da envolvente. É notória também a dificuldade de cumprimento 

da legislação no que diz respeito a capacidade mínima de resistência ao fogo no que toca aos pavimentos. 

No anexo C apresentam-se as plantas referentes às resistências ao fogo mínimas exigidas. 

Em relação à razoabilidade da aplicação da legislação de SCI a edifícios existentes, esta depende 

obviamente do tipo de edifício, da sua envolvente, do seu estado de degradação e, consequentemente, 

do grau de intervenção a que será alvo. 

 

4.5. VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO FOGO PELO EC5 1-2 

4.5.1. INTRODUÇÃO 

Como já foi referido qualquer projeto deve respeitar a legislação portuguesa assim como a europeia. 

Como o objeto desta dissertação é a resistência ao fogo de elementos de madeira na construção, é preciso 

verificar se os elementos em estudo verificam as exigências obrigatórias pelo RJ-SCIE [12] e pelo  

RT-SCIE [13] utilizando para isso o método de cálculo de estruturas de madeira pelo EC5 1-2 [1], 

apresentado no Capítulo 3 deste trabalho, deste modo irá se proceder a verificação da resistência, da 

estanquidade e isolamento e das ligações. 

Uma vez que o caso de estudo é uma reabilitação de um edifício antigo e não existe informação sobre a 

composição da caixa de escadas, somente se irá verificar a resistência ao fogo dos pavimentos, (3.3.. 

 

4.5.2. PAVIMENTOS 

4.5.2.1. Introdução 

Inicialmente tem que se determinar o momento atuante na viga, para isso é necessário saber a 

constituição do pavimento inicial. O soalho é realizado em madeira maciça da classe C18 e o vigamento 

em madeira maciça classe C24, os valores característicos destas duas madeiras são dados no quadro 4.1. 

O soalho tem uma espessura de 25 mm, as vigas uma secção de 100 mm x 200 mm, espaçadas de 450 

mm. Como todos os pavimentos do edifício são muito semelhantes e necessitam da mesma resistência 
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ao fogo (REI60), apenas se irá estudar um. Apresenta-se na Figura 4.33 um corte representativo do 

pavimento. 

 

Figura 4.33 - Corte representativo do pavimento. 

Para a viga constituinte do pavimento obteve-se os seguintes valores atuantes: 

 

Tensão atuante: 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,70 (Quadro 3.25) 

 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1  

 𝑘ℎ = 1  

 𝑘𝑠𝑦𝑠 = 1  

 𝑓𝑚,𝑘 = 24 𝑁/𝑚𝑚2 (Quadro 4.1) 

 𝛾𝑀 = 1,3 (Quadro 3.23) 

 𝑓𝑚,𝑑 = 12,92 𝑀𝑃𝑎  

Momento atuante: 𝐼𝑦 = 6,67×10−5𝑚4  

 𝑧 = 0,1 𝑚 

Distância do eixo neutro a 

fibra mais comprimida ou 

mais tracionada 

 𝑀𝐸𝑑 = 8,61 𝑘𝑁𝑚  

Momento atuante ao fogo: 𝜂𝑓𝑖 = 0,70  

 𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 6,03 𝑘𝑁𝑚 (Equação 3.6) 

 

É necessário determinar o momento resistente da viga para que se verifique a condição imposta pela 

equação 3.5, ou seja, o momento atuante na estrutura deverá ser inferior ao momento resistente da 

mesma. Desta forma, é necessário determinar o momento resistente. Então para o pavimento da figura 

4.32 obteve-se os seguintes valores: 

 

Carbonização efetiva: 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 48 𝑚𝑚 (Equação 3.11) 

 𝑑𝑒𝑓 = 55 𝑚𝑚 (Equação 3.28) 

Módulo de flexão efetivo: 𝑊𝑒𝑓 = −35041 𝑚𝑚3  
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Como o módulo de secção para a viga deste pavimento é um valor negativo, este pavimento não tem 

resistência ao fogo necessária, uma vez que arde completamente. Deste modo, conclui-se que é 

necessário proteger a viga.  

Através de um processo interativo espera-se chegar a uma solução válida que respeite os requisitos 

mínimos de resistência ao fogo, estanquidade e isolamento e das ligações.  

O método simplificado escolhido para a redução das propriedades mecânicas de forma a se proceder a 

determinação da resistência ao fogo é o método da redução da secção transversal (3.3.3). 

 

4.5.2.2. Solução 1 

Numa primeira instância optou-se pela colocação de um painel de gesso do tipo A com 15 mm de 

espessura, de modo que a viga fique protegida.  O esquema representativo desta solução (solução 1) é 

apresentado na Figura 4.34. 

 

Figura 4.34 - Esquema representativo da solução 1. 

Para esta solução obtém-se os seguintes resultados: 

 

Tempo de falha do painel: 𝑡𝑓 = 30 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.62) 

Carbonização efetiva: 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 24 𝑚𝑚 (Equação 3.11) 

 𝑑𝑒𝑓 = 31 𝑚𝑚 (Equação 3.28) 

Módulo de flexão efetivo: 𝑊𝑒𝑓 = 180886𝑚𝑚3  

Momento resistente ao fogo: 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 = 5,42 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 

  6,03 𝑘𝑁𝑚 ≥ 5, 42 𝑘𝑁𝑚          Não verifica 

 

Uma vez que a solução 1 não respeita a condição exigida em relação a resistência ao fogo necessária. 

Deste modo, é necessário implementar outra solução. 

 

4.5.2.3. Solução 2 

Nesta solução optou-se pela proteção da viga através de duas camadas adjacentes com isolamento. A 

camada interna é realizada em OSB com uma espessura de 12 mm, enquanto a camada externa é um 



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

   133 

painel de gesso do tipo A com 15 mm de espessura. O isolamento é realizado em lã de rocha com 60 

mm de espessura (ρ = 30 kg/m3). Representa-se na Figura 4.35 um esquema da solução 2. 

 

 

Figura 4.35 - Esquema representativo da solução 2. 

Deste modo, para a solução 2 obteve-se os seguintes resultados: 

Tempo de proteção Gesso: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1 = 30 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,1 = 1,0  

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,1 = 1,0 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,1 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 30 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de proteção OSB: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 = 13,1 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,2 = 0,33 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 = 0,73 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,2 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 3,2 𝑚𝑖𝑛  

Tempo de isolamento: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 33,2 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.31) 

Taxa de carbonização: 𝛽0 = 0,65 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.3) 

 𝑘𝑠 = 1 (Equação 3.45) 

 𝑘𝑛 = 1,5  

 𝑘3 = 2,2 (Equação 3.49) 

 𝛽𝑛 = 2,145 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.44) 

Carbonização efetiva: 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 57,35 𝑚𝑚 (Equação 3.50) 

 𝑑0 = 33,55 𝑚𝑚 (Equação 3.56) 

 𝑑𝑒𝑓 = 90,85 𝑚𝑚  (Equação 3.55) 

Módulo de flexão efetivo: 𝑊𝑒𝑓 = 198562 𝑚𝑚3  
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Momento resistente ao fogo: 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 = 5,98 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 

  6,03 𝑘𝑁𝑚 ≥ 5,98 𝑘𝑁𝑚          Não verifica 

 

A solução 2 assim como a solução 1 não respeita a condição necessária em relação a resistência ao fogo. 

É necessário encontrar outra solução. 

 

4.5.2.4. Solução 3 

A solução 3 é composta por dois painéis de gesso do tipo A, cada placa tem uma espessura de 15 mm. 

O isolamento é realizado em lã de rocha com 60 mm de espessura (ρ = 30 kg/m3). Representa-se na 

Figura 4.36 um esquema da solução 3. 

 

Figura 4.36 - Esquema representativo da solução 3. 

Para esta solução obtém-se os seguintes resultados: 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 15 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1 = 30 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,1 = 1,0  

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,1 = 1,0 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,1 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 30 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 15 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 = 30 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 = 0,75 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,2 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 11,25 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de isolamento: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 41,25 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.31) 

Taxa de carbonização: 𝛽0 = 0,65 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.3) 
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 𝑘𝑠 = 1 (Equação 3.45) 

 𝑘𝑛 = 1,5  

 𝑘3 = 2,48 (Equação 3.49) 

 𝛽𝑛 = 2,42 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.44) 

Carbonização efetiva: 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 45,37 𝑚𝑚 (Equação 3.50) 

 𝑑0 = 33,55 𝑚𝑚 (Equação 3.56) 

 𝑑𝑒𝑓 = 78,87 𝑚𝑚 (Equação 3.55) 

Módulo de flexão efetivo: 𝑊𝑒𝑓 = 244541 𝑚𝑚3  

Momento resistente ao fogo: 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 = 7,33 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 

  6,03 𝑘𝑁𝑚 ≤ 7,33 𝑘𝑁𝑚          Verifica 

 

Uma vez que solução 3 apresentada verifica a resistência necessária ao fogo do pavimento, é necessário 

verificar agora se esta solução verifica a função de separação necessária, ou seja, se o tempo de 

isolamento proporcionado por esta solução é superior ao tempo de isolamento requerido pela legislação, 

60 minutos. 

Da análise da estanquidade e isolamento obteve-se os seguintes resultados: 

 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 15 mm): 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 30 𝑚𝑖𝑛 
(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 15 mm): 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 11,25 𝑚𝑖𝑛 
(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 3 

(Lã de rocha 60 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3 = 20,6 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,3 = 0,35 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,3 = 1,0 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,3 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 = 7,2 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de isolamento camada 4 

(Soalho): 
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4 = 25,9 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,4 = 0,36 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑗0,4 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑖𝑛𝑠,4 = 9,3 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.43) 

Tempo de isolamento Total: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 57,75 𝑚𝑖𝑛  

 𝑡𝑖𝑛𝑠 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞  

  57,75 min ≤ 60 𝑚𝑖𝑛 Não verifica 
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Apesar da solução 3 verificar o critério da resistência, esta solução não verifica o critério da estanquidade 

e isolamento, logo é uma solução não válida. 

 

4.5.2.5. Solução 4 

Uma vez que a solução 3 não cumpre o requisito de estanquidade e isolamento por um curto intervalo 

de tempo, mas que pode ser crucial ao bom desempenho do pavimento, apresenta-se uma solução 4 que 

é constituída por duas placas de gesso, sendo a externa de 18mm e a interna de 15mm. O isolamento, 

como nas outras soluções, é realizado em lã de rocha com 60 mm de espessura (ρ = 30 kg/m3). 

Representa-se na Figura 4.37 representa um esquema da solução 4. 

 

Figura 4.37 - Esquema representativo da solução 4. 

Para o cálculo da resistência desta solução obteve-se os seguintes resultados: 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 18 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,1 = 1,0  

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,1 = 1,0 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,1 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 15 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 = 30 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,2 = 0,44 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 = 0,75 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,2 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 9,9 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de isolamento: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 47,2 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.31) 

Taxa de carbonização: 𝛽0 = 0,65 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.3) 

 𝑘𝑠 = 1 (Equação 3.45) 

 𝑘𝑛 = 1,5  

 𝑘3 = 2,7 (Equação 3.49) 

 𝛽𝑛 = 2,63 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.44) 
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Carbonização efetiva: 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 33,7 𝑚𝑚 (Equação 3.50) 

 𝑑0 = 33,55 𝑚𝑚 (Equação 3.56) 

 𝑑𝑒𝑓 = 67,2 𝑚𝑚 (Equação 3.55) 

Módulo de flexão efetivo: 𝑊𝑒𝑓 = 293930 𝑚𝑚3  

Momento resistente ao fogo: 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 = 7,82 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 

  6,03 𝑘𝑁𝑚 ≤ 7,82 𝑘𝑁𝑚          Verifica 

 

A solução 4 apresentada cumpre naturalmente a resistência necessária ao fogo do pavimento, sendo 

necessário, no entanto confirmar se esta solução verifica a função de separação necessária, 60 minutos. 

Da análise da estanquidade e isolamento obteve-se os seguintes resultados: 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 18 mm): 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 
(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 15 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 9,9 𝑚𝑖𝑛 

(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 3 

(Lã de rocha 60 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3 = 20,6 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,3 = 0,33 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,3 = 1,0 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,3 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 = 6,8 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de isolamento camada 4 

(Soalho): 
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4 = 25,9 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,4 = 0,34 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑗0,4 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑖𝑛𝑠,4 = 8,8 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.43) 

Tempo de isolamento Total: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 62,8 𝑚𝑖𝑛  

 𝑡𝑖𝑛𝑠 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞  

  62,8 min ≥ 60 𝑚𝑖𝑛  Verifica 

 

Como a solução 4 verifica as condições de estanquidade e isolamento numa situação sem qualquer junta 

no soalho, no entanto poderá não verificar numa situação real com uma junta. Tem de se verificar para 

o caso mais condicionante de uma junta, para um coeficiente mínimo dos coeficientes de juntas dado 

pelo Quadro 3.15, de forma a minimizar o tempo de isolamento do soalho. Este tipo de junta está 

representada na Figura 4.38 e o coeficiente de junta é 0,3. 
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Para esta verificação obtém-se os seguintes resultados: 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 18 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 

(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 15 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 9,9 𝑚𝑖𝑛 

(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 3 

(Lã de rocha 60 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 = 6,8 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de isolamento camada 4 

(Soalho): 
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4 = 25,9 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,4 = 0,34 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑗0,4 = 0.3 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑖𝑛𝑠,4 = 2,64 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.43) 

Tempo de isolamento Total: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 56,6 𝑚𝑖𝑛  

 𝑡𝑖𝑛𝑠 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞  

  56,6 min ≤ 60 𝑚𝑖𝑛  Não verifica 

 

Uma vez que esta solução não verifica a função de separação para o caminho de transferência de calor 

mais desfavorável, é necessário determinar outra solução. 

 

4.5.2.6. Solução 5 

Apresenta-se a solução 5 que é constituída por duas placas de gesso, sendo a externa de 18mm e a interna 

de 15mm. O isolamento como nas outras soluções é realizado em lã de rocha com 80 mm de espessura 

(ρ = 30 kg/m3). Apresenta-se na Figura 4.39 um esquema representativo da solução 5. 

Figura 4.38 - Junta condicionante. 
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Figura 4.39 - Esquema representativo da solução 5. 

Da mesma forma que nas soluções anteriores, vai-se começar por analisar a resistência ao fogo desta 

solução, mas pode-se afirmar, à priori, que esta solução verifica o requisito de resistência ao fogo, uma 

vez que a carbonização das vigas começa no instante correspondente a falha do revestimento, de acordo 

com o método da adição de componentes. Assim sendo, para esta solução obteve-se os seguintes 

resultados: 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 18 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 15 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 9,9 𝑚𝑖𝑛 

(Equação 3.42) 

Tempo de isolamento: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 47,2 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.31) 

Taxa de carbonização: 𝛽𝑛 = 2,63 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.44) 

Carbonização efetiva: 𝑑𝑒𝑓 = 67,2 𝑚𝑚 (Equação 3.55) 

Módulo de flexão efetivo: 𝑊𝑒𝑓 = 293930 𝑚𝑚3  

Momento resistente ao fogo: 𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 7,82 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 

  6,03 𝑘𝑁𝑚 ≤ 7,82 𝑘𝑁𝑚          Verifica 

 

Como já se tinha afirmado, esta solução cumpre as exigências de resistência, a única diferença em 

relação a solução 4 é a espessura do isolamento térmico de lã de rocha que para a resistência mecânica 

ao fogo em nada contribuí. 

Vai-se então verificar se esta solução cumpre os requisitos necessários para a estanquidade e isolamento 

de 60 min. Mas nesta solução somente se verificar-se-á para o caminho de transferência do fluxo de 

calor mais desfavorável, neste caso será com a mesma junta no soalho apresentada na Figura 4.34 que 

possui um coeficiente de junta de 0,3. 

 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 18 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 

(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 15 mm): 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 9,9 𝑚𝑖𝑛 
(Equação 3.42) 
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Tempo de proteção da camada 3 

(Lã de rocha 80 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3 = 27,7 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,3 = 0,38 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,3 = 1,0 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,3 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 = 10,53 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de isolamento camada 4 

(Soalho): 
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4 = 25,9 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,4 = 0,33 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑗0,4 = 0,3 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑖𝑛𝑠,4 = 2,56 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.43) 

Tempo de isolamento Total: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 60,29 𝑚𝑖𝑛  

 𝑡𝑖𝑛𝑠 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞  

  60,29 min ≥ 60 𝑚𝑖𝑛  Verifica 

 

Uma vez que esta solução verifica as condições impostas de estanquidade e isolamento, é necessário 

então verificar se esta solução verifica as condições de ligação, por outras palavras, se não existe falha 

prematura dos perfis metálicos utilizados para fixar os painéis de gesso a viga de madeira. Apresenta-se 

na Figura 4.40 um corte esquemático das ligações. 

 

Figura 4.40 - Esquema representativo da ligação dos painéis a viga 

Para a realização destas ligações utilizou-se perfis metálicos ómega de 82 mm x 16 mm, com uma 

espessura de 0,55 mm. Os perfis metálicos são fixos às vigas utilizando parafusos com as dimensões 3,9 

mm x 55 mm. Para a verificação da ligação obteve-se os seguintes resultados: 

Tempo de falha do perfil 

Ómega: 
𝑡𝑓 = 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 47,2 𝑚𝑖𝑛 

 

 𝑙𝑓 = 55 𝑚𝑚  

 𝑙𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 10 𝑚𝑚  

 𝑡𝑠 = 0,55 𝑚𝑚  

 𝛽0 = 0,65 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.3) 

 𝑘𝑠 = 1 (Equação 3.45) 
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 𝑘𝑛 = 1,5  

 𝑘3 = 2,7  

 𝑡𝑠𝑓 = 64,1 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.54) 

 𝑡𝑠𝑓 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞  

 64,1 min ≥ 60 𝑚𝑖𝑛 Verifica 

 

Esta solução garante os três parâmetros necessários, resistência, estanquidade e isolamento e as ligações. 

 

4.5.2.7. Solução 6 

Por uma questão de logística, para uma maior facilidade de encomenda do material para a obra, será 

mais simples utilizar duas placas de gesso com a mesma espessura. Apresenta-se uma solução 6 

composta por dois painéis de gesso do tipo A, com uma espessura de 18 mm cada. O isolamento é 

realizado em lã de rocha com 80 mm de espessura (ρ = 30 kg/m3). Sabe-se, à priori, que esta solução irá 

satisfazer todos os exigências necessárias, mas mesmo assim, apresenta-se os valores obtidos, por esta 

solução. Representa-se na Figura 4.41 um esquema da solução 6. 

 

Figura 4.41 - Esquema representativo da solução 6. 

Da mesma forma que para as soluções anteriores, começa-se por analisar se a solução proposta cumpre 

as exigências relativas a resistência ao fogo. Para esta solução obtém-se os seguintes resultados: 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 18 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,1 = 1,0  

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,1 = 1,0 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,1 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 18 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 = 0,77 (Quadro 3.13) 
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 𝑘𝑗0,2 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 14,36 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de isolamento: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 51,66 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.31) 

Taxa de carbonização: 𝛽0 = 0,65 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.3) 

 𝑘𝑠 = 1 (Equação 3.45) 

 𝑘𝑛 = 1,5  

 𝑘3 = 2,86 (Equação 3.49) 

 𝛽𝑛 = 2,79 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.44) 

Carbonização efetiva: 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 23,27 𝑚𝑚 (Equação 3.50) 

 𝑑0 = 33,55 𝑚𝑚 (Equação 3.56) 

 𝑑𝑒𝑓 = 56,77 𝑚𝑚 (Equação 3.55) 

Módulo de flexão efetivo: 𝑊𝑒𝑓 = 341913 𝑚𝑚3  

Momento resistente ao fogo: 𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 10,25 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 

  6,03 𝑘𝑁𝑚 ≤ 10,25 𝑘𝑁𝑚          Verifica 

 

Como esta solução verifica os requisitos necessários de resistência ao fogo, tem-se de se verificar se esta 

solução verifica também as condições impostas para a estanquidade e isolamento. Da mesma forma que 

se fez na solução 5, apenas vai-se verificar a estanquidade para o caso mais desfavorável, o da junta no 

soalho coma configuração representada na figura 4.34, com um coeficiente de junta de 0,3. Desta forma, 

para a solução 6 obtém-se os seguintes resultados relativos à estanquidade e isolamento: 

 

Tempo de proteção da camada 1 

(Gesso Tipo A 18 mm): 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 37,3 𝑚𝑖𝑛 
(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 2 

(Gesso Tipo A 15 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 14,36𝑚𝑖𝑛 

(Equação 3.42) 

Tempo de proteção da camada 3 

(Lã de rocha 80 mm): 
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3 = 27,7 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,3 = 0,36 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,3 = 1,0 (Quadro 3.13) 

 𝑘𝑗0,3 = 1,0 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 = 9,97 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.42) 

Tempo de isolamento camada 4 

(Soalho): 
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,4 = 25,9 𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.11) 

 𝑘𝑝𝑜𝑠.𝑒𝑥𝑝,4 = 0,32 (Quadro 3.12) 

 𝑘𝑗0,4 = 0,3 (Quadro 3.15) 

 𝑡𝑖𝑛𝑠,4 = 2,49 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.43) 
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Tempo de isolamento Total: 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 64,12𝑚𝑖𝑛  

 𝑡𝑖𝑛𝑠 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞  

  64,12 𝑚𝑖𝑛 ≥ 60 𝑚𝑖𝑛  Verifica 

 

Esta solução verifica as condições impostas de estanquidade e isolamento. Deste modo, para que esta 

seja uma solução válida tem de se analisar se esta solução verifica as condições de ligação, por outras 

palavras, se não existe falha prematura dos perfis metálicos de utilizados para fixar os painéis de gesso 

a viga de madeira. Representa-se na Figura 4.42 um corte esquemático das ligações. 

 

Figura 4.42 - Esquema representativo da ligação dos painéis a viga 

Para a realização destas ligações utilizou-se perfis metálicos ómega de 82 mm x 16 mm, com uma 

espessura de 0,55 mm. Os perfis metálicos são fixos às vigas utilizando parafusos com as dimensões 3,9 

mm x 55 mm. Para a verificação da ligação obteve-se os seguintes resultados: 

 

Tempo de falha do perfil 

Ómega: 
𝑡𝑓 = 𝑡𝑖𝑛𝑠 = 51,66 𝑚𝑖𝑛 

 

 𝑙𝑓 = 55 𝑚𝑚  

 𝑙𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 10 𝑚𝑚  

 𝑡𝑠 = 0,55 𝑚𝑚  

 𝛽0 = 0,65 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Quadro 3.3) 

 𝑘𝑠 = 1 (Equação 3.45) 

 𝑘𝑛 = 1,5  

 𝑘3 = 2,86  

 𝑡𝑠𝑓 = 67,6 𝑚𝑖𝑛 (Equação 3.54) 

 𝑡𝑠𝑓 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞  

 67,6 min ≥ 60 𝑚𝑖𝑛 Verifica 

 

Como era de se prever, esta solução 6, tal como a solução 5, garante os três parâmetros necessários, 

resistência, estanquidade e isolamento e as ligações.  
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4.5.2.8. Avaliação das Soluções 

As soluções 1, 2, 3 e 4 não cumprem os requisitos necessários. As duas primeiras soluções falham na 

resistência ao fogo, e apesar das soluções 3 e 4 respeitarem esta exigência, não cumprem as condições 

impostas de estanquidade e isolamento.  

As soluções 5 e 6 respeitam todos os parâmetros necessários impostos pelo regulamento jurídico e 

regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios. Estas verificam a resistência, 

estanquidade e isolamento assim como as ligações dos painéis à viga de madeira, garantindo assim que 

não existe falha prematura dos perfis metálicos de ligação.  

Comprando somente as soluções que são válidas, ou seja, que asseguram as exigências pretendidas para 

este pavimento, conclui-se que a solução 6 é uma solução mais benéfica uma vez que se tem uma maior 

margem no tempo necessário de estanquidade e isolamento.   
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CONCLUSÃO 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A escolha deste tema prendeu-se com a necessidade, cada vez mais urgente, da realização de 

intervenções de reabilitação do edificado dos centros urbanos antigos, em particular na cidade do Porto. 

Uma vez que a legislação de SCIE em vigor é de mais fácil aplicação para edifícios novos, mas revela 

algumas dificuldades de cumprimento das suas exigências ao nível da reabilitação, era importante 

efetuar uma reflexão sobre os seus pontos críticos.  

Este tema é de facto muito vasto. São imensos os aspetos construtivos que giram em torno desta temática 

podendo, a título de exemplo, destacar-se a constituição dos diversos elementos construtivos, as 

soluções construtivas, as ligações (entre elementos, entre componentes, etc.), entre muitas mais 

considerações possíveis. Na impossibilidade de abranger todos esses aspetos, optou-se por sintetizar a 

informação, salientando apenas o que seria essencial para uma mais fácil compreensão dos conceitos 

explorados. Existe, porém, a plena consciência de que (concretamente ao capítulo 4) a abordagem 

poderia ter ido ao um nível de detalhe mais profundo e que tal seria uma mais-valia para esta dissertação. 

Realizando uma retrospetiva ao trabalho desenvolvido, considera-se que a mensagem principal que 

resumidamente se foca na ideia: reabilitar um edifício não é construir um edifício novo, mas sim, 

um modo de o (re)construir de modo a cumprir as exigências normativas nem sempre é uma tarefa fácil, 

e espera-se que tenha sido efetivamente transmitida ao leitor. A reabilitação é um processo complexo 

que requer um reconhecimento prévio da construção para que se identifiquem e analisem ao detalhe as 

condicionantes da mesma, além de se propor as soluções mais vantajosas para o edifício a reabilitar de 

modo a que cumpra as condições impostas pela legislação. 

Considera-se, a respeito do caso estudado, que faria todo o sentido que fossem efetuadas 

verificações de segurança dos elementos estruturais de acordo com EC5 1-1 [21], pelo menos a título 

exemplificativo, de modo a assegurar uma maior facilidade de aplicação e verificação da segurança em 

caso de um possível incêndio dos elementos estruturais pelo EC5 1-2 [1]. 

 

5.2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

O caso estudado possibilitou o registo de diversas conclusões genéricas sobre os cuidados a assegurar 

quando se pretende avaliar a resistência mecânica ao fogo de estruturas de madeira existente em edifícios 

antigos. Nessa medida, apresentam-se de seguidas as principais contribuições que esta dissertação 

permitiu deduzir e que, de certa forma, se espera virem auxiliar os técnicos envolvidos no estudo deste 

tipo de estruturas e efetuar esse trabalho. 

De uma forma mais específica, as principais conclusões desta dissertação são, então, as seguintes: 

• É necessário proteger os elementos estruturais. A formação de uma camada de carbonização 

proporciona uma proteção eficaz contra o fluxo de calor, especialmente em grandes secções 

transversais. Se for incorporada uma proteção adicional (como placas de gesso, painéis à base 

de madeira, entre outros), o início da carbonização é adiado, e quando não existe falha da 
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proteção, ou seja, quando a proteção permanece no local após o início do incêndio a sua taxa de 

carbonização é mais baixa em comparação com uma secção inicialmente desprotegida; 

• A camada de proteção mais resistente deverá estar na parte externa exposta ao fogo. A 

contribuição da camada interna é reduzida, uma vez que depois da falha da camada externa, a 

camada interna já se encontra pré-aquecida e parcialmente calcinada e está exposta a uma 

temperatura mais elevada. Dependendo do tipo de proteção utilizada, a camada interna poderá 

contribuir entre 50% a 80% da sua espessura para o efeito de proteção; 

• Quanto o maior número de camadas, maior é o tempo de isolamento e proteção do elemento de 

madeira. O tempo de isolamento e proteção depende do comportamento das camadas e da sua 

configuração. Deste modo, a resistência total ao fogo é dada como a soma das contribuições das 

diferentes camadas (revestimentos, cavidades vazias, isolamentos) expressa indiretamente 

através do tempo de isolamento e proteção, considerando diferentes caminhos de transferência 

do fluxo de calor e de acordo com a sua função e interação com os materiais que suportam ou 

precedem essa camada; 

• Em relação as ligações, o EC5 1-2[1] apresenta algumas limitações, sendo pouco específico e 

em alguns casos muito vagos. Os métodos apresentados não traduzem o comportamento real 

dos ligadores metálicos em situação de incêndio, optando somente por garantir maiores 

espaçamentos ou maior número de ligadores, evitando assim a análise concreta dos ligadores ao 

fogo. 

Como já foi referido, nem sempre é fácil a aplicação da legislação à uma reabilitação na maioria das 

vezes por se tratar de uma intervenção bastante intrusiva, devido a este motivo acaba-se por recorrer ao 

uso de vernizes e tintas intumescente de forma a diminuir a reação ao fogo. Outra forma de combater 

essas dificuldades é a utilização de meios de primeira intervenção, ou seja, segurança ativa. 

 

5.3. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Como reflexão final, e aproveitando para realçar o interesse desta problemática para desenvolvimento 

futuros, sugere-se a criação sugere-se a criação de um diploma específico ou da reformulação do atual, 

suprimindo as dificuldades de aplicação a edifícios existentes, seria um passo importante para a melhoria 

das condições de SCI do edificado dos centros históricos. Assim, é essencial a continuidade de 

investigações e publicações neste âmbito, aumentando a informação existente, solidamente 

fundamentada. 

Considera-se relevante a verificação da resistência ao fogo dos elementos estudados recorrendo a 

programas de cálculo avançado utilizando programas de elementos finitos para esse mesmo fim. Assim 

como a realização de ensaios experimentais das soluções válidas apresentadas, e através desses testes 

determinar a real resistência ao fogo de cada pavimento apresentado. 

Ao comprovar-se em obra que a estrutura da caixa de escadas é realizada em paredes de tabique 

estrutural, considera-se importante a verificação da resistência ao fogo desses elementos, por métodos 

de cálculo simplificados apresentados nesta dissertação. Assim como, com métodos de cálculo 

avançados, recorrendo a simulações numéricas de programas de elementos finitos.  

Utilização de métodos de cálculo avançado, recorrendo a programas de elementos finitos para a 

determinação da capacidade de carga e servir como base de estudo das ligações em situação normal e 

de incêndio.  
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Anexo A. DADOS FORNECIDOS PELA SRU PORTO 

 

Figura A.1 – Auto de Vistoria 1/5 



Resistência ao Fogo de Elementos de Madeira pelo Eurocódigo 5 – Estudo de Caso na Reabilitação de Edifícios Antigos 

 

154  

 

Figura A.2 – Auto de Vistoria 2/5 
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Figura A.3 - Auto de Vistoria 3/5 
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Figura A.4 - Auto de Vistoria 4/5 
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Figura A.5 - Auto de Vistoria 5/5 
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Figura A.6 – Ficha da Parcela 
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Figura A.7 – Fotos Fornecidas 
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Anexo B. PLANTAS ESTRUTURAIS 

 

Figura B.1 – Planta Estrutural Piso 1 
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Figura B.2 – Planta Estrutural Piso 2 
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Figura B.3 – Planta Estrutural Piso 3. 
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Anexo C. PLANTAS DE INCÊNDIO (RESISTÊNCIAS) 

 

Figura C.1 – Planta de Incendio da Cave. 
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Figura C.2 – Planta de incêndio do Rés-do-chão. 
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Figura C.3 – Planta de incêndio do piso 1.  
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Figura C.4 - Planta de incêndio do piso 2.  
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Figura C.5 - Planta de incêndio do piso 3.  
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Figura C.6 - Planta de incêndio da mezzanine. 
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Figura C.7 - Planta de incêndio da cobertura. 
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Anexo D. REGISTO FOTOGRÁFICO DO ESTADO ATUAL DO EDIFÍCIO 

 

Figura D.1 - Fachada frontal (Fonte própria). 
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Figura D.2 - Janelas da fachada frontal (Fonte própria). 

 

 

Figura D.3 - Parede de empena (Fonte própria). 
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Figura D.4 - Parede de empena (Fonte própria) 
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Figura D.5 - Fachada Tardoz (Fonte: SRU Porto). 


