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Vida Académica

Muito útil para o desenvolvi-
mento de produtos da cons-
trução, o Laboratório de Estru-
turas e Resistência ao Fogo
(LERF) da Universidade de
Aveiro (UA) já realizou mais de
50 ensaios, vários pareceres,

teses de mestrado e de douto-
ramento. Testes ao isolamento
térmico e à estanquidade ao
fogo em portas, paredes e ou-
tros elementos de comparti-
mentação têm vindo a reali-
zar-se desde 2008 no LERF, la-

boratório único a nível nacio-
nal.

Ensaios de resistência ao
fogo de elementos de compar-
timentação, como portas e ele-
mentos de fecho, paredes ou
portas de acesso a elevadores,

para empresas de dimensão
nacional e internacional, bem
como vários estudos de verifi-
cação da resistência ao fogo de
elementos estruturais, foram
realizados no LERF.

Dado que só existem labo-
ratórios acreditados para este
fim no estrangeiro, os clientes
com fábricas em Portugal po-
dem ajustar as características
dos produtos ainda em terri-
tório nacional com ajuda dos
ensaios normalizados. Quando
se deslocam ao estrangeiro, os
fabricantes sabem que os pro-
dutos já vão com as caracte-
rísticas exigidas para essa cer-
tificação.

Outra área de intervenção do
LERF está relacionada com o
estudo das necessidades de
protecção passiva contra in-
cêndio de estruturas metálicas
tendo em vista a garantia das
suas resistências ao fogo.

A investigação e o apoio a
trabalhos académicos são
também vertentes da activi-
dade do LERF. Recentemente,
terminou o projecto europeu
de três anos FIDESC4, que en-
volveu, para além de investi-
gadores da UA, investigadores
das universidades de Liége e
Praga, o Centre Tecnique et In-
dustriel de la Construction Me-
talique e as empresas Desmo,
da República Checa, e Linbab,
do Luxemburgo. 

O LERF foi instalado no âm-
bito do Programa Nacional de
Reequipamento Científico, fi-
nanciado pela Fundação para

a Ciência e a Tecnologia, no do-
mínio da Investigação Experi-
mental em Segurança contra
Incêndio em Edifícios, envol-
vendo o Instituto Superior Téc-
nico, a Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade
de Coimbra, a Universidade de
Aveiro e a Faculdade de Enge-
nharia da Universidade do
Porto, o qual obteve um finan-
ciamento global de 700 mil eu-
ros, dos quais 300 mil euros
para a UA. Começou a funcio-
nar em 2008. |

Universidade de Aveiro Laboratório de Estruturas e Resistência ao Fogo
existe desde 2008 e já conta com muito trabalho feito

D.R.

LERF foi instalado no âmbito do Programa Nacional de Reequipamento Científico

Segundo a
Universidade de
Aveiro, o LERF é
um laboratório único
a nível nacional

Laboratório ajuda a criar
produtos da construção

Números

2008
Ano em que o laboratório
começou a funcionar.

50
Número de ensaios já
realizados no equipamento.

700
Mil euros
de financiamento.

Custos
impedem
acreditação
O LERF ainda não é um
laboratório acreditado,
porque os custos associa-
dos a esse processo são
incomportáveis nesta
fase de diminuição do
ritmo de construção, jus-
tifica Paulo Vila Real, o di-
rector.
No laboratório são reali-
zados ensaios, elaboram-
se pareceres e faz-se in-
vestigação científica. Este
espaço da UA está equi-
pado com um forno verti-
cal capaz de realizar en-
saios normalizados de re-
sistência ao fogo de ele-
mentos e produtos de
construção de acordo
com a regulamentação
europeia. |
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Estrutura única a nível nacional para a realização de ensaios de resistência ao fogo
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 Muito útil para o desenvolvimento de produtos da construção, o Laboratório de Estruturas e
Resistência ao Fogo (LERF) da Universidade de Aveiro (UA) já realizou mais de 50 ensaios, vários
pareceres, teses de mestrado e de doutoramento. Testes ao isolamento térmico e à estanquidade ao
fogo em portas, paredes e outros elementos de compartimentação têm vindo a realizar-se, desde
2008, no LERF, laboratório único a nível nacional.
 
 Ensaios de resistência ao fogo de elementos de compartimentação, como portas e elementos de
fecho, paredes ou portas de acesso a elevadores, para empresas de dimensão nacional e
internacional, bem como vários estudos de verificação da resistência ao fogo de elementos estruturais,
foram realizados no LERF. Embora ainda não seja um laboratório acreditado, porque os custos
associados a esse processo são incomportáveis nesta fase de diminuição do ritmo de construção,
justifica Paulo Vila Real, o seu diretor, o LERF tem sido útil no desenvolvimento de produtos da
construção. Dado que só existem laboratórios acreditados para este fim no estrangeiro, os clientes
com fábricas em Portugal podem ajustar as características dos produtos ainda em território nacional
com ajuda dos ensaios normalizados. Quando se deslocam ao estrangeiro para adquirir a marcação
CE, os fabricantes sabem que os produtos já vão com as características exigidas para essa
certificação.
 
 Outra área de intervenção do LERF está relacionada com o estudo das necessidades de proteção
passiva contra incêndio de estruturas metálicas tendo em vista a garantia das suas resistências ao
fogo. Em certas situações, conseguem-se "poupanças consideráveis nas quantidades necessárias dos
materiais de proteção", afirma Paulo Vila Real, salientando que, normalmente, cerca de 20 por cento
dos custos da estrutura metálica corresponde á proteção térmica, pelo que "se justifica a realização de
estudos de comportamento ao fogo das estruturas, como aqueles que o LERF realiza".
 
 Isolamento e estanquidade
 
 O Laboratório está equipado com um forno vertical com 3,10 m x 3,10 m de abertura livre, capaz de
realizar ensaios normalizados de resistência ao fogo de elementos e produtos de construção de acordo
com a regulamentação Europeia. Em concreto, este laboratório da UA avalia as características de
isolamento térmico (critério I) de elementos de construção (portas, paredes, etc.), ou seja, a sua
resistência à transmissão de calor para o exterior e a estanquidade às chamas e gases quentes
(critério E).
 
 Não são apenas realizados ensaios neste laboratório. Também se elaboram pareceres no domínio da
verificação de resistência ao fogo de estruturas através da modelação numérica e também se tem
desenvolvido software para verificação de resistência ao fogo de perfis metálicos. Os cálculos, através
da modelação numérica, permitem dimensionar as espessuras necessárias dos materiais de proteção
passiva contra incêndio, bem como analisar o comportamento ao fogo das estruturas. Parte da
atividade passa também pelo estudo da resistência mecânica dos materiais após incêndio, tirando
conclusões sobre a resistência residual dos materiais usados na construção após aquecimento.
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 Apoio a trabalhos académicos e à investigação
 
 A investigação e o apoio a trabalhos académicos são também vertentes da atividade do LERF.
Recentemente, terminou o projeto europeu de três anos FIDESC4 - Fire design of steel members with
welded or hot rolled class 4 - cross section ("Resistência ao fogo de perfis metálicos laminados a
quente ou soldados de secção transversal esbelta") que envolveu, para além de investigadores da UA,
investigadores das universidades de Liége e Praga, o Centre Tecnique et Industriel de la Construction
Metalique (CTICM, líder do projeto) e as empresas Desmo, da República Checa, e Linbab, do
Luxemburgo. No âmbito deste projeto foi enquadrada uma tese de doutoramento que foi concluída em
maio último. Também com o apoio do LERF se realizaram os ensaios para uma tese de doutoramento
sobre "Resistência ao fogo de paredes feitas de blocos de terra e papel kraft comprimidos" bem como
se fez investigação no domínio da resistência de ligações tradicionais de madeira ao fogo, do
comportamento do metacaulino sob ação do fogo, da resistência residual de vigas de betão armado
após incêndio ou ainda do comportamento de tintas intumescentes usadas na proteção de estruturas
metálicas.
 
 O LERF foi instalado no âmbito do Programa Nacional de Reequipamento Científico, financiado pela
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no domínio da Investigação Experimental em
Segurança contra Incêndio em Edifícios, envolvendo o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro e a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, o qual obteve um financiamento global de 700 mil euros, dos
quais 300 mil euros para a UA. Começou a funcionar em 2008.
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