
Legislação de Sprinklers em Alguns Países Europeus
Em vermelho, alternativas construtivas caso sejam instalados sprinklers 

Principais 
aeroportos 

protegidos por 
sprinklers? Locais de reunião de público Shopping centers Indústria Depósitos Hotéis Asilos Hospitais Escolas Escritórios

carga incêndio >15kWh/m2 e >400m2

carga incêndio >45kWh/m2 and <400m2

>3000m2 ou largura >40m e estrutura sem resistência ao fogo
subsolo >500m2 Reduzir 50% o vol. água combate manual

>3,600m2 (não inclui templos, redução de 60 minutes na Aumentar área compartimentação 3 a 10 >1,200m2

escolas e museus) resistência ao fogo de paredes vezes dependendo na resistencia ao fogo Altura de armazenamento > 7,5m
ou >22m de altura e tetos; não é necessário extração Aumentar área do 1o. Subsolo de carga incêndio >15kWh/m2 e >400m2

ou subterrâneo de fumaça; distância máxima 1,000m2 para 3,500m2; pisos inferiores de carga incêndio >45kWh/m2 e <400m2

a ser percorrida pode ser  500m2 para 1,750m2

 aumentada em 35 m Pode aumentar distância máxima a ser
percorrida: 15m se <5m altura; 20m se <10m de altura

Requer menos extração de fumaça
Depende da altura e mercadoria, >32m >32m >32m

mas em geral sprinklers >22m com redução da >22m com redução da >22m com redução da
exigidos se área >1800m2 resitência ao fogo resitência ao fogo resitência ao fogo

>3,500m2 >25,000m2 e < 350 MJ/m2

>2,500m2 se piso >10m >10,000m2 e > 350 MJ/m2

>5,000m2 e > 900 MJ/m2

>2,000m2 >2,000m2

>1,000 m2 sem extração >1,000 m2 sem extração >2,000m2 and >200MJ/m2 >2,000m2 e >200MJ/m2 >1,000m2 área de >1,000m2 área de
de fumaça de fumaça >5,000m2 other fire load >5,000m2 e carga incêndio adicional leitos em edificações leitos em edificações

vários pavimentos vários pavimentos
>3500m2 e carga incêndio >850 MJ/m2 >2000m2 e carga incêndio >850 MJ/m2 Exigido se pavimento Exigido se pavimento Exigido se pavimento

Compartimento >1500m2 Compartimentação máxima é ainda Compartimentação máxima é ainda superior superior superior
e carga incêndio >500 MJ/m2 reduzida se carga incêndio for maior ou reduzida se carga incêndio for maior ou >28m >28m >80m

Compartimento >2500m2 separação insuficiente entre edificações separação insuficiente entre edificações Aumento da distância Aumento da distância Aumento da distância 
Aumento da distância máxima a Área de compartimentação dobrada e máxima a ser percorrida em máxima a ser percorrida em máxima a ser percorrida em

ser percorrida em 25% resistência estrutural ao fogo reduzida 25% 25% 25%

>3,000m2 ou com restaurante
ou >10.000kg tinta >3000m2 e < 6000m2 >200m >200m

Aumento de área de armazenagem >6000m2 com avaliação de risco ou >480 MJ/m2 ou >480 MJ/m2

produtos perigosos de e aprovação das autoridades
1,000m3 to 2,000m3

Armazenamento ou vendas de Armazenamento de fogos de artifício
fogos de artifício >1000m2 compatimento resistente ao fogo >1000m2 compatimento resistente ao fogo

>1000m2 compartimento >10.000 kg produtos perigosos >10.000 kg produtos perigosos
 resistente ao fogo

>8,000m2

>13, 65m de altura

Arquivos >200m2 ou
>60kg/m2 de carga

incêndio

>28m de altura >28m de altura >9m de altura >28m de altura
>1.000 pessoas >1.000 pessoas >100 pessoas >1.000 pessoas

>15,000m2 >2 pavimentos >50 hóspedes
Se pavimento superior >30m Inglaterra e País de Gales, Duplicar área máxima por pavimento >20,000m2 ou >18m altura
com evacuação em estágios em compartimentos >2000m2 em edificações multi-pavimentos até Duplicar volume máximo Schools: Se pavimento superior

Área de compartimentos Sprinkler na área de armazenagem 14.000m2 se <18m altura por pavimento em edificações Escócia: todos Escócia: todos >30m com
duplicada a 4,000m2 ou separar da área de vendas 4,000m2 se >18m altura. de vários pavimentos, até País de Gales: todos País de Gales: todos evacuação em estágios

Resistência estrutural ao fogo Resistência estrutural ao fogo Em vez de resistência ao fogo 40,000m3 (<18m altura) Inglaterra, se >1 leito Inglaterra: muito comum, Reduzir resistência
reduzida em 30 min se altura <5m reduzida em 30 min se altura <5m para galerias com largura >10m 8,000m3 (>18m altura) por quarto após análise estrutural ao fogo em

ou 18m< altura <30m. ou 18m< altura <30m. Resistência estrutural ao fogo Resistência estrutural ao fogo substitui fechadores de risco 30 minutos
Escócia: Compartimento de Escócia: exigido em todos os reduzida em 30 min se altura <30m reduzida em 30 min se altura <30m de portas (5m< altura <30m).
entretenimento >2,000m2 shopping centres

Fonte: EFSN - European Fire Sprinkler Network - www.sprinklerworld.org

Código baseado em 
desempenho Código baseado em desempenhoSuécia Sim Código baseado em desempenho Código baseado em desempenho Código baseado em desempenho Código baseado em desempenho mas depósitos 

geralmente com sprinklers
Código baseado em desempenho 
mas muitos hotéis com sprinklers Todos os novos asilos Todos os novos 

hospitais

>22m ou >60m se todos os 
compartimentos <200m2 e 1m 

separações verticais externas entre 
janelas

Holanda Sim >70m de altura >70m de altura

Espanha Sim Aumento da distância máxima a ser 
percorrida em 25%

Aumento da distância 
máxima a ser 

percorrida em 25%

Aumento da distância máxima a 
ser percorrida em 25%

Não

Alternativa a alarme contra incêndio 
se compartimento >2,000m2

Compartimentos maiores

>3,500m2                  >2,500m2 se >10m>5,000m2 >3,500m2                  

>2,500m2 e >10m

Na Inglaterra deve 
considerar sprinklers

Se pavimento superior >30m, com 
evacuação em estágiosNão

Alemanha Sim

>22m ou >60m se todos os 
compartimentos <200m2 e possuem 
separações verticais externas de 1m 

entre janelas

Sim >1800m2 por papavimento >1,200m2 multi-pavimentos >800m2 a menos que carga incêndio extremamente baixa >800m2 a menos que carga incêndio 
extremamente baixa

Todos os novos 
hospitais

Não

Compartimentação ilimitada ou metade da resistência ao fogo 
e 25% de exaustão de fumaça

Compartimentação ilimitada ou metade da 
resistência ao fogo e 25% de exaustão de 

fumaça

Compartmento >1800m2Todos os novos hotéis

>30m>30mSe leitos > 13,65m>3 pavimentos

Subsolos com carga incêndio 
>30 kg/m2

Compartimentação ilimitada ou 
redução de 50% da resistência ao 
fogo + 25% exaustão de fumaça. 

Estrutura de madeira de 3 a 8 
pavimentos

Normalmente exigido em asilos 
novos e existentes, após 

análise de risco

Compartimentação ilimitada ou 
metade da resistência ao fogo e 25% 

de exaustão de fumaça

Todos os novos asilos

Reino Unido

Itália

Noruega

Não

>13,65mCinemas> 13,65m ou >1.000 pessoas >3,000m2 e >6m de altura e  >1,500 MJ/m2

>1.000 leitos

Portugal

Dinamarca

Finlândia

França

Sim

Bélgica

Hungria

NãoÁustria

Sim

Sim >2,000m2

Compartimentação ilimitada ou 
metade da resistência ao fogo e 25% 

de exaustão de fumaça

Compartimentação ilimitada ou metade 
da resistência ao fogo e 25% de 

exaustão de fumaça


