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RESUMO  

Todos os anos na época de verão as notícias mais mediáticas prendem-se com a ocorrência de incêndios 
florestais, no entanto, são os incêndios urbanos, que deflagram quase todos os dias, que contribuem para 
o aumento do número de vítimas e para os avultados prejuízos do património histórico.  

Estas numerosas ocorrências revelam a necessidade de avaliar e conhecer o Risco de Incêndio do meio 
urbano para que, nas situações em que este se evidencie inaceitável, sejam preconizadas possíveis 
intervenções com o intuito de aumentar os níveis de Segurança Contra Incêndio dos Edifícios. 

A presente dissertação pretende desta forma contribuir para a validação do modelo de avaliação de Risco 
de Incêndio, CHICHORRO (Cálculo Holístico do Risco de Incêndio da Construção e Habilitada 
Otimização da sua Redução com Obras) procedendo-se para isso a uma avaliação de doze edifícios das 
diferentes categorias de risco, localizados maioritariamente na cidade do Porto e no centro de 
Esposende, tendo existido ainda uma deslocação à zona industrial do Montijo. Inicialmente o estudo 
prendeu-se com o levantamento de dados e análise pormenorizada de todas as características dos 
edificados, para numa fase posterior aplicar a metodologia em causa para a obtenção do seu valor e 
respetiva classificação do Risco de Incêndio. A avaliação efetuou-se usando os dois métodos existentes 
no software CHICHORRO, tendo-se desde logo detetado algumas incompatibilidades na introdução de 
dados, quer pelo Método Simplificado (Painel 1), quer pelo Método Rigoroso (Painel 2). 

Finalmente, com base nos resultados obtidos, foi realizada um diagnóstico do método através da 
observação e comparação dos valores dos Fatores Globais e respetivos Fatores Parciais de incêndio 
provenientes das diferentes metodologias utilizadas. Uma vez que encontradas diferenças significativas 
nestes resultados, foi ainda identificado, no Excel correspondente à base de dados dos valores que são 
atribuídos pelo Método Simplificado, o caso tipo associado a cada utilização tipo. Chegou-se mesmo a 
recorrer ao cálculo, de forma analítica, de um conjunto de Fatores Globais e Parciais de incêndio  para 
que fosse possível identificar todos os erros de transição e falhas para justificar tais anomalias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Incêndio urbano, CHICHORRO, Análise de Risco, Edifícios existentes, Modelação 
numérica.  
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ABSTRACT  

Every year during summertime, the occurrence of forest fires breaks the news taking a huge media 
impact. However, are the urban fires that trigger almost every day that contribute to increase the number 
of victims and damage the historical buildings. 

These facts reveal the need to evaluate and know the Risk of Fire in urban areas, this way it will be 
possible to establish the prevention measures to be taken in order to improving the levels of safety 
against fire hazards in properties.  

This dissertation intends to contribute to the validation of the Risk of Fire assessment model, 
CHICHORRO, through an evaluation of twelve buildings of the different risk categories, located mainly 
in Oporto and in Esposende’s heart, there was still a visit to Montijo’s industrial area. Initially, the study 
involved the collection of data and detailed analysis of all the characteristics of the buildings, in order 
to apply the methodology in question to obtain the value and classification of the Risk of Fire. The 
evaluation was done using the two methods available on CHICHORRO software, being automatically 
detected some incompatibilities entering the data on both methods. 

Finally, based on the results obtained, a sensitivity analysis of the method was performed by observing 
and comparing the values of the Global Factors and their Partial Factors from the different 
methodologies used. Since we found significant differences in these results, it was also identified, on 
the Excel database where the values  assigned by the Simplified Method came from, the case associated 
to the type used. It was even calculated, analytically, a set of Global and Partial Fire Factors to be able 
to identify all transition errors and failures to justify such anomalies. 

 

KEYWORDS: Urban fires, CHICHORRO, Risk analysis, Buildings, Mathematical modeling . 
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𝐴𝐶𝐼 − Área do cenário de incêndio (m2)  

𝐴𝑉𝐸𝑁𝑇 − Área da claraboia (m2)  

𝐴𝑉𝐻𝐸  − Área da via horizontal de evacuação (m2)   

𝐴𝑉𝑉𝐸  − Área da via vertical de evacuação (m2)   

𝑏𝑉𝐻𝐸 − Largura da via horizontal de evacuação (m)   

𝑏𝑉𝑉𝐸 − Largura da via vertical de evacuação (m)  

𝐶𝑝 − Calor específico dos gases libertados (kJ/kgºC)  

𝑑 − Distância ao alvo (m)  

𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜 − Distância percorrida por piso (m)  

𝑑𝑉𝐻𝐸 − Distância percorrida na via horizontal de evacuação (m)  

𝑑𝑉𝑉𝐸 − Distância percorrida na via vertical de evacuação (m)  

𝑔 − Aceleração da gravidade (m/s2)  

𝐺 − Gravidade das consequências decorrentes da ocorrência do evento  

𝑙𝑉𝐻𝐸 − Comprimento da via horizontal de evacuação (m)  

𝑚 − Caudal mássico de fumo produzido (kg/s)  

𝑃 − Probabilidade de ocorrência de um evento  

𝑃 − Pressão atmosférica (Pa) 𝑎𝑡𝑚  

𝑞 − Radiação total libertada (kW/m2)  

𝑄 − Potência calorífica libertada (W)  

𝑄𝑐 − Potência calorífica convectada (kW)  

𝑄𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 − Potência calorífica limite (kW)  

𝑅 − Constate do gás  

𝑡0 −Instante de início da passagem de fumo do cenário de incêndio para a via horizontal de 
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evacuação (s)  

𝑡𝐴𝑣 − Tempo correspondente ao atravessamento das saídas (s)  

𝑡𝐷𝑒𝑡 − Tempo de deteção de incêndio (s)  

𝑡𝐸𝑣 𝐶𝐼 − Tempo de evacuação do cenário de incêndio (s)  

𝑡𝐸𝑣 𝑉𝐻𝐸 − Tempo de evacuação da via horizontal de evacuação (s)  
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𝑡𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑓𝑢𝑚𝑜𝐶𝐼 − Tempo limite de fumo no cenário de incêndio (s)  

𝑡𝑃𝑒𝑟𝐶𝐼 − Tempo necessário para a realização do percurso para atingir a saída do cenário de 
incêndio (s)  

𝑡𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟â𝑛𝑐𝑖𝑎 − Tempo de tolerância (s)  

𝑡𝛼 − Tempo necessário para se atingir uma potência calorífica de 1 MW (s)  

𝑇 − Temperatura da camada de fumo (K)  

𝑉 − Caudal volúmico de fumo produzido (m3/s)  

𝑉HI −Velocidade horizontal para condições de movimento de emergência (m/s)  

𝑉HK −Velocidade horizontal para condições de movimento lento (m/s)  

𝑉HLK −Velocidade horizontal para condições de movimento muito lento (m/s)  

𝑉HM −Velocidade horizontal para condições normais de movimento (m/s)  

𝑉N −Volume de fumo de produzido (m3)  

𝑉NOPQPRSTU −Volume limite de fumo acumulado no cenário de incêndio (m3)  

 𝜌N − Massa volúmica do fumo (kg/m3)  
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1 
INTRODUÇÃO 

 

1.1. MOTIVAÇÃO  

A produção na construção em Portugal no primeiro trimestre do ano, aumentou 2,5% em comparação 
com o igual período do ano de 2016, depois de três trimestres consecutivos de quedas. Este valor 
compara positivamente com a evolução registada na Zona Euro (1,7%) e na União Europeia (2,1%). [1] 

Na cidade do Porto a reabilitação urbana disparou nos últimos três anos. A cidade está em autêntica 
reconstrução, depois de ter chegado, no início da década, a uma situação de quase ruína do seu Centro 
Histórico. Foram contabilizados, neste último ano, 308 novos processos de reabilitação urbana, mais 
153 do que no ano transato [2]. Estes números refletem uma cidade em reabilitação, que se espelha nas 
ruas e que se destina, segundo os alvarás emitidos desde 2008, 60% à habitação e 23% a comércio, 
sendo o turismo uma fatia importante, mas ainda assim minoritária. 

No que respeita o estado de conservação dos edifícios do Centro Histórico Património Mundial da 
Humanidade, um relatório da Sociedade de Reabilitação Urbana [2], mostra que o número de parcelas 
em bom estado de conservação tem vindo a aumentar e, em 2016, 74% das parcelas existentes já se 
encontravam em Bom ou Médio estado de conservação, sendo que a percentagem de prédios em mau 
ou péssimo estado de conservação tem diminuído e verificam-se mais obras em curso em muitos deles. 

Entre o ano de 2013 a 2016, o número de prédios em mau estado caiu para 13%, devendo esta 
percentagem cair abruptamente nos próximos dois anos, face à reabilitação em curso ou a ser preparada. 
Quanto à habitação, direta ou de forma induzida, foram criadas quase 500 frações no Centro Histórico, 
que representam mais de mil potenciais moradores, e mais de 130 lojas. [2] 

A complexidade sentida neste processo de reabilitação urbana nos centros históricos, resulta das 
características inerentes à urbe em que se insere, nomeadamente, da arquitetura, das tipologias e sistemas 
construtivos, da vulnerabilidade dos edifícios, e da deflagração e propagação de incêndios. A 
intervenção a ser realizada deve ter como objetivo a criação de condições de segurança, higiene e 
conforto. 

Perante este panorama, verifica-se a enorme relevância que a Segurança Contra Incêndios em Edifícios 
(SCIE) apresenta na recuperação destes edifícios antigos. O histórico mais recente do elevado número 
de incêndios urbanos, põe em foco a importância do presente tema. 

A presente dissertação pretende, assim, contribuir para a validação do método de avaliação de Risco de 
Incêndio de edifícios existentes, CHICHORRO, por forma a identificar as suas insuficiências e propor 
medidas de intervenção nos cenários onde o risco se apresente iminente e inaceitável. 
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1.2. OBJETIVOS 

A presente dissertação tem como principal objetivo a validação de uma metodologia de análise de Risco 
de Incêndio em edifícios existentes, que aponte as fragilidades do edifício no que se refere à segurança 
contra incêndios e que possibilite encontrar as soluções mais apropriadas a um edificado que interesse 
preservar. 

Será objeto desta dissertação o diagnóstico do método CHICHORRO por meio da avaliação do Risco 
de Incêndio de um edifício de cada uma das doze utilizações tipo existentes. Estes edifícios em análise 
são casos tipo usuais exemplificativos para edifícios correntes associados à caracterização de utilização 
tipo da regulamentação atual da SCIE. Estes casos de estudo foram estudados pormenorizadamente para 
serem avaliados, numa primeira fase por um método mais rigoroso e seguidamente de forma 
simplificada onde é necessário o mínimo de dados relativos ao edifício, permitindo assim obter um valor 
para o Risco de Incêndio. Implementado nos doze edifícios os diferentes métodos de cálculo, procedeu-
se ao diagnóstico do modelo. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A presente dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos, do qual o primeiro apresenta o 
enquadramento e justificação do tema, além da definição dos objetivos referentes à realização e estrutura 
da mesma.  

No Capítulo 2 é feita uma abordagem sobre o histórico dos incêndios urbanos e as suas consequências, 
e sobre o conceito de análise de risco, apresentam-se alguns métodos de avaliação de Risco de Incêndio, 
sendo descrito apenas o método CHICHORRO, uma vez que será o utilizado para o cálculo do Risco de 
Incêndio nesta dissertação. Será também feito um enquadramento da legislação em vigor relativamente 
à Segurança Contra Incêndios em Edifícios.  

No Capítulo 3 são apresentados em detalhe os 12 casos de estudo que serão utilizados para a validação 
do modelo. São também descritos todos os dados de entrada a colocar no software CHICHORRO, quer 
pelo método rigoroso, quer pelo método simplificado. Serão identificadas todas as anomalias na 
introdução dos dados que porventura resultaram numa adaptação de alguns parâmetros. 

No Capítulo 4 é realizada uma análise dos resultados, bem como detetadas todas as falhas que levaram 
a grandes margens de erro no cálculo do Risco de Incêndio através dos métodos já enunciados. 

No capítulo 5, expõem-se as conclusões finais do trabalho desenvolvido e dos resultados obtidos. 
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2 
ESTADO DE ARTE 

	
2.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é realizada uma abordagem ao histórico de incêndios urbanos que tiveram origem desde 
o início do presente ano.  

É igualmente visado o conceito de Risco e são referidos os métodos de análise de Risco de Incêndio 
existentes. 

O presente capítulo versa ainda o método CHICHORRO, uma vez que consiste no propósito desta 
dissertação, sendo utilizado para a avaliação do Risco de Incêndio de doze edifícios. 

Por último, é feita uma exposição a respeito da legislação que vigora em Portugal, respeitante à 
Segurança contra Incêndios em Edifícios. 

	

2.2. HISTÓRICO DE INCÊNDIO URBANOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

2.2.1 INTRODUÇÃO 

É sem duvida no planeamento que têm que ser considerados os cenários mais nefastos no que respeita 
a Segurança Contra Incêndio, tendo por base o historial mais recente referente à ocorrência de incêndios 
urbanos, que possui a máxima importância no que se refere à perceção da origem e das medidas a adotar 
para a sua prevenção.  

Neste subcapítulo irão ser expostos alguns registos de incêndios urbanos que tiveram ocorrência no 
decurso da presente dissertação em Portugal. 

 
2.2.2 INCÊNDIOS DEFLAGRADOS EM PORTUGAL NO DECURSO DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE DISSERTAÇÃO 

Apresentam-se de seguida alguns dos incêndios que marcaram o início do ano de 2017 nos centros 
urbanos no nosso País: 

• 21 de Janeiro 2017 – Incêndio num edifício na rua Anselmo Braamcamp, na Baixa do 
Porto [3]: As chamas terão começado numa habitação, no primeiro andar, e propagaram-se a 
outras três casas. A rua esteve cortada ao trânsito. Foram detetadas três vítimas, apresentando 
uma delas queimaduras em cerca de 30/40% do corpo. 

• 23 de Janeiro de 2017 – Incêndio na cobertura de um edifício da Praça D. Pedro IV, no 
Rossio, em Lisboa [4]: Fogo teve origem num edifício de quatro andares onde está instalada 
uma pensão desabitada, não existindo feridos. No combate às chamas chegaram a estar 45 
homens e 12 viaturas. O trânsito esteve cortado durante 25 minutos. 

• 26 de janeiro de 2017 – Incêndio no edifício Golfinho, na Avenida General Vitorino 
Laranjeira, Amarante [5]: Fogo destruiu várias lojas e parte de um prédio habitacional. Vários 
moradores foram retirados das habitações por precaução, não havendo feridos a registar. 

• 31 de Janeiro – Incêndio numa habitação, em Sobral da Adiça, Beja [6]: Um casal e a filha 
ficaram feridos e desalojados na sequência de um incêndio na sua habitação, que ficou 
completamente destruída. 
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• 3 de Abril de 2017 – Incêndio no Parque de Campismo da Costa da Caparica, Almada [7]: 
Incêndio afetou “pelo menos 4 Alvéolos”, tendo provocado um ferido grave. 

• 12 de Abril de 2017 – Incêndio industrial na empresa A. J. Moreira, em Vilar do Senhor, 
Maia [8]: O incêndio deflagrou num armazém de lavagem de camiões de transporte de produtos 
químicos, na Maia, que labora à alguns anos em situação irregular, provocando cinco feridos 
com queimaduras graves. 

• 25 de Maio de 2017 – Incêndio num apartamento, no Laranjeiro, Almada [9]: O fogo 
provocou três feridos, um deles queimado com gravidade.  

•  6 de Junho de 2017 – Incêndio num espaço comercial, Leça do Balio, Porto [10]: Além da 
loja, onde deflagrou o incêndio, com uma área de cerca de quatro mil metros quadrados, outros 
estabelecimentos comerciais do rés-do-chão foram afetados pelo fumo, pelo calor e pela água. 
Tendo obrigado à evacuação do edifício e à retirada de cerca de 130 pessoas. 

• 12 de Junho de 2017 – Incêndio num prédio de habitação na Maia [11]: Fogo fere duas 
mulheres e obriga a evacuar 12 apartamentos. 

• 12 de Junho de 2017 – Incêndio em pensão, no Largo Soares dos Reis, Porto [12]: Incêndio 
obrigou a retirar hóspedes da varanda. O fogo causou danos severos na estrutura, estando a 
pensão encerrada. 

• 12 de Junho de 2017 – Incêndio na Cadeia de Caxias, Oeiras [13]: Incêndio aparentemente 
provocado por beata de cigarro, levou à evacuação de alguns reclusos da prisão. 

• 13 de Junho de 2017 – Incêndio numa fábrica de resinas em Cartaria, Pombal [14]: O fogo 
destruiu completamente uma fábrica de resinas, sendo o proprietário a única vítima. No combate 
ao fogo estiveram cerca de 60 operacionais apoiados por 20 viaturas. 

• 14 de Junho de 2017 – Incêndio numa churrascaria, rua Triana, Alenquer [15]: Incêndio 
teve origem na cozinha do estabelecimento, onde a conduta de extração de fumos abateu devido 
ao fogo. O edifício ficou totalmente destruído. 
 

2.3. CONCEITO DE ANÁLISE DE RISCO 

 

O conceito de risco pode ser descrito como a indefinição no que respeita a perda que, em matéria dos 
incêndios, geralmente está relacionado com o número de vítimas mortais ou danos materiais causados 
aos edifícios. Estes abrangem a interrupção da atividade, a degradação do meio ambiente e destruição 
de património histórico e cultural. 

O risco (R) pode ser representado como o produto da probabilidade de ocorrência de um evento (P) pela 
gravidade das respetivas consequências; equação 2.1. 

 

𝑅	=	𝑃	×	𝐺																																																																												(2.1)	

	
Em que:  

• R – Risco;   
• P – Probabilidade de ocorrência de um evento;   
• G – Gravidade das consequências decorrentes da ocorrência do evento. 
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O risco pode ser, do mesmo modo, retratado por um gráfico do qual o eixo das ordenadas corresponde 
à probabilidade de ocorrência e o eixo das abcissas corresponde à gravidade dos efeitos. 

 
 

 

Fig. 2.1 – Representação gráfica do risco [16] 

Da observação da Figura 2.1, é possível verificar duas zonas de risco: aceitável e não aceitável. Face ao 
Risco de Incêndio real existente, o que é importante saber é se esse risco é, ou não, admissível. O risco 
aceitável é função de diversos fatores sendo mesmo variável no tempo.  

Para que a segurança em cada caso seja conseguida, a solução passo pela imposição de um risco limite. 
Para que este valor não seja ultrapassado é necessário reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou a 
gravidade das consequências dessa mesma ocorrência. 

Os riscos são aceites pela sociedade em que vivemos se forem inferiores a determinados valores de 
referência. Essa redução pode ser possível devido à implementação de medidas de prevenção e/ou 
proteção, cuja função é prevenir a ocorrência do incêndio e proteger a vida dos ocupantes e bens 
materiais, respetivamente. 

É possível verificar ainda na representação gráfica acima enunciada a impossibilidade de se atingir um 
risco nulo, sendo unicamente viável minimizar o risco para um valor aceitável. Desta forma, devem ser 
utilizadas medidas que diminuam as consequências nefastas resultantes do incêndio.  

 

2.4. MÉTODOS DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO 

 

A maior parte das metodologias de avaliação do Risco de Incêndio, são constituídas primeiramente por 
um conjunto de fatores relacionados com as características intrínsecas do edifício, sendo em seguida 
agrupadas por um conjunto de medidas de segurança para fazer frente a esse risco. 

Para que seja executável a análise do Risco de Incêndio, é indispensável recorrer à sua identificação, 
obter a sua probabilidade de ocorrência, e avaliar as suas consequências.  

O processo do cálculo do Risco de Incêndio teve o seu início, na década dos anos 60, no método de 
Gretener, concebido pelo engenheiro Max Gretener. Foi também desenvolvido por António Leça Coelho 
(Investigador do LNEC), [17], e Ana Margarida Sequeira Fernandes (aluna que apresentou o método 
em dissertação de mestrado em Ciências da Construção pela FCTUC, no ano de 2006), [18], o método 
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ARICA (Análise do Risco de Incêndio em Centros Urbanos Antigos). Sete anos depois, foi desenvolvido 
o método MARIEE&FEUP por Ana Isabel Ramos da Costa (aluna que em 2013 apresentou o método 
em dissertação do mestrado em Engenharia Civil na FEUP), [19]. No seguimento deste método, foi 
desenvolvido por André Correia, [20]. Para edifícios habitacionais, administrativos, escolares, 
hospitalares e hoteleiros, e por Jorge Pissarra, [21], para edifícios comerciais, bibliotecas e salas de 
espetáculo. Finalmente, foi desenvolvido o método CHICHORRO (Cálculo Holístico do Risco de 
Incêndio da Construção e Habilitada Otimização da sua Redução com Obras), por Ricardo Ferreira [16] 
(aluno que apresentou o método na dissertação de mestrado em Engenharia Civil na FEUP), tendo sido 
ainda alvo de análise e respetivos melhoramentos por Bruno Silva, [22] (aluno que apresentou o método 
na dissertação de mestrado em Engenharia Civil na FEUP). 

Em seguida, irá ser feito um resumo do método analisado na presente dissertação, método 
CHICHORRO. 

 

2.5. MÉTODO CHICHORRO 

2.5.1. INTRODUÇÃO 

O método CHICHORRO (Cálculo Holístico do Risco de Incêndio da Construção e Habilitada 
Otimização da sua Redução com Obras) é uma metodologia que foi desenvolvida por diferentes 
estudantes do MIEC. O nome atual passou a vigorar com Ricardo Ferreira, [16], tendo ainda passado 
por uma análise detalhada de Bruno Silva, [22] que levou a algumas atualizações do método, sendo este 
o método analisado nesta dissertação. 

Nos subcapítulos seguintes é feita uma análise ao método CHICHORRO, sendo recomendado a leitura 
das dissertações de André Correia, [20], e Jorge Pissarra, [21] para uma melhor compreensão dos fatores 
globais e parciais. Visto que, a presente metodologia partilha muitas semelhanças com o método 
MARIEE, nomeadamente no que respeita os seus Fatores Globais e Parciais de incêndio. 

 

2.5.2. FATORES GLOBAIS DO MÉTODO 

O método CHICHORRO tem por base a definição de quatro fatores globais de Risco de Incêndio: 

• POI – Probabilidade de Ocorrência do Incêndio; 
• CTI – Consequências Totais do Incêndio; 
• DPI – Desenvolvimento e Propagação do Incêndio; 
• ESCI – Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio. 

 

Transitam do método MARIE&FEUP, três dos quatro fatores globais: POI, DPI e ESCI, sendo que o 
Fator Global CTI transita do método MARIEE, sendo feito um desenvolvimento deste fator nas 
dissertações de Correia [20], Pissarra [21] e Ferreira [16]. 

Com estes quatro fatores globais, pretende-se abranger todos os aspetos que intervêm no cálculo do 
Risco de Incêndio e, por conseguinte, traduzir o risco para as pessoas, para o edifício e tudo aquilo que 
nele existe.  

Estes fatores globais são constituídos por fatores parciais que, por sua vez, são definidos por diversos 
descritores, representantes das condições intrínsecas dos edifícios.  
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2.5.3. DEFINIÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO 

O conceito de Risco de Incêndio é traduzido, no método CHICHORRO, pelo produto da probabilidade 
de ocorrência de Incêndio pela gravidade das suas consequências; equação 2.2. 

 

			𝑅𝐼 = 𝑃 × 𝐺																																																																															(2.2) 

Em que: 

• RI – Risco de Incêndio; 
• P – Probabilidade de ocorrência de incêndio; 
• G – Gravidade das consequências resultantes da ocorrência de incêndio. 

Desta forma, o método considera que o fator probabilidade (P) é definido pelo fator global POI, 
Probabilidade de Ocorrência do Incêndio; equação 2.3. 

𝑃	=	𝑃𝑂𝐼																																																																																	(2.3)	

Onde: 

• POI – Probabilidade de Ocorrência do Incêndio. 

A gravidade (G) é descrita pelas consequências do desenrolar do incêndio, dado que no método o 
resultado é o produto entre o fator global CTI, Consequências totais do Incêndio e a média ponderada 
entre o fator global DPI, Desenvolvimento e Propagação do Incêndio, e o fator global ESCI, Eficácia 
de Socorro e Combate ao Incêndio; equação 2.4. 

 

𝐺 = 𝐶𝑇𝐼× Z[U\I]TU
^

                                                              (2.4) 

 

O fator CTI traduz, através da ponderação apresentada na equação 2.5, as consequências parciais no 
Cenário de Incêndio (CI), na Via Horizontal de Evacuação (VHE) e na Via Vertical de Evacuação 
(VVE). 

    𝐶𝑇𝐼 =
^×T[U_`\

_a`bcde_a`bbd
f

g
                                                         (2.5) 

Devido à possibilidade de não existirem vias de evacuação, são ainda apresentadas duas variantes da 
equação anterior, sendo a equação 2.6 corresponde à inexistência de uma das vias de evacuação e a 
equação 2.7 correspondente à possibilidade de não existir qualquer tipo de via de evacuação (VE). 

𝐶𝑇𝐼 = ^×T[U_`\T[Ubd
g

                                                (2.6)                                   

              𝐶𝑇𝐼 = 𝐶𝑃𝐼TU                                                           (2.7) 
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Em que: 

• 𝐶𝑃𝐼TU – Consequências Parciais de Incêndio associadas ao Cenário de Incêndio; 
• 𝐶𝑃𝐼hHI  – Consequências Parciais de Incêndio associadas às Vias Horizontais de Evacuação 
• 𝐶𝑃𝐼hhI  - Consequências Parciais de Incêndio associadas às Vias Verticais de Evacuação 
• 𝐶𝑃𝐼hI  - Consequências Parciais de Incêndio associadas às Vias de Evacuação. 

As consequências parciais de incêndio, em qualquer dos referidos espaços, resultam de um balanço entre 
o perigo potencial decorrente do incêndio e a exposição a esse perigo; equação 2.8 

    𝐶𝑃𝐼 = [
I

                                                                           (2.8) 

Em que: 

• 𝐶𝑃𝐼 – Consequências Parciais de Incêndio; 
•  𝑃 – Perigo potencial; 
• 𝐸 – Exposição ao perigo; 

O perigo potencial é calculado em função dos produtos que se constituem no decurso do incêndio, tais 
como, a potência calorífica, o fumo e os gases libertados. 

A exposição ao perigo depende do tempo necessário para a evacuação ser realizada do cenário de 
incêndio até ao exterior. 

Assim, no método CHICHORRO, o valor do Risco de Incêndio (RI) é obtido através da equação 2.9. 

𝑅𝐼 = 𝑃𝑂𝐼	×	𝐶𝑇𝐼	×	Z[U\I]TU
^

                                                   (2.9) 

 

2.5.4. FATOR GLOBAL PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO INCÊNDIO (POI) 

2.5.4.1 Fatores parciais associados ao fator global Probabilidade de Ocorrência de Incêndio (POI) 

O fator global Probabilidade de Ocorrência de Incêndio (POI) é constituído por 12 fatores parciais 
seguidamente explicados, onde cada um deles formado por múltiplos descritores. 

• Caracterização da Construção (𝑷𝑶𝑰𝑪𝑪): tenciona representar a possível contribuição do 
estado em que se conserva o edifício na origem de curto circuito, bem como, a ocupação anormal 
do mesmo. A infiltração de água e o tipo de constituição da laje (material Incombustível ou 
combustível) foram os fatores chave considerados. 

• Instalações de Energia Elétrica (𝑷𝑶𝑰𝑰𝑬𝑬): pretende traduzir a possível contribuição destas 
instalações para o início do incêndio. Foram considerados como fatores chave a proteção elétrica 
dos quadros, o estado de conservação da aparelhagem e circuitos e, ainda, a relação entre a 
potência instalada e a potência contratada.   

• Instalações de Aquecimento (𝑷𝑶𝑰𝑰𝑨): pretende traduzir a possível contribuição destas 
instalações para o início do incêndio. Foram consideradas três situações distintas quando estas 
instalações não cumprem a Legislação Regulamentar (LR1): a primeira relativa a centrais 
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térmicas, a segunda a aparelhos autónomos e, finalmente, uma terceira relativa à combinação 
das duas anteriores.   

• Instalações de Confeção de Alimentos (𝑷𝑶𝑰𝑰𝑪𝑶𝑵𝑭𝑨):  pretende traduzir a possível 
contribuição destas instalações para o início do incêndio. Foram consideradas três situações 
distintas quando estas instalações não cumprem a LR: a primeira relativa à instalação dos 
aparelhos, a segunda à ventilação e extração dos gases de combustão e, finalmente, uma 
combinação das duas anteriores.   

• Instalações de Conservação de Alimentos (𝑷𝑶𝑰𝑰𝑪𝑶𝑵𝑺𝑨): pretende traduzir a possível 
contribuição destas instalações para o início do incêndio. Relativamente a estas instalações 
considerou-se, exclusivamente, se cumprem ou não a legislação.   

• Instalações de Ventilação e Condicionamento de Ar (𝑷𝑶𝑰𝑰𝑽𝑪𝑨): pretende traduzir a possível 
contribuição destas instalações para o início do incêndio. Foram consideradas quatro situações 
distintas quando estas instalações não cumprem a LR: uma relativa às condições de instalação, 
outra relacionada com o armazenamento, uma terceira relativa às condições de utilização e, 
finalmente, uma combinação das anteriores.   

• Instalações de Líquidos e Gases Combustíveis (𝑷𝑶𝑰𝑰𝑳𝑮𝑪): pretende traduzir a possível 
contribuição destas instalações para o início do incêndio. Foram consideradas três situações 
distintas quando estas instalações não cumprem a LR: uma relativa às condições de 
armazenamento, outra relativa às condições de utilização e, finalmente, uma combinação das 
anteriores.   

• Edifícios Fronteiros (𝑷𝑶𝑰𝑬𝑭):  pretende traduzir a possível contribuição para o início de um 
incêndio num edifício fronteiro devido à radiação através das aberturas que estão em confronto, 
decorrente da reduzida largura da rua que serve os edifícios. Foram consideradas duas situações 
distintas: se cumpre a LR em relação à distância entre edifícios fronteiros ou o caso de ser 
edifício isolado.   

• Edifícios Adjacentes (𝑷𝑶𝑰𝑬𝑨): pretende traduzir a possível contribuição dos edifícios para o 
início de um incêndio num outro edifício devido à passagem do incêndio pela parede de empena, 
quando esta não tem qualificação de resistência ao fogo.   

• Frações Adjacentes (𝑷𝑶𝑰𝑨): pretende traduzir a contribuição que frações adjacentes podem 
dar para o início de um incêndio na fração em análise devido à passagem do incêndio.   

• Procedimentos ou Planos de Prevenção (𝑷𝑶𝑰𝑷𝑷𝑷): pretende traduzir a possível contribuição 
dos procedimentos e planos de prevenção no evitar do início do incêndio.   

• Atividade (𝑷𝑶𝑰𝑨𝑻𝑰𝑽): pretende traduzir a importância do tipo de atividade desenvolvida no 
edifício para o início de um incêndio.   

 

2.5.4.2. Descrição geral do fator global Probabilidade de Ocorrência do Incêndio (POI) 

Como já referido, este fator transita do método MARIEE, apesar de agora contar com mais um fator, 
pretendendo aferir a probabilidade de ocorrência de um incêndio no edifício. É obtido através da média 
aritmética de 12 fatores parciais que expressam as características intrínsecas do edifício e do seu 
equipamento; equação 2.10. 
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𝑃𝑂𝐼 = [wU__	\[wU`dd	\	[wU`x	\	[wU`_yz{x	\	[wU`_yz|x	\	[wU`b_x	\	[wU`}~_	\	[wUd{\	[wUdx	\	[wU{x	\	[wUaaa	\	[wUx�`b	
�^

             (2.10) 

2.5.5. FATOR GLOBAL CONSEQUÊNCIAS TOTAIS DO INCÊNDIO (CTI) 

2.5.5.1 Fatores parciais associados ao fator global Consequências Totais do Incêndio (CTI) 

Constituído por sete fatores parciais é formado por três associados ao cenário de incêndio, dois às vias 
horizontais de evacuação e outros dois referentes às vias verticais de evacuação. Sendo cada um destes 
fatores que definem o fator global CTI constituídos por inúmeros descritores. 

 

2.5.5.1.1 Consequências Parciais de Incêndio no Cenário de Incêndio (𝐶𝑃𝐼TU) 

Os descritores do 𝐶𝑃𝐼TU		são os seguintes: 

• Potência (𝑪𝑷𝑰𝑪𝑰𝑷): procura estimar a contribuição da potência calorífica libertada, no cenário 
de incêndio, para as consequências totais de incêndio; 

• Fumo (𝑪𝑷𝑰𝑪𝑰𝑭): procura estimar a contribuição de fumo produzido, no cenário de incêndio, 
para as consequências totais de incêndio; 

• Materiais de revestimento (𝑪𝑷𝑰𝑪𝑰𝑴𝑹): procura estimar a contribuição dos materiais de 
revestimento do cenário de incêndio, para as consequências totais de incêndio. Foram 
consideradas classes admitidas, distintas das correspondentes às classes mínimas constantes na 
atual legislação, em relação às quais é feita a avaliação dos materiais de revestimento existentes 
no cenário de incêndio.   

 

2.5.5.1.2. Consequências Parciais de Incêndio na Via Horizontal de Evacuação (𝐶𝑃𝐼hHI) 

Os descritores do 𝑪𝑷𝑰𝑽𝑯𝑬	são os seguintes:   

• Fumo (𝑪𝑷𝑰𝑽𝑯𝑬𝑭): tem por objetivo quantificar a contribuição do fumo presente, na via 
horizontal de evacuação, para as consequências totais de incêndio;   

• Materiais de revestimento (𝑪𝑷𝑰𝑽𝑯𝑬𝑴𝑹): procura quantificar a contribuição dos materiais de 
revestimento da via horizontal de evacuação, para as consequências totais de incêndio. Foram 
consideradas classes admitidas, distintas das correspondentes às classes mínimas constantes na 
atual legislação, em relação às quais é feita a avaliação dos materiais de revestimento presentes 
na via horizontal de evacuação.   

 

2.5.5.1.3. Consequências Parciais de Incêndio na Via Vertical de Evacuação (𝐶𝑃𝐼hhI) 

Os descritores do 𝑪𝑷𝑰𝑽𝑽𝑬 são os seguintes:   

• Fumo (𝑪𝑷𝑰𝑽𝑽𝑬𝑭): tem por objetivo quantificar a contribuição do fumo presente, na via vertical 
de evacuação, para as consequências totais de incêndio;   

• Materiais de revestimento (𝑪𝑷𝑰𝑽𝑽𝑬𝑴𝑹): procura quantificar a contribuição dos materiais de 
revestimento da via vertical de evacuação, para as consequências totais de incêndio. Foram 
consideradas classes admitidas, distintas das correspondentes às classes mínimas constantes na 
atual legislação, em relação às quais é feita a avaliação dos materiais de revestimento presentes 
na via vertical de evacuação.  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2.5.5.2. Descrição geral do fator global consequências totais de incêndio (CTI) 

De acordo com Correia [20], as consequências do incêndio sucedem de uma correlação entre o perigo 
potencial do incêndio e a exposição a esse perigo. O perigo potencial é quantificado em função dos 
produtos que se formam durante o incêndio, nomeadamente, a potência calorífica, o fumo e gases 
libertados. A exposição depende, fundamentalmente, do tempo de evacuação dos locais. Estes dois 
conceitos, estão de tal forma relacionados que a sua análise e respetivo cálculo são feitos em conjunto.  

Os fatores parciais do CTI, cujo dimensionamento assenta em critérios que visam a salvaguarda da vida 
humana e a manutenção das condições ambientais compatíveis com a evacuação do edifício, são 
definidos separadamente para o cenário de incêndio, vias horizontais de evacuação e vias verticais de 
evacuação e dependem das características do edifício, seus equipamentos e sistemas de segurança. 

O 𝐶𝑃𝐼TU expressa-se pela expressão 2.11: 

𝐶𝑃𝐼TU =
g×T[U_`a\^×T[U_`{\T[U_`��

�
                                                (2.11) 

 

2.5.6. FATOR GLOBAL DESENVOLVIMENTO E PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO (DPI) 

2.5.6.1 Fatores parciais associados ao fator global Desenvolvimento e Propagação do Incêndio (DPI) 

O fator global Desenvolvimento e Propagação de Incêndio (DPI) é constituído por cinco fatores parciais 
a seguir retratados: 

• Resistência, Estanquidade e Isolamento REI do cenário de incêndio e das vias de 
evacuação (𝐷𝑃𝐼�IUT): procura representar o nível de proteção do cenário de incêndio, das vias 
verticais e estrutura, do ponto de vista da resistência ao fogo REI. Foram considerados como 
fatores chave a REI da estrutura e da caixa de escada.   

• Estanquidade e Isolamento EI das paredes e portas do cenário de incêndio (𝐷𝑃𝐼IU): 
pretende traduzir o nível de proteção do cenário de incêndio, paredes e portas, do ponto de vista 
da resistência ao fogo EI ou E. Foram considerados como fatores chave o EI ou E das paredes 
e portas do cenário de incêndio.   

• Afastamento entre Vãos exteriores (𝐷𝑃𝐼�h): pretende traduzir o nível de proteção através das 
condições exteriores, nomeadamente o afastamento entre vãos do mesmo edifício. Foram 
considerados como fator chave o afastamento superior ou inferior a 1,10 m entre vãos em pisos 
sucessivos.  

• Proteção das Paredes Exteriores (𝐷𝑃𝐼[I): pretende traduzir o nível de proteção das paredes 
exteriores do ponto de vista da reação ao fogo. Foram considerados como fatores chave a reação 
ao fogo das paredes exteriores e o sistema de construção.   

• Organização e Gestão da Segurança (𝐷𝑃𝐼w�]): pretende traduzir a possível contribuição dos 
planos de emergência no evitar de incidentes e prejuízos decorrentes do incêndio. Foram 
considerados como fatores chave a existência de planos de emergência, registos de segurança e 
formação. Os planos de prevenção foram considerados, anteriormente, no fator global POI.   

 

2.5.6.2. Descrição geral do fator global Desenvolvimento e Propagação do Incêndio (DPI) 

Este fator global tem como objetivo representar a contribuição das características intrínsecas ao edifício 
para impossibilitar o desenvolvimento e propagação do incêndio ao resto do edifício. Ao contrario do 
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fator global CTI onde a salvaguarda da vida humana é o principal objetivo, este fator determina como 
objetivo primordial a preservação do património edificado. 

Este fator é definido pela equação 2.12. 

 

𝐷𝑃𝐼 = Z[U�d`_\Z[Ud`\Z[Uxb\Z[Uad\Z[Uy~|
�

                                               (2.12) 

 

Considerando a possibilidade de todos os fatores parciais serem aplicáveis ao CI, o fator global DPI 
assume como valor mínimo 0,86 e como valor máximo 1,34. O valor de 1,00 representa o cumprimento 
regulamentar dos respetivos fatores parciais. Os fatores parciais são zero, quando estes não se aplicam 
ao caso. Quando qualquer dos fatores parciais se torna igual a zero implica que no cálculo da média se 
reduza correspondentemente o denominador. 

 

2.5.7. FATOR GLOBAL EFICÁCIA DE SOCORRO E COMBATE AO INCÊNDIO (ESCI) 

2.5.7.1 Fatores parciais associados ao fator global Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio (ESCI) 

O fator global ESCI é constituído por sete fatores parciais retratados em seguida.  

• Grau de Prontidão dos bombeiros (𝐸𝑆𝐶𝐼�[): procura expressar o intervalo de tempo entre o 
início do incêndio e o começo das ações de combate e salvamento. Quanto mais tarde for a 
intervenção dos bombeiros maior será a dificuldade de extinção do incêndio. Este tempo 
depende de diversos fatores como a existência de deteção automática de incêndio, a transmissão 
do alerta, o tempo de deslocação dos bombeiros, a necessidade de estender lanços de mangueira 
ou não, etc. Foram considerados como fatores chave a existência de deteção automática ou 
manual, a chegada ao local em menos de 10 minutos, entre 10 a 20 minutos e mais de 20 
minutos.   

• Sinalização, Iluminação e Deteção nas zonas comuns (𝐸𝑆𝐶𝐼]UZ): procura expressar o 
intervalo de tempo entre o início do incêndio e o começo das ações de combate através dos 
efeitos mitigadores da sinalização, iluminação e deteção nas zonas comuns e ainda se há OGS.  

• Vias de Acesso ao Edifício (𝐸𝑆𝐶𝐼�I): as vias de acesso podem complicar a operação dos 
bombeiros. Nos descritores associados a este fator parcial consideram-se situações em que se 
combinam as características das vias com as características dos meios de intervenção dos 
bombeiros. O acesso das viaturas dos bombeiros, com ou sem constrangimento e a altura do 
edifício, foram os fatores chave considerados.  

• Hidrantes Exteriores (𝐸𝑆𝐶𝐼HI): a existência de água é fundamental para a eficácia do combate 
ao incêndio por parte dos bombeiros. Foram considerados como fator-chave a existência de 
hidrantes exteriores, a sua fiabilidade e a distância ao edifício.   

• Extintores (𝐸𝑆𝐶𝐼I��): os extintores podem representar, nos instantes iniciais do incêndio um 
meio de extinção importante. Contudo, para que tal aconteça é necessário que sejam 
corretamente manuseados, nomeadamente, quando se trata de incêndios de líquidos. Para isso 
é necessária formação. Considera-se que, se não existe uma equipa de segurança, a sua 
utilização pode ser menos eficaz ou nem sequer ocorrer pelo que, se faz intervir a existência de 
OGS nos descritores.  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• Redes de Incêndio Armadas (𝐸𝑆𝐶𝐼�U�): a rede de incêndio armada pode representar, nos 
instantes iniciais do incêndio, um meio de extinção importante. Contudo, para que tal aconteça 
é necessário fazer uma utilização correta, nomeadamente através de formação. Foram 
considerados como fatores chave a existência de OGS e da RIA, cumprindo ou não o 
regulamento.   

• Corpo Privado de Bombeiros (𝐸𝑆𝐶𝐼T[�): como a organização e gestão de segurança já foi 
considerada noutros meios de intervenção, considera-se que em matéria de organização e gestão 
de segurança só falta considerar a  eventualidade de existência de corpos privativos de 
bombeiros. Foi considerado como fator chave a existência ou não de CPB.  

 

2.5.7.2. Descrição geral do fator global Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio (ESCI) 

O fator ESCI representa a eficácia do combate ao incêndio, podendo, para além dos bombeiros, ser feito 
pelos próprios ocupantes e pelos corpos de bombeiros privados. 

Este fator parcial é obtido pela equação 2.13. 

 

𝐸𝑆𝐶𝐼 = 𝐸𝑆𝐶𝐼𝐺𝑃+𝐸𝑆𝐶𝐼𝑆𝐼𝐷+𝐸𝑆𝐶𝐼𝐴𝐸+𝐸𝑆𝐶𝐼𝐻𝐸+𝐸𝑆𝐶𝐼𝐸𝑋𝑇+𝐸𝑆𝐶𝐼𝑅𝐼𝐴+𝐸𝑆𝐶𝐼𝐶𝑃𝐵
�

                            (2.13) 

 

Considerando que no edifício em estudo existe a possibilidade de todos os fatores serem aplicáveis, o 
fator global ESCI apresenta como valor mínimo 0,73 e como valor máximo 1,41. O valor 1,00 simboliza 
o cumprimento da regulamentação dos respetivos fatores parciais. Quando um dos fatores parciais 
possui valor nulo, isto significa que não se aplica ao caso e, implica que no cálculo da média aritmética 
se reduza correspondentemente o denominador. 

 

2.6. ENQUADRAMENTO LEGAL 

2.6.1. INTRODUÇÃO 

A introdução do regime jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios recomenda que se proceda 
à avaliação, em tempo oportuno, do seu impacto na efetiva redução do número de ocorrências, das 
vítimas mortais, dos feridos, dos prejuízos materiais, dos danos patrimoniais, ambientais e de natureza 
social, decorrentes dos incêndios urbanos e industriais que se venham a verificar. Tal avaliação é 
especialmente importante quando relacionada com novos fatores de risco, decorrentes do progressivo 
envelhecimento da população e da constante migração populacional para as cidades, apesar da tendência 
positiva resultante da entrada em vigor dos primeiros regulamentos de Segurança Contra Incêndio em 
Edifícios. 

  

2.6.2. DECRETO-LEI NO224/2015, REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, RJ-SCIE  

Foi publicado na Iª Série do Diário da República o Decreto-Lei nº 224/2015, [23], que procede à primeira 
alteração ao Decreto-Lei nº 220/2008, [24] de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da 
Segurança Contra Incêndio em Edifícios.  

Em vigor desde 3 de novembro de 2015, o presente diploma refere a imposição de realizar ajustamentos 
relativos à frequência das inspeções, de acordo com a experiência prática e o ciclo de manutenção dos 
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equipamentos e instalações e dar um tratamento específico à matéria relativa aos recintos itinerantes e 
provisórios, que se encontra desenquadrada e excessivamente regulamentada.  

 

2.6.2.1. Utilizações-Tipo (UT) 

Em função do uso de um edifício, é-lhe atribuída uma ou mais utilizações tipo. As doze utilizações- 
tipo, que englobam todos os tipos de edifícios e recintos, são as seguintes [24]:  

 

• I – Habitacionais;   
• II – Estacionamentos;   
• III – Administrativos;   
• IV – Escolares;   
• V – Hospitalares e lares de idosos;   
• VI – Espetáculos e reuniões públicas;   
• VII – Hoteleiros e restauração;   
• VIII – Comerciais e gares de transportes;   
• IX – Desportivos e de lazer;   
• X – Museus e galerias de arte;   
• XI – Bibliotecas e arquivos;   
• XII – Industriais, oficinas e armazéns.   

 

É também complementada na legislação a caracterização de edifícios mistos e a sua restrição na 
simultaneidade do uso num único edifício.   

2.6.2.1. Locais de Risco 

Os locais dos edifícios, com exceção dos fogos de habitação e dos espaços afetos a circulações, são 
classificados segundo a natureza do Risco de Incêndio em 6 classes (A a F), descritas resumidamente a 
seguir [19]:  

• Local de risco A: Presença dominante de pessoal afeto ao estabelecimento, em pequena 
quantidade;   

• Local de risco B: Presença dominante de pessoas (pessoal e/ou público), em grande quantidade; 
  

• Local de risco C: Risco agravado de incêndio, devido a atividades, equipamentos ou materiais 
 (carga de incêndio);   

• Local de risco D: Presença de pessoas de mobilidade ou perceção reduzidas (idosos, acamados, 
 crianças);   

• Local de risco E: Locais de dormida, em estabelecimentos, que não caibam na definição de 
 local de risco D;   

• Local de risco F: Com meios essenciais à continuidade de atividades sociais relevantes.   

 

2.6.2.3. Categorias de risco (CR)   

Cada UT pode ser classificada, quanto ao Risco de Incêndio, numa de quatro categorias de risco (1a, 2a, 
3a ou 4a categorias, numa escala ascendente de risco), [24].  	

A categoria de risco de cada UT é a mais baixa que satisfaz integralmente os critérios. Por exemplo, é 



Modelo de Análise de Risco de Incêndio CHICHORRO –  Diagnóstico através da sua aplicação a 12 edifícios 
	

	

 15	

atribuída a 4a categoria de risco a uma dada UT, quando algum dos critérios para a 3a categoria de risco 
não for satisfeito.   

2.6.3. PORTARIA NO 1532/2008, REGULAMENTO TÉCNICO DA SCIE, RT-SCIE   

Uma vez identificadas as utilizações-tipo do edifício e determinadas as respetivas categorias de risco, o 
RT-SCIE, [25], especifica uma série de disposições construtivas, instalações e equipamentos.  Para 
aplicar e ajustar as exigências do RJ-SCIE aos diversos aspetos do edifício, o RT-SCIE formula os 
seguintes critérios de segurança:   

• Condições exteriores;   
• Comportamento ao fogo, isolamento e proteção;   
• Condições de evacuação;   
• Instalações técnicas;   
• Equipamentos e sistemas de segurança;   
• Organização e gestão da segurança.   

De seguida é feita uma breve descrição de cada um destes critérios.   

 

2.6.3.1. Condições exteriores  

Os edifícios deverão ser portadores de vias de acesso adequadas bem como dispor de água nas 
imediações para permitir o abastecimento dos veículos de socorro em caso de incêndio. Do mesmo 
modo, a localização na malha urbana, de novos edifícios deve ter em consideração as respetivas 
categorias de risco e as distâncias a que se encontram de um quartel de bombeiros adequadamente 
equipado. 

Por outro lado, as características dos edifícios, tais como, a sua volumetria, a resistência e a reação ao 
fogo de coberturas, paredes exteriores e seus revestimentos, os vãos abertos nas fachadas e a distância 
de segurança entre eles e com os edifícios vizinhos, devem ser estabelecidas de forma a evitar a 
propagação do incêndio pelo exterior, no próprio edifício, ou entre este e outros vizinhos.  

 

2.6.3.2. Comportamento ao fogo, isolamento e proteção  

Este grupo reúne uma série de exigências de elevada relevância para garantir a minimização dos danos 
em caso de incêndio, definindo nomeadamente as características de resistência ao fogo dos elementos 
estruturais, os casos que obrigam a adoção de compartimentos corta-fogo, o isolamento e proteção das 
vias de evacuação, dos locais de risco e das canalizações ou condutas e, finalmente, a reação ao fogo 
dos materiais aplicados.  

Os elementos estruturais de um edifício devem garantir um determinado grau de estabilidade ao fogo, 
ou seja, devem conservar a estabilidade com que foram projetados, quando sujeitos a um processo de 
aquecimento normalizado e durante um período de tempo determinado. Do mesmo modo, os elementos 
de compartimentação devem garantir, durante um certo período de tempo, a satisfação das exigências 
de resistência ao fogo que lhes são aplicáveis (estanquidade, isolamento térmico, etc.).  

Por outro lado, para além das exigências de compartimentação e de isolamento dos locais, os materiais 
devem apresentar uma determinada reação ao fogo, definida em função do seu local de aplicação e do 
tipo de edifício. A reação ao fogo é a resposta dada por um material ao contribuir pela sua própria 
decomposição (e combustão) para o início e desenvolvimento de um incêndio, avaliada com base num 
conjunto de ensaios normalizados.  
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2.6.3.3. Condições de evacuação  

Os espaços interiores dos edifícios devem ser organizados de forma a permitir que, em caso de incêndio, 
os ocupantes possam alcançar um local seguro no exterior pelos seus próprios meios, de modo fácil, 
rápido e seguro.  

Na prática, esta exigência traduz-se nos seguintes aspetos: existência de saídas em número e largura 
suficientes, convenientemente distribuídas e devidamente sinalizadas, vias de evacuação desobstruídas 
e com largura adequada (quando necessário, protegidas contra o fogo, o fumo e os gases de combustão) 
e distâncias a percorrer limitadas. Em situações particulares, a evacuação pode processar-se para espaços 
temporariamente seguros, designados “zonas de refúgio”.  

 

2.6.3.4. Instalações técnicas  

As instalações técnicas dos edifícios devem ser concebidas, instaladas e mantidas, nos termos legais, de 
modo que não constituam causa de incêndio nem contribuam para a sua propagação.  

 

2.6.3.5. Equipamentos e sistemas de segurança  

No decurso da exploração dos respetivos espaços, os edifícios, dependendo das condições reais de 
exploração de cada utilização-tipo e respetiva categoria de risco, devem ser dotados de medidas de 
organização e gestão da segurança (medidas de autoproteção), dispor de sinalização adequada, sistema 
de iluminação de emergência de segurança, sistema de deteção, alarme e alerta. É ainda necessário a 
presença de um sistema de controlo de fumo, que promova a libertação para o exterior do fumo e dos 
gases tóxicos ou corrosivos, reduzindo a contaminação e a temperatura dos espaços e mantendo 
condições de visibilidade, nomeadamente nas vias de evacuação. Por fim, os edifícios devem dispor no 
seu interior de meios de intervenção que possibilitem a atuação imediata sobre focos de incêndio pelos 
seus ocupantes e que facilitem aos bombeiros o lançamento rápido das operações de socorro. 

É de salientar ainda que em edifícios existentes, onde as características construtivas se revelarem 
significativamente afastadas das disposições do RJ-SCIE e do RT-SCIE, podem ser exigidas medidas 
compensatórias de autoproteção, para além das que seriam normalmente exigíveis nos casos conformes 
à citada regulamentação.  

 

 

2.7. SOFTWARE DE CÁLCULO DE RISCO DE INCÊNDIO 

2.7.1. ESTRUTURA DO MODELO NUMÉRICO 

O modelo numérico está organizado em quatro painéis: Introdução de dados de forma simplificada, 
Introdução de dados de forma pormenorizada (subdividido em separadores relacionados com os fatores 
globais do método CHICHORRO), Resultados do Risco de Incêndio para o edifício em análise e, por 
fim, um painel final de Intervenções e Risco de Incêndio intervencionado.  

Nos subcapítulos subsequentes apresentam-se todos os painéis e para os quais se faz uma breve 
descrição dos respetivos fatores e descritores, sendo que os descritores representam as diferentes 
hipóteses com que o projetista poderá ser confrontado na avaliação do edifício.  

O fluxograma da Figura 2.2 representa o funcionamento do programa.  
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Fig. 2.2 – Fluxograma de funcionamento do software desenvolvimento [16] 

 

O modelo encontra-se organizado da seguinte forma: 

Painel 1:  

Ø Introdução simplificada de dados 

Painel 2: 

Ø Introdução detalhada de dados relativos os fatores globais: 
o Probabilidade e ocorrência de incêndio (POI); 
o Consequências totais no cenário de incêndio (CTI); 
o Desenvolvimento e propagação do incêndio (DPI); 
o Eficácia de socorro e combate ao incêndio (ESCI); 

Painel 3: 

Ø Resultado do risco de incêndio 

Painel 4: 

Ø Intervenções e Risco de Incêndio intervencionado. 
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2.7.1.1. Painel 1 

O primeiro painel do presente software, consiste numa folha de 12 dados de entrada. Depois de 
introduzidas as características do CI em análise, por meio de uma base de dados pré-selecionada de 
casos de estudo tipo, edifícios analisados por diferentes alunos ao longo dos últimos anos, é possível 
obter uma estimativa do valor do Risco de Incêndio do edifício; Figura 2.3. 

As características que definem o método simplificado são: 

• Idade do edifício; 
• Utilização do edifício; 
• Altura do edifício; 
• Estado de conservação do edifício; 
• Acesso às viaturas dos bombeiros;   
• Área do cenário de incêndio;   
• Efetivo do cenário de incêndio;   
• Altura do pé direito do cenário de incêndio;   
• Dispositivos presentes no cenário de incêndio;   
• Se existem e qual o comprimento das VHE;   
• Se existem VVE e qual o andar do cenário de incêndio;   
• Parque subterrâneo (no caso de ser selecionada a utilização-tipo Estacionamentos).   

Uma vez que não é requerido o mesmo tipo de características consoante as diferentes utilizações tipo 
do edifício, de acordo com a sua escolha serão desbloqueados, ou bloqueados, algumas opções de 
introdução de dados. 

 
Fig. 2.3 – Painel 1 do Software CHICHORRO 

 



Modelo de Análise de Risco de Incêndio CHICHORRO –  Diagnóstico através da sua aplicação a 12 edifícios 
	

	

 19	

2.7.1.2. Painel 2 

No Painel 2 é possível fazer uma introdução de dados pormenorizada dos parâmetros de cada fator 
parcial (método rigoroso). Este painel está organizado em quatro separadores referentes aos fatores 
globais. Dentro de cada um apresentam-se os vários fatores parciais do fator global correspondente, na 
qual é permitido ao utilizador introduzir os descritores do edifício para todos os fatores parciais, ao 
contrário do método utilizado no Painel 1. Em alternativa, a partir da introdução dos dados iniciais no 
Painel 1, o Painel 2 será preenchido de uma forma “standard” tirando partido dos casos-tipo, 
previamente estabelecidos para essa utilização-tipo, na qual o utilizador poderá posteriormente alterar 
apenas alguns dos fatores parciais consoante o caso do edifício, de forma a complementar a introdução 
simplificada (método simplificado).  

Dentro de cada fator parcial apresentam-se os respetivos descritores, que são o alvo de introdução ou 
alteração de dados neste Painel. Na Figura 2.4 ilustra-se um exemplo dos descritores que caracterizam 
o fator parcial 𝑃𝑂𝐼TT . 

 
Fig. 2.4 – Subseparador 𝑃𝑂𝐼TT  relativo ao Painel 2 

 

2.7.1.2. Painel 3 

Optando por um dos dois métodos possíveis de análise do edifício, é apresentado no Painel 3 os 
resultados referentes aos fatores globais de incêndio e os respetivos fatores parciais, bem como o valor 
do Risco de Incêndio e consequente classificação do cenário de incêndio. É ainda referenciado o valor 
do Risco de Incêndio Aceitável que resulta, apenas, da idade do edifício; Figura 2.5. 

 



Modelo de Análise de Risco de Incêndio CHICHORRO –  Diagnóstico através da sua aplicação a 12 edifícios 
	

	

 20	

 
Fig. 2.5 – Painel 3 – Resultados do Risco de Incêndio 

2.7.1.2. Painel 4 

Por fim, poderá existir uma redução do Risco de Incêndio pela implementação de medidas de 
intervenção, podendo estas ser escolhidas no Painel 4; Figura 2.6. 

As intervenções encontram-se divididas em intervenções do tipo passivas e ativas. 

As Intervenções ativas constituem um grupo de 15 medidas: 

• Extintores;   
• Sinalização nas zonas comuns;   
• Iluminação nas zonas comuns;   
• Deteção dentro das frações com média fiabilidade;   
• Deteção dentro das frações com grande fiabilidade;   
• Deteção nas zonas comuns;   
• OGS- Plano prevenção + Formação;   
• Controlo de fumo;   
• Rede de intervenção armada;   
• Hidrantes exteriores 30m   
• Controlo de fumo – CI   
• Sinalização e iluminação – CI;   
• Sprinklers – CI; 	
• OGS – Plano emergência + Simulacro; 	
• Redução do estacionamento condicionado pela Câmara.  

 

 

No que diz respeito às medidas de intervenção passivas, estas caracterizam-se pelas 16 medidas 
seguintes: 

• Redução infiltrações; 	
• Pinturas e acabamentos nos CHE e CVE; Revisão da instalação elétrica; 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• Revisão da instalação do gás; 	
• Revisão da instalação AVAC; 	
• Revisão pequena da instalação de aquecimento; 	
• Revisão grande da instalação de aquecimento – Central térmica; 	
• Revisão da instalação de confeção e conservação de alimentos; 	
• Compartimentação – Portas Corta-fogo no CI; 	
• Proteção doas vãos para edifícios fronteiros; 	
• Proteção cobertura e empena para edifícios vizinhos; 	
• Compartimentação – Enclausuramento caixa de escadas; 	
• Selagem dos ductos piso a piso; 	
• Compartimentação – RF lajes; 	
• Acesso à cave por acesso distinto do resto do edifício ou proteção porta CF ou CCF;  
• Instalação ou reparação de escadas de salvação.  

 

 
Fig. 2.6 – Painel 4 – Resultados do Risco de Incêndio 
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3 
CASOS DE ESTUDO: 

APLICAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 
CHICHORRO  

A DOZE EDIFíCIOS DE DIFERENTES 
UTILIZAÇÕES-TIPO 

 
3.1. INTRODUÇÃO 

Tendo como objetivo a avaliação de assertividade e sensibilidade de cálculo do método de análise de 
Risco de Incêndio, CHICHORRO, é realizado neste capítulo a aplicação desse método a 12 casos de 
estudo das 12 utilizações-tipo existentes, de modo a efetuar uma avaliação qualitativa da sua aplicação 
e conferir a adequabilidade da metodologia, quer numa análise simplificada quer numa análise rigorosa, 
tirando partido dessas capacidades de análise do modelo de risco referido. 

Com a finalidade de estudo dos casos-tipo das respetivas utilizações-tipo, por meio da aplicação do 
método, foram escolhidos 12 casos de estudo: Habitação nas Escadas do Barredo, Parque de 
Estacionamento dos Leões, Escritório da Clever Advertising, Edifício B da Faculdade de Engenharia da 
UP, Hospital de Fão, Auditório Municipal de Esposende, Hotel Suave Mar, Espaço Comercial em 
Esposende, Complexo de Piscinas Foz do Cávado, Museu Marítimo de Esposende, Biblioteca da FEUP 
e, por fim, Armazém Industrial no Montijo. 

Apresenta-se neste capítulo todos os dados que são necessários para cada caso de estudo, primeiro para 
na avaliação do risco através da análise mais completa do modelo, avaliando-se todos os parâmetros que 
afetam o POI, o CTI, DPI e ESCI, e o segundo os parâmetros mínimos que permitem a avaliação 
simplificada do Risco de Incêndio do respetivo cenário de Incêndio do presente modelo. 

 

3.2. CASO DE ESTUDO 1 – HABITAÇÃO NAS ESCADAS DO BARREDO  

3.2.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO  

O edifício em estudo trata-se de uma habitação unifamiliar situada nas Escadas do Barredo, no centro 
histórico do Porto (Figura 3.1). É apenas acessível por via pedonal, sendo constituída por quatro pisos, 
que, no total, perfazem uma área de 110m². 

Em 2015, este edifício foi alvo de uma reabilitação que o destaca da maioria dos edifícios envolventes 
por estes se apresentarem em estado de degradação. 

	
 
 

Fig. 3.1 – Fachada da habitação nas Escadas do Barredo  
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3.2.2. DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

O cenário de incêndio considerado para esta habitação foi o 2º piso que, apesar de não ser o mais elevado, 
é o que representará um risco de incêndio mais acentuado, uma vez que se considera o 3º piso uma zona 
apenas de arrumação cujo o efetivo é nulo. 

Neste espaço de 30m² é possível encontrar uma cozinha, um quarto e uma caixa de escadas não 
compartimentada na zona central, ver Figura 3.2. De entre as particularidades, destaque para a presença 
de um forno de lenha, o que por si só constitui um fator preditivo para o aumento do risco de incêndio. 

	
	

	
 
 

Fig. 3.2 – Vista interior da habitação nas escadas do Barredo 

	
3.2.3.  INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO MAIS RIGOROSO DO RI 

3.2.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

Muito fora de vulgar, mas existente na cozinha que constitui o nosso CI, é a presença de um forno de 
lenha (Figura 3.3). Este tipo de instalação de combustível sólido significa, automaticamente, um 
acréscimo do valor global do POI (Figura 3.4), contribuindo para o aumento do valor do Risco de 
Incêndio. 

Apresenta-se na Figura 3.4 o conjunto de parâmetros adotados para cada fator constituinte do POI que 
permitirão quantificar os valores correspondentes. 

O mesmo tipo de apresentação se fará para todos os outros edifícios apresentados e ainda para os 
parâmetros fatores globais CTI, DPI e ESCI. 

Relativamente ao parâmetro CTI, a adoção dos valores implica um cálculo elaborado pelo que apenas 
se apresentam os valores iniciais para tal cálculo. 

	
 

Fig. 3.3 – Cozinha (forno de lenha) no CI da habitação 
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Fig. 3.4 – Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no software de cálculo do RI 

	

3.2.3.2. Cálculo do Fator global - Desenvolvimento e propagação do incêndio (DPI) 

Equipada com uma caixa de escadas no interior do edifício, esta habitação cuja construção data 
anteriormente ao ano de 1990, é de estrutura e laje de madeira. No cimo desta via vertical de evacuação 
existe uma claraboia com 1m² de área (Figura 3.5) que embora tenha sido considerada efeitos de cálculo, 
não é uma mais valia para o edifício em termos de extração de fumo da caixa de escadas, uma vez que 
a sua abertura não é possível. 

Na Figura 3.6 encontram-se descritos todos os elementos utilizados para o cálculo do DPI no software 
CHICHORRO. 

(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Combustível Sem intervenção Não há infiltrações 

(POIiee) Instalações energia elétrica 
Respeita regulamentação 

OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Não existem instalações de aquecimento 

- 
(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 

Não se aplica 
- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Tipo de Combustível Instalação Ventilação + Extração 

Sólido Cumpre LR Cumpre LR 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Distância entre edifícios < exigida 

<4m 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Edifícios com empena comum Guarda fogo 

Não cumpre LR Não cumpre LR 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Não se aplica 

- 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Habitação <1951 
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Fig. 3.5 – Claraboia na VVE da habitação 

 

 

Fig. 3.6 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 

 

3.2.3.3. Calculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Neste cenário de incêndio de 30m², 2º piso do edifício, não existe nenhum sistema de deteção, extinção 
e controlo automático de fumo. Existindo apenas uma via de evacuação vertical, foi considerado um 
efetivo de 2 pessoas, tendo em consideração a existência de apenas um quarto no CI; Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Edifício anterior a 1990 Claraboia Caixa de escada Estrutura e laje 

Sim Sim REI cumpre LR Cumpre LR 
(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 

Não se aplica 
- 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 
(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 

Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 
sim sim Tradicionais 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Não se aplica 

- 
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(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m2) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

Sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Habitação 30 4 2 — Não existe Não existe Não existe 
Respeita as 

classes 
admitidas 

(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 
Não se aplica 

- 
(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 

Largura Nº pisos abaixo Nº pisos acima Área da Claraboia 
(m2) Dispositivos Reação ao fogo 

revestimentos 

1,00m 2 1 1,00 Sem sinalização Respeita as classes 
admitidas 

	

 

Fig. 3.7 – Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no software de cálculo do RI 

	

3.2.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio -Fator global de combate ao incêndio (ESCI) 

É de esperar um elevado valor do fator global de combate ao incêndio, na medida em que a localização 
do CI nos leva para uma zona da cidade do Porto, cuja acessibilidade é apenas possível por via pedonal, 
sendo que as viaturas dos bombeiros não conseguem aceder à habitação. Salienta-se ainda a inexistência 
de hidrantes exteriores ao edifício, num raio de 30m, e de meios de intervenção no interior do edifício 
(Figura 3.8). 

 

(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Não precisa de deteção segundo LR 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 
< 9m Ausência Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Sem acesso R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim > 30m 

(ESCIext) Extintores 
Não se aplica 

- 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
Não se aplica 

- 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 

Fig. 3.8 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 
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3.2.4. INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO  

Com o intuito de calcular o Risco de Incêndio do CI pelo método simplificado é apresentado na Figura 
3.9, os dados utilizados para a execução do programa. 

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área CI 
(m2) Efetivo Pé direito 

(m) Dispositivos VHE Comprimento 
VHE VVE Andar 

<1951 Habitação 16 Médio >30m sem acesso 30 2 4 — Não — Sim 2º 

 

Fig. 3.9 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 

	
3.3. CASO DE ESTUDO 2 - PARQUE DE ESTACIONAMENTO - PRAÇA DOS LEÕES  

3.3.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 

O Parque de estacionamento em estudo está localizado no coração da baixa portuense, estabelecendo 
ligação subterrânea entre a Praça de Carlos Alberto e a Praça de Lisboa, com um total de 880 lugares; 
Figura 3.10. 

 

 
Fig. 3.10 – Parque de Estacionamento da Praça dos Leões 

 

3.3.2 DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

Para a avaliação do risco de incêndio será exclusivamente objeto de análise a área correspondente à 
Praça dos Leões. Esta zona do Parque é formada por dois pisos enterrados de 500m² cada, sendo que o 
acesso entre os mesmos é possível através de rampas. A ligação entre os outros parques e entre os 
diferentes pisos é estabelecida por portões corta fogo que, em caso de incêndio, fecham de forma a que 
o fogo não se propague, isolando assim o cenário de incêndio. 

O Parque possui ainda equipamentos de desenfumagem, redes de incêndio armadas, sinalização, 
iluminação e deteção de incêndio; Figura 3.11, Figura 3.12 e Figura 3.13. 
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Fig. 3.11 – Planta de emergência do Parque de Estacionamento dos Leões 

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               a)                                            b) 
 

Fig. 3.12 – Parque de Estacionamento dos Leões: a) Via vertical de evacuação (VVE) ; b) Rede armada de 
combate ao incêndio (RIA) 
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Fig. 3.13 – Ventilação de ar e elementos de segurança contra incêndio do Parque de Estacionamento dos Leões 

 
 

 

3.3.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO MÉTODO RIGOROSO DO RI 

3.3.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

Por se tratar de um parque subterrâneo, automaticamente, um vasto número de fatores parciais 
constituintes do POI são excluídos da análise por não se aplicarem a este caso de estudo. Na Figura 3.14 
é apresentada a configuração usada no software para o cálculo do fator global POI. 
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(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há infiltrações 
(POIiee) Instalações energia elétrica 

Respeita regulamentação 
OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Não se aplica 

- 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Não se aplica 

- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Não se aplica 

- 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 
Estacionamento 1991-2008 

	

 
Fig. 3.14 – Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no sowtware de cálculo do RI 

 
 

3.3.3.2. Cálculo do Fator global de proteção da parte restante do edifício - Desenvolvimento e 
propagação do incêndio (DPI) 

Apresentando caixa de escadas enclausurada com compartimentação corta fogo, é de notar que a opção 
respeitante às paredes exteriores foi excluída devido às características intrínsecas do espaço (Figura 
3.15). 
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(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Edifício anterior a 1990 Claraboia Caixa de escada Estrutura e laje 

Não Não REI cumpre LR Cumpre LR 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Cumpre LR Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do 

local 
- Paredes + Portas 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Não se aplica 

- 
(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 

Não se aplica 
- 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 

- Existe PE 
	

 
Fig. 3.15 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	

3.3.3.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Para efeitos dimensionais, foi considerado, para este espaço de 500 m² de área um efetivo de 10 pessoas, 
pelo lado da segurança, não se tendo aplicado o valor nulo que será referenciado pelo regulamento de 
SCIE (Figura. 3.16). 

(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização tipo Área 
(m²) 

Pé direito 
(m) Efetivo Dispositivos 

Sistema de 
deteção 

automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

Sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Estacionamento 500 3 10 Sinalização+ 
Iluminação 

Existe 
(Ótico) Não existe Existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Não se aplica 
- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Abaixo do Solo Largura (m) Nº pisos abaixo Nº pisos acima Área da 

Claraboia (m²) Dispositivos Reação ao fogo 
revestimentos 

Sim 1 0 2 Não existe Sinalização + 
Iluminação 

Respeita as 
classes 

admitidas 
	

	
 

Fig. 3.15 - Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no software de cálculo do RI 

	
	

3.3.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio -Fator global de combate ao incêndio (ESCI) 

O Parque é exclusivamente acessível por viaturas ligeiras de combate ao incêndio, dispondo sinalização, 
iluminação e dispositivos de deteção automática. Uma vez que nunca se procedeu à prática de um 
simulacro, por não ser prática corrente a sua realização em utilizações deste tipo, é possível constatar 
que os meios de intervenção têm um OGS com a sexta intervenção (Figura 3.17). 
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(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
Parque subterrâneo OGS Nº de caves Dispositivos zonas comuns 

— — Cave -2 Sinalização+Iluminação+Deteção 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso a VLCI R/C até 3ºandar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS (interv.6) 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS (interv.6) 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

-	
	

 
Fig. 3.17 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	

3.3.4 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

	
Na Figura 3.18 encontram-se expostas as informações utilizadas para o cálculo do Risco de Incêndio do 
CI pela metodologia simplificada. 
 
Ano de 

Construção 
 

UT 
Altura 

(m) 
Estado de 

conservação 
Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Parque 
Sub 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo 

Pé 
direito 

(m) 
Dispositivos VHE Comprimento 

VHE VVE Andar 

1991-2008 Estacionamento 6 Bom <30m Acesso a 
VLCL Sim 500 10 3 Sin + Ilum+ 

Ext+ Det Não — Sim Cave -2 

 
 

Fig. 3.18 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 

	
 

3.4. CASO DE ESTUDO 3 – ESCRITÓRIO CLEVER ADVERTISING 

3.4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 

No ano de 1972, uma importante fábrica têxtil foi transformada num dos primeiros parques empresariais 
da cidade do Porto. Localizado estrategicamente junto das principais vias de comunicação, o Parque é 
composto por espaços de diferentes dimensões e características, licenciados para 4 grandes setores: 
Serviços, Comércio Grossista, Armazenamento e Indústria. 

Em 2015, um dos espaços foi adquirido por uma empresa de publicidade online, com vista a ser a sua 
sede. Na Figura 3.19, podemos observar uma perspetiva geral do mesmo pós reabilitação. 
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                a)                                                                                              b) 
 

Fig. 3.19 – Instalações administrativas da Clever Advertising: a) hall de entrada; b) open space 

	

	
 
 

Fig. 3.20 – Planta de emergência do escritório da Clever Advertising 
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3.4.2. DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

	
Para efeitos de estudo, foi considerado como cenário de incêndio a totalidade do edifício. Com uma área 
total de 1470 m², funciona na sua maioria como open space, tendo ainda um gabinete de 120m² de área 
e outros vinte e dois de 17m², quatro salas “Skype” de 10m², cinco salas de reunião (6-10 lugares 
sentados), um estúdio de fotografia, duas copas e uma sala de fumo, distribuídos por dois pisos elevados.  

O escritório está corretamente equipado em termos de 1º intervenção, possuindo ainda rede de incêndio 
armada, sinalização, iluminação e planos de prevenção e emergência como se pode constatar através da 
planta de emergência (Figura 3.20). 

	
	
3.4.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO RIGOROSO 

3.4.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

O edifício basicamente é constituído por um único piso térreo pelo que a laje a ser considerada em 
termos de programa é como se fosse incombustível. 

Nos primeiros meses de exploração, ocorreram precipitações de forte intensidade que provocaram 
infiltrações no edifício. No entanto, esta problemática foi resolvida precocemente, pelo que, no momento 
da análise do mesmo foram excluídas as infiltrações para o cálculo do Risco de Incêndio. 

Analisando as condições exteriores do edificado, bem como toda a sua envolvente, é possível afirmar 
que não existe uma estrutura Guarda Fogo que proteja este CI dos edifícios adjacentes (Figura 3.21). 
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Fig. 3.21 – Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
3.4.3.2. Cálculo do Fator global de proteção da parte restante do edifício - Desenvolvimento e 
propagação do incêndio (DPI) 

Uma vez que associado a este edifício não existem vias de evacuação horizontais e verticais, o valor do 
fator parcial do Risco de Incêndio, correspondente ao desenvolvimento e propagação do incêndio, irá 
ter um maior peso no que se refere às condições exteriores do edifício.  

Ainda que as paredes exteriores sejam do tipo tradicional e cumpram a legislação de referência 
(DPIpe=1,00) para o cálculo do fator referente à proteção das paredes exteriores e guarda fogo, teve que 
existir uma comparação dos resultados dos diferentes elementos e optar por escolher a condição mais 
desvantajosa. Nesta situação, visto que a proteção de guarda fogo não cumpre a LR (DPIpe=1,30), será 

(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há infiltrações 

(POIiee) Instalações energia elétrica 
Respeita regulamentação 

OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Respeita regulamentação Centrais térmicas 

Ok - 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Não se aplica 

- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Edifícios com empena comum Guarda Fogo 

Cumpre RF da LR Não cumpre LR 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 
Administrativo 1968-1974 

	



Modelo de Análise de Risco de Incêndio CHICHORRO –  Diagnóstico através da sua aplicação a 12 edifícios 
	

	

 37	

este o valor a ser considerado na avaliação, (Figura 3.22). 

 

(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Não se aplica 

- 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Não se aplica 

- 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

Não  — Guarda Fogo 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 

- Existe PE 
	

 
 

Fig. 3.22 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	

3.4.3.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Neste espaço administrativo de 1470m², em virtude do número de diferentes negócios a decorrer no seu 
interior, existe um contacto muito forte com pessoas de diversas áreas comerciais do exterior, razão pela 
qual o cálculo do efetivo teve de ter em conta este aspeto, uma vez que todos os espaços concebidos 
para reuniões apenas são utilizados por pessoas de fora.  

Todas as divisões do escritório são dotadas de detetores óticos automáticos, sendo este o único tipo de 
sistema implementado. (Figura 3.23) 

 

(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo 

Área 
(m2) 

Pé direito 
(m) Efetivo Dispositivos 

Sistema de 
deteção 

automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

Sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Administrativo 1470 5,50 143 
Sinalização 

+ 
Iluminação 

Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Não se aplica 
- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Não se aplica 

- 
	

 
Fig. 3.23 - Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no software de cálculo do RI 

	
3.4.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global de combate ao incêndio (ESCI) 

Em consequência da sua ótima localização e acessos, o tempo de chegada dos bombeiros é bastante 
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reduzido e a distância ao hidrante mais próximo é menor do que 30m (Figura 3.24).  

Com uma altura inferior a 9m, não existe uma caixa de escadas instalada no edifício.   

Apesar de terem sido implementados os meios de primeira intervenção, após a sua visita à obra pelos 
bombeiros, quando esta se encontrava numa altura próxima da sua inauguração, não foi dada nenhuma 
formação aos trabalhadores para o uso destes equipamentos (sem Organização e Gestão de Segurança). 

 

	
 

Fig. 3.24 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	

3.4.4 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

Com o intuito de calcular o Risco de Incêndio do CI pelo método simplificado é apresentado na Figura 
3.25, os dados utilizados para a execução do programa. 

	
 

Fig. 3.25 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 

	
 

(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— <9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Sem OGS 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Sem OGS 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo Pé direito 

(m) Dispositivos VHE Comprimento 
VHE VVE Andar 

1968-1974 Escritório 5,50 Bom <30m Acesso 
possível 1470 143 5,50 - Não — Não - 
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3.5. CASO DE ESTUDO 4 - FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (FEUP) 

3.5.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 

O edifício em estudo, correspondente à utilização tipo Escolar, corresponde a uma parte do edifício de 
aulas da FEUP, trata-se de um dos “dentes” do bloco B da Faculdade de Engenharia da UP (Figura 
3.26). Constituído por 4 pisos de igual área é formado por salas de aulas de diferentes dimensões e 
utilizações. Nos pisos 0 e 1, encontra-se salas e anfiteatros, havendo acesso por estes dois andares. O 
segundo piso é formado por uma zona de salas de computadores e outra em que a divisão do espaço é 
pouco reduzida, sendo esta utilizada como sala de exames, apresentando grandes dimensões e 
capacidade. 

 

		
 
 

Fig. 3.26 – Parte do edifício B da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
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Fig. 3.27 – Planta de emergência do piso 3 do edifício B “Aulas” da FEUP 

	
3.5.2. DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

O nosso cenário de incêndio situa-se no quarto e último piso, que é inteiramente constituído por salas 
de computadores, tendo uma área total de 1116 m² e um efetivo de 347. Possuindo uma via de evacuação 
vertical enclausurada e apresentando portas corta fogo, situadas no início do corredor que fecham em 
caso de incêndio, é possível isolar o cenário de incêndio e evacuar o edifício em segurança. Encontra-
se igualmente equipado com sinalização, iluminação, deteção, coluna seca e a implementação das 
medidas de autoproteção. 

	

3.5.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO RIGOROSO 

3.5.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

O Bloco B da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a par dos restantes edifícios que tendo 
sido construído no fim da década de 1990, tem laje de betão, sendo esta considerada como suporte 
incombustível na realização do presente estudo. 

Até à data não existem infiltrações. É possível encontrar aparelhos radiadores associados ao 
aquecimento central nas zonas comuns e em todas as salas neste CI. De notar ainda a presença de 
sistemas de ventilação e condicionamento de ar nas salas de aulas e de computadores (Figura 3.28). 
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(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há infiltrações 

(POIiee) Instalações energia elétrica 
Respeita regulamentação 

OK 
(POIia) Instalações de aquecimento 

Respeita regulamentação Centrais térmicas 
Ok - 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Instalação Condições de Utilização 
Cumpre LR Cumpre LR 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Escolar 1991-2008 
	

 

Fig. 3.28 – Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no sowtware de cálculo do RI 

 
	

3.5.3.2. Cálculo do Fator global de proteção da parte restante do edifício - Desenvolvimento e 
propagação do incêndio (DPI) 

As vias de evacuação verticais (VVE), situadas ao fundo dos corredares de acesso às salas são 
enclausuradas e de laje de betão, cumprindo todos os requesitos da legislação de referência. As paredes 
das vias horizontais de evacuação (VHE) são corta fogo, assim como as suas portas de acesso. 

No exterior do edifício pode-se verificar que o afastamento entre os vãos exteriores respeita o 
regulamento de SCIE [23], não sendo um problema acrescido nesta análise. As paredes são do tipo 
ventilada (Ventilada/Cortina), uma vez que existe um espaço entre a parede e o revestimento que 
formam uma caixa de ar, permitindo assim a ventilação. 
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A nível de organização e gestão de segurança, o edifício cumpre integralmente os critérios 
regulamentares (Figura 3.29), fazendo parte dele o plano de emergência;Figura 3.27.		

	
(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 

Claraboia Caixa de escada Estrutura e laje 
Não REI cumpre LR Cumpre LR 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Cumpre LR 

Paredes e Portas 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

— — Ventiladas / Cortina 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 

- Existe PE 
	

 

Fig. 3.29 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	

3.5.3.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

 Como referido anteriormente, para este espaço de 1116m² foi adotado um efetivo de 347 pessoas, visto 
ser o somatório da capacidade de lugares sentados das salas constituintes deste cenário de incêndio. 

As vias horizontais de evacuação (VHE) têm 4m de largura e 20m de comprimento, dispondo da correta 
sinalização e iluminação.  

No que se refere aos caminhos verticais de evacuação (VVE), têm uma largura de 1,10m e estabelecem 
ligação entre este 3º piso e o R/C. Dotados de sinalização e da correspondente iluminação, é possível 
destacar a existência de simulacros. 

Na figura 3.30, é possível observar os dados que foram usados para introduzir no software, tendo por 
base tudo aquilo que já foi referenciado. 
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(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m2) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

Sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Escolar 1116 2,50 347 
Sinalização+ 
Iluminação+ 
simulacros 

Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Largura VHE Comprimento VHE Dispositivos Reação ao fogo 
revestimentos 

4m 20m Sinalização + Iluminação Respeita as classes 
admitidas 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Largura VVE Nº pisos abaixo Nº pisos acima Área da Claraboia 

(m²) Dispositivos Reação ao fogo 
revestimentos 

1,10m 3 0 Não existe 
Sinalização + 
Iluminação + 
Simulacros 

Respeita as classes 
admitidas 

	

 

Fig. 3.30 – Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no software de cálculo do RI 

 

3.5.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global de combate ao incêndio (ESCI) 

Neste edifício de altura superior a 9m, os acessos são excelentes, pelo que, o tempo de chegada dos 
bombeiros se faz num intervalo de tempo muito reduzido. Destaca-se a OGS dos Meios de Primeira 
Intervenção que têm a intervenção 13 do modelo. Na Figura 3.31 são apresentados os dados usados para 
o cálculo do fator global de combate ao incêndio. 

	
 

(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— >9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.13) 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.13) 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 

Fig. 3.31 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 
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3.5.4 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

 
Na Figura 3.32 encontram-se expostas as informações utilizadas para o cálculo do Risco de Incêndio do 
CI pela metodologia simplificada. É de destacar que foi verificado uma incompatibilidade ao executar 
o programa, tendo-se obtido para o correto conjunto de características do CI um Risco de Incêndio nulo. 
Este valor surge devido a um “bug” no software que impossibilita que para a presente utilização tipo 
seja atribuídos valores de RI para edifícios com altura superior a 9 metros.  
Desta forma, considerou-se uma altura (m) de 9 e consequentemente que o CI se encontra no 2º andar 
 

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo 

Pé 
direito 

(m) 
Dispositivos VHE Comprimento 

VHE VVE Andar 

1991-2008 Escolar 10 Bom <30m Acesso 
possível 1116 347 2,50 - Sim 20m Sim 3º 

 

Fig. 3.32 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 

3.6. CASO DE ESTUDO 5 - HOSPITAL DE FÃO  

3.6.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 

Localizada em Fão, vila portuguesa do distrito de Braga com cerca de três mil habitantes, este edifício 
pertencente à Santa Casa da Misericórdia é uma referência na área da saúde, quer no seu concelho sede, 
quer nos seus concelhos vizinhos. Oferece uma quantidade diversificada de especialidades médicas, 
tanto ao nível da consulta externa como dos exames complementares de diagnóstico. Possui ainda 
serviço de urgência, bem como vários serviços destinados ao internamento, quer de curta quer de longa 
duração (Figura 3.33). 

	

	
                    a)                                                                                    b) 

 
Fig. 3.33 – Hospital de Fão: a) Entrada principal; b) Caixa de escadas (VVE)  
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3.6.2 DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

O cenário de incêndio mais problemático, e que será objeto de análise, é considerado no 3º piso do 
edifício mais antigo, onde se encontra um espaço de internamento de 160m² de área. Nele existem 5 
quartos com capacidade para um doente cada. 

Não existe elevador, sendo a caixa de escadas a única forma de acesso ao CI. Tem implementado todas 
as medidas de autoproteção, sendo frequente a visita por parte de uma equipa de inspeção ao Hospital.  

	
	

	
 
 

Fig. 3.34 – Planta de Emergência do Hospital de Fão 

	
	
	
3.6.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO MAIS RIGOROSO DO RI 

3.6.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

Na caracterização da construção deste edifício, apesar de se saber que as lajes são de madeira (suporte 
combustível), foi adotado para o efeito uma laje de caráter incombustível, uma vez que não existem 
frações associadas a este hospital. Posto isto, considera-se esta classificação com o objetivo de mostrar 
que a mesma não se aplica (Figura. 3.35). 

 

 

 



Modelo de Análise de Risco de Incêndio CHICHORRO –  Diagnóstico através da sua aplicação a 12 edifícios 
	

	

 46	

 

(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há 

(POIiee) Instalações energia elétrica 
Respeita regulamentação 

OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Respeita regulamentação Centrais térmicas 

Ok - 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Não se aplica 

- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Hospitalar <1951 
	

 

Fig. 3.35 – Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	
3.6.3.2. Cálculo do Fator global - Desenvolvimento e propagação do incêndio (DPI) 

Com paredes exteriores do tipo tradicional, o hospital não conta com proteção de guarda fogo, pois não 
se encontra adjacente a nenhum edifício. Conta com plano de emergência (Figura 3.32), no entanto, não 
existe isolamento e especial proteção em termos de REI, tal como refere o regulamento, tendo-lhe sido 
atribuído no software de cálculo do Método de Análise de Risco CHICHORRO a classificação “Não se 
aplica”, ver Figura 3.36. 
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(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Nãos se aplica 

- 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Nãos se aplica 

- 

(DPIav) Afastamento entre vãos exterior 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

— — Tradicionais 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 

- Existe PE 
	

 

Fig. 3.36 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
3.6.3.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Para proceder a este dimensionamento do Risco de Incêndio, foi considerado um efetivo de 7 pessoas, 
contabilizando para além de 5 pacientes, 2 enfermeiras que são responsáveis por este piso. 

A via vertical de evacuação não se encontra localizada num só lugar, não sendo possível evacuar do 
3ºandar para o exterior do edifício, pela mesma caixa de escadas. Nenhuma se encontra enclausurada, 
nem respeita a regulamentação. No entanto, está implementada sinalização e iluminação adequada em 
todo o edifício (Figura. 3.37). 

 

(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m2) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

Sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Hospitalar 160 3,00 7 Sinalização+ 
Iluminação 

Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Nãos se aplica 
- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Largura VVE Nº pisos abaixo Nº pisos acima Área da Claraboia 

(m2) Dispositivos Reação ao fogo 
revestimentos 

1,20 2 0 Não existe Sinalização + 
Iluminação 

Respeita as classes 
admitidas 

	

 
Fig. 3.37 - Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no software de cálculo do RI 
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3.6.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global (ESCI) 

A uma distância muito próxima das instalações dos bombeiros voluntários de Fão, o acesso e o tempo 
de chegada ao Hospital, decorrem sem perturbações e qualquer tipo de contrariedade, sendo bastante 
rápida a sua intervenção. Relativamente aos meios de intervenção, os funcionários tiveram formação, 
no sentido de estarem aptos para a sua utilização em caso de emergência. Contudo, a não existência de 
nenhum simulacro faz com que se tenha adotado uma intervenção do tipo 6, a nível da organização e 
gestão de segurança dos equipamentos (Figura. 3.38). 

 

(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— <9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.6) 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.6) 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 

Fig. 3.38 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no sowtware de cálculo do RI 

 
	
3.6.4 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

 
Com o intuito de calcular o Risco de Incêndio do CI pelo método simplificado é apresentado na Figura 
3.39 os dados utilizados para a execução do programa. 
. 
 
	

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo Pé direito 

(m) Dispositivos VHE Comprimento 
VHE VVE Andar 

<1951 Hospitalar 10 Bom <30m Acesso 
possível 160 7 2,50 - Não - Sim 3º 

 
 

Fig. 3.39 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 
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3.7. CASO DE ESTUDO 6 - SALA DE ESPETÁCULOS - AUDITÓRIO MUNICIPAL DE ESPOSENDE 

3.7.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO E RESPETIVO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

Localizado mesmo no centro da cidade de Esposende, o Auditório Municipal (Figura 3.40), com 226 
lugares sentados, encontra-se reservado sobretudo para eventos de carácter cultural e artístico, estando 
igualmente disponível para a realização de exposições, conferências, congressos e workshops. 

Situado no piso 0 de um edifício de 4 andares, cujos pisos restantes são de habitação, é composto por 
uma sala onde os espectadores podem aguardar o início da sessão e permanecer nos intervalos, pois 
conta com uma cafetaria e instalações sanitárias. É ainda possível encontrar uma bilheteira na área de 
entrada para o auditório. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig. 3.40 – Entrada do Auditório Municipal de Esposende 

 
 
 
 
 
 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

Fig. 3.41 – Planta de emergência do Auditório Municipal de Esposende 
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3.7.2 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO RIGOROSO 

3.7.2.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

Tratando-se de uma construção com lajes de betão, não haverá grandes preocupações relativamente ao 
tipo de combustibilidade referente a este elemento. O que se deve ter em consideração no estudo deste 
CI por apresentar consequências diretas para o cálculo deste fator parcial do Risco de Incêndio, prende-
se com as frações e os edifícios adjacentes, que embora existam, não são consideradas, uma vez que o 
Auditório apenas representa um piso do edifício em análise (Figura 3.42). 

	
(POIcc) Caracterização da Construção 

Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 
Suporte Incombustível Sem intervenção Não há 

(POIiee) Instalações energia elétrica 
Respeita regulamentação 

OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Respeita regulamentação Centrais térmicas 

Ok - 
(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 

Não se aplica 
- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 
(POIativ) Fator de ativação 

Tipo de Edifício Idade do Edifício 
Sala de espetáculos 1991-2008 

	

 

Fig. 3.42 – Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no sowtware de cálculo do RI 
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 3.7.2.2. Cálculo do Fator global de proteção da parte restante do edifício - Desenvolvimento e 
propagação do incêndio (DPI) 

Uma vez que a proteção de guarda fogo não é aplicada, será considerado como “tradicionais” o tipo de 
paredes para o fator parcial DPIpe, sendo esta a solução que origina um coeficiente mais elevado (Figura 
3. 43). 

Existe um plano de emergência (Figura 3.41) desta utilização tipo, estando a planta de emergência 
correspondente afixado à entrada do edifício. 

(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Não se aplica 

- 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Cumpre LR 

Paredes + Portas 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

— — Tradicionais 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 

- Existe PE 
	

 

Fig. 3.43 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no sowtware de cálculo do RI 

3.7.2.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Não existindo vias de evacuação associadas a este cenário de incêndio, o cálculo do fator de risco 
correspondente às consequências totais do incêndio, será traduzido pelo resultado do fator parcial 
(CPIci). Neste cálculo, é apenas de referir, que o valor de efetivo adotado, corresponde ao valor atribuído 
pelo projetista, que tem em conta o número de lugares sentados e um número acrescido de pessoas que 
poderá estar em palco (Figura 3.44) 

 

(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m²) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Salas de 
espetáculos 312 3,00 241 Sinalização+ 

Iluminação 
Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Nãos se aplica 
- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Nãos se aplica 

- 
	

 
	

Fig. 3.44 – Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no sowtware de cálculo do RI 
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3.4.2.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global de combate ao incêndio (ESCI) 

Não existindo nenhum simulacro, foi adotado, no que se refere aos equipamentos de intervenção, uma 
OGS com intervenção 6.  

Os ótimos acessos facilitam o tempo de chegada dos bombeiros, tal como os detetores e alertas 
automáticos, distribuídos pelos diferentes espaços do Auditório (Figura. 3.45). 

 

(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— <9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.6) 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.6) 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 

Fig. 3.45 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

3.7.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO DO RI 

Com o objetivo de calcular o Risco de Incêndio do nosso cenário de incêndio pelo método simplificado, 
é apresentado na Figura 3.46 os dados utilizados para a execução do software. 
 
 

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo Pé direito 

(m) Dispositivos VHE Comprimento 
VHE VVE Andar 

1991-2008 Sala de 
espetáculos 3,00 Bom <30m Acesso 

possível 312 241 3,00 Sin+ Ilumi+ 
Ext+ Det Não - Não - 

 
 

Fig. 3.46 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 
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3.8. CASO DE ESTUDO 7 - HOTELEIRO - HOTEL SUAVE MAR 

3.8.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 

Posicionado na avenida Marginal de Esposende, junto à Foz do Rio Cávado, o Hotel Suave Mar (Figura 
3.47) foi construído no ano de 1946, tendo sido alvo de remodelações nos anos de 1994 e 2000. 
Constituído por áreas de lazer e restauração no piso 0, conta com 77 quartos distribuídos pelos 2 restantes 
andares. No decorrer das visitas realizadas ao Hotel, foi possível observar as obras que decorriam numa 
parte do 2º piso, estando agora em condições de apresentar resultados das alterações na Figura 3.48. 

	

	
	

Fig. 3.47 – Hotel Suave Mar:  a) Entrada (avenida marginal de Esposende) ; b) Piscina  

	

	
 
 

Fig. 3.48 – Quarto remodelado do Hotel Suave Mar 

3.8.2 DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

Com a finalidade de avaliar o cenário de incêndio, com o Risco de Incêndio mais desfavorável, subiu-
se ao 2º andar, onde numa área de 750m², se distribuem 23 quartos com áreas compreendidas entre os 
20 e os 30m2.  

Existem 3 caixas de escadas não enclausuradas que permitem realizar a evacuação vertical para o piso 
0 do mesmo edifício. Encontram-se aplicadas as medidas de autoproteção do edifício, estando 
distribuídos pelo cenário de incêndio meios de intervenção com a correta sinalização e iluminação 
(Figura 3.49). 
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                    a)                                                                         b) 

 
Fig. 3.49 – Hotel Suave Mar: a) Corredor dos quartos do 2º piso ; b) elemento de combate ao incêndio 

 

 
 

Fig. 3.50 – Planta de Emergência do Hotel Suave Mar 

	
3.8.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO MAIS RIGOROSO DO RI 

3.8.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

No cálculo do fator associado à probabilidade de ocorrência de incêndio deste CI, não se encontra 
nenhuma diferença, relativamente aos casos analisados anteriormente, que mereça um especial destaque, 
sendo possível observar, na seguinte Figura 3.51, a análise rigorosa efetuada. 
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(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há infiltrações 
(POIiee) Instalações energia elétrica 

Respeita regulamentação 
OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Respeita regulamentação Centrais térmicas 

Ok - 
(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 

Não se aplica 
- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Hotéis <1951 
	

 

Fig. 3.51 – Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no software de cálculo do RI 

 

3.8.3.2. Cálculo do Fator global de proteção da parte restante do edifício - Desenvolvimento e 
propagação do incêndio (DPI) 

Como referido anteriormente, as 3 caixas de escadas existentes não se encontram enclausuradas, 
havendo apenas no piso 0 uma separação para o corredor através de uma parede e porta de vidro.  

Com estrutura de laje de betão, a caixa de escadas não possui claraboia. Em relação à organização e 
gestão da segurança, existe plano de emergência, estando a planta de emergência afixada no CI, 
(consultar Figura 3.50 e Figura 3.52). 
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(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Edifício anterior a 1990 Claraboia Caixa de escada Estrutura e laje no CI 

Sim Não REI Cumpre LR Cumpre LR 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Não se aplica 

- 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

— — Tradicionais 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 

- Existe PE 
	

 
Fig. 3.52 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
3.8.3.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Não existindo diferenças significativas em relação aos casos de estudo anteriores, é apenas de mencionar 
que, para o dimensionamento do efetivo do CI, foi empregue o valor de 47, fazendo correspondência ao 
efetivo de 46 pessoas (2 por cada quarto) mais 1 pessoa que representa um elemento do staff do hotel 
(Figura. 3.53). 

	
(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m²) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

Sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Hoteleiro 750 2,50 47 Sinalização+ 
Iluminação 

Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Nãos se aplica 
- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Largura VVE Nº pisos abaixo Nº pisos acima Área da Claraboia 

(m2) Dispositivos Reação ao fogo 
revestimentos 

1,40 2 0 Não existe Sinalização + 
Iluminação 

Respeita as classes 
admitidas 

	

 
Fig. 3.53 - Preparação de dados do CI relativo ao CPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
3.8.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global de combate ao incêndio (ESCI) 

Tendo sido utilizado para a análise do Risco de Incêndio o Método de CHICHORRO edifícios na área 
de Esposende, todos a uma distância entre eles inferior a 1km, os resultados referentes ao fator global 
de combate ao incêndio que se baseiam nas condições exteriores serão muito semelhantes, uma vez que 
se está a falar dos mesmos elementos e equipas de combate ao incêndio (Figura 3.54). 
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(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— <9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.6) 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.6) 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 

Fig. 3.54 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
 
3.8.4 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

 
Na Figura 3.55 apresentam-se os dados utilizados no software para o cálculo do Risco de Incêndio do 
CI pelo método simplificado. 
 

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área CI 
(m²) Efetivo Pé direito 

(m) Dispositivos VHE Comprimento 
VHE VVE Andar 

<1951 Hotel 7,50 Bom <30m Acesso 
possível 750 47 2,50 Sin + Ilum + 

Ext + Det Não - Sim 2º 

 
 

Fig. 3.55 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 
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3.9. CASO DE ESTUDO 8 - COMÉRCIO – ESPAÇO COMERCIAL EM ESPOSENDE 

3.9.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 

Localizado no condomínio Pinhal da Foz, a cerca de 500m da Praia Suave Mar em Esposende, este 
espaço de 250m², funcionou como espaço comercial e restaurante desde a data da sua edificação, nos 
anos 80. Tendo sido explorado por diferentes gerências, encontra-se encerrado há mais de 5 anos (Figura 
3.56). 

	

	
           a)                                               b)                                                c) 
 

Fig. 3.56 – Espaço comercial: a) Entrada lateral; b) Interior do espaço ; c) Entrada principal 

	
 

3.9.2 DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

Com uma entrada principal pela Rua João Ferreira da Silva, conta ainda com uma entrada lateral 
alternativa.  

Formada por um espaço amplo de 150m², que se encontra acessível a uma zona de lavabos de 40m, 
subdividida em 3 utilizações (masculino, feminino e de serviço), é possível contar ainda com um local 
de armazenagem de 60m². 

Possui a devida sinalização, iluminação, deteção automática e agentes extintores.  

 

 

 

3.9.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO RIGOROSO 

3.9.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

Tal como se viu anteriormente na análise do Auditório Municipal, apesar deste CI estar inserido no rés-
do-chão de um edifício com 4 pisos elevados, não se aplica o parâmetro relativo às frações adjacentes, 
uma vez que se trata de uma utilização tipo diferente. Além disso, é de destacar a não existência de 
instalações de aquecimento (Figura 3.57). 
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(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há infiltrações 
(POIiee) Instalações energia elétrica 

Respeita regulamentação 
OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Não existem instalações de aquecimento 

- 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Não se aplica 

- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Comércio 1991-2008 
	

 
 

Fig. 3.57 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 

 

 

3.9.3.2. Cálculo do Fator global de proteção da parte restante do edifício - Desenvolvimento e 
propagação do incêndio (DPI) 

De acordo com o regulamento em vigor, é cumprida a exigência “Proteção isolamento e proteção EI” 
das paredes, pois, sendo uma construção com paredes do tipo tradicional. Contudo o mesmo não se 
passa com as portas já que são todas de vidro (Figura 3.58). 
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(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Não se aplica 

- 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Cumpre LR 

Paredes + Portas 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

— — Tradicionais 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Não se aplica 

- 
	

 
Fig. 3.58 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

	
3.9.3.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Não existindo vias de evacuação verticais e horizontais, o valor do fator global associado às 
consequências totais do incêndio (Figura 3.59), irá, mais uma vez, ser refletido pelo fator agregado 
apenas ao cenário de incêndio. No que diz respeito a este mesmo coeficiente, há que referir que, no 
dimensionamento do efetivo, foi adotado para o efeito o índice de 0,2pessoas/m², correspondente a 
locais de venda de baixa ocupação, por se considerar um valor mais adequado para o presente caso de 
estudo. Apesar de no regulamento ser atribuído normalmente para estes casos um índice de 
0,5pessoas/m² (locais de venda localizados no piso do plano de referência com área inferior ou igual a 
300m². 

(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m2) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

Sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Comércio 200 3 40 Sinalização+ 
Iluminação 

Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Nãos se aplica 
- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Nãos se aplica 

- 
	

 

Fig. 3.59 – Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no software de cálculo do RI 

 

3.9.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global (ESCI) 

Apesar das medidas de autoproteção estarem implementadas neste espaço comercial, há apenas que 
alertar para a falta de organização e gestão de segurança (OGS) que existe nos equipamentos extintores 
(Figura. 3.60). 
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(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCISID) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— <9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIAE) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIHE) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIEXT) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Sem OGS 

(ESCIRIA) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Sem OGS 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 
Fig. 3.60 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

 

	
3.9.4 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO DO RI 

 
Com o intuito de calcular o Risco de Incêndio do CI pelo método simplificado, é apresentado na Figura 
3.61 os dados utilizados para a execução do software. 
	

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo 

Pé 
direito 

(m) 
Dispositivos VHE Comprimento 

VHE VVE Andar 

1991-2008 Comercial 3 Bom <30m Acesso 
possível 200 70 3,00 Sin + Ilum + 

Ext + Det Não - Não - 

 
 

Fig. 3.61 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 
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3.10. CASO DE ESTUDO 9 - DESPORTIVO - COMPLEXO PISCINAS FOZ DO CÁVADO 

3.10.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 

 

Localizado na Avenida Marginal de Esposende, este complexo desportivo distingue-se por ser o maior 
e o mais desenvolvido da região.  

Constituído por piscina exterior de água salgada, piscina interior aquecida, piscina infantil, solário e 
ginásio panorâmico, os seus serviços são disponibilizados durante todo o ano (Figura 3.62). 

 

	
          a)                                                                                  b) 

 
Fig. 3.62 – Complexo de piscinas foz do Cávado: a) Vista aérea; b) Piscina exterior  

 

 
3.10.2 DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

Com uma lotação máxima instantânea de 300 pessoas, o espaço onde se localiza a piscina interior de 
600m², será o cenário de incêndio escolhido para a análise do risco de incêndio (Figura 3.63). Destinada 
para momentos de lazer e aprendizagem de natação, tem a particularidade de ser dotada de som 
subaquático e ondulação artificial, com o objetivo de simular uma experiência no mar.  

	
 
 

Fig. 3.63 – Piscina interior do Complexo de piscinas foz do Cávado 
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Fig. 3.64 – Planta de emergência do Complexo de piscinas Foz do Cávado 

	
	
 

3.10.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO RIGOROSO 

3.10.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

Embora não seja o local com maior carga de incêndio e onde a probabilidade de ocorrência de incêndio 
não seja mais elevada, é um complexo com um elevado número de ocupantes diários que, agregado a 
diferentes espaços, nomeadamente de restauração, tem todo o interesse em ser analisado. 

Tal como foi dito em casos anteriores, nomeadamente na análise da utilização tipo III, 
independentemente da laje do edifício ser de madeira (piso térreo, pelo que a laje é a cobertura), será 
adotado para a análise mais rigorosa do método uma laje de suporte incombustível, visto que não existem 
frações adjacentes a este complexo, tornando irrelevante o tipo de laje do mesmo. 

Por fim, detetou-se na execução do programa que este não se encontra preparado para edifícios do tipo 
IX (desportivos e de lazer). Posto isto, foi adotado o coeficiente correspondente a salas de espetáculo, 
visto se ter considerado idênticas as suas características relativas à taxa de crescimento do incêndio e 
respetivo 𝑡𝛼 (Figura 3.65). 
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(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há infiltrações 

(POIiee) Instalações energia elétrica 
Respeita regulamentação 

OK 
(POIia) Instalações de aquecimento 

Não existem instalações de aquecimento 

 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Não se aplica 

- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Salas de espetáculo 1991-2008 
	

 
 

Fig. 3.65 – Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	

	
3.10.3.2. Cálculo do Fator global - Desenvolvimento e propagação do incêndio (DPI) 

	
O edifício é caracterizado por estrutura metálica e paredes de vidro. Contudo, para efeitos de cálculo foi 
selecionada a opção de paredes tradicionais, visto que, não haverá influência no resultado (Figura 3.66). 
Existe ainda Plano de emergência, estando a respetiva planta afixada à entrada do CI (Figura 3.64). 		
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(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Não se aplica 

- 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Não se aplica 

- 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo  
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

— — Tradicionais 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 

- Existe PE 
	

 
 

Fig. 3.66 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	

3.10.3.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Não existem vias de evacuação, já que neste espaço se encontram várias saídas que fazem a ligação 
diretamente com o exterior.  

Para efeitos de dimensionamento, foi utilizado o efetivo de 300 pessoas, dado que se trata da lotação 
máxima instantânea estabelecida internamente pela administração (Figura 3.67). 

 

(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m²) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Salas de 
espetáculo 700 6 300 Sinalização+ 

Iluminação 
Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Nãos se aplica 
- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Nãos se aplica 

- 
	

 
Fig. 3.67 - Preparação de dados do CI relativo ao CPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
 

3.10.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global (ESCI) 

Fazendo parte do conjunto de edifícios analisados na região de Esposende, não há novos dados relativos 
a este fator global de combate ao incêndio, sendo apenas de referir a não existência de simulacros que 
terá efeito no tipo de intervenção dos meios de intervenção (Figura 3.68). 
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(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— <9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.6) 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.6) 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 
Fig. 3.68 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	
3.10.4 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

 
Na Figura 3.69, pode-se consultar os dados de entrada utilizados no software para o cálculo do Risco 
de Incêndio do CI pelo método simplificado. 

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo Pé direito 

(m) Dispositivos VHE Comprimento 
VHE VVE Andar 

1991-2008 Salas de 
espetáculos 6 Bom <30m Acesso 

possível 700 300 6,00 Sin + Ilum + 
Ext + Det Não - Não - 

 
 

Fig. 3.69 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI 

	
 

3.11. CASO DE ESTUDO 10 – MUSEU MARÍTIMO DE ESPOSENDE  

3.11.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 

Numa visita a Esposende, quando esta ainda era considerado um “lugar”, a Rainha D. Amélia viu a 
agonia e o sofrimento com que viviam as mulheres dos Pescadores e como sinal de respeito, mandou 
construir o ISN. Tendo o ISN como objetivo apoiar estas famílias que, numa terra tão pobre, viviam 
sobretudo da atividade pecuária. 

Em 2012, a Associação Fórum Esposendense decidiu, por ação direta, pegar neste imóvel que se 
encontrava num estado de acelerada degradação e albergar o Museu Marítimo de Esposende, tendo sido 
para isso totalmente restaurado, (ver Figuras 3.70 e 3.71). 
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Desde então, uma pequena parte das instalações se encontram cedidas ao Instituto de Socorros a 
Náufragos. Ficando a restante parte entregue ao museu tendo a responsabilidade por guardar todas as 
memórias de uma atividade tão significativa para o concelho. 

 
Fig. 3.70 – Edifício do Museu Marítimo e ISN de Esposende 

 

3.11.2 DESCRIÇÃO GERAL DO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

No 1º piso é possível encontrar o cenário de incêndio mais relevante para ter em conta no cálculo do 
Risco de Incêndio. Trata-se de uma área de 112m², onde se encontra exposto o maior número de 
elementos históricos do presente museu. Com caixa de escadas enclausurada, dispõe da correta 
sinalização e respetiva iluminação, deteção automática, planta de emergência e meios de 1º intervenção. 

	

	
                     a)                                             b)                                               c) 

 
Fig. 3.71 – Museu Marítimo de Esposende: a) Sala de exposição do 1º piso (à esquerda) e acesso à VVE (à 

direita) 
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Fig. 3.72 – Planta de emergência do Museu Marítimo de Esposende 

 

 

3.11.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO RIGOROSO 

3.11.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

Em resultado da sua localização privilegiada, a cerca de 5m do rio Cávado, o Museu Marítimo, está 
muito sujeito aos meios atmosféricos e em consequência tem infiltrações.  (Figura 3.73). Na caixa de 
elevadores que liga o piso do plano de referência com o piso mais elevado, existe uma forte concentração 
de água no fundo do mesmo, devido às sucessivas inundações provocadas pela a subida da maré (Figura 
3.74). 
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Fig. 3.73 – Infiltrações na parede, proveniente da água existente na caixa de elevadores do Museu Marítimo de 

Esposende. 
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(POIcc) Caracterização da Construção 

Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Há infiltrações 

(POIiee) Instalações energia elétrica 
Respeita regulamentação 

OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Não existem instalações de aquecimento 

 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Não se aplica 

- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Museus ou galerias de arte <1951 
	

 
 

Fig. 3.74 -  Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
 

 

3.11.3.2. Cálculo do Fator global - Desenvolvimento e propagação do incêndio (DPI) 

Esta construção de paredes tradicionais, sendo anterior a 1990, não conta com uma claraboia no cimo 
da caixa de escadas. No entanto, estas escadas encontram-se enclausuradas com portas corta fogo 
(Figura 3.75). 

Existe plano de emergência e a respetiva planta de emergência encontra-se afixada em cada piso (Figura 
3.72). 
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(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Edifício anterior a 1990 Claraboia Caixa de escada Estrutura e laje no CI 

Sim Não REI Cumpre LR Cumpre LR 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Cumpre LR 

Paredes + Portas 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

- - Tradicionais 
(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 

Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 
- Existe PE 

	

	
 

Fig. 3.75 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	
3.11.3.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Ao contrário do que acontece na identificação do tipo de edifício, no fator global POI, no cálculo do 
fator parcial CPIci, foi detetada uma falha, no sentido que em que a utilização tipo X, “Museus e Galerias 
de Arte”, não faz parte da última atualização do software. Posto isto, é utilizado a UT correspondente a 
“Salas de espetáculo”, uma vez que se considerou ter o mesmo 𝑡𝛼 e uma taxa de crescimento de incêndio 
equivalente; Figura 3.76. 

(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m2) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Salas de 
espetáculo 112 3 40 

Sinalização 
+ 

Iluminação 
+ 

Simulacros 

Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 

(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 
Não se aplica 

- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Largura VVE Nº pisos abaixo Nº pisos acima Área da Claraboia 

(m2) Dispositivos Reação ao fogo 
revestimentos 

0,9 1 0 0 (Não existe) Sinalização + 
Iluminação 

Respeita as classes 
admitidas 

	

 

Fig. 3.76 - Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
3.11.3.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global de combate ao incêndio (ESCI) 

Apenas de destacar, de entre os restantes edifícios analisados em Esposende, a existência de um 
simulacro. Este não surge como preocupação relativa à afluência de pessoas no Museu, pois esta é muito 
baixa, mas sim devido às inúmeras cheias que se fazem sentir, principalmente no Inverno; Figura. 3.77. 
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(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— <9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS (Interv.13) 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS (Interv.13) 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 

Fig. 3.77 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

 
	

3.11.4 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

 
Com o intuito de calcular o Risco de Incêndio do CI pelo método simplificado do modelo CHICHORRO 
é apresentado na Figura 3.78 os dados utilizados para a execução do programa. 
 

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área CI 
(m2) Efetivo Pé direito 

(m) Dispositivos VHE Comprimento 
VHE VVE Andar 

<1951 Salas de 
espetáculo 6 Bom <30m Acesso 

possível 112 40 3,00 Sin + Ilum + 
Ext + Det Não - Sim 1º 

 
 Fig. 3.78 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI	

	

3.12. CASO DE ESTUDO 11 – BIBLIOTECA DA FEUP 

3.12.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO E RESPETIVO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

O edifício em estudo diz respeito à utilização-tipo Bibliotecas e Arquivos e é constituído por 8 pisos de 
altura. Possui 5 pisos reservados para a consulta de documentos de diferentes temáticas, nos quais é 
permitido o livre acesso aos alunos da Universidade, possuindo também um Bar no piso enterrado 
(embora também plano de referência atendendo à sua acessibilidade por uma fachada) e vários gabinetes 
e salas de estudo, no sexto andar, que podem ser utilizados com reserva prévia pelos estudantes, sendo 
que este último piso foi o considerado para o Cenário de Incêndio, ver Figuras 3.79 e 3.80. 
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     a)                                                                          b)                                                     c)	
 

Fig. 3.79 – Biblioteca da FEUP: a) piso 6; b) Acesso à VVE; c) Rede de Incêndio Armada 

	

	
 

 
Fig. 3.80 – Planta de emergência do Piso 6 da Biblioteca da FEUP 

 
3.12.2 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO RIGOROSO 

3.12.3.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 
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Sem aspetos de maior a serem referenciados, apresenta-se a Figura 3.81 com a informação usada para 
preenchimento dos dados de entrada no software de cálculo da Análise de Risco. 

	

(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há infiltrações 

(POIiee) Instalações energia elétrica 
Respeita regulamentação 

OK 

(POIia) Instalações de aquecimento 
Respeita regulamentação Centrais térmicas 

Ok - 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Não se aplica 

- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Respeita regulamentação 

Existe PP 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Bibliotecas 1991-2008 
	

	
 
 

Fig. 3.81 -  Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no software de cálculo do RI 

	
	

 

3.12.2.2. Cálculo do Fator global de proteção da parte restante do edifício - Desenvolvimento e 
propagação do incêndio (DPI) 

Sendo o edifício mais elevado da Faculdade de Engenharia da UP, é constituído por paredes do tipo 
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fachada ventilada, caixa de escadas interior enclausurada e portas corta fogo. Existe plano de segurança, 
sendo possível consultar em cada piso, no hall dos elevadores, a respetiva planta de emergência (Figura 
3.82). 

(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 
Edifício anterior a 1990 Claraboia Caixa de escada Estrutura e laje no CI 

Não Não REI Cumpre LR Cumpre LR 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Cumpre LR 

Paredes + Portas 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

- - Ventiladas / Cortina 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Respeita LR Procedimentos ou planos de emergência 

- Existe PE 
	

 
 

Fig. 3.82 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

	
3.12.2.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Um aspeto que se deve ter em consideração na avaliação rigorosa da Biblioteca referente ao fator parcial 
alusivo às vias verticais de evacuação, relaciona-se com o número de pisos abaixo do CI, pois, apesar 
de não haver uma descontinuidade da laje, a saída do edifício apenas é possível pelo piso 0. A porta que 
dá acesso ao bar no piso -1, encontra-se sempre encerrada, fazendo com que este piso não seja 
considerado no cálculo de encaixe de volume de fumo na caixa de escadas (Figura 3.83). 

 

(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m2) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Biblioteca 700 3 120 
Sinalização+ 
Iluminação+ 
Simulacros 

Existe 
(Ótico) Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Largura VHE (m) Comprimento VHE (m) Dispositivos Reação ao fogo 
revestimentos 

1,50 2m Sinalização + Iluminação Respeita as classes 
admitidas 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Largura VVE (m) Nº pisos abaixo Nº pisos acima Área da Claraboia 

(m2) Dispositivos Reação ao fogo 
revestimentos 

1,20 5 0 0 (Não existe) 
Sinalização + 
Iluminação + 
Simulacros 

Respeita as classes 
admitidas 

	

 
Fig. 3.83 - Preparação de dados do CI relativo ao CPI para introduzir no software de cálculo do RI 

 

 



Modelo de Análise de Risco de Incêndio CHICHORRO –  Diagnóstico através da sua aplicação a 12 edifícios 
	

	

 76	

3.12.2.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio -Fator global (ESCI) 

Com uma altura superior a 9m, a biblioteca já foi alvo de um simulacro de incêndio, reunindo todos os 
requisitos necessários para apresentar uma OGS com intervenção 13; Figura 3.84. 

	

(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 
Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 

<10min Deteção e alertas automáticos 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

— >9m Sinalização+Iluminação+Deteção Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.13) 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR OGS 

Cumpre LR Com OGS  (Interv.13) 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 
 

Fig. 3.84 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

	
	

3.12.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

Na Figura 3.85 encontram-se expostas as informações utilizadas para o cálculo do Risco de Incêndio do 
CI pelo método simplificado. 

	
Ano de 

Construção 
 

UT 
Altura 

(m) 
Estado de 

conservação 
Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo 

Pé 
direito 

(m) 
Dispositivos VHE Comprimento 

VHE VVE Andar 

1991-2008 Biblioteca 21 Bom <30m Acesso 
possível 700 120 3,00 Sin + Ilum + 

Ext + Det Sim 2m Sim 6º 

 
 

Fig. 3.85 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI	

 

 

 

 

 



Modelo de Análise de Risco de Incêndio CHICHORRO –  Diagnóstico através da sua aplicação a 12 edifícios 
	

	

 77	

3.13. CASO DE ESTUDO 12 – ARMAZÉM INDUSTRIAL NO MONTIJO  

3.13.1 DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO E CENÁRIO DE INCÊNDIO 

Atualmente para venda, a edificação em estudo consiste num armazém para atividade industrial (Figura 
3.86) com 2 gabinetes e instalações sanitárias, que carece de todos os equipamentos e sinalização de 
segurança contra incêndio. 

Situado na zona industrial do Montijo, adjacente à fábrica de revestimentos de cortiça “Corkrolo”, o 
terreno tem uma área total de 4088,5m², sendo a área coberta, correspondente ao caso de estudo, de 
2604m². 

	

	
a)                                                b)                                                 c) 

 
 

Fig. 3.86 – Armazém Industrial: a) Entrada do edifício; b) Vista lateral ; c) Interior do Armazém 

	
 

 

3.13.2 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO RIGOROSO 

3.13.2.1 Cálculo do fator de risco associado à probabilidade de ocorrência de incêndio (POI) 

Espaço amplo com laje incombustível, encontra-se completamente vazio, não sendo por isso portador 
de nenhum tipo de equipamento.  

Tal como referido na discrição do mesmo, é adjacente a um outro edifício, cumprindo os termos do 
regulameto no que respeita à parede de empena comum e a proteção de guarda fogo (Figura 3.87). 
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(POIcc) Caracterização da Construção 
Laje Pintura Intumescente Infiltrações no Edifício 

Suporte Incombustível Sem intervenção Não há infiltrações 
(POIiee) Instalações energia elétrica 

Respeita regulamentação 

OK 
(POIia) Instalações de aquecimento 

Não se aplica 
- 

(POIivca) Instalações de ventilação e condicionamento de ar 
Não se aplica 

- 

(POIiconsa) Instalações de conservação de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIiconfa) Instalações de confeção de alimentos 
Não se aplica 

- 

(POIilgc) Instalações de líquidos e gases combustíveis 
Não se aplica 

- 

(POIef) Edifícios fronteiros 
Respeita exigências Distância entre edifícios maior do que a exigida 

- - 

(POIea) Edifícios Adjacentes 
Edifícios com empena comum Guarda Fogo 

Cumpre RF da LR Cumpre LR 

(POIfa) Frações Adjacentes 
Não se aplica 

- 

(POIppp) Procedimentos ou planos de prevenção 
Não existe PP 

- 

(POIativ) Fator de ativação 
Tipo de Edifício Idade do Edifício 

Armazém 1991-2008 
	

	
	

Fig. 3.87 -  Preparação de dados do CI relativo ao POI para introduzir no software de cálculo do RI 
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3.13.2.2. Cálculo do Fator global de proteção da parte restante do edifício - Desenvolvimento e 
propagação do incêndio (DPI) 

Formado por paredes do tipo Tradicional, não tem plano de segurança nem qualquer medida de 
autoproteção aplicada (Figura 3.88). 

	
(DPIreic) Proteção isolamento e proteção REI do CI e vias de evacuação verticais 

Não se aplica 
- 

(DPIei) Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local 
Cumpre LR 

Paredes e portas 

(DPIav) Afastamento entre vãos exteriores 
Regulamentação 

Respeita 

(DPIpe) Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo 
Cumpre LR Respeita faixas EI Tipos de parede 

— — Tradicionais 

(DPIogs) Organização e gestão da segurança - Procedimentos ou planos de emergência 
Procedimentos ou planos de emergência 

Não existe PE 
	

 
 

Fig. 3.88 – Preparação de dados do CI relativo ao DPI para introduzir no software de cálculo do RI 

	
3.13.2.3. Cálculo do fator associado às consequências totais do incêndio no CI (CTI) 

Como foi referido previamente, trata-se do único cenário de incêndio analisado onde não existe nenhum 
dispositivo nem sistema de deteção automática (Figura 3.89). 

	
(CPIci) Consequências parciais do incêndio no CI 

Utilização 
tipo Área (m2) Pé direito 

(m) Efetivo Dispositivos 
Sistema de 

deteção 
automática 

Sistema de 
extinção 

automática 

sistema 
ativo 

controlo 
de fumo 

Reação ao 
fogo 

revestimentos 

Armazém 2604 5,50 79 Sem 
sinalização Não existe Não existe Não existe 

Respeita as 
classes 

admitidas 
(CPIvhe) Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de Evacuação 

Não se aplica 
- 

(CPIvve) Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de Evacuação 
Não se aplica 

- 
	

 
 

Fig. 3.89 – Preparação de dados do CI relativo ao CTI para introduzir no software de cálculo do RI 
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3.13.2.4. Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - Fator global de combate ao incêndio (ESCI) 

Embora sem detetores de incêndio e sinalização, o auxílio da equipa de bombeiros está assegurado, num 
intervalo de tempo inferior a 10min, pela equipa de Bombeiros Voluntários do Montijo (Figura 3.90). 

	
(ESCIgp) Grau de prontidão dos bombeiros 

Tempo de chegada dos bombeiros Deteção e alertas 
<10min Ausência de deteção 

(ESCIsid) Sinalização, Iluminação e deteção nas zonas comuns 
OGS Altura Dispositivos zonas comuns Caixa de escadas exterior 

Não <9m Ausência  Não existe 

(ESCIae) Vias de Acesso ao edifício 
Acesso às viaturas dos Bombeiros Altura do edifício 

Acesso possível R/C até 3º andar 

(ESCIhe) Hidrantes exteriores 
Existe fiabilidade no hidrante Distância do HE ao edifício 

Sim <30m 

(ESCIext) Extintores 
LR 

Não cumpre LR 

(ESCIria) Redes de incêndio armada 
LR 

Não cumpre LR 

(ESCIcpb) Corpo privado de bombeiros 
Não se aplica 

- 
	

 
 

Fig. 3.90 – Preparação de dados do CI relativo ao ESCI para introduzir no software de cálculo do RI 

	
3.13.3 INTRODUÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CÁLCULO DO RI PELO MÉTODO SIMPLIFICADO 

 
Na Figura 3.91 encontra-se exposta a configuração utilizada para o cálculo do Risco de Incêndio do CI 
pela metodologia simplificada através do software CHICHORRO. 
 
 

Ano de 
Construção 

 
UT 

Altura 
(m) 

Estado de 
conservação 

Distância 
Hidrantes 

Acesso 
Bombeiros 

Área 
CI 

(m2) 
Efetivo 

Pé 
direito 

(m) 
Dispositivos VHE Comprimento 

VHE VVE Andar 

1991-2008 Armazém 5,50 Médio <30m Acesso 
possível 2604 79 5,50 CTI sem nada Não - Não - 

 
 

Fig. 3.91 – Preparação de dados do CI para introduzir no software de cálculo da metodologia simplificada do RI	
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4 
ANÁLISE DE RESULTADOS: 

RISCO DE INCÊNDIO DOS CENÁRIOS 
DE INCÊNDIO 

	
	
4.1. INTRODUÇÃO 

Tem como objetivo o presente capítulo dar a conhecer os resultados relativos ao Risco de Incêndio dos 
12 Cenários de Incêndio de cada utilização tipo já analisados. 

Em primeiro lugar será apresentado uma avaliação completa de um caso de estudo, correspondente à 
utilização tipo número 1 (habitação nas Escadas do Barredo), onde serão analisados os resultados 
referentes ao método rigoroso e simplificado, usando o software CHICHORRO, bem como a 
implementação de medidas de intervenção se necessárias. 

Seguidamente, será apresentado um quadro síntese dos resultados dos Cenários de Incêndio 
correspondentes às 12 utilizações tipo examinadas. 

Por fim, será feita uma apresentação do valor do Risco de Incêndio das restantes utilizações tipo, bem 
como a análise e comparação dos resultados. 

 

4.2. CASO DE ESTUDO 1 – HABITAÇÃO NAS ESCADAS DO BARREDO 

4.2.1. RISCO DE INCÊNDIO PELO MÉTODO RIGOROSO 

Após a introdução dos dados descritos anteriormente no Painel 2, é apresentado o Painel 3 com o valor 
do Risco de Incêndio do Cenário de Incêndio referente à habitação nas Escadas do Barredo e os 
respetivos valores dos fatores parciais e totais. 

	
Fig. 4.1 – Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-I usando o método rigoroso 
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Como é possível observar na Figura 4.1 o valor de Risco de Incêndio associado a este Cenário de 
Incêndio é de 1,39, correspondendo a uma classificação de Risco de Incêndio “D”. Este valor é superior 
ao Risco de Incêndio Aceitável, sendo necessário recorrer ao Painel 4 com o objetivo de verificar quais 
as intervenções necessárias para atingir o valor de Risco de Incêndio Aceitável de 1,25. 

	

4.2.1.1. Medidas de intervenção no CI 

O valor do Risco de Incêndio do presente Cenário de Incêndio é de 1,39, o que corresponde a uma 
classificação do tipo “D”. Este valor é superior ao exigido (1,25), estando o cenário de incêndio a 
necessitar de intervenções. 

Na Figura 4.2, ilustra-se a seleção correspondente ao “Conjunto I” com o valor de Risco de Incêndio 
atualizado. 

	

 

 

Fig. 4.2 – Risco de Incêndio intervencionado para o cenário da UT-I 

 

Foi selecionado o “Conjunto I” onde foram adicionadas 4 medidas de intervenção. 

- 1. Extintores 
- 2. Sinalização nas zonas comuns 
- 3. Iluminação nas zonas comuns 
- 6. OGS – Plano prevenção + Formação 

 

Implementado este conjunto de 4 medidas de intervenção, houve uma descida colossal do valor do Risco 
de Incêndio Intervencionado para 0,05, aumentando desta forma a classificação do RI para o nível de 
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excelência, tendo esta operação um custo associado de 12 €/m². No entanto, tal como é fácil de perceber, 
este valor de Risco de Incêndio intervencionado não é válido, sendo apenas fruto de um erro do software. 
Analisando o script code verifica-se que a origem do erro prende-se com o facto de independente da 
metodologia utilizada sempre que se seleciona um conjunto de medidas de intervenção e se põe a correr 
o programa para obter o risco de incêndio intervencionado este está programado para ir recolher a 
informação do CI ao Painel 1 e transitando-a para o Painel 2 adicionando ainda o respetivo conjunto de 
medidas aplicadas. Assim sendo, ao utilizar o método rigoroso apenas se procede ao preenchimento do 
Painel 2, logo ao não utilizar uma ferramenta que permita guardar a informação introduzida e da mesma 
forma ao recorrer aos dados de um painel que não se encontra preenchido os valores utilizados para o 
processo de calculo são nulos, sendo apenas quantificado um valor relativo a essas mesmas medidas de 
intervenção.   

 

4.2.2. RISCO DE INCÊNDIO PELO MÉTODO SIMPLIFICADO  

Introduzindo os dados no Painel 1, é possível visualizar no Painel 3 o valor do risco de incêndio 
associado ao CI em análise, bem como os respetivos resultados dos fatores parciais e totais. 

	

	
 

Fig. 4.3 – Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-I através do método simplificado 

	
Como é possível observar na Figura 4.4, o valor de Risco de Incêndio associado a este Cenário de 
Incêndio é de 1,80, correspondendo a uma classificação de Risco de Incêndio “F”. Este valor é superior 
ao Risco de Incêndio Aceitável, pelo que é indispensável recorrer ao Painel 4 com o objetivo de verificar 
quais as intervenções necessárias para chegar ao valor de Risco Aceitável de 1,25. 
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4.2.3. MEDIDAS DE INTERVENÇÃO NO CI 

Como foi referido anteriormente, a valor do Risco de Incêndio do presente Cenário de Incêndio é de 
1,80, o que corresponde a uma classificação do tipo “F”. Este valor está muito acima do exigido (1,25), 
estando a necessitar de intervenções. 

Ilustram-se, na Figura 4.5, a seleção correspondente ao “Conjunto III” com o valor de Risco de Incêndio 
atualizado. 

	
Fig. 4.4 – Risco de Incêndio intervencionado para o cenário da UT-I 

Foi selecionado o “Conjunto III” onde foram adicionadas 14 medidas de intervenção. 

- 1. Extintores 
- 2. Sinalização nas zonas comuns 
- 3.Iluminação nas zonas comuns 
- 4b. Deteção das frações com grande fiabilidade 
- 5. Deteção nas zonas comuns 
- 6. OGS – Plano prevenção + Formação 
- 7. Controlo de fumo 
- 15. Redução infiltrações 
- 16. Pinturas e acabamentos nos CHE CVE 
- 17. Revisão da instalação elétrica 
- 18. Revisão da instalação gás 
- 19. Revisão da instalação AVAC 
- 20a. Revisão pequena da instalação aquecimento 
- 21. Revisão da instalação de confeção e conservação alimentos 

Uma vez que só foi possível baixar o Risco de Incêndio para valores aceitáveis através da seleção das 
medidas de intervenção do conjunto III, concluímos que este se trata de um caso crítico. Após 
adicionado este grupo de 14 medidas, o valor do Risco de Incêndio Intervencionado baixou para 1,09 e 
aumentou a classificação do RI para “B”. Por sua vez, o conjunto I e II baixavam os valores meramente 
para 1,52 “E” e 1,36 “D”, nesta ordem, estando acima do valor aceitável de RI. 

O conjunto destas intervenções terá um custo associado de cerca de 139€/m². 
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Apresenta-se de seguida na Figura 4.5, os resultados obtidos pelas 3 metodologias existentes, sendo que 
do lado esquerdo da figura, estes se encontram selecionados entre os valores admissíveis pelo software. 
Toda a informação encontra-se em função dos Fatores Globais e Parciais de Incêndio do método 
Rigoroso. 

 
Fig. 4.5 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-I 

Após comparação dos resultados obtidos pelos diferentes métodos, é possível verificar uma diferença 
significativa, comprovada pelo desfasamento entre o custo do conjunto das medidas de Intervenção a 
implementar. 

Comparando os valores dos fatores globais e respetivos fatores parciais do CI, nota-se que esta 
discrepância de resultados tem origem sobretudo no fator global DPI e ESCI. 

No DPI considera-se, pela análise simplificada, que não é cumprida a legislação de referência no que 
concerne às vias de evacuação verticais e ao fator parcial correspondente à organização e Gestão de 
Segurança (OGS) uma vez que não existe um plano de emergência do edifício. 

No fator global ESCI é questionada a fiabilidade do hidrante exterior, que dista mais de 30m do CI, 
adotando-se ainda a existência de OGS no fator parcial 𝐸𝑆𝐶𝐼]UZ. 

Estas divergências de valores corroboram com o caso tipo selecionado automaticamente da base de 
dados, estando destacado a vermelho os erros de transição provenientes do excel para o método 
simplificado. É de referir que apenas os valores parciais do fator global CPI estão isentos desta análise 
uma vez que o Excel trabalha com intervalos de valores e na metodologia simplificada do método é 
utilizada a formulação numérica em causa.   
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4.3. SÍNTESE DE RESULTADOS 

Na Figura 4.6, é possível fazer uma comparação dos valores do Risco de Incêndio obtidos nas 12 
utilizações tipo, utilizando as duas metodologias de estudo através da aplicação do software 
CHICHORRO. Através desta análise, consegue-se verificar a existência de dois cenários com um 
elevado risco de incêndio, onde serão necessárias introduzir medidas de intervenção, tal como já 
apresentado no primeiro caso de estudo. 

No desenrolar deste processo de cálculo foi encontrado um “Bug” no software aquando da avaliação 
pelo método simplificado das utilizações tipo IV e V, referentes ao Bloco B da FEUP e Hospital de Fão, 
respetivamente. Ao introduzir corretamente os dados correspondentes a estes Cenários de Incêndio, 
descritos no capítulo 3 da presente dissertação, obteve-se para ambos os casos um valor nulo de Risco 
de Incêndio, que tal como já referido não é possível.  

Depois de examinar o programa com o objetivo de descobrir o “erro”, concluiu-se que todos os casos 
tipo presentes na base de dados eram de altura inferior a 9 metros. Ora, como a altura dos dois edifícios 
em questão ronda os 10 metros, não era associado nenhum valor a este caso. Para efeitos de cálculo, foi 
adotado uma altura do edifício correspondente a 9 metros e consequentemente o Cenário de Incêndio 
passou a situar-se no 2º andar. 

Por fim, é de salientar que a maior diferença nos resultados obtidos por ambos os métodos ocorreu no 
Cenário de Incêndio relativo à utilização tipo XII, diferentes métodos, passando, por isso, de uma 
classificação de Risco de Incêndio do Tipo “D” para uma do tipo “A+”. A razão para a existência desta 
significativa discrepância será adiante explicada. 

UT Caso de Estudo Risco de Incêndio Aceitável Método Simplificado Método Rigoroso Erro 

I Habitação 1,25 1,80 F 1,39 D +0,41 

II Parque de Estacionamento 1,05 0,97 A 0,87 A++ +0,10 

III Escritório 1,15 0,71 A++ 0,64 A++ +0,07 

IV Bloco B FEUP 1,05 0,86 A++ 0,91 A+ -0,05 

V Hospital 1,25 0,83 A++ 0,86 A++ -0,03 

VI Auditório 1,05 0,93 A+ 1,00 A -0,07 

VII Hotel 1,25 0,88 A++ 0,84 A++ +0,04 

VIII Espaço Comercial 1,05 0,76 A++ 0,87 A++ -0,11 

IX Complexo desportivo 1,05 0,78 A++ 0,85 A++ -0,07 

X Museu 1,25 0,98 A 0,91 A+ +0,07 

XI Biblioteca 1,05 0,81 A++ 0,82 A++ -0,01 

XII Armazém Industrial 1,05 0,92 A+ 1,50 D -0,58 

 

Fig. 4.6 – Comparação dos resultados de Risco de Incêndio dos 12 casos de estudo usando diferentes métodos 
de avaliação. 
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4.4. CASO DE ESTUDO 2 - PARQUE DE ESTACIONAMENTO - PRAÇA DOS LEÕES  

4.4.1. RISCO DE INCÊNDIO 

Tal como já anunciado, por meio do método rigoroso, o Cenário de Incêndio associado ao piso -2 do 
Parque de Estacionamento é classificado como excelente “A++” de acordo com a avaliação do Risco de 
Incêndio, apresentando um valor de 0,87. Segundo a análise simplificada do método, verifica-se um 
valor do Risco de Incêndio de 0,97, o que corresponde a uma classificação do tipo “A”. Estes valores 
estão abaixo do Risco de Incêndio aceitável para o edifício (1,05), logo encontram-se isentos da adoção 
de medidas de intervenção. 

 
Fig. 4.7 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-II 

Confrontando os valores do Risco de Incêndio e respetivos fatores parciais acima obtidos, verifica-se 
na Figura 4.7 uma diferença considerável entre os dois resultados.  

Pela aplicação do método simplificado, baixou-se a classificação do Risco de Incêndio em dois “níveis”. 
Esta alteração, é causada por um aumento dos quatro fatores globais de incêndio, sendo que a maior 
dilatação dos valores se faz sentir no POI e no ESCI. É ainda de salientar dois erros na transição de 
valores correspondentes aos fatores parciais 𝐸𝑆𝐶𝐼]UZ e 𝐸𝑆𝐶𝐼�I		entre a base de dados de casos tipo no 
Excel para o método simplificado (assinalados a vermelho na Figura 4.7). Contudo, uma vez que as duas 
avaliações cumprem o valor Aceitável de Risco de Incêndio, esta “margem” de erro não tem como 
consequência um aumento do custo relativo às medidas de intervenção a implementar no CI.  
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4.5. CASO DE ESTUDO 3 – ESCRITÓRIO CLEVER ADVERTISING 

4.5.1. RISCO DE INCÊNDIO  

Segundo a avaliação rigorosa do método CHICHORRO, o Cenário de Incêndio relativo às instalações 
da empresa Clever Advertising apresenta um valor de Risco de Incêndio de 0,64, que equivale a uma 
classificação excelente do Risco de Incêndio “A++”. Este valor está muito abaixo do Risco de Incêndio 
Aceitável para este edifício (1,15), pelo que não necessita de medidas de intervenção.  

Através da utilização da metodologia simplificada, o Cenário de Incêndio apresenta um Risco de 
Incêndio de 0,71, que tal como foi verificado no método anterior, faz corresponder a uma classificação 
excelente do Risco de Incêndio “A++”, não sendo necessário a introdução de medidas de intervenção. 

	
Fig. 4.8 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-III 

	

Fazendo uma análise comparativa das metodologias utilizadas, é possível verificar na Figura 4.8 que as 
diferenças mais visíveis se encontram nos fatores globais DPI e ESCI. De facto, apesar de ser no fator 
POI que sucedem o maior número de alterações dos fatores parciais de incêndio, estas não correspondem 
a uma variação significativa do respetivo fator global (+0,01). Por outro lado, deteta-se dois erros de 
transição da base de dados para o método simplificado nos fatores parciais 𝑃𝑂𝐼TT  e 𝐸𝑆𝐶𝐼�[ que têm 
uma importância significativa nos respetivos fatores globais. 
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4.6. CASO DE ESTUDO 4 - FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (FEUP) 

4.6.1. RISCO DE INCÊNDIO  

No que respeita a avaliação rigoroso realizada ao Cenário de Incêndio, apresenta-se um valor do Risco 
de Incêndio de 0,86, que corresponde a uma classificação do tipo “Muito Baixo” Risco de Incêndio. 
Uma vez que o valor é inferior a 1,05, Risco de Incêndio Aceitável para o edifício, não é necessário a 
introdução de qualquer tipo de medida de intervenção.  

Com um resultado ligeiramente mais conservador, pelo método simplificado, atinge-se um valor de 
Risco de Incêndio de 0,91, cuja classificação corresponde a um nível de baixo Risco de Incêndio. Não 
sendo do mesmo modo necessário introduzir medidas de intervenção. 

	
Fig. 4.9 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-IV 

 

Da observação da Figura 4.9, verifica-se que perante uma diferença ténue nos resultados esta se deve 
sobretudo a uma variação de três fatores parciais do fator global ESCI, nomeadamente, 𝐸𝑆𝐶𝐼]UZ, 
𝐸𝑆𝐶𝐼I�� e  𝐸𝑆𝐶𝐼�U� .  
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4.7. CASO DE ESTUDO 5 - HOSPITAL DE FÃO  

4.7.1. RISCO DE INCÊNDIO  

De acordo com a avaliação rigorosa do método CHICHORRO, o Cenário de Incêndio relativo ao 
Hospital de Fão apresenta um valor de Risco de Incêndio de 0,86, que equivale a uma classificação 
excelente do Risco de Incêndio “A++”. Este valor está muito abaixo do Risco de Incêndio Aceitável 
para este edifício (1,15), pelo que não necessita de medidas de intervenção.  

O mesmo sucede através da avaliação simplificada do método, onde o Risco de Incêndio de 0,83, faz 
correspondência a uma classificação de “Muito Baixo” Risco de Incêndio. Não necessitando de medidas 
de intervenção.  

 
Fig. 4.10 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-V 

 

Depois de analisados os resultados obtidos pelos diferentes métodos, verifica-se através da Figura 4.10 
que, muito embora a diferença de valores de Risco de Incêndio seja mínima (-0,03) e não haja alteração 
da classificação do Risco de Incêndio (A++), existe uma disparidade em onze fatores parciais do Risco 
de Incêndio, tendo como consequência um aumento de todos os fatores globais de Risco de Incêndio. 
Os valores assinalados a vermelho na figura anterior, não representam erros de transição, uma vez que 
o fator CPI não é totalmente transitável do Excel para o método simplificado, sendo calculados estes 
fatores com base nos valores introduzidos no Painel 1. 
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4.8. CASO DE ESTUDO 6 - SALA DE ESPETÁCULOS - AUDITÓRIO MUNICIPAL DE ESPOSENDE 

4.8.1. RISCO DE INCÊNDIO  

Cenário de Incêndio relativo ao Auditório Municipal de Esposende, segundo a avaliação rigorosa, 
apresenta um valor de Risco de Incêndio de 1,00 o que equivale a uma classificação “Aceitável” do 
Risco de Incêndio “A”. Este valor está ligeiramente abaixo do Risco de Incêndio Aceitável para este 
edifício (1,05), por isso não necessita de medidas de intervenção.  

Ligeiramente menos conservador, verifica-se um Risco de Incêndio de 0,93 segundo o método 
simplificado, fazendo correspondência a uma classificação de baixo Risco de Incêndio “A+”. 

 

	
 

Fig. 4.11 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-VI 

 

Fazendo uma análise dos resultados apresentados na Figura 4.11, verifica-se que não existe 
conformidade entre os valores de Risco de Incêndio e a respetiva classificação. Esta diferença deve-se 
sobretudo ao fator global CTI que, tendo o maior peso no cálculo do Risco de Incêndio, leva a uma 
diminuição do valor deste último. No entanto é uma diferença muito pouco significativa, não sendo um 
caso que mereça uma análise mais aprofundada.	
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4.9. CASO DE ESTUDO 7 - HOTELEIRO - HOTEL SUAVE MAR 

4.9.1. RISCO DE INCÊNDIO  

Segundo a avaliação rigorosa do método CHICHORRO, o Cenário de Incêndio em causa apresenta um 
valor de Risco de Incêndio de 0,84, que equivale a uma classificação excelente do Risco de Incêndio 
“A++”. Este valor está consideravelmente abaixo do Risco de Incêndio Aceitável para este edifício 
(1,25), pelo que não precisa de medidas de intervenção.  

Verifica-se pela avaliação simplificada um valor de Risco de Incêndio de 0,88 “A++” não sendo 
igualmente necessário recorrer a medidas de intervenção, uma vez que se trata do mesmo tipo de 
classificação. 

 

 
Fig. 4.12 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-VII 

A diferença visível nos resultados apresentados na Figura 4.12, deve-se a pequenas alterações nos 
fatores globais DPI e ESCI, sendo que a maior modificação acontece nos fatores parciais do POI, apesar 
de no valor final não existirem qualquer tipo de alterações. Comparando os valores dos fatores parciais 
transitados do Excel para a avaliação simplificada, verifica-se três erros, nomeadamente no fator 𝑃𝑂𝐼I� 
, 𝑃𝑂𝐼�� e 𝑃𝑂𝐼��.  
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4.10. CASO DE ESTUDO 8 - COMÉRCIO – ESPAÇO COMERCIAL EM ESPOSENDE 

4.10.1. RISCO DE INCÊNDIO 

Através da avaliação rigorosa do método CHICHORRO, o Cenário de Incêndio relativo ao Espaço 
Comercial possui um valor de Risco de Incêndio de 0,87, o que equivale a uma classificação excelente 
do Risco de Incêndio “A++”. Este valor está abaixo do Risco de Incêndio Aceitável para o edifício 
(1,05), pelo que não necessita de medidas de intervenção.  

Pela avaliação simplificada obtém-se um valor de Risco de Incêndio de 0,76, correspondendo a uma 
classificação excelente do Risco de Incêndio “A++”.  

 

 
Fig. 4.13 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-VIII 

 

Comparando os resultados obtidos pelas diferentes metodologias em estudo percebe-se na Figura 4.13 
que apesar de existirem grandes variações nos fatores parciais dos quatro fatores globais de Risco de 
Incêndio, é o CTI que maior peso tem na alternância final do Risco de Incêndio (-0,11). Nota ainda para 
dois erros de transição detetados nos fatores parciais 𝑃𝑂𝐼UTwM�� e 𝑃𝑂𝐼UTwM]�. 
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4.11. CASO DE ESTUDO 9 - DESPORTIVO - COMPLEXO PISCINAS FOZ DO CÁVADO 

4.11.1. RISCO DE INCÊNDIO  

Denota-se que, segundo a avaliação rigorosa, o Cenário de Incêndio apresenta um valor do Risco de 
Incêndio de 0,85, correspondendo a uma classificação do tipo “Muito Baixo” do Risco de Incêndio 
(A++). 

Uma vez que o valor é inferior a 1,05, Risco de Incêndio Aceitável para o edifício, não é necessário a 
introdução de qualquer tipo de medida de intervenção.  

O mesmo tipo de classificação é obtido usando uma avaliação simplificada, embora com um Risco de 
Incêndio de 0,78 se obtenha um valor menos conservativo. 

 

 
Fig. 4.14 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-IX 

 

Apesar das 8 diferenças existentes nos fatores parciais obtidos através do método simplificado, tal como 
se observa na Figura 4.14, a diferença de -0,07 relativo ao valor atingido pelo método rigoroso é 
protagonizada fundamentalmente pelo fator global CTI, sendo todas as outras diferenças de desprezar. 
Este problema assenta em debilidades do software que necessita de pequenas intervenções. 
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4.12. CASO DE ESTUDO 10 – MUSEU MARÍTIMO DE ESPOSENDE  

4.12.1. RISCO DE INCÊNDIO  

O Cenário de Incêndio apresenta um valor do Risco de Incêndio de 0,91, que corresponde a uma 
classificação de Risco de Incêndio “Baixo”. Sendo o valor inferior a 1,05, Risco de Incêndio Aceitável 
para o edifício, não é necessário a introdução de medidas de intervenção.  

Uma avaliação mais conservativa é possível obter-se pelo método simplificado que com um Risco de 
Incêndio de 0,98, faz corresponder a um valor aceitável da presente classificação. 

 

	
Fig. 4.15 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-X 

	

Tal como referido anteriormente, o resultado do Risco de Incêndio calculado por intermédio do método 
simplificado trata-se de uma avaliação conservadora, na medida em que se encontra um nível acima da 
classificação obtida pelo método rigoroso. Analisando criteriosamente os fatores envolvidos neste 
processo de cálculo, constata-se que apenas o fator global POI permanece constante. Embora não haja 
nenhum erro de transição para o software o caso tipo atribuído pela base de dados tem algumas 
diferenças do presente caso de estudo; Figura 4.15. 
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4.13. CASO DE ESTUDO 11 – BIBLIOTECA DA FEUP 

4.13.1. RISCO DE INCÊNDIO  

Segundo a avaliação rigorosa do método CHICHORRO, o Cenário de Incêndio relativo ao Piso 6 da 
Biblioteca da FEUP tem um valor de Risco de Incêndio de 0,82, o que equivale a uma classificação de 
muito baixo do Risco de Incêndio “A++”. Este valor é menor do que o Risco de Incêndio Aceitável para 
o edifício (1,15), não sendo necessário a implementação de medidas de intervenção.  

O mesmo é observado pelo método simplificado, onde se obtém um Risco de Incêndio de 0,81 A++. 

 

 
Fig. 4.16 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-XI 

 

Por observação da Figura 4.16, verifica-se que a margem de erro dos valores do Risco de Incêndio 
apresentados é praticamente nula (0,01), o se deve em grande parte ao facto de existirem apenas 4 
alterações nos fatores parciais do Risco de Incêndio e, mais importante ainda, por nenhum deles ser 
parte integrante do fator global CTI que permanece inalterável. 
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4.14. CASO DE ESTUDO 12 – ARMAZÉM INDUSTRIAL NO MONTIJO  

4.14.1. RISCO DE INCÊNDIO PELO MÉTODO RIGOROSO 

Após a introdução dos dados descritos anteriormente no Painel 2, é apresentado o Painel 3 com o valor 
do risco de incêndio do cenário de Incêndio em análise e os respetivos valores dos fatores parciais e 
totais. 

	

	
 

Fig. 4.17 – Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-XII usando o método rigoroso 

 

Como se pode constatar na Figura 4.17, segundo a avaliação rigorosa do método CHICHORRO, o 
Cenário de Incêndio correspondente à utilização tipo XII apresenta um valor de Risco de Incêndio de 
1,50, que equivale a uma classificação de elevado Risco de Incêndio “D”. Este valor está claramente 
acima do Risco de Incêndio Aceitável para este edifício (1,05), pelo que necessita de medidas de 
intervenção.  

	

4.14.1.1. MEDIDAS DE INTERVENÇÃO NO CI 

O valor do Risco de Incêndio do presente Cenário de Incêndio é de 1,50, o que corresponde a uma 
classificação do tipo “D”. Este valor é superior ao exigido (1,25), estando a necessitar de intervenções. 

Na Figura 4.18, ilustra-se a seleção correspondente ao “Conjunto I” com o valor de Risco de Incêndio 
atualizado. 
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Fig. 4.18 – Risco de Incêndio intervencionado para o cenário da UT-XII 

 

Foi selecionado o “Conjunto I” onde foram adicionadas 5 medidas de intervenção. 

- 1. Extintores 
- 4b. Deteção dentro das frações com grande fiabilidade 
- 10. Controlo de fumo – CI 
- 11. Sinalização e iluminação – CI  
- 18. Revisão da instalação gás 

 

Implementado este conjunto de 5 medidas de intervenção, notou-se a descida colossal do valor do Risco 
de Incêndio Intervencionado para 0,05 que potenciou o aumento da classificação do RI para o nível mais 
baixo “A++”. Tal como referido e justificado na análise da utilização tipo número um, este valor não é 
real tratando-se de um “bug” no programa. 

	

4.14.2. RISCO DE INCÊNDIO PELO MÉTODO SIMPLIFICADO  

Introduzindo os dados no Painel 1, é possível visualizar no Painel 3 o valor do risco de incêndio 
associado ao CI em análise, bem como os respetivos resultados dos fatores parciais e totais. 
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Fig. 4.19 – Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-XII através do método simplificado 

 

Tal como é possível observar na Figura 4.19, por meio da avaliação simplificada, o Cenário de Incêndio 
apresenta um valor de Risco de Incêndio de 0,92, fazendo correspondência a uma classificação de 
“Baixo” Risco de Incêndio “A+”. Este valor é muito inferior ao do Risco de Incêndio Aceitável para o 
edifício (1,25), que nos permite excluir a necessidade de recorrer a medidas de intervenção.  
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Fig. 4.20 – Resultados dos fatores parciais e globais do Risco de Incêndio do CI referente à UT-XII 

 

 

Contudo, uma avaliação rigorosa ao CI permite-nos classificá-lo em elevado Risco de Incêndio, 
contrariamente ao verificado pelo método simplificado (Figura 4.20). Assim, onze fatores parciais do 
Risco de Incêndio encontram-se alterados, sendo o mais curioso o facto de em três fatores globais, 
nomeadamente, POI, DPI e ESCI, existir um aumento significativo dos valores que, por si só, 
condicionariam a um Risco de Incêndio ainda mais franco. Todavia, como no CTI existe uma mudança 
considerável (de 1,20 para 0,69), potenciada pelo valor do 𝐶𝑇𝐼TU, uma vez que não existem vias de 
evacuação; Equação 4.1. Tal como foi descrito no capítulo número 2 da presente dissertação, devido ao 
peso atribuído ao fator global CTI no cálculo do valor final de Risco de Incêndio, esta alteração é 
suficiente para a ocorrência de um erro colossal no resultado estimado.  

 

                                                𝐶𝑇𝐼 = 𝐶𝑇𝐼TU =
g×T[U_`a\^×T[U_`{\T[U_`��

�
                                          (4.1) 

 

Indo de encontro à explicação para tal acontecimento, da observação da Figura 4.18, verifica-se que esta 
diferença tem como origem os coeficientes parciais relativos à potência e fumo do Cenário de Incêndio, 
respetivamente, 𝐶𝑃𝐼TU[ =0,5 e 𝐶𝑃𝐼TU�= 0,8. Estes valores representam uma redução de 50% dos obtidos 
para o mesmo CI, pelo método rigoroso. 

O valor do Fator Parcial  	𝐶𝑃𝐼TU[	,	resulta da comparação do tempo de referência com o tempo de 
evacuação dos locais. Completando, desta forma, o perigo e a exposição relativos à potência produzida 
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no cenário de incêndio. Através do quociente entre o tempo limite de exposição à potência calorífica e 
o tempo de evacuação, é estabelecida uma correspondência para atribuição do respetivo valor do fator 
	𝐶𝑃𝐼TU[; Figura 4.21. 

 
Fig. 4.21 – Valores do fator 	𝐶𝑃𝐼TU[ 

 

Com base nesta correspondência, verifica-se que este valor resulta de uma relação 𝑇OPQ/𝑇�S�		superior a 
9, sendo o tempo limite de exposição à potência calorífica muito superior ao tempo de evacuação. O 
tempo de percurso representa o tempo necessário para a realização do percurso para atingir a saída do 
cenário de incêndio, sendo fruto do quociente entre a distância a percorrer (d) e a respetiva velocidade 
(𝑉H); Equação 4.2. 

𝑇�S� =
�
hc

                                                                   (4.2) 

A distância d resulta de uma equação em função da área do CI que é atribuída em função do número de 
saídas do edifício, Figura 4.22. Este número é estabelecido pelo software com base no efetivo do CI, 
contudo é de realçar que o presente Armazém, cujo efetivo é de 79 pessoas, tem 4 saídas de igual 
dimensão, ao contrário das 2 que são automaticamente definidas pelo método.   

 

 
Fig. 4.22 – Distância a percorrer no CI 

 

Aplicando a fórmula ao CI (área=2604m²), obtém-se uma distância, d, correspondente a 76,6m. 

A velocidade horizontal de evacuação depende da existência, ou não, no Cenário de Incêndio de 
sinalização e iluminação de emergência, realização de simulacros e a Utilização Tipo do edifício.  
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Fig. 4.23 – Velocidades de evacuação do CI 

 

Da análise da Figura 4.23, verifica-se que se tratando de um Armazém sem sinalização a velocidade a 
calcular corresponde à velocidade horizontal para condições de movimento muito lento (𝑉HLK). 
Equação 4.3. 

 

𝑉HLK = 0,1	×	𝑉HM                                                               (4.3) 

Em que:  

• 𝑉HLK – Velocidade horizontal para condições de movimento muito lento (m/s);   

• 𝑉HM	– Velocidade horizontal para condições normais de movimento (m/s).   

 

Assim, no presente método, não existindo sinalização de emergência, a velocidade de deslocamento 
reduz-se em 90%. Procedendo ao cálculo obteve-se o valor de 0,094m/s. 

Em posse destes dois valores é agora possível determinar o tempo de percurso, tendo-se obtido 814,89 
segundos, cerca de 14 minutos. Este valor é exageradamente elevado, pelo que se conclui que para a 
utilização tipo em questão, apesar de não existir sinalização no edifício, a velocidade considerada, 𝑉HLK, 
é demasiado penalizadora.  

Conforme exposto anteriormente, o Fator Parcial	𝐶𝑃𝐼TU[		resulta da comparação de um tempo de 
referência com o tempo de evacuação dos locais. Este tempo de referência, 𝑡OPQPRS, (equação 4.4) é 
quantificado desde o início do incêndio, até ser libertada a potência calorífica limite, 𝑄OPQPRS; equação 
4.5. 

𝑡OPQPRS = 3×(10×𝑄OPQPRS)
¢
f                                                         (4.4) 
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𝑄OPQPRS =
^,�×£×¤×�f

¥,g
                                                           (4.5) 

Em que: 

• 𝑄OPQPRS	– Potência calorífica limite (kw); 

• d – Distância ao alvo (m). Sendo considerado pelo software como ��S¦
^

 ; 

 

Através destas expressões, obteve-se um 𝑄OPQPRS correspondente a 65449,8 kw e um 𝑡OPQPRS de 
2427segundos, cerca de 40 minutos. Procedendo à razão deste dois valores (𝑇OPQ/𝑇�S�	)	chega-se à 
relação de 2,98. Este resultado, de acordo com a Figura 4.21, situa-se no intervalo ]2-3] fazendo 
corresponder a um fator 	𝐶𝑃𝐼TU[ de 0,9. Perante este valor é possível concluir que existe uma 
aproximação muito elevada ao resultado obtido pelo método rigoroso, podendo-se afirmar que o valor 
atribuído pelo software  através do método simplificado tem origem num “bug” no programa que precisa 
de ser detetado e retificado.  

O valor do Fator Parcial 𝐶𝑃𝐼TU�	resulta da comparação do tempo limite de volume de fumo com o tempo 
de evacuação, sendo atribuída uma correspondência ao quociente destas duas grandezas (Figura 4.24). 
Este contempla o perigo e a exposição relativos à produção de fumo, no cenário de incêndio.  

 

 
Fig. 4.24 –Valores do fator 𝐶𝑃𝐼TU� 

 

O tempo limite corresponde ao instante em que é acumulado, no cenário de incêndio, o volume limite 
de fumo. Esse limite deve ser compatível com a presença humana e garantir condições ambientais que 
permitam a realização da evacuação do cenário de incêndio. No presente método adota-se a manutenção 
de uma camada livre de fumo de 2 metros. Desta forma é estabelecido que o volume limite de fumo 
acumulado no CI é dado pela equação 4.6. 

 

𝑉𝑓OPQPRSTU = 𝐴TU	×	(𝑧 − 2)                                                     (4.6) 

Onde: 

• 𝑉𝑓OPQPRSTU	– Volume limite de fumo acumulado no cenário de incêndio (𝑚g);  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• 𝐴TU  – Área do cenário de incêndio (𝑚^);   
• z – Pé-direito do cenário de incêndio (m).   

 

Na atribuição de valores ao Fator Parcial 𝐶𝑃𝐼TU� é tido em consideração que a exposição ao fumo é mais 
gravosa do que a exposição à potência calorífica, devido à toxicidade dos gases presentes no fumo. 
Nota-se que o 𝐶𝑃𝐼TU�	assume como valor máximo 1,6 enquanto que o 𝐶𝑃𝐼TU[	pode apenas tomar um 
valor máximo de 1,4.  

O valor de 0,8, obtido para este CI pelo método simplificado, resulta de uma correspondência de uma 
relação 𝑇OPQ/𝑇�S�	 de 1,5-2. 

A partir do conhecimento da potência calorífica, Q, (equação 4.7) libertada no decorrer do incêndio é 
possível estimar o caudal mássico de fumo; equação 4.8. 

𝑄 = 10�× R
R©

^
                                                                   (4.7) 

Em que:  

• Q – Potência calorífica libertada (W);   
• t – Tempo ao fim do qual é atingida a potência calorífica (s);   
• 𝑡©– Tempo necessário para se atingir uma potência calorífica de 1 MW (s); 

 

𝑚 = 𝑍
«
¬×0,071𝑄®

¢
¬ + 0,0018𝑄®                                                 (4.8) 

Em que: 

• m – Caudal mássico de fumo produzido (kg/s);   
• Qc – Potência calorífica convectada (70% da potência calorífica total libertada, Q);   
• Z – Distância acima da base da fonte de calor a que se encontra a interface entre a camada 

quente  e a fria (m).   

 

A partir do caudal mássico é possível conhecer, em cada instante, a temperatura a que se encontra a 
camada de fumo; equação 4.9. 

𝑇 = 𝑇¥ +
¯°

Q×T±
                                                                    (4.9) 

Onde: 

• T – Temperatura da camada de fumo (ºC);   
• 𝑇¥	– Temperatura ambiente (ºC);   
• 𝑄® – Potência convectada (kW);   
• m – Caudal mássico de fumo (kg/s);   
• 𝐶� – Calor específico dos gases (1,0 kJ/kgºC); 

 

Sabendo que a massa volúmica do fumo varia, em cada instante, consoante a temperatura, esta é obtida 
segundo a equação 4.10. 

𝜌N =
[²³´
�×�

                                                                    (4.10) 
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Em que:  

• 𝜌N – Massa volúmica do fumo (kg/𝑚g);   
• 𝑃¦RQ – Pressão atmosférica (Pa);   
• R – Constate do gás (287);   
• T – Temperatura da camada de fumo (K).   

 

Conhecido o caudal mássico de fumo e a respetiva massa volúmica, é possível determinar o caudal 
volúmico; equação 4.11. 

 

𝑉 = Q
µ¶

                                                                  (4.11) 

Em que: 

• V – Caudal volúmico de fumo (𝑚g/s);  
• m – Caudal mássico de fumo (kg/s);  
• 𝜌N	– Massa volúmica do fumo (kg/𝑚g).	 	

	

O volume de fumo produzido no decorrer do incêndio é obtido através do cálculo do integral do caudal 
volúmico de fumo ao longo do tempo; equação 4.12. 

 

𝑉N = 𝑉 	𝑑𝑡  																												(4.12)	

	

Em que: 

• 𝑉N – Volume de fumo produzido (𝑚g); 
• V – Caudal volúmico de fumo produzido (𝑚g/𝑠); 

Sabendo isto, com o objetivo de determinar o tempo limite de volume de fumo, usando as capacidades 
do Excel, determinou-se o volume de fumo presente no Armazém em função do tempo. Para isto, 
considerou-se um  𝑡©	de 75 segundos [16] e uma altura da interface (Z) correspondente a 5,50 metros; 
Figura 4.23. 
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t(s)	 Qc	 m(kg)/s	 T(ºC)	 T(K)	 d	(kg/m3)	 V(m3/s)	 V(m3)	
1	 0,1	 0,61	 21,2	 294,4	 1,199	 0,507	 3,777	
2	 0,5	 0,97	 21,5	 294,7	 1,198	 0,806	 11,788	
3	 1,1	 1,27	 21,9	 295,0	 1,197	 1,058	 23,379	
4	 2,0	 1,53	 22,3	 295,4	 1,195	 1,284	 39,058	
5	 3,1	 1,78	 22,7	 295,9	 1,193	 1,493	 58,960	
6	 4,5	 2,01	 23,2	 296,4	 1,191	 1,691	 83,150	
7	 6,1	 2,23	 23,7	 296,9	 1,189	 1,878	 111,664	
8	 8,0	 2,44	 24,3	 297,4	 1,187	 2,059	 144,526	
9	 10,1	 2,65	 24,8	 298,0	 1,185	 2,234	 181,753	
10	 12,4	 2,84	 25,4	 298,5	 1,183	 2,403	 223,357	
11	 15,1	 3,03	 26,0	 299,1	 1,180	 2,569	 269,346	
12	 17,9	 3,22	 26,6	 299,7	 1,178	 2,730	 319,727	
13	 21,0	 3,40	 27,2	 300,3	 1,175	 2,889	 374,507	
14	 24,4	 3,57	 27,8	 301,0	 1,173	 3,046	 433,689	
15	 28,0	 3,75	 28,5	 301,6	 1,170	 3,200	 497,277	
16	 31,9	 3,91	 29,1	 302,3	 1,168	 3,352	 565,275	
17	 36,0	 4,08	 29,8	 303,0	 1,165	 3,502	 637,685	
18	 40,3	 4,24	 30,5	 303,6	 1,163	 3,651	 714,509	
19	 44,9	 4,41	 31,2	 304,3	 1,160	 3,798	 795,750	
20	 49,8	 4,57	 31,9	 305,1	 1,157	 3,945	 881,410	
21	 54,9	 4,72	 32,6	 305,8	 1,155	 4,090	 971,489	
22	 60,2	 4,88	 33,3	 306,5	 1,152	 4,235	 1065,989	
23	 65,8	 5,03	 34,1	 307,2	 1,149	 4,378	 1164,911	
24	 71,7	 5,18	 34,8	 308,0	 1,146	 4,522	 1268,257	
25	 77,8	 5,33	 35,6	 308,7	 1,144	 4,664	 1376,028	
26	 84,1	 5,48	 36,3	 309,5	 1,141	 4,806	 1488,223	
27	 90,7	 5,63	 37,1	 310,3	 1,138	 4,948	 1604,845	
28	 97,6	 5,78	 37,9	 311,0	 1,135	 5,090	 1725,894	
29	 104,7	 5,92	 38,7	 311,8	 1,132	 5,231	 1851,370	
30	 112,0	 6,07	 39,5	 312,6	 1,129	 5,372	 1981,274	
31	 119,6	 6,21	 40,3	 313,4	 1,126	 5,513	 2115,608	
32	 127,4	 6,35	 41,1	 314,2	 1,124	 5,653	 2254,370	
33	 135,5	 6,49	 41,9	 315,0	 1,121	 5,794	 2397,562	
34	 143,9	 6,63	 42,7	 315,8	 1,118	 5,935	 2545,184	
35	 152,4	 6,77	 43,5	 316,7	 1,115	 6,076	 2697,237	
36	 161,3	 6,91	 44,3	 317,5	 1,112	 6,217	 2853,721	
37	 170,4	 7,05	 45,2	 318,3	 1,109	 6,358	 3014,636	
38	 179,7	 7,19	 46,0	 319,1	 1,106	 6,499	 3179,983	
39	 189,3	 7,33	 46,8	 320,0	 1,103	 6,641	 3349,762	
40	 199,1	 7,46	 47,7	 320,8	 1,100	 6,782	 3523,974	
41	 209,2	 7,60	 48,5	 321,7	 1,098	 6,924	 3702,618	
42	 219,5	 7,73	 49,4	 322,5	 1,095	 7,066	 3885,694	
43	 230,1	 7,87	 50,2	 323,4	 1,092	 7,209	 4073,204	
44	 240,9	 8,00	 51,1	 324,2	 1,089	 7,352	 4265,148	
45	 252,0	 8,14	 52,0	 325,1	 1,086	 7,495	 4461,524	
46	 263,3	 8,27	 52,8	 326,0	 1,083	 7,638	 4662,335	
47	 274,9	 8,41	 53,7	 326,9	 1,080	 7,782	 4867,580	
48	 286,7	 8,54	 54,6	 327,7	 1,077	 7,927	 5077,259	
49	 298,8	 8,67	 55,5	 328,6	 1,074	 8,072	 5291,372	
50	 311,1	 8,80	 56,3	 329,5	 1,072	 8,217	 5509,920	
51	 323,7	 8,94	 57,2	 330,4	 1,069	 8,363	 5732,902	
52	 336,5	 9,07	 58,1	 331,3	 1,066	 8,509	 5960,319	
53	 349,6	 9,20	 59,0	 332,1	 1,063	 8,656	 6192,172	
54	 362,9	 9,33	 59,9	 333,0	 1,060	 8,803	 6428,459	
55	 376,4	 9,46	 60,8	 333,9	 1,057	 8,951	 6669,182	
56	 390,3	 9,59	 61,7	 334,8	 1,054	 9,099	 6914,340	
57	 404,3	 9,72	 62,6	 335,7	 1,052	 9,248	 7163,934	
58	 418,6	 9,86	 63,5	 336,6	 1,049	 9,397	 7417,964	
59	 433,2	 9,99	 64,4	 337,5	 1,046	 9,547	 7676,429	
60	 448,0	 10,12	 65,3	 338,4	 1,043	 9,698	 7939,330	
61	 463,1	 10,25	 66,2	 339,3	 1,040	 9,849	 8206,667	
62	 478,4	 10,38	 67,1	 340,2	 1,038	 10,001	 8478,440	
63	 493,9	 10,51	 68,0	 341,2	 1,035	 10,153	 8754,650	
64	 509,7	 10,64	 68,9	 342,1	 1,032	 10,306	 9035,296	
65	 525,8	 10,77	 69,8	 343,0	 1,029	 10,460	 9320,378	
66	 542,1	 10,90	 70,7	 343,9	 1,027	 10,614	 9609,896	
67	 558,6	 11,03	 71,7	 344,8	 1,024	 10,769	 9903,851	
68	 575,4	 11,16	 72,6	 345,7	 1,021	 10,925	 10202,243	
69	 592,5	 11,29	 73,5	 346,6	 1,018	 11,081	 10505,072	
70	 609,8	 11,42	 74,4	 347,6	 1,016	 11,238	 10812,337	

 
Fig. 4.25 – Folha de cálculo do Microsoft Excel usada para o cálculo do volume de fumo produzido durante o 

incêndio. 
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Calculado o volume de fumo no Cenário de Incêndio para os primeiros 70 segundos verifica-se que tal 
como esperado para esta utilização tipo a taxa de crescimento do incêndio é extremamente rápida. 

Obtido pela equação 4.6 um volume limite de fumo acumulado no CI de 9114𝑚g comparou-se este 
resultado com os valores presentes na Figura 4.25, verificando-se que este este limite é atingido ao fim 
de 64 segundos. 

Daqui resulta uma relação  𝑇OPQ/𝑇�S�		de 0,08 que se encontrando no intervalo ]0-0,5] faz corresponder 
a um fator 𝐶𝑃𝐼TU� de 1,6, o que vem validar mais uma vez o valor obtido pelo método rigoroso realizado 
na presente avaliação. Pelo contrário, vem inviabilizar o valor de 0,8 atingido pela metodologia 
simplificada.   

Perante estes resultados concluiu-se que existem falhas na execução do método simplificado que 
precisam de ser analisadas para que este processo de avaliação do cenário de incêndio possa ser 
exequível não existindo dúvidas no que respeita a sua veracidade. Posto isto, correu-se novamente o 
software utilizando o método simplificado com o objetivo de encontrar as diferenças presentes nos dados 
adotados no painel 2 entre as duas metodologias. Desta forma, verificou-se que no presente caso de 
estudo, apesar de se ter selecionado no que respeita aos dispositivos presentes nas instalações a opção 
“CTI sem nada” ao executar o software a informação utilizada no painel 2, para o processo de cálculo 
do Risco de Incêndio a este mesmo descritor do fator parcial 𝐶𝑃𝐼TU é lhe atribuída “Sinalização + 
Iluminação” o que contradiz a informação que foi introduzida no primeiro Painel; Figura 4.26. 

 

	

 Fig. 4.26 – Painel 2: Consequências parciais do Incêndio no CI da UT-XII utilizando o método simplificado 
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5 
CONCLUSÕES 

 E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 

5.1. CONCLUSÕES 

A Segurança Contra Incêndios é uma matéria delicada e de extrema importância, não apenas para a 
preservação do património imobiliário, mas sobretudo para preservação da vida humana. A SCIE possui 
uma redobrada importância no que se refere aos edifícios mais antigos, cuja tipologia construtiva e 
menor exigência legislativa face à que vigora atualmente, lhe concedem um estatuto mais vulnerável. 
Estes edifícios devem ser intervencionados, tendo como alicerce uma avaliação de Risco de Incêndio 
por forma a identificar o grau de segurança e as principais insuficiências, com o intuito de potenciar a 
adoção de medidas mais adequadas, com o objetivo de reduzir o Risco de Incêndio para números mais 
admissíveis. 

A presente dissertação consistiu num diagnóstico da metodologia de cálculo do software CHICHORRO. 
Neste sentido, procedeu-se à avaliação do Risco de Incêndio de doze edifícios das diferentes utilizações 
tipo, através dos dois modelos de avaliação existentes. Foi ainda analisado para todos os cenários de 
incêndio o caso tipo correspondente, que se encontrava contemplado na base de dados do Excel, com 
vista a proceder à comparação de todos os valores referentes aos fatores globais e parciais de incêndio 
com os valores atribuídos pelo software no cálculo do método simplificado. Pretendia-se com isto, 
detetar prováveis erros de transição e de cálculo entre as metodologias em questão, tal como foi possível 
identificar. 

Analisados de forma pormenorizada os doze cenários de incêndio, verificou-se o incumprimento por 
parte de dois edifícios no que respeita ao valor de Risco de Incêndio Aceitável, nomeadamente, na 
utilização Tipo I e XII. Foram selecionadas para ambos os casos o conjunto de medidas de intervenção 
a introduzir nos respetivos edifícios para se satisfazer a legislação que lhes é imposta. Sendo 
descriminadas todas as medidas e equipamentos que compõem o respetivo plano.  

Finalmente, após se dispor da totalidade dos valores de Risco de Incêndio, bem como de todos os fatores 
globais e parciais de incêndio que o constituem, foi possível estabelecer comparações entre os demais 
resultados. Perante esta análise verificou-se graves discordâncias nos valores finais obtidos em certos 
casos, merecendo estes uma atenção redobrada. No Armazém industrial, foi detetada a maior 
discrepância de RI, tendo mesmo variado de um elevado Risco de Incêndio para um Risco de Incêndio 
baixo, razão pela qual os seus fatores parciais foram o centro de uma análise detalhada, levando mesmo 
à identificação das falhas que deram origem a tal desigualdade. 
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5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
No sentido de melhorar a metodologia proposta, sugere-se neste subcapítulo algumas propostas para 
estudos futuros: 
 
 

• Extensão do software para edifícios das utilizações tipo IX e X, nomeadamente, recintos 
desportivos e museus ou galerias de arte. 
 

• Possibilitar no Painel 1 a coexistência de edifícios em “bom” estado de conservação com a 
possibilidade de não se encontrarem aplicado qualquer tipo de medidas de autoproteção. 
 

• Introduzir como novo dado de entrada, o número de saídas do cenário de incêndio ou a distância 
a percorrer até à saída, por forma a aumentar a precisão do tempo de percurso para a evacuação 
do edifício (𝑇�S�		). 

• Alteração da folha de Excel para o valor do cálculo do Risco de Incêndio corresponder aos 
novos casos-tipo elaborados na presente dissertação;   

• Introdução de novos casos tipo na base de dados do software, possibilitando assim o cálculo do 
valor do Risco de Incêndio através do método simplificado para Cenários de Incêndio com altura 
superior a 9 metros. 

• Efetuar mais verificações da metodologia, correndo o software em mais casos das diferentes 
utilizações tipo, contribuindo desta forma para a validação do modelo.  

• Afinação dos custos dos conjuntos de medidas de intervenção por metro quadrado de área. 

• Adicionar algumas notas ao longo do Painel 2 através de um simples botão de “ajuda”, tal como 
se tratasse de um manual de utilização do software, de forma a esclarecer e ajudar o utilizador 
na introdução de dados relativos aos Fatores Parciais de incêndio que geram maior controvérsia, 
podendo mesmo levar a uma oscilação de resultados.   

• Alteração das linhas de código correspondentes ao cálculo do Risco de Incêndio 
Intervencionado quando efetuada uma avaliação rigorosa ao Cenário de Incêndio. 
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Anexos A 
 

Suporte papel: 
Resultados do Risco de Incêndio 
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CASO DE ESTUDO 2 - PARQUE DE ESTACIONAMENTO - PRAÇA DOS LEÕES	
	

	
	

Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-II usando o método rigoroso 

 

	
Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-II através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 3 – ESCRITÓRIO CLEVER ADVERTISING 
 

	
	

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-III usando o método rigoroso 

	
	

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-III através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 4 - FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (FEUP) 

 
 

Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-IV usando o método rigoroso 

 

 

Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-IV através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 5 - HOSPITAL DE FÃO  

 

 

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-V usando o método rigoroso 

 

 

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-V através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 6 - SALA DE ESPETÁCULOS - AUDITÓRIO MUNICIPAL DE ESPOSENDE 

 

 

Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-VI usando o método rigoroso 

 

 

 

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-VI através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 7 - HOTELEIRO - HOTEL SUAVE MAR 

 

 
 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-VII usando o método rigoroso 

	
	

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-VII através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 8 - COMÉRCIO – ESPAÇO COMERCIAL EM ESPOSENDE 

	
	

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-VIII usando o método rigoroso 

	
	

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-VIII através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 9 - DESPORTIVO - COMPLEXO PISCINAS FOZ DO CÁVADO 

	

	
	

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-IX usando o método rigoroso 

	
	

 Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-IX através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 10 – MUSEU MARÍTIMO DE ESPOSENDE  

	

	
Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-X usando o método rigoroso 

	
	

Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-X através do método simplificado 
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CASO DE ESTUDO 11 – BIBLIOTECA DA FEUP 

	

	
	

Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-XI usando o método rigoroso 

	
	

Resultado do Risco de Incêndio do cenário da UT-XI através do método simplificado 
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