
Resumo 

Este trabalho tem como finalidade desenvolver uma metodologia destinada a uma análise funcional e 

análise de risco de um equipamento pertencente ao sistema de extinção de, incêndio, estabelecendo 

posteriormente uma relação com os métodos de manutenção julgados mais adequados. Este sistema 

está normalmente inserido no projecto de segurança e prevenção de incêndio, complementando 

outros sistemas, tais como a detecção de incêndio e desenfumagem, contribuindo para a redução ou 

inexistência das possíveis consequências em caso de incêndio.  

Os edificios públicos, quer pelas suas características construtivas, quer pela diversidade dos produtos 

que contêm ou pela alta taxa de ocupação que normalmente se verifica, justificam à partida uma 

análise cuidada da fiabilidade e disponibilidade dos equipamentos de combate a incêndio.  

As Centrais de Bombagem de uma Rede de Incêndios são equipamentos de combate a incêndio que 

normalmente são alvo de um projecto e instalação correctos, mas, infelizmente, após a entrega aos 

proprietários do edificio são esquecidos, deixando de lado questões fundamentais como a segurança 

das pessoas e bens e comprometendo o seu bom funcionamento quando realmente é necessário.  

Foi com base nesta preocupação que foi elaborado um estudo, tendo por base uma análise funcional 

dos equipamentos, a sua Análise de Risco, a elaboração de uma Análise de Modos de Falha, Efeitos 

e sua Criticidade (FMECA) e uma Análise RAMS, estudo esse aplicado a uma instalação específica - 

a Estação do Oriente, no Parque das Nações em Lisboa.  

O trabalho desenvolvido permite uma posterior aplicação e adequação a qualquer sistema de 

extinção de incêndios instalado em edificios públicos de características semelhantes.  

Abstract 

The purpose of this work is to develop a methodology for a functional and a risk analysis of one 

equipment that belongs to the fire extinction system, establishing a link with the appropriate 

maintenance methods. This system usually belongs to the safety and fire prevention project, 

complementing other systems, such as the fire detection and smoke removal, reducing or 

extinguishing the possible consequences in case of fire.  

The public buildings, due their constructive characteristics and the diversity of the products that 

contain or because of the large number of persons inside them, justify a carefully analysis of the 

reliability and availability of fire combat equipments.  

The Fire Stations (pumps) of Fire Systems are fire combat equipments with a project and installation 

corrects, but, unfortunately after the delivery to the owners of the building, they are forgotten, leaving 



fundamental subjects sideways as the people and goods' safety and committing their performance 

when it is really necessary.  

It was based in this concern that a study was done, having for base a functional analysis of the 

equipments, its Risk Analysis, Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA) and a RAMS 

Analysis, which study was applied to a specific installation - Estação do Oriente, in Parque das 

Nações, Lisboa.  

The developed work allows a further application and adjustment to any system of fire extinction 

installed in public buildings of similar characteristics.  


