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RESUMO 

O seguinte trabalho tem como tema a segurança contra incêndios mais especificamente a análise das 
condições de evacuação de um edifício recebendo público. Este é um domínio da segurança já muito 
estudado mas que apesar de tudo apresenta bastantes condicionantes especialmente devido à 
imprevisibilidade de um incêndio e dos efeitos que este acarreta. Em caso de incêndio, um edifício que 
recebe público acarreta inúmeros problemas devido à densidade de pessoas presentes, ao 
desconhecimento destas do local, à problemática que a presença de fumo pode causar, à difícil tarefa 
de saída em segurança de incapacitados e especialmente devido ao pânico que pode influenciar o 
discernimento das pessoas. É assim deste modo imperativo dotar os edifícios de caminhos de 
evacuação correctamente dimensionados, adequados ao número estimado de pessoas que terão de 
evacuar com sinalização de emergência elucidativa e bem assinalada nas mais diversas áreas e acima 
de tudo com saídas suficientes e de largura adequada. O desenvolvimento de novas técnicas de 
sinalização como a sinalização recorrendo a tinta fotoluminescente é uma ferramenta muito importante 
ao garantir sinalização de melhor qualidade, mais nítida e com tempos de duração mais elevados que 
os sinais de segurança tradicionais. A evacuação em segurança e com os mínimos danos possíveis nos 
ocupantes de um edifício parte de estes conseguirem reconhecer sem problemas os caminhos de 
evacuação fazendo da sua saída do edifício um acto normal. 

No decorrer do trabalho foi também analisado o movimento das pessoas num edifício e as 
condicionantes e os modelos que determinados autores anunciam para estudar o mesmo. O movimento 
das pessoas num edifício é dependente do local onde o movimento está a decorrer principalmente o 
seu movimento ao longo das escadas, das saídas e dos corredores. É então feito um estudo acerca das 
características de cada um destes movimentos recorrendo a factores distintos como a velocidade, a 
densidade e o fluxo. 

Realizou-se então o estudo do projecto de um edifício localizado no centro do Porto destinado a 
acumular as funções de centro comercial e edifício de escritórios acarretando também espaço 
destinado a garagens. Foi então calculado, com recurso às áreas úteis e medidas afectas às várias 
divisões, o efectivo estimado para os vários locais do edifício que servirá de base ao dimensionamento 
das saídas e sua largura. Foi também feita uma recolha, recorrendo ao regulamento, dos requisitos 
nomeadamente a sua reacção e resistência ao fogo dos diversos elementos das envolventes e das vias 
de evacuação tais como, as paredes e as portas, os revestimentos dos pisos e os tectos. Na parte final 
do trabalho apresenta-se uma crítica ao projecto estudado a salientar os principais aspectos que são 
necessários alterar nomeadamente os aspectos relacionados com a arquitectura do projecto.  

 

Palavras-chave: Incêndio, Segurança, Evacuação, Edifício, Regulamento 
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ABSTRACT  

The following work analyzes the fire security in buildings receiving people and its conditions to 
evacuate them. This is a subject that despite having been frequently studied has got much unknown 
issues with problems related to the unpredictability of a fire and what it causes. In case of fire, a 
building crowded with people brings a lot of problems especially due to the density of people inside, 
the people’s unawareness of the place, the smoke in the scene, the hard work of the disabled people 
leaving the scene and especially because of the panic that affects people’s judgement. Because of this 
it is an issue of really important matter to provide the buildings with a set of evacuation trails 
appropriate to the amount of people expected to use it with a bunch of well placed emergency signs 
indicating the best ways out and providing the trails with sufficient emergency exits meeting the 
regulatory measures. The development of new techniques, such as signalling using photoluminescent 
ink is a very important tool to ensure signalling of better quality, clearer and with higher duration of 
time than the traditional signs of security. The evacuation in safety and with minimum possible 
damage to occupants of a building depends on the capability of the occupants to recognize without any 
problem the evacuation ways and to make their exit from a building as a normal act. 

During the work was also examined the movement of people in a building and the constraints and 
models that some authors announce to study it. The movement of people in a building is dependent on 
the place where the movement is taking place mainly its movement along the stairs, the exits and 
corridors. It is then done a study on the characteristics of each of these movements using different 
factors such as speed, density and flow. 

It was then realized a case study of the project of a building located in the centre of Porto that 
accumulates the functions of mall and office building, having also space for garages. It was then 
calculated using the areas and other measures of the various divisions, the number estimated of people 
for the various locations of the building which will serve as the basis for sizing the exits and its width. 
It was also made a collection, using the regulation, of the material requirements including its reaction 
and resistance to fire to the various elements of the surroundings and the evacuation routes such as the 
walls and doors, floor coverings and ceilings. At the end of the work it is presented a critical review of 
the project study highlighting the main aspects that are needed to change principally the aspects 
related to the architecture of the project. 

 

Keywords – Fire, Security, Evacuation, Building, Regulation 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

A segurança contra incêndios em edifícios passa fundamentalmente pela segurança das pessoas numa 
situação de incêndio, o que na prática se traduz em criar as condições necessárias para que a 
evacuação do edifício se faça de forma rápida e segura. Assim, o conhecimento do movimento de 
pessoas e o seu comportamento numa situação de emergência é de importância fundamental para o 
dimensionamento de caminhos de evacuação que permitem dotar os edifícios de adequadas condições 
de segurança. 

De entre as situações de emergência a mais complexa é a devida ao incêndio, pois o aumento da 
temperatura no interior dos espaços e a presença de chamas, fumos e gases tóxicos, dificultam ainda 
mais o movimento das pessoas e contribuem para a ocorrência de uma maior instabilidade emocional 
que pode dar origem a comportamentos que alteram o tempo necessário para evacuar um edifício. 

Será também efectuado um estudo da problemática dos incêndios em edifícios e das condicionantes 
que a ele estão associados. Os problemas inerentes a este domínio não se prendem apenas por questões 
estruturais e concepcionais, é necessário ter presente a movimentação que irá ser realizada num 
edifício, movimentação essa que poderá ser limitada e condicionada por diversos factores tais como: o 
fumo, a limitação de mobilidade de determinado grupo de pessoas, a possível existência de fluxos 
contrários nas mesmas vias, a necessidade de evacuação das pessoas associado às operações 
necessárias à extinção do incêndio, a reentrada das pessoas no edifício para os mais diversos fins (a 
este tipo de comportamento dá-se o nome de comportamento desadaptado) e acima de tudo, o pânico 
que poderá ser possivelmente um dos elementos que mais condicionarão a tarefa de evacuação das 
pessoas tanto pelos seus próprios meios como por parte dos bombeiros.  

O objectivo deste trabalho centra-se fundamentalmente no estudo das condições de evacuação de um 
edifício em caso de incêndio, análise e correcção de possíveis defeitos incluindo a optimização das 
áreas de modo a dispor-se de caminhos de evacuação mais seguros e eficazes quanto possível. 

Irá ser feita uma abordagem ao edifício tentando cumprir o regulamento a fundo. Porém é necessário 
ter sempre uma noção clara das limitações físicas do edifício tentando deste modo adoptar as noções 
do regulamento e idealizar possíveis soluções que o respeitem, servindo o principal objectivo do tema 
que é a evacuação rápida e segura dos utentes do edifício em caso de incêndio. 

Este é um trabalho que aborda apenas um tema individual pertencente ao domínio da segurança contra 
incêndios em edifícios. Deste modo é necessário ter em atenção a direcção do trabalho tentando não 
fugir ao tema que nos é proposto sendo que se irá fazer algumas alusões a outros domínios da 
segurança contra incêndios que não os caminhos de evacuação em edifícios mas apenas no sentido 
explicativo e nunca como interpretação ou avaliação desses termos.  
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Toda a análise a efectuar será baseada no novo Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndios em 
Edifícios que embora ainda tenha entrado em vigor, possibilita-nos já um dimensionamento com vista 
futura inserindo-se deste modo num maior contexto de prevenção provocado pelo aumento das 
exigências a que estamos sujeitos neste novo regulamento. 

Caso seja necessário apresentar-se-ão ao longo do trabalho quadros e tabelas explicativas das 
características e das condicionantes associadas ao desenrolar do trabalho. No final do trabalho 
apresentar-se-ão os desenhos de arquitectura e os demais pormenores que sejam adequados. 
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2 
As Implicações da Segurança contra 

Incêndio no Projecto 
 

 

A abordagem do tema da Segurança contra Incêndios em Edifícios, coloca aos projectistas certas 
condicionantes na metodologia de abordagem a um projecto. Estas condicionantes podem abordar 
tanto a concepção dos espaços interiores dos edifícios como, inclusive, assumir papéis importantes nos 
aspectos de natureza urbanística, passando assim este domínio a assumir um papel preponderante no 
que toca às diferentes especialidades em relação ao projecto e seu desenvolvimento. Anunciam-se a 
seguir alguns dos aspectos a ter em conta, tendo por base o curso de segurança contra incêndios em 
edifícios “Fundamentos da segurança contra incêndio em edifícios”, António Leça Coelho: 

� Adequada implantação do edifício 
� Existência de infra-estruturas adequadas, nomeadamente as que se relacionam com a 

acessibilidade, o abastecimento de água e as telecomunicações; 
� Afastamento da construção em relação a edifícios vizinhos; 
� Utilização de materiais com determinado comportamento ao fogo, de acordo com as funções 

que desempenham; 
� Compartimentação do edifício de modo a limitar a propagação do incêndio no seu interior e 

aos edifícios vizinhos; 
� Dimensionamento dos elementos de construção de acordo com as funções que desempenham 

e com as características do edifício; 
� Dimensionamento dos caminhos de evacuação de modo a permitir uma evacuação fácil e 

segura; 
� Concepção das instalações de controlo de fumos dos caminhos de evacuação e de diversos 

espaços; 
� Concepção e dimensionamento das instalações técnicas de acordo com a regulamentação 

vigente; 
� Escolha dos meios de alerta e alarme adequados ao edifício; 

A segurança contra incêndios tem como base problemas que vão surgindo no decorrer do projecto ao 
longo das suas várias fases. É deste modo determinante realizar-se uma análise detalhada, reunindo 
soluções de modo a que apenas uma articulação entre os vários factores condicionantes do projecto 
possa originar um projecto bem sucedido. Apenas após a resolução de todos os problemas que surjam, 
é que será possível a viabilização da construção do edifício porém podem verificar-se excepções, se o 
licenciador aceitar a hipótese de compensar esse incumprimento regulamentar com a consideração de 
meios complementares de segurança contra incêndio no edifício em causa apenas em certas 
circunstâncias e nas condições do regulamento. A verificação das condições apresentadas pelo local 
também é fundamental sendo necessário analisar as infra-estruturas presentes no local de modo a 
garantir-se boas acessibilidades e disponibilidade do abastecimento de água. 
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Um bom diálogo e a permanente comunicação entre o projectista do edifício em causa e a entidade 
licenciadora a nível de segurança é essencial para o bom desenvolvimento de um projecto, tendo em 
atenção que não existem projectos iguais, sendo que podem haver lacunas no regulamento que apenas 
com um bom trabalho entre estas duas entidades, poderão ser resolvidas.   

A atribuição de responsabilidades consoante os diversos aspectos do regulamento é de certo modo um 
pouco atribulado devido ao possível conflito que se possam verificar entre elas, deste modo vai tentar-
se atribuir a cada especialidade os respectivos domínios de intervenção: 

Em relação à especialidade de arquitectura, está implícito: 

� A verificação da possibilidade de edificação do edifício no local previsto, em colaboração com 
o projectista de águas e esgotos, a verificação da disponibilidade de uma rede de água no local 
em condições de ser usada pelos bombeiros e a verificação das acessibilidades exigidas no 
regulamento. 

� Estudar a colocação dos meios de extinção juntamente com o projectista de redes de água e 
esgotos. 

� Estabelecer uma adequada compartimentação corta-fogo, mediante, uma correcta localização 
das paredes guarda-fogo; 

� Escolha adequada dos diversos revestimentos dos elementos do edifício consoante a segurança 
exigida aos espaços; 

� Concepção dos espaços interiores de modo a que, em caso de incêndio, os ocupantes tenham 
sempre uma hipótese de fuga segura para o exterior do edifício; 

� Dimensionamento dos caminhos de evacuação, nomeadamente no que se refere às dimensões 
e ao número das escadas. 

No domínio da engenharia industrial é necessário garantir que o dimensionamento da estrutura do 
edifício considere a acção acidental incêndio. 

No ramo da engenharia hidráulica está implícito o dimensionamento dos meios de combate a incêndio 
exigidos pelo regulamento e pelo licenciador. 

No que concerne o ramo da engenharia electrotécnica, é possível englobar-se todas as instalações 
eléctricas de utilização, de segurança entre outros nomeadamente: 

� Instalações de utilização de energia; 
� Instalações de potência; 
� Fontes de energia de emergência; 
� Iluminação de emergência; 
� Sistema automático de detecção de incêndios; 
� Sistema de gestão técnica centralizada; 
� Sinalização de saídas; 
� Ascensores; 
� Centrais térmicas; 
� Instalações de confecção de alimentos. 

Finalmente, a engenharia mecânica, respeitando as exigências regulamentares de segurança, deve 
dimensionar os sistemas de controlo de fumos e de ventilação. 

Deste modo, e relacionando os factores enunciados anteriormente é possível chegar à conclusão que 
apenas desenvolvendo uma colaboração eficaz entre a especialidade de arquitectura e as várias 
especialidades da engenharia se poderá realizar um projecto seguro com soluções ideais para os 
problemas que se possam encontrar. É assim essencial existir uma coordenação global para articular os 
vários ramos presentes no projecto. 
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3 
FACTORES CONDICIONANTES DO 

MOVIMENTO DE PESSOAS 
 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Um incêndio a partir do qual advenha uma situação de emergência pode ter as mais variadas fontes 
porém uma evacuação não pode ser só considerada em caso de incêndio havendo várias situações que 
originem tal acto. Embora não hajam grandes estudos científicos acerca das reacções das pessoas em 
situações de emergência, é possível enquadrar o comportamento que estas irão ter em dois padrões 
distintos. O comportamento das pessoas em caso de emergência apesar de em grande parte das 
situações ser um comportamento adaptado pode sofrer alterações originando a ocorrência de 
comportamentos que podem apelidar-se de comportamentos desadaptados. Este tipo de 
comportamento vai-se analisar em seguida: 

 

3.2. COMPORTAMENTOS DESADAPTADOS  

Embora o comportamento desadaptado possa ser considerado um comportamento que não se enquadra 
com os padrões de segurança pretendidos, este pode ser atribuído a questões do foro psicológico 
nomeadamente o pânico. Obviamente que não se pode considerar o pânico como o simples causador 
de todo o tipo de comportamento desadaptado uma vez que o simples acto de não fechar uma porta ou 
o reentrar no local sem objectivo definido que se enquadre nas acções de salvamento é considerado um 
comportamento desadaptado não podendo ser atribuído a sua causa ao pânico. Porém o pânico é 
sempre despoletado por situações não previstas e, embora não se consiga justificar com clareza, o 
pânico pode ser causado através de várias formas tais como a inexistência de iluminação ou 
sinalização de segurança, uma concepção incorrecta dos caminhos de evacuação e também a presença 
de grandes quantidades de fumo, entre outros. Deste modo é necessário garantir a correcção destas 
situações de modo a tentar evitar-se os danos causados pelos pânico. A estas situações podem-se 
também adicionar a detecção atempada do incêndio associada a adequados sistemas de alarme e a 
existência de lugares de refúgio com comunicação com os ocupantes como medidas atenuadoras do 
pânico nas pessoas. 

Contudo, além do pânico, existem outras formas, menos graves, de comportamento desadaptado ao 
incêndio, e que se podem traduzir, por exemplo, em não fechar a porta do compartimento onde se deu 
a eclosão do incêndio, permitindo deste modo uma mais fácil propagação do mesmo. Basicamente, um 
comportamento desadaptado pode ser caracterizado pela não observância de um conjunto de acções 
que, em consequência, podem facilitar a evacuação de outras pessoas, a propagação de fumo, calor, ou 
chama do fogo dificultando deste modo o próprio combate ao incêndio. 
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No quadro seguinte apresentam-se os resultados de um estudo, feito sobre o comportamento das 
pessoas durante um incêndio ocorrido no Arundel Park Fire (EUA) (informação retirada do manual 
“Fundamentos da segurança contra incêndios em edifícios”, António Leça Coelho).  

“O estudo incidiu sobre 65 dos ocupantes do referido edifício e procurou determinar quantos tinham 
voltado a entrar novamente no edifício, depois de já estarem no exterior. Esta análise revelou que 
cerca de um terço das pessoas inquiridas tinham entrado novamente no edifício por razões diversas, 
algumas das quais indicavam indubitavelmente um padrão de comportamento perfeitamente 
desadaptado às circunstâncias. Um aspecto a reter desta análise está relacionado com o elevado 
número de pessoas, 22% das que voltaram ao edifício, que reentram novamente no local de incêndio 
sem uma justificação real, mas fazendo essa reentrada por um local diferente daquele que utilizaram 
para sair. Esta atitude poderá ser explicada por uma irresistível curiosidade.” 

A atitude de voltar a entrar novamente no edifício é, geralmente, considerada como modelo de um 
comportamento desadaptado, pois ele irá dificultar a evacuação daqueles que ainda permanecem no 
edifício, ao tornar o fluxo menos fluido. 

 

 

Quadro 1 – Comportamento das pessoas durante um incêndio 

Sexo 
Saída e Reentrada pelo mesmo 

local 
Saída e reentrada 
locais diferentes 

Motivo 

M 1  Desligar fogão 

M 1 1 Alertar as pessoas 

M 3 1 
Auxílio não 

especificado 

M 1  Auxiliar pessoas 

M 2 5 Procurar a mulher 

M 2 2 
Ajudar combate ao 

incêndio 

M+1F  5 Sem motivo real 

Total 

2 M + 1 F 
10 10  

 

Pode então concluir-se, recorrendo ao quadro, que o motivo que leva as pessoas a reentrar no interior 
do edifício é, em grande parte, aquilo que se assemelha a um comportamento desadaptado pois 
verifica-se que muitas das justificações apresentadas para a reentrada no edifício são simplesmente 
desnecessárias e sem objectivo aparente. 

Se não resta qualquer dúvida acerca da repercussão negativa que tem no desenvolvimento normal da 
evacuação do edifício a existência de um fluxo de pessoas com um sentido oposto ao normal pode 
acontecer que, em certas situações, os aspectos positivos dessa acção se sobreponham aos negativos. 
Contudo, a não ser que os motivos que levam os ocupantes a reentrar no edifício se possam enquadrar 
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de uma forma perfeita nas acções desenvolvidas pelos bombeiros pode-se inferir que os aspectos 
positivos serão sempre ultrapassados pelos aspectos negativos. 

Já foi referido anteriormente que aquele tipo de comportamento aponta para a possibilidade de os 
diversos elementos que constituem os caminhos de evacuação poderem estar sujeitos, durante o 
período de evacuação, a movimentos com sentidos opostos, o que provocará uma diminuição da 
capacidade de evacuação dos caminhos aonde se processar esse duplo movimento. Essa prática 
comportamental, de saídas e reentradas no edifício sinistrado, deve ser tida em consideração ao nível 
da regulamentação na definição das características dos caminhos de evacuação. A possibilidade de os 
ocupantes de um edifício depois de já estarem a salvo no exterior, voltarem novamente a esse edifício 
durante o incêndio tem uma prática mais corrente, de acordo com observações feitas, em edifícios de 
habitação. 

No quadro seguinte são apresentadas as conclusões de dois estudos distintos desenvolvidos nos EUA e 
na Inglaterra relativos a edifícios de habitação (informação retirada do manual “Fundamentos da 
segurança contra incêndios em edifícios”, António Leça Coelho), podendo notar-se que existem 
algumas diferenças significativas. Nesses dois estudos o auxílio ao combate ao incêndio surge como o 
principal motivo para as pessoas voltarem a entrar no edifício. Outros dois motivos extremamente 
fortes que provocam a reentrada das pessoas no interior do edifício são a obtenção de valores pessoais 
e observar o fogo. Este último é, de facto, um comportamento completamente desadaptado e que só 
dificulta o desenvolvimento de todas as operações inerentes ao combate a um incêndio. 

 

Quadro 2 – Razões de entrada no edifício 

Razões de entrada no edifício UK (%) EUA (%) 

Combate ao fogo 36,0 22,2 

Observar o fogo 19,0 11,0 

Salvar valores pessoais 13,0 17,2 

Fechar portas 10,0 0,60 

Aguardar brigadas de combate 9,0 0 

Chamar brigadas de combate 2,0 5,5 

Recuperar animais de estimação 2,0 7,4 

Incêndio de pouca gravidade 5,0 1,2 

Avisar terceiros 0 8,0 

Ajudar o combate ao fogo 0 7,4 

Auxiliar na evacuação 0 2,5 

 

Da análise feita a estes dois estudos, mesmo tendo presente que o universo de análise foi diferente 
(943 pessoas na Inglaterra e 163 pessoas nos Estados Unidos), verifica-se que existem 
comportamentos distintos, e os resultados estatísticos são, em grande parte, significativamente 
diferentes. Observando o quadro é lícito concluir que, se estes estudos traduzem um padrão de 
comportamento de ingleses e americanos, o comportamento destes últimos é mais equilibrado do que 
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o dos ingleses. As razões que surgem nos dois quadros apresentados anteriormente não esgota, de 
modo algum, todos os motivos que provocam a reentrada das pessoas nos edifícios, existindo outros 
como desligar a energia, ajudar familiares feridos, desligar o gás, abrir janelas, fechar portas, etc. 

3.3. A INFLUÊNCIA DO FUMO NO MOVIMENTO DE PESSOAS  

A ocorrência de uma combustão vai provocar o aparecimento de fumos, quer se dê com ou sem chama 
sendo mais grave nesta última situação. A existência de fumos e a consequente diminuição da 
visibilidade influencia o movimento e o comportamento das pessoas numa situação de emergência, 
destacando-se a diminuição da velocidade de deslocação, o aumento da instabilidade emocional, a 
interrupção do movimento e, eventualmente, o pânico. A decisão de os ocupantes de um edifício sob a 
acção de um incêndio se movimentarem, ou não, através de um espaço enfumado surge intimamente 
ligada à capacidade de ainda conseguirem identificar a saída e à possibilidade de estimarem a distância 
a percorrer. 

Outros aspectos como a percepção da severidade do fumo traduzida, por exemplo, pela sua densidade 
óptica, são também importantes para a tomada da decisão de iniciar ou não o movimento em direcção 
à saída. Nos quadros seguintes são apresentados alguns dos aspectos fundamentais de estudos distintos 
desenvolvidos na Inglaterra e nos Estado Unidos (informação retirada do manual “Fundamentos da 
segurança contra incêndios em edifícios”, António Leça Coelho), sobre o comportamento das pessoas 
quando confrontadas com a presença de fumos.  

Os valores do quadro seguinte são relativos à capacidade de as pessoas percorrerem uma determinada 
distância em caminhos de evacuação já invadidos pelos fumos. Da análise deste quadro poder-se-á 
concluir que uma significativa percentagem de pessoas é ainda capaz de se movimentar através de 
espaços invadidos por fumos, cuja severidade não é referida. 

Quadro 3 - Distância percorrida em espaço com fumo 

 Percentagem de pessoas 

Distância percorrida (m) Estudo Inglês Estudo dos EUA 

0,00 – 0,60 3,0 2,3 

0,91 – 1,81 18,0 8,4 

2,12 – 3,63 30,0 17,1 

3,96 – 9,07 19,0 45,5 

9,37 – 10,89 5,0 2,0 

11,19 – 13,61 4,0 4,1 

13,91 – 18,14 5,0 11,0 

18,14 15,0 9,6 

 

 

Uma outra análise consistiu em relacionar com a visibilidade local (Dv) existente, tendo os dois 
estudos sido tratados como um só, conforme se pode constatar no quadro seguinte. 
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Quadro 4– Relação Distância Percorrida/ Visibilidade 

Distância percorrida Percentagem de pessoas 

Maior do que Dv 46,4 

Igual a Dv 35,0 

Menor do que Dv 18,6 

 

 

O quadro seguinte refere-se à percentagem de pessoas que interrompe o movimento depois de o terem 
iniciado, verificando-se que para condições de visibilidade reduzidas (inferiores a 0,60 m), 29% de 
pessoas no estudo inglês e 31,8% no estudo americano, interrompem o movimento de saída para o 
exterior. No outro extremo verificamos que quando a visibilidade é da ordem dos 18 m, 99% das 
pessoas no estudo inglês e 100% no americano não interrompem o movimento que iniciaram. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5– Relação Visibilidade/ Interrupção de movimento 

 Percentagem de pessoas 

Visibilidade (m) Estudo Inglês Estudo dos EUA 

0,00 – 0,60 29 31,8 

0,91 – 1,81 37 22,3 

2,12 – 3,63 25 22,3 

3,93 – 9,07 6 17,6 

9,37 – 10,89 0,5 1,3 

11,19 – 13,61 1 0 

13,91 – 18,14 0,5 4,7 

>18,14 1 0 
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Como conclusão fundamental resulta a constatação de que a redução da visibilidade acarreta uma 
perturbação do movimento, que pode ser mais ou menos grave. Existem outros aspectos importantes 
no movimento de pessoas em situações de visibilidade reduzida, que não foram considerados, citando-
se, a título de exemplo, a familiarização dos ocupantes com os caminhos a percorrer. 

 

3.4. A INFLUÊNCIA DOS INCAPACITADOS NA SUA EVACUAÇÃO  

A existência de incapacitados e de idosos em determinados tipos de ocupações pode ter implicações 
significativas na forma como se vai desenvolver a evacuação, tornando-se necessário estabelecer uma 
distinção entre, por um lado, casas de saúde, hospitais, lares de idosos e, por outro, os restantes 
edifícios. No primeiro cenário é necessário ter em consideração que grande parte dos utentes tem 
dificuldades de mobilidade sendo que se deve limitar as distâncias a percorrer pelos ocupantes até às 
saídas para o exterior e dotar os caminhos de evacuação de dimensões mais generosas. 

Relativamente aos outros edifícios entre os quais os edifícios de habitação, a existência de 
incapacitados e de pessoas idosas não é normalmente um aspecto preocupante salvo situações 
pontuais. Contudo, em virtude de a esperança de vida estar a aumentar é de esperar que esta situação 
venha a conhecer alterações dentro de alguns anos. Citando previsões para o ano de 2035 nos EUA, 
cerca de 20% da sua população terá uma idade superior a 65 anos e cerca de 10 % destes terá uma 
idade aproximada de 85 anos, continuando muitas destas pessoas a habitar no mesmo local de sempre. 
Assim, esta realidade deve começar a reflectir-se no projecto dos edifícios de habitação, pois a 
existência em número significativo de incapacitados, permanentes ou temporários, e de pessoas idosas 
tem implicações no desenvolvimento de uma operação de evacuação, que serão tanto mais graves 
quanto mais alto for o edifício. Em Portugal esta situação tem que ser devidamente tratada pois, como 
se tem vindo a verificar, a taxa de envelhecimento da população tem tido um aumento significativo 
nos últimos anos.  
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4 
PRINCÍPIOS GERAIS SOBRE O 

MOVIMENTO DE PESSOAS 
 

 

4.1. RELAÇÕES FUNDAMENTAIS  

Podemos considerar a evacuação de pessoas como um caso particular do caso mais geral que é o 
movimento de pessoas. Este pode tomar diferentes formas, desde um movimento caótico com as 
pessoas movendo-se em diferentes direcções, até um movimento livre, isto é, um movimento em que 
as condições são tais que o indivíduo pode mudar a sua velocidade ou direcção de movimento, em 
qualquer altura, sem prejuízo dos outros. 

O movimento de um conjunto de pessoas pode ser quantitativamente caracterizado mediante três 
grandezas fundamentais que são a densidade, a velocidade e o fluxo. 

A noção de densidade – d (pessoas/m2) -, que traduz o número de pessoas por unidade de área da via 
de evacuação, é influenciada pelo desejo psicológico de espaço e de separação entre as pessoas. Por 
vezes, em alguma literatura, é referida não a densidade mas o seu inverso, isto é, a área por pessoa. 

A densidade de pessoas nas vias de evacuação é um factor de extrema importância no desenrolar da 
evacuação verificando-se que, para elevadas densidades começa a existir desconforto e perigo. 

Uma outra grandeza que surge na caracterização do movimento de pessoas é a velocidade – v (m/s) -, 
que representa o espaço percorrido na unidade de tempo. 

O fluxo específico – Fe (pessoas/ s e unidade de largura) -, representa o número de pessoas que 
passam numa determinada secção do caminho de evacuação por unidade de tempo e por unidade de 
largura. 

Finalmente o fluxo total – Ft (pessoas/ s) – traduz o número de pessoas que passam num determinado 
ponto da via de evacuação na unidade de tempo. 

As diferentes grandezas podem ser relacionadas entre si através da seguinte expressão: 

   Fe = v * d              (1) 

   Ft = v * d * l         (2) 

A velocidade do movimento é função da densidade, verificando-se que as pessoas se movem mais 
rapidamente se estiverem suficientemente afastadas. Um aumento excessivo de densidade, obrigando 
as pessoas a uma grande proximidade entre si, torna o movimento desconfortável - o grau de 
desconforto depende de diversos factores, destacando-se o nível cultural das pessoas, estrato social e 
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grau de relacionamento -, podendo provocar numa situação extrema a sua interrupção. Para além de 
uma redução significativa da velocidade, valores excessivos da densidade ao tornarem o movimento 
desconfortável, variando o grau de desconforto com diversos factores como cultura, ambiente social e 
grau de relacionamento entre as pessoas podem contribuir para a ocorrência do pânico. 

O movimento de pessoas num edifício pode ser considerado como o somatório de movimentos 
distintos ao longo dos seguintes espaços: 

 - Movimentos no interior dos espaços de estar; 

 - Movimento ao longo dos corredores; 

 - Movimento ao longo das rampas; 

 - Movimento ao longo das escadas; 

 - Movimento através de vãos (secções de transição). 

As escadas e as secções de transição são, normalmente os elementos dos caminhos de evacuação que 
vão condicionar o movimento de evacuação. 

 

4.2. MOVIMENTO AO LONGO DOS CORREDORES  

Na generalidade das situações, o movimento ao longo dos corredores, não condiciona o processo de 
evacuação, pois é neste percurso que o movimento se processa com maior fluidez. Um estudo de BRS 
aponta com base em dados colhidos em diversos países, um fluxo específico médio de cerca de 1,5 
pessoas/ (ms e unidade de largura). Contudo, este valor que está dependente da densidade de pessoas 
que existe no corredor, pode ser excedido em situações em que existe um movimento rápido das 
pessoas. No gráfico abaixo encontra-se representada graficamente a relação entre o fluxo específico e 
a densidade. Verifica-se que o fluxo aumenta à medida que a densidade aumenta, atingindo a 
densidade, o valor máximo de aproximadamente 4,5 pessoas/ m2, para a partir daí voltar a decrescer. 

 

Fig. 1 – Relação fluxo específico/densidade 
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Na Figura seguinte entra-se representada graficamente a variação da velocidade em função da 
densidade. Para baixas densidades a velocidade de um conjunto de pessoas aproxima-se da velocidade 
livre de cada indivíduo. 

À medida que a densidade aumenta há uma diminuição da velocidade, que se torna praticamente nula 
para densidade da ordem das 5,5 pessoas/ m2. 

 

Fig. 2 – Relação Variação da velocidade/densidade 

 

Autores diversos estabeleceram diferentes expressões relacionando a velocidade e a densidade e o 
fluxo específico e a densidade. 

Considerando: 

 V = velocidade de evacuação em m/ s 

 K = constante igual a 1,3 

 D= densidade em pessoas/ m 

Então, 

    V = K * d-0,8            (3) 

Por outro lado o fluxo específico Fe (pessoas/s, m de largura), será dado por: 

Fe = v * d              (4) 

Fe =K * v0,2           (5) 

As fórmulas anteriormente apresentadas têm um campo de validade confinado a determinados limites. 
Assim para o fluxo específico não se deve considerar valores superiores a 1,7 (pessoas/s, m de 
largura), enquanto que para a velocidade o valor máximo deve ser da ordem dos 1,4 m/ s. 

A existência de pequenos obstáculos ao longo do caminho de evacuação não tem uma influência 
significativa no movimento. A ocorrência de curvas ou esquinas também não tem uma influência 
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significativa no desenrolar do movimento, notando-se que nas curvas a velocidade diminui 
aumentando a densidade no interior da curva, para à saída desta haver um aumento da velocidade e um 
decréscimo da densidade. Embora não sejam frequentes existem, por vezes, rampas nos corredores, as 
quais provocam algumas alterações ao movimento, verificando-se que existe uma pequena mudança 
na amplitude do passo. Na rampa o fluxo ascendente torna-se menor pois a velocidade é reduzida em 
cerca de 2 % por cada grau de inclinação.  

Para rampas pouco inclinadas verifica-se, no caso do fluxo descendente, que a velocidade aumenta até 
determinado valor da inclinação, para a partir daí se dar o decréscimo.  

A velocidade máxima é atingida para valores de inclinação de aproximadamente 7 graus. 

 

4.3. MOVIMENTO AO LONGO DAS ESCADAS  

As escadas são normalmente, o elemento do caminho de evacuação que limitam o fluxo de evacuação. 
A evolução do movimento ao longo das escadas é, em muitos aspectos, semelhante ao que se verifica 
nos corredores. Quando ocorre um aumento da densidade de pessoas o fluxo aumenta até atingir um 
valor máximo, para a partir daí decrescer. Considera-se que a existência de troços não rectos, portanto 
em curva suave por causa das coberturas dos degraus, não introduz qualquer modificação sensível na 
velocidade. Relativamente à velocidade do movimento, ela é ligeiramente inferior à observada no 
corredor, indicando-se como valor médio 1,15 m/ s no sentido descendente, ao longo da inclinação da 
escada. Se se quiser traduzir essa velocidade ao longo da escada numa velocidade ao longo de um 
percurso horizontal correspondente, então o valor será de 0,8 m/ s. Os valores anteriormente indicados, 
são valores médios que resultam de uma análise a diversos estudos feitos em vários países. 

Fruin, baseando-se em vários estudos por ele desenvolvidos relativos a movimentos de pessoas, 
propõe como condições óptimas de evacuação ao longo das escadas os seguintes valores: 

Densidade de 2,0 pessoas/ m 
Velocidade de 0,5 m/ s 
Fluxo específico de 1,18 (pessoas/s, m de largura) 
 

4.4. MOVIMENTO ATRAVÉS DE UMA SAÍDA  

As saídas são o outro elemento das vias de evacuação, para além das escadas, que condicionam 
normalmente o movimento das pessoas.  

Considerando que uma determinada saída tem de largura “ l ” e que o movimento é caracterizado por 
um fluxo específico Fe, então o tempo T que P pessoas demoram a atravessar essa saída é dado por: 

  T = P / ( Fe * l )          (6)    (Fe da ordem de 1,7 e Max. de 2 (pessoas/s, m de largura)) 

Esta expressão é válida desde que o movimento se processe de uma forma fluida, deixando de ter 
validade logo que o fluxo se torna congestionado. 

A ocorrência de elevadas densidades, aliada ao facto de o fluxo de pessoas que se encaminham para a 
entrada da escada virem de diferentes lados, fazem com que ocorra um fenómeno típico, que vai 
condicionar o normal desenvolvimento da evacuação. Assim, quando as pessoas se aproximam da 
entrada das escadas vindo de diferentes lados, começam por formar uma cunha que gradualmente vai 
mudando de forma até se tornar num arco. Em determinado momento verifica-se a rotura desse arco, 
para de seguida o processo se repetir.  
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A probabilidade de formação dos arcos anteriormente referidos depende de vários factores, dos quais 
se destacam a largura das saídas, o ângulo de ataque à saída e a densidade.  

Quanto maior for a densidade e o ângulo de ataque à saída e quanto menor for a largura das saídas, 
maior será a probabilidade de formação de arcos. 
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5 
CUIDADOS A TER NO PROJECTO 
DOS CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 

 

 

Como se referiu anteriormente, é de primordial importância ter em consideração o comportamento das 
pessoas, o qual depende de aspectos subjectivos inerentes às próprias pessoas que são influenciadas 
por fenómenos físicos que ocorrem durante o incêndio. 

A correcta avaliação da evacuação tem de ter em consideração diversos factores dos quais se 
destacam: as temperaturas atingidas pelo incêndio em diversos locais nomeadamente nos caminhos de 
evacuação; a concentração de gases tóxicos em diferentes locais nomeadamente nos caminhos de 
evacuação; as condições de visibilidade nos diferentes locais, nomeadamente nos caminhos de 
evacuação; o comportamento das pessoas e a capacidade de deslocamento das pessoas. 

É assim necessário analisar o desenvolvimento que o incêndio vai ter de forma a prever as 
temperaturas que vão ser atingidas, a concentração de gases e as condições de visibilidade para, a 
partir destes elementos, se tornar possível estimar o desenvolvimento do processo de evacuação do 
edifício. 

O projecto cuidado dos caminhos de evacuação, completado por outras disposições como adequado 
controlo de fumos desses caminhos, iluminação de emergência e adequada sinalização, é de primordial 
importância no desenrolar de uma operação de evacuação. 

Um princípio fundamental na concepção dos caminhos horizontais de evacuação consiste na procura 
de um desenvolvimento simples sem derivações, de modo a recorrer ao menor número possível de 
indicadores direccionais, quer sob o ponto de vista de largura quer relativamente ao seu comprimento, 
que permitam um adequado fluxo de movimento e tempos de percursos aceitáveis. 

As escadas, para além de provocarem uma redução do fluxo do movimento, são também o elemento 
causador de maiores acidentes. Na realidade a escada é um elemento que pode introduzir, se não for 
convenientemente dimensionada, perturbações e conduzir a acidentes, mesmo em condições normais 
de marcha, que naturalmente se irão agravar numa situação de evacuação. Estes acidentes resultam da 
combinação de diversos factores a que não é alheio, também, o erro de projecto, verificando-se que 
uma elevada percentagem de acidentes envolve uma avaliação errada da localização do degrau, com a 
colocação do pé muito distante deste. É assim necessário garantir no dimensionamento das escadas em 
projecto que as mesmas são facilmente visíveis, que existe a presença de um corrimão e que o 
tamanho e a geometria do degrau deve ser uniforme de modo a proporcionar um passo adequado. 
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Devido à menor velocidade de deslocação das pessoas nas escadas e de aí se encontrar o fluxo 
proveniente de diversos pisos, elas são o principal factor de regulação do fluxo de pessoas durante um 
processo de evacuação, pelo que este aspecto deve pesar significativamente no seu dimensionamento, 
facto que raramente se verifica na regulamentação de segurança contra incêndio. 

A existência de níveis de iluminância adequados, nomeadamente em situações de emergência, é um 
factor de extrema importância, existindo exigências sobre os níveis mínimos a garantir. 

Dada a esperança de vida ser cada vez maior, as implicações das pessoas idosas em edifícios 
multifamiliares de habitação deve começar a ser considerada. Como já foi referido anteriormente os 
meios de locomoção destas pessoas são mais restritos de modo que torna-se necessário criar caminhos 
de evacuação mais simples, com menos obstáculos, sejam eles escadas ou rampas e também prever 
tempos de evacuação mais demorados para estas pessoas. Apesar de tudo os idosos poderão ter 
tendência a desenvolver um grau maior de pânico e daí ser necessário simplificar a informação e os 
caminhos de emergência. 
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6 
CONDIÇÕES GERAIS DE 

EVACUAÇÃO 
 

 

6.1. GENERALIDADES  

Os espaços interiores do edifício em estudo devem ser organizados para 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. 

Deste modo é necessário que o edifício contemple as seguintes características: 

� Deve dispor de saídas, em número e largura suficiente, convenientemente distribuídas e 
devidamente sinalizadas; 

� As vias de evacuação devem ter largura adequada e, quando necessário, ser protegidas contra 
o fogo, o fumo e os gases de combustão; 

� As distâncias a percorrer devem ser limitadas. 

 

6.2. CÁLCULO DO EFECTIVO  

Para efeitos de aplicação do regulamento, o efectivo dos edifícios e recintos é o somatório dos 
efectivos de todos os seus espaços susceptíveis de ocupação, determinados de acordo com o seguinte 
critério. 

Com base nos índices de ocupação dos diferentes espaços, medidos em pessoas por metro quadrado, 
em função da sua finalidade e reportados à área útil, devem ser considerados os valores, arredondados 
para o inteiro superior, resultantes da aplicação dos índices constantes presentes no regulamento. 

Para o nosso estudo foram utilizados para o cálculo do efectivo os índices apresentados no quadro 
seguinte. 
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Quadro 6 – Índices considerados para o efectivo (art.º 70 do RG SCIE) 

Espaços Índices (pessoas/m2) 

Balneários e vestiários utilizados por público 1,00 

Balneários e vestiários exclusivos para funcionários 0,30 

Circulações horizontais e espaços comuns de estabelecimentos comerciais 0,20 

Locais de venda localizados até um piso acima ou abaixo do plano de 
referência 

0,35 

Locais de venda localizados no piso do plano de referência com área inferior 
ou igual a 300 m2 

0,50 

Locais de venda localizados no piso do plano de referência com área superior 
a 300 m2 0,65 

Salas de convívio, refeitórios e zonas de restauração e bebidas com lugares 
sentados, permanentes ou eventuais, com ou sem espectáculo 

1,00 

Salas de escritórios e secretarias 0,20 

 

No cálculo do efectivo correspondente à zona comercial e de restauração é necessário ter em 
consideração a impossibilidade de se saber ao certo a área útil que as diferentes zonas irão ter variando 
esta consoante o tipo de espaço, loja ou restaurante. Deste modo foi calculado um efectivo ponderado 
que se obtém reduzindo o efectivo total com um factor que se julga ser suficiente para compensar as 
zonas de armazém e não acessíveis ao público. Este coeficiente tem assim um valor de 20% reduzindo 
nesta percentagem o efectivo total. 

  

6.3. NÚMERO DE SAÍDAS  

O critério geral para o cálculo do número mínimo de saídas que servem um local de um edifício em 
função do seu efectivo é o referido no quadro XXXIX do anexo VII do regulamento. 

Na distribuição das saídas de emergência é necessário não considerar como saídas utilizáveis as portas 
giratórias ou de deslizamento lateral não motorizadas. Apenas se podem considerar como saídas de 
emergência portas motorizadas se, em caso de falta de energia ou de falha no sistema de comando, 
abrirem automaticamente por deslizamento lateral, recolha ou rotação, libertando o vão respectivo em 
toda a sua largura, ou poderem ser abertas por pressão manual no sentido da evacuação por rotação, 
segundo um ângulo não inferior a 90º. 
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Quadro 7 – Número mínimo de saídas de local coberto em função do efectivo 

Efectivo Número Mínimo de Saídas 

1 a 50 Uma 

51 a 1500 Uma por 500 pessoas ou fracção, mais uma 

1501 a 3000 Uma por 500 pessoas ou fracção 

Mais de 3000 
Número condicionado pelas distâncias a 
percorrer no local, com um mínimo de 6 

  

 

 

6.4. DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS SAÍDAS  

As saídas que servem os diferentes espaços de um edifício ou de um recinto devem ser distintas e estar 
localizadas de modo a permitir a sua rápida evacuação, distribuindo entre elas o seu efectivo, na 
proporção das respectivas capacidades, minimizando a possibilidade de percursos em impasse. 

As saídas devem ser afastadas umas das outras, criteriosamente distribuídas pelo perímetro dos locais 
que servem, de forma a prevenir o seu bloqueio simultâneo em caso de incêndio. 

 

6.5. LARGURA DAS SAÍDAS E CAMINHOS DE EVACUAÇÃO  

Sem prejuízo de disposições mais gravosas, a largura mínima das saídas deve ser de 2UP nos locais 
em edifícios cujo efectivo seja superior a 200 pessoas. Os caminhos de evacuação e as saídas de locais 
em edifícios devem satisfazer os critérios do quadro XLI do anexo VII do regulamento, sem prejuízo 
de possíveis disposições mais gravosas. Posteriormente irá ser apresentado um quadro indicando o 
número de saídas e a sua dimensão de todas as zonas do edifício estando estas directamente 
relacionadas com o efectivo previsto para cada local. 

 

Quadro 8 – Número mínimo de unidades de passagem em espaços cobertos 

Efectivo Número mínimo de UP 

1 a 500 Uma 

51 a 500 Uma por 100 pessoas ou fracção, mais uma 

Mais de 500 Uma por 100 pessoas ou fracção 

 

 

As vias de evacuação devem possuir, em regra, uma largura mínima de passagem dimensionada em 
função do número total de pessoas susceptíveis de as utilizar. Esta largura deve ser calculada em 
função de uma largura tipo designada por “Unidade de Passagem” (U.P.) cujo valor é de 0,90 m, 0,70 
m ou 0,60 m consoante se trate de vias de evacuação com 1, 2 ou mais unidades de passagem. 
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Fig. 3 – Unidades de Passagem 

Tendo em consideração a necessidade de prever um espaço para a colocação de corrimãos com uma 
altura máxima de 1,10 m de altura estas larguras podem ser reduzidas de 0,10 m para as vias de 
evacuação com 1 U.P. e de 0,20 m nos outros casos, sendo todavia a aplicação desta disposição nas 
vias destinadas aos deficientes. 

Quando uma via de evacuação possui uma largura intermédia entre duas larguras tipo, esta largura 
conta como sendo da largura tipo mais baixa. 

No presente projecto podem considerar-se excepções ao critério indicado anteriormente: 

As saídas de locais de risco A cujo efectivo seja inferior a 20 pessoas ou de habitações, quando se 
utilizem portas de largura normalizada inferior a 1 UP. 

Os espaços com efectivo superior a 50 pessoas em pisos abaixo do nível de saída para o exterior em 
que a largura mínima é de 2 UP. 

 

6.2.1 LOCAIS DE RISCO A 

Nos locais de risco A, o mobiliário, os equipamentos e os elementos decorativos devem se dispostos de 
forma a que os percursos até às saídas sejam clara e perfeitamente delineados 

Nos locais de risco A com área superior a 50 m2 a largura mínima de cada saída deve ser de 1 UP. 

 

6.2.2 LOCAIS DE RISCO B 

Nos locais de risco B, o mobiliário, os equipamentos e os elementos decorativos devem se dispostos de 
forma a que os percursos até às saídas sejam clara e perfeitamente delineados 

O mobiliário e os equipamentos dispostos nas proximidades dos percursos de acesso às saídas devem 
ser solidamente fixados ao pavimento ou às paredes sempre que não possuam peso ou estabilidade 
suficientes para prevenir o seu arrastamento ou derrube, pelos ocupantes, em caso de fuga 
precipitada. 

Nos espaços amplos cobertos, afectos às utilizações-tipo e com as áreas a seguir indicadas, onde não 
for possível delimitar os caminhos horizontais de evacuação por meio de paredes, divisórias ou 
mobiliário fixo, esses caminhos devem ser claramente evidenciados, dispondo de largura adequada ao 
efectivo que servem, medida em números inteiros de UP: 

� Tipo II, com qualquer área; 
� Tipos VII, VIII com área superior a 800 m2; 



                                  ________ _____________________________Condições de evacuação de um edifício recebendo público 

 

23 
 

 

Nos locais de risco B em espaços fechados e cobertos, servidos por mesas, em que a zona afecta à sua 
implantação possua uma área superior a 50 m2, devem ser satisfeitas as seguintes condições: 

� Quando as mesas forem fixas, deve ser garantido, para circulação de acesso, um 
espaçamento entre elas com largura mínima de 1,5 m; 

� Quando as mesas não forem fixas, a soma das suas áreas não pode exceder 25% da área da 
zona afecta à implantação das mesmas. 

 

As circulações a que se refere o número anterior devem ser estabelecidas respeitando as distâncias 
máximas a percorrer nos locais referidas anteriormente. 

No caso de locais de risco B onde existam eventos devem ser previstos espaços para os respectivos 
equipamentos e ductos ou tubagens para alojar os cabos correspondentes; 

Quando a natureza do evento obrigue o público a percorrer um determinado percurso, sempre que 
possível, este deve ser estabelecido em sentido único. 

 

6.6. DISTÂNCIAS A PERCORRER NOS LOCAIS  

Os caminhos horizontais de evacuação devem proporcionar o acesso rápido e seguro às saídas de piso 
através de encaminhamentos claramente traçados, preferencialmente rectilíneos, com um número 
mínimo de mudanças de direcção e tão curtos quanto possível. 

A distância máxima a percorrer nos locais de permanência em edifícios até ser atingida a saída mais 
próxima, para o exterior ou para uma via de evacuação protegida, deve ser de: 

� 15 m nos pontos em impasse, com excepção dos edifícios da utilização-tipo I, unifamiliares, 
da 1.ª categoria de risco e, nos respectivos termos do título IX, dos edifícios das utilizações-
tipo II e XII; 

� 30 m nos pontos com acesso a saídas distintas, com excepção dos edifícios das utilizações-
tipo II, VIII, X e XII, relativamente aos quais se deve atender ao disposto no título IX. 

 

No caso de locais amplos cobertos, com área superior a 800 m2, no piso do plano de referência com 
saídas directas para o exterior, é admissível que a distância máxima constante na alínea anterior seja 
aumentada em 50 %. 

 

6.7. VIAS HORIZONTAIS DE EVACUAÇÃO  

As vias horizontais de evacuação devem conduzir, directamente ou através de câmaras corta-fogo, a 
vias verticais de evacuação ou ao exterior do edifício. 

Para determinação da largura útil mínima dos troços de vias que estabeleçam ligação entre vias 
verticais de evacuação e saídas para o exterior do edifício deve ser considerado o maior dos seguintes 
valores: 

� Número de utilizadores provenientes do piso de saída, nos termos do número anterior; 
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� Número de utilizadores considerados, nos termos do presente regulamento para o 
dimensionamento das vias verticais de evacuação servidas por esse troço. 
 

Se uma via de evacuação possuir uma largura variável ao longo do seu comprimento, é tida em conta 
a sua menor largura para a avaliação do correspondente valor em UP. 

A variação da largura só é permitida se ela aumentar no sentido da saída. 

Nas vias de evacuação com mais de 1 UP é permitida a existência de elementos de decoração, placas 
publicitárias ou de equipamentos compreendidos nos espaço de circulação, desde que: 

� Sejam solidamente fixados às paredes ou aos pavimentos; 
� Não reduzam as larguras mínimas impostas em mais de 0,1 m; 
� Não possuam saliências susceptíveis de prender o vestuário ou os objectos normalmente 

transportados pelos ocupantes. 

 

Também a admissibilidade de elementos de sinalização de segurança estão sujeitos às condições do 
número anterior. 

 

6.7.1. CARACTERÍSTICAS DAS PORTAS 

As portas utilizáveis por mais de 50 pessoas devem: 

Abrir facilmente no sentido da evacuação; 

Dispensar o recurso a meios de desbloqueamento de ferrolhos ou outros dispositivos de trancamento; 

Dispor de sinalização indicativa do modo de operar; 

 

Quando as portas referidas anteriormente forem de acesso directo ao exterior, deve permanecer livre 
um percurso exterior que possibilite o afastamento do edifício com uma largura mínima igual à da 
saída e não possuir, até uma distância de 3 m, quaisquer obstáculos susceptíveis de causar a queda 
das pessoas em evacuação. 

Estão excepcionadas do disposto no segundo ponto acima referido, as portas: 

Existentes em locais afectos às utilizações-tipo VI, VII, VIII, IX, X ou XI, cujo uso em situação distinta 
da de emergência possa inibir o controlo inerente à exploração desses espaços, desde que essas 
portas disponham de dispositivos de comando, automático e manual, devidamente sinalizados, que 
assegurem a sua abertura imediata em caso de necessidade, sujeitos à aprovação da respectiva 
entidade fiscalizadora; 

 

As portas do tipo vaivém de duas folhas, quando a evacuação for possível nos dois sentidos, devem: 

� Comportar as superfícies transparentes referidas no número anterior; 
� Possuir batentes protegidos contra o esmagamento de mãos; 
� Dispor de sinalização, em ambos os lados, que oriente para a abertura da folha que se 

apresenta à direita. 
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As portas devem ser equipadas com sistemas de abertura dotados de barras antipânico, devidamente 
sinalizadas, no caso de: 

� Saída de locais, utilizações-tipo ou edifícios, utilizáveis por mais de 200 pessoas; 
� Acesso a vias verticais de evacuação, utilizáveis por mais de 50 pessoas. 

 

As portas de saída para o exterior dos edifícios devem ser dotadas de fechadura que possibilite a sua 
abertura pelo exterior, encontrando-se as respectivas chaves disponíveis no posto de segurança ou na 
portaria, visando a sua utilização pelas equipas de segurança e pelos bombeiros. 

 

6.8. VIAS VERTICAIS DE EVACUAÇÃO  

6.8.1. NÚMERO E CARACTERÍSTICAS DAS VIAS 

O número de vias verticais de evacuação dos edifícios deve ser o imposto pela limitação das distâncias 
a percorrer nos seus pisos e pelas disposições específicas do presente regulamento. 

As vias verticais de evacuação devem, sempre que possível, ser contínuas ao longo da sua altura até 
ao piso ao nível do plano de referência mais próximo dos pisos que servem. 

Quando, excepcionalmente, o desenvolvimento de uma via não for contínuo, os percursos horizontais 
de ligação devem ter traçado simples e claro, comprimento inferior a 10 m e garantir o mesmo grau 
de isolamento e protecção que a via vertical. 

Com a excepção prevista no número seguinte, as vias que sirvam pisos situados abaixo do piso do 
plano de referência não devem comunicar directamente com as que sirvam os pisos acima desse 
plano. 

O disposto no número anterior é dispensado nas utilizações-tipo classificados nas 1.ª e 2.ª categorias 
de risco, que ocupem um número de pisos não superior a três. 

As vias verticais de evacuação devem ser protegidas e dispor de meios de controlo de fumo nos 
termos do presente regulamento. 
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O número de utilizadores a considerar para o dimensionamento da largura útil das vias de evacuação 
verticais é, em cada nível, o correspondente à maior soma dos efectivos em dois pisos consecutivos 
por ela servidos nesse nível. 

 

6.8.2. CARACTERÍSTICAS DAS ESCADAS 

As escadas incluídas nas vias verticais de evacuação devem ter as características estabelecidas no 
Regulamento Geral de Edificações Urbanas complementadas pelas seguintes: 

Número de lanços consecutivos sem mudança de direcção no percurso não superior a dois; 

Número de degraus por lanço compreendido entre 3 e 25; 

Em cada lanço, degraus com as mesmas dimensões em perfil, excepto o degrau de arranque; 

 

A distância mínima a percorrer nos patamares, medida no eixo da via em escadas com largura de 1 
UP, e a 0,5 m da face interior em escadas com largura superior, deve ser de 1 m. As escadas devem 
ser dotadas de, pelo menos, um corrimão contínuo. 

 

6.8.3. ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES 

As escadas mecânicas e os tapetes rolantes, desde que satisfaçam o disposto nos números seguintes, 
são permitidos em vias verticais de evacuação sempre que os pisos que sirvam disponham de outras 
vias de evacuação verticais com capacidade não inferior a 70% da capacidade exigida pelo presente 
regulamento. As escadas mecânicas e os tapetes rolantes incluídos nas vias de evacuação devem: 

� Operar, em exploração normal, no sentido da saída; 
� Possuir, em cada um dos seus topos, devidamente sinalizados e de accionamento fácil e 

evidente, dispositivos que promovam a sua paragem; 

 

A distância a percorrer nos patamares das escadas mecânicas e dos tapetes rolantes, medida no eixo 
da via, não pode ser inferior a 5 m, ou a 3 m, no caso de vias com a largura de 1 UP. As escadas 
mecânicas dispostas nas vias de evacuação devem satisfazer ainda os seguintes critérios: 

� Declive máximo de 10 %; 
� Distância mínima de 2 m a percorrer nos patamares, medida no eixo da via em escadas com 

largura de 1 UP, e a 0,5 m da face interior em escadas com largura superior. 
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7 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

 

Os sinais de segurança são, em primeiro lugar, um meio de comunicação, sendo uma ajuda 
fundamental e esclarecedora, sempre que são necessários. Como curiosidade vale a pena referir que 
após a sinalização de trânsito, a sinalização de segurança é a segunda linguagem mais conhecida no 
mundo. Como todas as linguagens, esta também se pauta por ter zonas com diferentes sotaques, 
palavras diferentes, símbolos diferentes e diferenças de interpretação. No entanto, apesar das suas 
diferenças a nível europeu, toda a sinalética é de fácil interpretação não havendo lugar a grandes 
alterações de país para país como se poderá observar em seguida.  

A sinalização de emergência tem um papel fundamental na segurança contra incêndios devido ao facto 
de, para além de indicar eficazmente os caminhos de evacuação e as localizações dos meios de 
extinção aos utentes do edifício, indica também aos agentes de segurança quais os caminhos a 
percorrer no edifício de modo a ser possível orientar as operações de salvamento e extinção no menor 
tempo possível. Por este modo a sinalização de segurança tem a obrigatoriedade de ser de fácil 
percepção, fácil interpretação e acima de tudo, ser visível qualquer que seja a situação.  

 

Fig. 4 – Símbolos de saída de emergência na Europa 
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7.1. FORMAS E CORES 

As placas de sinalização podem ser distinguidas consoante as suas formas e cores, estando cada uma 
destas associadas a um tipo de informação diferente. Existem então os determinados grupos de placas: 

As placas de cor vermelha podem ter dois significados diferentes. As placas vermelhas de formato 
rectangular representam os equipamentos de alarme e combate a incêndio tendo a cor do símbolo 
branco. No caso das mesmas terem formato circular o seu intuito é de proibição e têm a cor do 
símbolo preto. 

As placas de cor amarela referem-se a situações de perigo, tendo estas formato triangular e a cor do 
seu símbolo é preto. 

As placas de cor azul, à semelhança das vermelhas, podem ser circulares e rectangulares. As 
rectangulares orientam para uma informação enquanto que as circulares correspondem a uma 
obrigação. Em ambas as placas, o seu símbolo é branco. 

Finalmente, existem ainda as placas de cor verde, que têm formato rectangular e significam a 
orientação das vias de evacuação e localização de equipamentos de emergência. Neste caso o símbolo 
tem também a cor branca. 

De referir que quando se utilizam materiais fotoluminescentes, a cor dos símbolos brancos, passará a 
ser amarelo-claro fotoluminescente. 

 

7.2. EFICÁCIA DO SINAL  

As placas de sinalização devem possuir as seguintes características: 

Ser construídas em material rígido com uma espessura mínima de 2 mm, fotoluminescente e sem 
produtos radioactivos; 

Ter propriedades luminescentes que garantam a luminância e o tempo de atenuação após se extinguir a 
fonte luminosa incidente como indicado no quadro seguinte. 

Quadro 9 – Relação Luminância/Tempo de atenuação 

Luminância (Intensidade Luminosa) 
Tempo de atenuação após a extinção da radiação 

incidente 

210 mcd/ m2 10 minutos 

29 mcd/ m2 60 minutos 

0,3 mcd/ m2 3000 minutos 

 

A identificação de um produto é de importância fundamental. Tal como o são as informações da 
qualidade e da eficácia do produto/ equipamento. Por exemplo, nos extintores é exigida a informação 
da sua eficácia, também na Sinalização fotoluminescente se deve exigir o mesmo. Só desta maneira 
haverá um conhecimento e garantia real de que todo e qualquer sinal, (e consequentemente o sistema 
de produção) está em conformidade com as exigências normativas e saber-se-á, sempre, a sua 
qualidade. Esta informação deverá estar registada no próprio sinal. 
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Deste modo, um sinal fotoluminescente deve contar informações a nível de eficácia, tais como:  

� A intensidade luminosa aos 10 minutos (valor em mcd/ m2) 
� A intensidade luminosa aos 60 minutos (valor em mcd/ m2) 
� A autonomia do sinal (valor em minutos) 

Deve ainda ter a informação do tom de luz emitida pelo sinal na ausência de luz ambiente e também a 
cor emitida pelo sinal durante a estimulação. 

 

7.3. A ESCOLHA DOS SINAIS 

Dever-se-á escolher os sinais que mais se adequam às situações que se pretende sinalizar. 

É essencial conseguir-se uma correcta sinalização de todas as vias de evacuação, saídas e saídas de 
emergência. Pretende-se garantir uma rápida evacuação, sem pânico, pelo que é fundamental que, de 
qualquer ponto de onde nos encontremos seja sempre visível um sinal de emergência, e percorrendo o 
sentido de saída, ao chegar a um sinal, seja sempre possível visualizar o seguinte. 

Os meios de extinção, essenciais numa primeira intervenção em caso de incêndio, deverão ser 
criteriosamente sinalizados, garantindo-se que, de qualquer local, se vejam os sinais que indicam a sua 
exacta localização. Utilizam-se para esta sinalização, os sinais de equipamentos de luta contra 
incêndio que se instalam por cima dos equipamentos a 2 ou 2,2 metros de altura do solo (ou mais alto 
quando em grandes áreas). Caso o equipamento não seja directamente visível, utilizar-se-ão sinais com 
setas, indicando o sentido a percorrer para se chegar aos equipamentos de luta contra incêndio. 

Ao se proceder a uma análise de risco, identificam-se os perigos existentes e dever-se-á sinalizá-los 
usando para tal os sinais de advertência de perigo. De modo a amenizar-se esse perigo, dever-se-ão 
proibir todos os comportamentos e acções que possam agravar o risco, utilizando para tal os sinais de 
proibição. 

 

7.4. ALTURAS DE INSTALAÇÃO  

A altura de instalação é um factor muito importante na correcta colocação de sinais de emergência 
pois a geometria dos locais e a distribuição do seu mobiliário podem condicionar o campo de visão 
dos sinais. É assim necessário ter em consideração certos factores tais como: 

� Obter-se melhor optimização de intensidade luminosa fotoluminescente, colocando os sinais 
próximos das fontes luminosas existentes (lâmpadas, focos, etc.) de preferência recebendo 
directamente a sua luz. 

� A altura da fixação dos sinais varia em conformidade com as características construtivas dos 
edifícios, bem como com o seu tipo de utilização. Deverá sempre considerar-se que toda a 
sinalização tem que estar suficientemente visível, de qualquer ponto da área envolvente. 

o Sinalização de emergência sobre as portas: de 2,0 m a 2,5 m do chão à base do sinal 
o Sinalização de emergência nas vias de evacuação: de 1,7 m a 2,0 m do chão à base do 

sinal 
 

No que se refere à sinalização de equipamentos de combate a incêndio, o sinal de extintor deverá estar 
a uma altura de 2,0 m a 2,2 m do chão à base do sinal de modo a ser visível em toda a área envolvente. 
O sinal com as instruções de segurança sobre agente de extintores colocar-se-á imediatamente acima 
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da parte superior do extintor, e aproximadamente a 1,5 m do chão, de modo a permitir a leitura dos 
textos do sinal (pois é um sinal com instruções de manuseamento e informação da aplicabilidade do 
extintor, e não um sinal para a localização do equipamento). 

Os restantes equipamentos de alarme e combate a incêndio deverão ser sempre sinalizados, 
respeitando as distâncias de observação e as alturas mínimas de fixação. Deverá complementar-se com 
outros sinais de menor dimensão, a fixar nos próprios equipamentos (porta da boca de incêndio, caixa 
da manta abafa-fogo, etc), em zona de leitura (cerca de 1,5 m), com instruções complementares de 
funcionamento. 

No caso de sinalização de perigo e instruções em caso de emergência, estes sinais deverão situar-se o 
mais próximo do local de perigo tendo especial atenção à sua permanente visibilidade e ainda junto 
das entradas e acessos às áreas ou instalações onde resida o risco, com o objectivo de advertir 
previamente e minimizar o perigo existente. 

Existe ainda o caso de colocação de sinais em instalações industriais e em centros comerciais pois 
dada a complexidade e variedade de lay-out deste tipo de instalações, para cada sinal, deve ser 
estudada a distância de observação, o ângulo de visibilidade e eventuais obstruções temporárias de 
visualização, definindo-se assim a dimensão, bem como a altura e o tipo de aplicação. Deverá sempre 
optar-se por sinais de grandes dimensões. 

 

7.5. MEDIDAS E DISTÂNCIAS DE OBSERVAÇÃO  

A dimensão dos sinais é definida pela distância máxima de observação e compreensão do sinal. Os 
sinais deverão ter as medidas adequadas e estar em conformidade com as características das 
instalações onde irão ser instaladas. 

As placas devem ter uma área mínima afecta a cada pictograma em função da distância a que deve ser 
avistado, segundo a expressão: 

       

� �
�
�

2000
 

 

Em que:  L – representa a distância de observação do sinal (em metros) 

A – representa a área de um símbolo e respectiva cor de segurança envolvente (em metros quadrados)  

Esta fórmula é válida para distâncias inferiores a 50 metros e não se aplica a sinais só com textos nem 
à sinalização de trânsito. 
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8 
MEMÓRIA DESCRITIVA E 

JUSTIFICATIVA 
 

 

8.1. LOCALIZAÇÃO  

O edifício em estudo encontra-se situado em pleno centro do Porto junto de inúmeros prédios 
habitacionais e de serviços sendo também delimitado por 2 ruas que contemplam grande afluência de 
trânsito automóvel e pedonal não só em horas de ponta como praticamente durante grande parte do 
tempo. A proximidade que tem a zonas importantes da cidade tanto a nível cultural como social 
origina uma grande afluência ao edifício razão pela qual é necessário um tratamento especial a nível 
de prevenção na segurança. O edifico em estudo situa-se na confluência entre a rua dos Heróis e dos 
Mártires de Angola e a rua do Alferes Malheiro. A sua implantação e localização pode ser observada 
na imagem a seguir apresentada. 

 

Fig. 5 – Vista aérea do edifício 
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8.2. CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO 

O edifício em estudo é um edifício multi-funcional que contém zonas distintas de acordo com o uso a 
que se destinam. 

Os pisos superiores, nomeadamente do 2º ao 5º piso são constituídos por salas de escritórios e serviços 
englobando também zonas de implantação de pequenas empresas. 

O primeiro piso encontra-se dividido em 2 zonas distintas. Sem ligação entre elas, uma das zonas está 
destinada a escritórios e serviços enquanto a outra é uma zona comercial constituída por lojas e 
restaurantes. 

O piso 0 é um piso inteiramente dedicado à actividade comercial com lojas, algumas delas de elevada 
dimensão. 

O piso -1 é um piso essencialmente destinado a parque de estacionamento porém também apresenta 
algumas lojas afectas ao centro comercial. Estas lojas têm entrada directa da rua porque embora seja 
um piso inferior, devido ao desnível do terreno, as mesmas ficam ao nível do arruamento. 

Os restantes pisos, nomeadamente do -2 ao -4 são exclusivamente dedicados a estacionamento. 

Em quase todos os pisos existem áreas técnicas porém como estás são de acesso restrito e com pouca 
afluência de pessoas não irão ser contabilizadas no dimensionamento dos caminhos de evacuação. 

Os andares superiores são servidos por 5 lanços de escadas principais que ligam estes ao piso térreo 
funcionando como caminhos verticais de evacuação protegidos. Embora 1 deles apenas se prolongue 
até ao primeiro andar, os restantes têm acesso directo à rua sempre através de zonas protegidas. 

Todos os pisos têm instalações sanitárias em número adequado nomeadamente 5 nos 3 pisos 
superiores, 4 no 2º piso, 3 no 1º piso, 1 no piso 0, e no piso -1 algumas casas de banhos de serviço. Os 
restantes pisos inferiores não necessitam por servirem apenas de estacionamento. Apesar da presença 
destas zonas sanitárias, a sua afluência não vai ser contabilizada para o dimensionamento dos 
caminhos de evacuação pois o seu efectivo já foi considerado nas restantes zonas. Assim é apenas 
necessário considerar as disposições mínimas nas portas das mesmas. 

Existem também vários lanços de escadas que servem de ligação entre os pisos inferiores e o piso 
térreo encontrando-se estes protegidos e também lanços de ligação entre a os dois pisos de áreas 
comerciais especificamente a efectuar a ligação entre 2 pisos da mesma loja. 

A efectuar a ligação entre o piso 0 e o piso 1 encontra-se uma escada mecânica que, usando os 
mecanismos adequados, pode ser usada como caminho de fuga. 

 

8.3. UTILIZAÇÕES – TIPO 

Atendendo ao seu uso, e para efeito de aplicação do presente regulamento, a cada zona do edifício 
corresponde uma ou mais utilizações-tipo. Deste modo o presente edifício encontra-se dividido em 
várias utilizações-tipo consoante a zona a que nos referimos. 

Nos pisos 5, 4, 3 e 2 e parte do 1 encontram-se as já referidas zonas de escritórios e serviços estando 
enquadrados no tipo III. O tipo III “administrativos” corresponde a edifícios ou parte de edifícios onde 
se desenvolvem actividades administrativas, de atendimento ao público ou de serviços, excluindo as 
oficinas de reparação e manutenção, nomeadamente: escritórios, repartições públicas, tribunais, 
conservatórias, balcões de atendimento, notários, gabinetes de profissionais liberais, espaços de 
investigação não dedicados ao ensino, postos de forças de segurança e socorro. 
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Nos pisos -4, -3, -2 e parte do -1 encontram-se as zonas de estacionamento estando assim estas zonas 
enquadradas no tipo II. O tipo II “estacionamento” corresponde a edifícios ou parte de edifícios 
destinados exclusivamente à recolha de veículos e seus reboques fora da via pública, com área igual 
ou superior a 200 m2, ou recintos delimitados ao ar livre, para o mesmo fim, com área igual ou 
superior a 1000 m2. 

No piso 1 encontram-se zonas de restauração estando enquadrados no tipo VII. O tipo VII “hoteleiros 
e restauração” corresponde a edifícios ou partes de edifícios, fornecendo alojamento temporário ou 
exercendo actividades de restauração e bebidas, em regime de ocupação exclusiva ou não, 
nomeadamente os destinados a empreendimentos turísticos, incluindo os de turismo do espaço rural, 
de natureza e de habitação, hotéis, pensões, estalagens, aldeamentos turísticos, restaurantes, cafés, 
bares e outros estabelecimentos de restauração e bebidas. 

No piso 1, 0 e -1 encontram-se zonas de estabelecimentos comerciais estando enquadradas no tipo 
VIII. O tipo VIII “comerciais e gares de transporte” corresponde a edifícios ou partes de edifícios, 
recebendo público, ocupados por estabelecimentos comerciais onde se exponham e vendam materiais, 
produtos, equipamentos ou outros bens, destinados a ser consumidos no exterior desse 
estabelecimento. 

Apresenta-se a seguir um quadro resumo que pretende atribuir a cada secção do edifício a sua 
utilização-tipo.  

Quadro 10 – Utilizações - Tipo 

Andar Utilização - Tipo Descrição 

5 III Escritórios e Serviços 

4 III Escritórios e Serviços 

3 III Escritórios e Serviços 

2 III Escritórios e Serviços 

1 III + VII + VIII Escritórios e Serviços + Comerciais + Restauração 

0 VIII Comerciais 

-1 II + VIII Estacionamentos + Comerciais 

-2 II Estacionamentos 

-3 II Estacionamentos 

-4 II Estacionamentos 
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Fig. 6 – Exemplo Tipologias 

Legenda: (exemplo várias tipologias piso 1) 

Azul – Tipo VII – Restauração 

Vermelho – Tipo II – Escritórios e Serviços 

Verde – Tipo VIII - Comerciais 

 

8.4. CLASSIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Para efeitos de aplicação do presente regulamento, todos os locais dos edifícios e dos recintos, com 
excepção dos fogos de habitação e dos espaços afectos a circulações, são classificados, de acordo com 
a natureza do risco. No presente edifício podem considerar-se duas categorias de risco diferentes: 

Local de Risco A – local não apresentando riscos especiais, no qual se verifiquem simultaneamente as 
seguintes condições: 

O efectivo total não exceda 100 pessoas; 

O efectivo do público não exceda 50 pessoas; 

Mais de 90% dos ocupantes não se encontram limitados na mobilidade ou nas capacidades de 
percepção e reacção a um alarme; 

As actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamento que contém não envolvam 
riscos agravados de incêndio. 

 

Local de Risco B – local acessível ao público ou ao pessoal afecto ao estabelecimento, com um 
efectivo total superior a 100 pessoas ou um efectivo de público superior a 50 pessoas, no qual se 
verifiquem simultaneamente as seguintes condições: 

Mais de 90% dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades de reacção 
e percepção a um alarme; 
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As actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamento que contém não envolvam 
riscos agravados de incêndio. 

 A obtenção dos efectivos a seguir apresentados é feita pela relação entre as áreas úteis das várias 
divisões e os índices do número de ocupantes por unidade de área em função do uso dos espaços das 
mesmas. Pelo produto dos dois valores obtém-se um valor correspondente ao efectivo arrendondado 
ao inteiro superior. 

A categoria de risco no presente edifício varia consoante já foi referido anteriormente com o efectivo 
total esperado para cada zona do edifício. Sendo assim, a seguir apresenta-se um quadro resumo com o 
risco associado a cada um dos locais do edifício. Para facilidade de interpretação os locais vão ser 
caracterizados consoante a caixa de escadas que por eles é servida. É assim possível estabelecer a 
ligação entre as caixas de escadas e os locais consultando as plantas que estarão em anexo. 

Quadro 11 – Risco e efectivo 

  Piso Efectivo Risco Piso Efectivo Risco 

Esc. H.2 5 83 A 2 94 A 

Esc. H.3  76 A  86 A 

Esc. 3  67 A  104 B 

Esc. 2  141 B  110 B 

Esc. 1  82 A  101 B 

Esc. H.2 4 94 A 1 94 A 

Esc. H.3   86 A  86 A 

Esc. 3  82 A    

Esc. 2  145 B 1 Comercial B 

Esc. 1  82 A 0 Comercial B 

Esc. H.2 3 94 A -1 Comercial B 

Esc. H.3  86 A -1 Estacionamento A 

Esc. 3   82 A -2 Estacionamento A 

Esc. 2  145 B -3 Estacionamento A 

Esc. 1  85 A -4 Estacionamento A 

 

Nos pisos inferiores e nos pisos comerciais a atribuição do risco não foi feita de acordo com a caixa de 
escadas que por eles é servida mas sim pelo fim a que se tratam. Optou-se então por uma zona de risco 
A para os estacionamentos por ser apenas uma zona de passagem e para as zonas comerciais atribuiu-
se risco B pelas condições já anteriormente referidas. 
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9 
ANÁLISE DETALHADA DO EDIFÍCIO 

 

 

Como já foi referido anteriormente este edifício contém zonas comerciais, zonas de restauração, zonas 
de serviços e escritórios e zonas de estacionamento. Cada uma destas zonas compreende requisitos 
diferentes relativamente ao seu número de saídas, larguras das saídas e revestimentos de paredes, 
pavimentos e coberturas, requisitos estes condicionados pelo seu efectivo e consequentemente, pelo 
risco a elas associadas. Em seguida irá ser feita uma análise detalhada por zona, de modo a poder 
verificar-se todas as condições estipuladas no regulamento. 

São várias as tipologias em análise no edifício assim como os fins a que se destinam. Existem dois 
tipos de zonas diferentes de risco nomeadamente zonas de risco A e zonas de risco B. Para cada uma 
das zonas será necessário estudar que materiais deverão ser aplicados especificamente, a sua classe 
mínima de resistência ao fogo.  

Devido a questões arquitectónicas torna-se difícil respeitar as dimensões máximas a percorrer em 
zonas expostas ao fogo, deste modo uma solução que consideramos adequada é a de reforçar os 
revestimentos dos corredores de acesso às caixas de escadas. Assim vão ser utilizados os corredores de 
piso como vias de evacuação horizontais protegidas do fogo. Para isso é necessário, recorrendo ao 
regulamento, especificar as classes de resistência ao fogo mínimas para essas zonas. 

 

9.1. REACÇÃO AO FOGO  

O comportamento face ao fogo dos materiais de construção, considerado em termos do seu contributo 
para a origem e o desenvolvimento do incêndio, caracteriza-se por um indicador, denominado 
“reacção ao fogo”, que se avalia pela natureza, importância e significado dos fenómenos observados 
em ensaios normalizados a que o material é, para o efeito, submetido. 

A qualificação dos materiais do ponto de vista da sua reacção ao fogo compreende as seguintes classes 
a seguir indicadas: 

Classe M0 – materiais não combustíveis; 
Classe M1 – materiais não inflamáveis; 
Classe M2 – materiais dificilmente inflamáveis; 
Classe M3 – materiais moderadamente inflamáveis; 
Classe M4 – materiais facilmente inflamáveis. 
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9.1.1 VIAS DE EVACUAÇÃO HORIZONTAIS 

Recorrendo ao artigo 58º do regulamento, respeitante a vias de evacuação horizontais, obtém-se as 
classes mínimas de reacção ao fogo dos materiais de revestimento de pavimentos, paredes e tectos 
falsos em vias de evacuação horizontais, encontrando-se estas na tabela em anexo. 

Torna-se então necessário adoptar dois tipos de revestimentos diferentes consoante os pisos estejam 
situados ao ar livre e até 10 m de altura e também para os pisos situados entre os 9 m e os 28 m  de 
altura como a seguir se explicita. 

 

Quadro 12 – Reacção ao fogo dos materiais das vias de evacuação horizontais 

Elemento 
Ao ar livre e em pisos até 9 m 

de altura 
Em pisos entre os 9 e os 28 

m de altura 

Paredes e tectos C - s3 d1 C - s2 d0 

Pavimentos DFL – s3 CFL – s2 

 

Torna-se em seguida necessário efectuar a equivalência entre as especificações do LNEC e as 
constantes das decisões comunitárias. 

Obtém-se então assim que, em relação às paredes e tectos até aos 9 m de altura, à classe C com o 
parâmetro d1 (queda de gotas/ partículas inflamadas) corresponde uma reacção ao fogo mínima dos 
produtos de construção correspondente a M2.  

Em relação à reacção ao fogo mínima de construção destinados ao revestimento de piso, a uma Classe 
DFL, corresponde uma reacção ao fogo mínima M3. 

 

Para o caso dos pisos situados entre os 9 e os 28 m da altura, a exigência a nível de paredes e tectos é 
equivalente à anterior correspondendo a uma reacção ao fogo mínima de classe M2. 

No caso da reacção ao fogo mínima de construção destinados ao revestimento de piso, as exigências 
tornam-se maiores, correspondendo a classificação CFL a uma reacção ao fogo mínima de classe M2. 

É de referir que se verifica uma altura inferior aos 9 m até ao piso 2 encontrando-se os restantes pisos 
situados entre os 9 e os 28 m de altura. 

 

9.1.2. VIAS DE EVACUAÇÃO VERTICAIS 

Recorrendo ao artigo 59º do regulamento, respeitantes a vias de evacuação verticais e câmaras corta-
fogo, obtém-se as classes mínimas de reacção ao fogo dos materiais de revestimento de pavimentos, 
paredes, tectos e tectos falsos em vias de evacuação verticais, encontrando-se estas na tabela em 
anexo. 

Em relação à reacção ao fogo mínima dos revestimentos das vias verticais, existe uma diferenciação 
das exigências consoante sejam vias exteriores, vias interiores de pequena ou média altura e vias 
interiores de grande e muito grande altura. Como o edifício em estudo tem 5 pisos acima do nível do 
solo, pode-se considerar que este edifício se enquadra na gama de edifícios de média altura. Deste 
modo, as exigências não serão tão gravosas. 
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Quadro 13 – Reacção ao fogo dos materiais das vias de evacuação verticais 

Elemento 
Interior de edifícios de 

pequena ou média altura 

Paredes e tectos A 2 – s 1 d 0 

Pavimentos CFL – s 2 

 

Como anteriormente, é necessário efectuar a equivalência entre as especificações do LNEC e as 
constantes das decisões comunitárias. 

Em relação às paredes e tectos, a uma classe A 2 e com uma produção de fumo S 1 e queda de gotas d 
0, corresponde uma classificação de acordo com as especificações LNEC M0.  

No caso da reacção ao fogo mínima de construção destinados ao revestimento de piso, atendendo a 
uma classe CFL não havendo exigências a nível de produção de fumo, obtém-se uma exigência de 
reacção ao fogo mínima M2. 

 

9.1.3. LOCAIS DE RISCO 

À semelhança dos pontos anteriores e recorrendo ao artigo 60º do regulamento, é possível estabelecer 
as classes mínimas de reacção ao fogo dos materiais de revestimentos de pavimentos, tectos e tectos 
falsos de locais de risco A e B. Recorrendo ao quadro seguinte é possível então identificar as 
respectivas classes. 

Quadro 14 – Reacção ao fogo dos materiais dos locais de risco A e B 

Elemento Local de risco A Local de Risco B 

Paredes e tectos B – s 3 d0 A 2 –s 1 d0 

Pavimentos EFL – s 2 CFL – s 2 

 

Faz-se então a equivalência entre estas especificações e as especificações do LNEC resultando deste 
modo, para as paredes e tectos em locais de risco A, uma classificação para a reacção ao fogo dos 
materiais, correspondente a M1 e para os pavimentos da mesma zona, uma reacção ao fogo M4. Em 
relação às zonas consideradas locais de risco B, a reacção ao fogo dos materiais é, para os pavimentos, 
M2. Para as paredes e tectos, a reacção ao fogo mínima que os materiais constituintes têm de ter é M0. 
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9.2. RESISTÊNCIA AO FOGO 

O comportamento face ao fogo dos elementos estruturais ou de compartimentação, considerado em 
termos da manutenção das funções que tais elementos devem desempenhar em caso de incêndio, 
caracteriza-se por um indicador denominado «resistência ao fogo», que se avalia pelo tempo que 
decorre desde o início de um processo térmico normalizado a que o elemento é submetido até ao 
momento em que ele deixa de satisfazer determinadas exigências relacionadas com as referidas 
funções. 

Para os elementos a que se exija apenas funções de suporte, tais como pilares e vigas, admite-se que 
esta função deixa de ser cumprida quando no decurso do processo térmico referido se considere 
esgotada a capacidade resistente do elemento sujeito às acções de dimensionamento (exigência de 
estabilidade); neste caso, o elemento é qualificado de estável ao fogo, qualificação representada pelo 
símbolo EF, durante o tempo em que satisfaz tal exigência.  

Para os elementos em que se exija apenas a função de comparticipação, tais como divisórias e paredes 
de ductos, admite-se que esta função deixa de ser cumprida quando no decurso do processo térmico 
referido se verifica a emissão de chamas ou de gases inflamáveis pela face do elemento não exposto ao 
fogo, seja por atravessamento, seja por produção local devida à elevação de temperatura (exigência de 
estanquidade), ou quando no decurso do mesmo processo térmico se atinjam certos limiares de 
temperatura na face do elemento não exposto ao fogo (exigência de isolamento térmico). Neste caso, 
quando se considere apenas a exigência de estanquidade, o elemento é qualificado de pára-chamas, 
qualificação representada pelo símbolo PC, durante o tempo em que satisfaz tal exigência; quando se 
considerem as exigências de estanquidade e de isolamento térmico simultâneo, o elemento é 
qualificado de corta-fogo, qualificação representada pelo símbolo CF, durante o tempo em que satisfaz 
esta dupla exigência.  

Para os elementos a que se exija simultaneamente funções de suporte e de compartimentação, tais 
como pavimentos e paredes resistentes, admite-se que estas funções deixam de ser cumpridas quando, 
no decurso do processo térmico referido, deixam de ser satisfeitas, ou apenas as exigências de 
estabilidade e de estanquidade, ou o conjunto das exigências de estabilidade, de estanquidade e de 
isolamento térmico, referidas nos números anteriores. Quando se considerem apenas as exigências de 
estabilidade e de estanquidade em simultâneo, o elemento é qualificado de pára-chamas, qualificação 
representada pelo símbolo PC, durante o tempo em satisfaz esta dupla exigência; quando se 
considerem que as exigências de estabilidade, de estanquidade e de isolamento térmico em simultâneo, 
o elemento é qualificado de corta-fogo, qualificação representada pelo símbolo CF, durante o tempo 
em que satisfaz esta tripla exigência. 

A qualificação dos elementos estruturais ou de compartimentação, do ponto de vista da sua resistência 
ao fogo, compreende, para cada uma das três qualificações consideradas – estável ao fogo, pára-
chamas e corta-fogo – nove classes correspondentes aos escalões de tempo a seguir indicados, em 
minutos, pelo limite inferior de cada escalão: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360. 

Vai em seguida analisar-se as resistências mínimas ao fogo que têm de ter as zonas de risco B, as 
envolventes das vias horizontais de evacuação interiores protegidas, os acessos a vias de evacuação 
verticais protegidas e também, os elementos da envolvente de circulações verticais que não constituem 
vias de evacuação. 

Também se encontra apresentado em seguida a classificação de acordo com as especificações LNEC. 

Após a explicação das condições necessárias para cada elemento apresenta-se um resumo da situação 
no edifício em estudo com a sua análise. 
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9.2.1. RESISTÊNCIA AO FOGO PADRÃO MÍNIMA DOS ELEMENTOS DA ENVOLVENTE DE LOCAIS DE RISCO 

B 

Quadro 15 – Resistência ao fogo dos elementos da envolvente de locais de risco B 

Elementos de construção 
Resistência ao fogo padrão 

mínima (europeu) 
Resistência ao fogo padrão 

mínima (LNEC) 

Paredes não resistentes EI 30 CF 30 

Pavimentos e paredes 
resistentes 

REI 30 CF 30 

Portas E 15 C PC 15 

 

Deste modo, e uma vez que em todo o nosso edifício apenas encontramos zonas de risco A e B 
considero a aplicação destas resistências mínimas a todas as zonas e não apenas às zonas de risco B 
devido a ser um edifício bastante movimentado que pode ter bastantes oscilações a nível de volume de 
pessoas. 

 

9.2.2. RESISTÊNCIA AO FOGO PADRÃO MÍNIMA DA ENVOLVENTE DE VIAS HORIZONTAIS DE 

EVACUAÇÃO INTERIORES PROTEGIDAS 

De acordo com o regulamento (artigo 44º) e considerando o edifício como tendo uma altura média, 
como já foi referido anteriormente, temos de estabelecer como resistências mínimas: 

Paredes não resistentes – EI 60 (CF 60) 
Paredes resistentes – REI 60 (CF 60) 
Portas – E 30 C (PC 30) 

 

9.2.3. PROTECÇÃO DOS ACESSOS A VIAS DE EVACUAÇÃO VERTICAIS PROTEGIDAS LOCALIZADOS NO 

PISO DE SAÍDA PARA O EXTERIOR 

As protecções destas vias efectuam-se, quase todas, colocando portas corta-fogo. Apenas se verificam 
alterações em relação ao tempo de segurança que as mesmas proporcionam. 

No caso de serem portas com saídas directas para o exterior não existem exigências específicas a 
registar; em saídas de vias enclausuradas em átrio com acesso directo ao exterior e sem ligação a 
outros espaços interiores com excepção de caixas protegidas é necessário usar portas E 30 C (PC 30) 
em vias abaixo do plano de referência e em situações com altura do piso mais elevado ser superior a 
28 m 

 

9.2.4. PROTECÇÃO DOS ACESSOS A VIAS DE EVACUAÇÃO VERTICAIS PROTEGIDAS NÃO LOCALIZADAS 

NO PISO DE SAÍDA PARA O EXTERIOR 

Este tipo de protecção é usada consoantes o tipo de via em análise, o seu acesso, a altura do piso mais 
elevado e a sua situação em relação ao plano de referência. O quadro seguinte relaciona estas situações 
e é um quadro presente no regulamento. 
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Quadro 16 – Protecção dos acessos a vias de evacuação verticais protegidas não localizadas no piso de saída 
para o exterior 

 

Tipo de via 

 

Acesso 

Via acima do plano de referência 
Via abaixo do 

plano de 
referência 

Altura do piso mais elevado (H) 

H ≤28 H>28 

Enclausurada 
Do interior Portas E 30  C 

Câmaras corta-
fogo 

Câmaras corta-
fogo 

Do exterior Portas E 15 C Portas E 15 C Portas E 15 C 

 

9.2.5. RESISTÊNCIA AO FOGO PADRÃO MÍNIMA DOS ELEMENTOS DA ENVOLVENTE DE CIRCULAÇÕES 

VERTICAIS QUE NÃO CONSTITUEM VIAS DE EVACUAÇÃO 

Nestas situações, e para o caso do edifício em estudo, aplica-se dois tipos diferentes de protecção 
consoante sejam paredes resistentes e não resistentes ou então portas. No caso das primeiras a 
resistência ao fogo padrão mínima tem de ser CF 30 (REI 30) enquanto que no caso das portas a 
resistência tem que ser PC 15 (RE 15).  
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10 
SINALIZAÇÃO ADOPTADA 

 

 

A sinalização que vai ser empregue no projecto tem que cumprir as normas já referidas anteriormente 
assim como garantir que a informação é suficientemente esclarecedora para evitar ambiguidade nas 
decisões em caso de emergência. Adoptou-se assim como sinalização a usar os seguintes modelos: 

Placa de proibição do uso das escadas rolantes a colocar no topo da escada rolante de sentido 
ascendente 

 

Fig. 7 – Placa emergência 1 

Placa de obrigação de manter as portas corta fogo fechadas em caso de incêndio 

 

Fig. 8 – Placa emergência 2 

Placa a colocar nas portas dotadas de barras antipânico com as instruções de uso. 

 

Fig. 9 – Placa emergência 3 
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Placa a colocar junto aos elevadores com a proibição do uso dos mesmos. 

 

Fig. 10 – Placa emergência 4 

Placas indicativas do sentido de evacuação a colocar juntos das escadas e junto das portas de 
evacuação (os símbolos presentes nas placas alteram consoante a direcção e o local aonde as mesmas 
são colocadas) 

 

Fig. 11 - Placa de emergência 5 

 

Fig. 12 - Placa de emergência 6 

 

 

Placa a colocar nas caixas de escadas ao nível de cada piso com a informação do respectivo. 

 

Fig. 13 – Placa emergência 7 
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Placa a colocar por cima das portas de saída em caso de emergência 

 

 

Fig. 14 – Placa emergência 8 

A alteração da sinalização aqui proposta pode ser alterada consoante seja necessário a aplicação de 
sinalização com disposição diferente. A disposição da sinalização no edifício encontra-se representada 
nos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condições de evacuação de um edifício recebendo público______________________________________________________                                                                                                                            

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ________ _____________________________Condições de evacuação de um edifício recebendo público 

 

47 
 

 

 

 

 

11 
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

 

11.1. PISO 5 

Este piso é um dos quatro pisos exclusivamente dedicado a escritórios e serviços, contendo 28 divisões 
para este fim com áreas não muito diferenciadas podendo estas oscilar entre a mais pequena, com 44 
m2 e a maior com uma área de 137,3 m2. Isto leva-nos a obter um efectivo aproximado para as duas 
divisões de aproximadamente 9 pessoas no primeiro caso e 28 pessoas no segundo.  

As divisões são autónomas umas das outras estando servidas por um conjunto de 5 caixas de escadas 
enclausuradas que servem como vias verticais de evacuação em caso de incêndio. A tabela seguinte 
fornece-nos informações relativas às dimensões, ao efectivo estimado assim como torna possível 
identificar o tipo de risco associado a cada zona e também os requisitos em relação ao número de 
saídas e à largura mínima de cada uma delas.  

As instalações sanitárias, apesar de contabilizarem também um efectivo estimado, não são incluídas no 
cálculo do efectivo total a evacuar pois o efectivo correspondente aos ocupantes das mesmas já foi 
contabilizado no cálculo correspondente às divisões. Deste modo é necessário apenas garantir-se que 
nas instalações sanitárias estão presentes saídas em número suficiente e com as unidades de passagem 
necessárias. 

Por uma questão de simplificação cada zona do piso vai ser abordada consoante a caixa de escadas por 
que é servida uma vez que não existe ligação entre as várias zonas, sendo as caixas de escadas 
independentes entre si.  

Analisemos em seguida os quadros resumo das características do piso. 

Em primeiro lugar encontra-se representado um quadro resumo contendo as características “áreas, 
índices e efectivos”, e posteriormente, obtemos o quadro com “risco, número de saídas e largura 
mínima”. 
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Quadro 17 - Áreas, Índices e efectivos do piso 5 

  
Áreas Índices (pess/m2) Produto Efectivo 

Efectivo por 
zona 

ESC.H.2 Gabinetes de escritórios 107,6 0,2 21,52 22 
 

  
83,15 0,2 16,63 17 

 

  
95,6 0,2 19,12 20 

 

  
118,85 0,2 23,77 24 

 

      
83 

 
Instalações Sanitárias 23,85 0,3 7,155 8 

 
ESC.H.3 Gabinetes de escritórios 94,1 0,2 18,82 19 

 

  
137,3 0,2 27,46 28 

 

  
67,7 0,2 13,54 14 

 

  
73,45 0,2 14,69 15 

 

      
76 

 
Instalações Sanitárias 25,16 0,3 7,548 8 

 
Esc. 3 Gabinetes de escritórios 49,95 0,2 9,99 10 

 

  
43,95 0,2 8,79 9 

 

  
68,95 0,2 13,79 14 

 

  
75,4 0,2 15,08 16 

 

  
88,75 0,2 17,75 18 

 

      
67 

 
Instalações Sanitárias 27,12 0,3 8,136 9 

 
Esc.2 Gabinetes de escritórios 55,2 0,2 11,04 12 

 

  
53,4 0,2 10,68 11 

 

  
87,85 0,2 17,57 18 

 

  
67,25 0,2 13,45 14 

 

  
67,4 0,2 13,48 14 

 

  
63,75 0,2 12,75 13 

 

  
59,85 0,2 11,97 12 

 

  
56,9 0,2 11,38 12 

 

  
85,3 0,2 17,06 18 

 

  
83,45 0,2 16,69 17 
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Quadro 18 - Risco, número de saídas e largura mínima do piso 5 

  
Efectivo 

Efectivo por 
total 

Risco Nº saídas VERIFICA UP' s VERIFICA 

ESC.H.2 
Gabinetes de 

Escritórios 
22 

  
1 S 1 S 

  
17 

  
1 S 1 S 

  
20 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
83 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

ESC.H.3 
Gabinetes de 

Escritórios 
19 

  
1 S 1 S 

  
28 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
15 

  
1 S 1 S 

   
76 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

Esc. 3 
Gabinetes de 

Escritórios 
10 

  
1 S 1 S 

  
9 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
16 

  
1 S 1 S 

      
141 

 
Instalações Sanitárias 27,01 0,3 8,103 9 

 
Esc. 1 Gabinetes de escritórios 70,35 0,2 14,07 15 

 

  
69,8 0,2 13,96 14 

 

  
124,75 0,2 24,95 25 

 

  
65,55 0,2 13,11 14 

 

  
65,65 0,2 13,13 14 

 

      
82 

 
Instalações Sanitárias 35,44 0,3 10,632 11 
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18 

  
1 S 1 S 

   
67 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 9 

  
1 S 1 S 

Esc.2 
Gabinetes de 

Escritórios 
12 

  
1 S 1 S 

  
11 

  
1 S 1 S 

  
18 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
13 

  
1 S 1 S 

  
12 

  
1 S 1 S 

  
12 

  
1 S 1 S 

  
18 

  
1 S 1 S 

  
17 

  
1 S 1 S 

   
141 B 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 9 

  
1 S 1 S 

Esc. 1 
Gabinetes de 

Escritórios 
15 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
25 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

   
82 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 11 

  
1 S 1 S 

 

Como é possível observar pelos quadros apresentados, as exigências a nível estrutural são bastante 
simples. Uma vez que o efectivo estimado não é elevado, as exigências diminuem com o diminuir da 
categoria de risco. É assim identificado apenas uma zona com categoria de risco de nível B, isto 
devido ao seu efectivo ultrapassar as 100 pessoas. A nível de exigências, o número de saídas tem de 
ser 2 havendo também lugar a alteração da largura mínima de saída, passando de uma unidade de 
passagem para duas. A nível estrutural isto implicaria a alteração da largura da porta de acesso à caixa 
de escadas de um mínimo de 0,9 m para um mínimo de 1,4 m (Figura 3). À semelhança da largura da 
porta de acesso, também as escadas têm de cumprir uma largura mínima de 2 UP, deste modo torna-se 
necessário alterar a arquitectura da mesma. Outro problema com que nos deparamos é o facto de ser 
necessário a presença de duas saídas de emergência distintas nas zonas que tenham um efectivo 
superior a 51. Este problema será analisado posteriormente.  
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Uma vez que os corredores de acesso às caixas de escadas vão ser usados como vias de evacuação 
horizontais protegidas, é preciso impor limites mínimos às propriedades dos materiais usados. 

A nível de materiais usados, como se trata de vias de evacuação horizontais localizadas entre os 9 m e 
os 28 m de altura, torna-se necessário garantir que os materiais aplicados nas paredes e tectos 
cumprem os requisitos mínimos de reacção ao fogo, nomeadamente materiais de classe M2 (materiais 
dificilmente inflamáveis). Em relação aos revestimentos do piso, os materiais usados têm que garantir, 
à semelhança das paredes e tectos, uma classe mínima de resistência ao fogo M2.  

Analisemos agora os revestimentos dos interiores das salas nomeadamente os revestimentos dos locais 
de risco A e B.  

Para os locais de risco A é necessário garantir que os matérias de revestimento das paredes e tectos 
cumprem a classe mínima de reacção ao fogo M1 (materiais não inflamáveis) enquanto que para os 
revestimentos de piso, a classe mínima necessária é M4 (materiais facilmente inflamáveis).  

Em relação aos locais de risco B, as classes mínimas dos materiais são M2 (materiais não 
combustíveis) para todas as situações vulgo pavimentos, paredes e tectos.  

Analisando agora as envolventes destes locais e considerando que os requisitos para ambas são iguais, 
é necessário garantir que tanto as paredes resistentes como as não resistentes, têm de cumprir uma 
resistência padrão mínima CF30. No caso das portas, a resistência padrão mínima exigida é PC15.  

A nível das vias horizontais de evacuação, nomeadamente nos corredores de piso de acesso às caixas 
de escadas, as paredes têm de cumprir uma resistência padrão mínima CF60 enquanto que nas portas 
apenas é necessário garantir uma resistência PC30. 

 

11.1.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Toda a sinalização de emergência referente aos sentidos de evacuação encontra-se representada nas 
plantas em anexo. Uma vez que os traçados de evacuação são simples, não sendo dúbios quanto às 
direcções a tomar, apenas considero necessária a colocação das placas de saída em cada divisão, nos 
corredores quando haja mudança de direcção e também dentro das divisões no caso de a geometria de 
cada divisão por algum motivo obstruir a visualização da placa colocada acima da porta de saída. 

A porta de acesso às escadas tem de abrir no sentido de evacuação e estar equipada com uma barra 
antipânico, sendo assim necessário a devida sinalética na porta a indicar o modo de uso e o sentido de 
evacuação. No interior da caixa de escadas é necessária a existência de uma placa com a indicação do 
número do piso e do sentido de evacuação. 

Na proximidade dos elevadores é necessário colocar sinalização de emergência interditando o uso de 
elevadores em caso de incêndio. 

 

11.2. PISO 4 

O quarto piso, à semelhança do anterior é também exclusivamente dedicado a escritórios e serviços 
constituído por 28 divisões de áreas diferenciadas oscilando entre os 53,4 m2 ao qual corresponde um 
efectivo de 11 pessoas e os 137,3 m2 com um efectivo correspondente de 28 pessoas. 

As caixas de escadas são a continuidade das correspondentes no 5º andar tendo inclusivamente o piso, 
uma tipologia aproximada do mesmo. À semelhança do 5º andar, os corredores de acesso das divisões 
às caixas de escadas e aos elevadores vão ser tratadas como sendo vias de evacuações horizontais 
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protegidas sendo para isso analisados dessa maneira. Esta situação verifica-se devido a não ser 
possível respeitar as distâncias máximas admissíveis em regulamento resultado de condicionantes a 
nível arquitectónico.  

À semelhança da situação anterior, por questões de simplificação cada zona do piso será abordada 
consoantes a caixa de escadas por que é servida. 

É necessário garantir mais uma vez que as instalações sanitárias cumprem a nível do número de saídas 
e também da sua largura mínima. 

Analisemos em seguida os quadros resumo das características do piso. 

Os quadros seguintes apresentam um resumo das características “áreas, índices e efectivos” e “risco, 
número de saídas e largura mínima”. 

Quadro 19 - Áreas, Índices e efectivos do piso 4 

  
Áreas Índices (pess/m2) Produto Efectivo Efectivo por zona 

ESC.H.2 Escritórios e Serviços 107,6 0,2 21,52 22 
 

  
125,45 0,2 25,09 26 

 

  
107,35 0,2 21,47 22 

 

  
118,85 0,2 23,77 24 

 

      
92 

 
Instalações Sanitárias 23,85 0,3 7,155 8 

 
ESC.H.3 Escritórios e Serviços 97,75 0,2 19,55 20 

 

  
137,3 0,2 27,46 28 

 

  
67,7 0,2 13,54 14 

 

  
118,45 0,2 23,69 24 

 

      
85 

 
Instalações Sanitárias 25,16 0,3 7,548 8 

 
Esc. 3 Escritórios e Serviços 63,7 0,2 12,74 13 

 

  
56,45 0,2 11,29 12 

 

  
63,35 0,2 12,67 13 

 

  
95 0,2 19 19 

 

  
124,1 0,2 24,82 25 

 

      
82 

 
Instalações Sanitárias 27,12 0,3 8,136 9 

 
Esc.2 Escritórios e Serviços 55,2 0,2 11,04 12 

 

  
53,4 0,2 10,68 11 

 

  
87,85 0,2 17,57 18 
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87,25 0,2 17,45 18 

 

  
67,4 0,2 13,48 14 

 

  
63,75 0,2 12,75 13 

 

  
59,85 0,2 11,97 12 

 

  
56,9 0,2 11,38 12 

 

  
85,3 0,2 17,06 18 

 

  
83,45 0,2 16,69 17 

 

      
145 

 
Instalações Sanitárias 27,01 0,3 8,103 9 

 
Esc. 1 Escritórios e Serviços 70,35 0,2 14,07 15 

 

  
69,8 0,2 13,96 14 

 

  
124,75 0,2 24,95 25 

 

  
65,55 0,2 13,11 14 

 

  
65,65 0,2 13,13 14 

 

      
82 

 
Instalações Sanitárias 35,44 0,3 10,632 11 

 
 

 

 

Quadro 20 - Risco, número de saídas e largura mínima do piso 4 

  
Efectivo Efectivo Total Risco Nº saídas VERIFICA UP' s VERIFICA 

ESC.H.2 Escritórios e Serviços 22 
  

1 S 1 S 

  
26 

  
1 S 1 S 

  
22 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
94 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

ESC.H.3 Escritórios e Serviços 20 
  

1 S 1 S 

  
28 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
86 A 2 N 2 N 
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Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

Esc. 3 Escritórios e Serviços 13 
  

1 S 1 S 

  
12 

  
1 S 1 S 

  
13 

  
1 S 1 S 

  
19 

  
1 S 1 S 

  
25 

  
1 S 1 S 

   
82 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 9 

  
1 S 1 S 

Esc.2 Escritórios e Serviços 12 
  

1 S 1 S 

  
11 

  
1 S 1 S 

  
18 

  
1 S 1 S 

  
18 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
13 

  
1 S 1 S 

  
12 

  
1 S 1 S 

  
12 

  
1 S 1 S 

  
18 

  
1 S 1 S 

  
17 

  
1 S 1 S 

   
145 B 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 9 

  
1 S 1 S 

Esc. 1 Escritórios e Serviços 15 
  

1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
25 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

   
82 A N 2 2 N 

 
Instalações Sanitárias 11 

  
1 S 1 S 

 

Como é possível observar pelas tabelas anteriores, as características deste piso são aproximadamente 
iguais aos do piso 5 estudado anteriormente. À semelhança do anterior, o piso é constituído 
praticamente por zonas de risco A, havendo apenas 1 zona de risco B, à qual está associado um 
efectivo de 145 pessoas (risco B devido ao efectivo ser superior a 100). Mais uma vez é necessário 
proceder alterações na arquitectura do projecto pois o número de saídas e a largura das escadas não 
cumprem as larguras mínimas necessárias. 



                                  ________ _____________________________Condições de evacuação de um edifício recebendo público 

 

55 
 

A nível de materiais usados, torna-se necessário garantir que os materiais aplicados nas paredes e 
tectos cumpram os requisitos mínimos de reacção ao fogo, nomeadamente materiais de classe M2. Em 
relação aos revestimentos do piso, os materiais usados têm que garantir, à semelhança das paredes e 
tectos, uma classe mínima de resistência ao fogo M2.  

Analisemos agora os revestimentos dos interiores das salas nomeadamente os revestimentos dos locais 
de risco A e B.  

Para os locais de risco A é necessário garantir que os materiais de revestimento das paredes e tectos 
cumprem a classe mínima de reacção ao fogo M1 enquanto que para os revestimentos de piso, a classe 
mínima necessária é M4.  

Em relação aos locais de risco B, as classes mínimas dos materiais são M2 para todas as situações 
vulgo pavimentos, paredes e tectos.  

Analisando agora as envolventes destes locais e considerando que os requisitos para ambas são iguais, 
é necessário garantir que tanto as paredes resistentes como as não resistentes, têm de cumprir uma 
resistência padrão mínima CF30. No caso das portas, a resistência padrão mínima exigida é PC15.  

A nível das vias horizontais de evacuação, nomeadamente nos corredores de piso de acesso às caixas 
de escadas, as paredes têm de cumprir uma resistência padrão mínima CF60 enquanto que nas portas 
apenas é necessário garantir uma resistência PC30. 

 

11.2.1. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência referente aos sentidos de evacuação encontra-se representada nas plantas 
em anexo. À semelhança do sucedido no piso anterior a sinalização de emergência será simples (para 
evitar conflitos) e apenas a estritamente necessária. Serão colocadas placas de saída por cima das 
portas de saída das diferentes divisões de escritórios assim como das casas de banho. Serão colocadas 
placas indicativas da saída de emergência em outros locais das divisões apenas quando a geometria 
das mesmas ou a colocação de mobiliário obstrua a visão da placa colocada na porta de saída. 

A porta de acesso às escadas tem de abrir no sentido de evacuação e estar equipada com uma barra 
antipânico, sendo assim necessário a devida sinalética na porta a indicar o modo de uso e o sentido de 
evacuação. No interior da caixa de escadas é necessária a existência de uma placa com a indicação do 
número do piso e do sentido de evacuação. 

Na proximidade dos elevadores é necessário colocar sinalização de emergência interditando o uso de 
elevadores em caso de incêndio. 
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11.3. PISO 3 

 

O piso 3, à semelhança dos dois anteriores é inteiramente dedicado a escritórios e serviços, sendo 
constituído também por 28 divisões com as respectivas áreas e efectivos oscilando entre os 137,3 m2 
ao qual corresponde um efectivo de 28 pessoas e os 53,4 m2 com um efectivo associado 
correspondente a 11 pessoas. 

O piso é constituído por 5 caixas de escadas enclausuradas independentes entre si que servem como 
vias verticais de evacuação protegidas. Os corredores de acesso às caixas originam um caminho 
mínimo a percorrer superior aos 15 m regulamentados em caso de emergência. Deste modo é 
necessário garantir os corredores como vias de evacuação horizontais protegidas sendo assim 
obrigatório garantir a protecção das portas, paredes e piso como será analisada mais à frente. 

À semelhança da situação anterior, por questões de simplificação cada zona do piso será abordada 
consoante a caixa de escadas por que é servida. 

É necessário garantir mais uma vez que as instalações sanitárias cumprem a nível do número de saídas 
e também da sua largura mínima. 

Analisemos em seguida os quadros resumo das características do piso. 

Os quadros seguintes apresentam um resumo das características “áreas, índices e efectivos” e “risco, 
número de saídas e largura mínima”. 

Quadro 21 - Áreas, Índices e efectivos do piso 3 

  
Áreas Índices (pess/m2) Produto Efectivo Efectivo por zona 

ESC.H.2 Escritórios e Serviços 107,6 0,2 21,52 22 
 

  
125,45 0,2 25,09 26 

 

  
107,35 0,2 21,47 22 

 

  
118,85 0,2 23,77 24 

 

      
94 

 
Instalações Sanitárias 23,85 0,3 7,155 8 

 
ESC.H.3 Escritórios e Serviços 97,75 0,2 19,55 20 

 

  
137,3 0,2 27,46 28 

 

  
67,7 0,2 13,54 14 

 

  
118,45 0,2 23,69 24 

 

      
86 

 
Escritórios e Serviços 25,16 0,3 7,548 8 

 
Esc. 3 Escritórios e Serviços 63,7 0,2 12,74 13 

 

  
56,45 0,2 11,29 12 

 

  
63,35 0,2 12,67 13 
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95 0,2 19 19 

 

  
124,1 0,2 24,82 25 

 

      
82 

 
Escritórios e Serviços 27,12 0,3 8,136 9 

 
Esc.2 Escritórios e Serviços 55,2 0,2 11,04 12 

 

  
53,4 0,2 10,68 11 

 

  
87,85 0,2 17,57 18 

 

  
87,25 0,2 17,45 18 

 

  
67,4 0,2 13,48 14 

 

  
63,75 0,2 12,75 13 

 

  
59,85 0,2 11,97 12 

 

  
56,9 0,2 11,38 12 

 

  
85,3 0,2 17,06 18 

 

  
83,45 0,2 16,69 17 

 

      
145 

 
Escritórios e Serviços 27,01 0,3 8,103 9 

 
Esc. 1 Escritórios e Serviços 70,35 0,2 14,07 15 

 

  
69,8 0,2 13,96 14 

 

  
135,3 0,2 27,06 25 

 

  
67,95 0,2 13,59 14 

 

  
65,65 0,2 13,13 14 

 

      
85 

 
Escritórios e Serviços 35,44 0,3 10,632 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condições de evacuação de um edifício recebendo público______________________________________________________                                                                                                                            

58 
 

Quadro 22 - Risco, número de saídas e largura mínima do piso 3 

  
Efectivo Efectivo Total Risco Nº saídas VERIFICA UP' s VERIFICA 

ESC.H.2 Escritórios e Serviços 22 
  

1 S 1 S 

  
26 

  
1 S 1 S 

  
22 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
94 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

ESC.H.3 Escritórios e Serviços 20 
  

1 S 1 S 

  
28 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
86 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

Esc. 3 Escritórios e Serviços 13 
  

1 S 1 S 

  
12 

  
1 S 1 S 

  
13 

  
1 S 1 S 

  
19 

  
1 S 1 S 

  
25 

  
1 S 1 S 

   
82 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 9 

  
1 S 1 S 

Esc.2 Escritórios e Serviços 12 
  

1 S 1 S 

  
11 

  
1 S 1 S 

  
18 

  
1 S 1 S 

  
18 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
13 

  
1 S 1 S 

  
12 

  
1 S 1 S 

  
12 

  
1 S 1 S 

  
18 

  
1 S 1 S 

  
17 

  
1 S 1 S 

   
145 B 2 N 2 N 
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Instalações Sanitárias 9 

  
1 S 1 S 

Esc. 1 Escritórios e Serviços 15 
  

1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
25 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

   
85 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 11 

  
1 S 1 S 

 

Pode-se observar que as disposições deste piso são muito similares, praticamente iguais às verificadas 
anteriormente tanto nas considerações efectuadas, como a nível de materiais e também de sinalética. À 
semelhança dos outros pisos, este piso é também maioritariamente constituído por zonas de risco A à 
excepção da zona afecta à caixa de escadas número 2 que é uma zona de risco B devido ao seu 
efectivo ser de 145. Mais uma vez é necessário proceder alterações na arquitectura do projecto pois o 
número de saídas e a largura das escadas não cumprem as larguras mínimas necessárias. 

Analisemos agora os revestimentos dos interiores das salas nomeadamente os revestimentos dos locais 
de risco A e B. Para os locais de risco A é necessário garantir que os matérias de revestimento das 
paredes e tectos cumprem a classe mínima de reacção ao fogo M1 enquanto que para os revestimentos 
de piso, a classe mínima necessária é M4.  

Em relação aos locais de risco B, as classes mínimas dos materiais são M0 para todas as situações 
vulgo pavimentos, paredes e tectos. Analisando agora as envolventes destes locais e considerando que 
os requisitos para ambas são iguais, é necessário garantir que tanto as paredes resistentes como as não 
resistentes, têm de cumprir uma resistência padrão mínima CF30. No caso das portas, a resistência 
padrão mínima exigida é PC15.  

A nível das vias horizontais de evacuação, nomeadamente nos corredores de piso de acesso às caixas 
de escadas, as paredes têm de cumprir uma resistência padrão mínima CF60 enquanto que nas portas 
apenas é necessário garantir uma resistência PC30. 

 

11.3.1. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência referente aos sentidos de evacuação encontra-se representada nas plantas 
em anexo. À semelhança do sucedido no piso anterior a sinalização de emergência será simples (para 
evitar conflitos) e apenas a estritamente necessária. Serão colocadas placas de saída por cima das 
portas de saída das diferentes divisões de escritórios assim como das casas de banho. Serão colocadas 
placas indicativas da saída de emergência em outros locais das divisões apenas quando a geometria 
das mesmas ou a colocação de mobiliário obstrua a visão da placa colocada na porta de saída. 

A porta de acesso às escadas tem de abrir no sentido de evacuação e estar equipada com uma barra 
antipânico, sendo assim necessário a devida sinalética na porta a indicar o modo de uso e o sentido de 
evacuação. No interior da caixa de escadas é necessária a existência de uma placa com a indicação do 
número do piso e do sentido de evacuação. 

Na proximidade dos elevadores é necessário colocar sinalização de emergência interditando o uso de 
elevadores em caso de incêndio. 
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11.4. PISO 2 

O piso 2 é um piso inteiramente dedicado a escritórios e serviços porém tem uma tipologia diferente 
dos anteriores. 

Este piso é constituído por 9 lojas sendo que 8 delas têm aproximadamente a mesma dimensão das 
anteriores oscilando entre os 67,7 m2 aos quais corresponde um efectivo de 14 pessoas e os 137,3 m2 
representando um efectivo de 28 pessoas. A estas lojas estão associadas as duas caixas de escadas H. 2 
e H. 3. As restantes três caixas de escadas estão as três associadas à mesmas divisão. Esta é uma loja 
ampla que pressupõe uma organização em open space devido a ter uma área de 1643 m2 com um 
efectivo aproximado de 329 pessoas. Pressupõe-se deste modo uma grande quantidade de mobiliário e 
divisórias que serão condicionantes da sinalização a utilizar.  

As zonas de escritórios e serviços afectas às 2 caixas de escadas referidas anteriormente, à semelhança 
do já estudado, são servidas por corredores de ligação entre as divisões e as caixas de elevadores tendo 
uma dimensão máxima superior à admitida em regulamento. Torna-se assim necessário considerar 
estes corredores como vias de evacuação horizontais protegidas. 

A outra zona do piso que é, como já foi referido, uma loja de elevada dimensão possibilita o acesso às 
3 caixas de escadas independentes a partir do interior da mesma loja. Deste modo, e como nesta 
situação se verificam várias hipóteses de saída o limite regulamentar para o percurso de evacuação em 
caso de emergência fica assim com o limite de 30 m. Como é possível verificar na planta em anexo 
pode-se fazer uma divisão aproximada da divisão em 3 divisões de tamanho inferior para se poder 
optimizar o fluxo de pessoas que vai servir cada caixa de escadas. Esta divisão aproximada permite-
nos verificar que independentemente do ponto em que uma pessoas esteja na sala, nunca terá de 
percorrer uma distância superior a 30 metros para atingir uma saída de emergência. 

É necessário garantir mais uma vez que as instalações sanitárias cumprem a nível do número de saídas 
e também da sua largura mínima. 

Analisemos em seguida os quadros resumo das características do piso. 

Os quadros seguintes apresentam um resumo das características “áreas, índices e efectivos” e “risco, 
número de saídas e largura mínima”. 

Quadro 23 - Áreas, Índices e efectivos do piso 2 

  
Áreas Índices (pess/m2) Produto Efectivo Efectivo por zona 

ESC.H.2 Escritórios e Serviços 107,6 0,2 21,52 22 
 

  
125,45 0,2 25,09 26 

 

  
107,35 0,2 21,47 22 

 

  
118,85 0,2 23,77 24 

 

      
94 

 
Instalações Sanitárias 23,85 0,3 7,155 8 

 
ESC.H.3 Escritórios e Serviços 97,75 0,2 19,55 20 

 

  
137,3 0,2 27,46 28 

 

  
67,7 0,2 13,54 14 

 

  
118,45 0,2 23,69 24 
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86 

 
Instalações Sanitárias 25,16 0,3 7,548 8 

 
Esc. 3, 2, 1 Escritórios e Serviços 1643,38 0,2 328,68 329 

 

      
329 

 
Instalações Sanitárias A 35,44 0,3 8,136 9 

 

 
Instalações Sanitárias B 27,12 0,3 10,632 11 

 

       

 
Áreas divididas 

     
Esc. 3 Escritórios e Serviços 3 539,01 0,2 107,8 108 108 

Esc. 2 Escritórios e Serviços 2 570,13 0,2 114,03 115 115 

Esc. 1 Escritórios e Serviços 1 527,95 0,2 105,59 106 106 

       
 

Quadro 24 - Risco, número de saídas e largura mínima do piso 2 

  
Efectivo Efectivo Total Risco Nº saídas VERIFICA UP' s VERIFICA 

ESC.H.2 Escritórios e Serviços 22 
  

1 S 1 S 

  
26 

  
1 S 1 S 

  
22 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
94 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

ESC.H.3 Escritórios e Serviços 20 
  

1 S 1 S 

  
28 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
86 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

Esc. 3, 2, 1 Escritórios e Serviços 329 329 B 2 S (3) 5 N (3) 

 Instalações Sanitárias A 11   1 S 1 S 

 Instalações Sanitárias B 9   1 S 1 S 

         

Este piso tem duas zonas distintas. A primeira, como já foi referido, é bastante similar aos pisos 
anteriores englobando as zonas de escadas H. 2 e H. 3. Analisando em primeiro lugar esta zona, todos 
os revestimentos são similares aos anteriores. 
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A nível de materiais usados, torna-se necessário garantir que os materiais aplicados nas paredes e 
tectos das vias de evacuação horizontais cumprem os requisitos mínimos de reacção ao fogo para as 
vias situadas até aos 9 m de altura, nomeadamente materiais de classe M2. Em relação aos 
revestimentos do piso, os materiais usados têm que garantir, à semelhança das paredes e tectos, uma 
classe mínima de resistência ao fogo M3. Nesta zona, visto ser uma zona de risco A é necessário 
garantir que os matérias de revestimento das paredes e tectos das divisões cumprem a classe mínima 
de reacção ao fogo M1 enquanto que para os revestimentos de piso, a classe mínima necessária é M4.  

Analisando agora as envolventes, é necessário garantir que tanto as paredes resistentes como as não 
resistentes, têm de cumprir uma resistência padrão mínima CF30. No caso das portas, a resistência 
padrão mínima exigida é PC15.  

A nível das vias horizontais de evacuação, nomeadamente nos corredores de piso de acesso às caixas 
de escadas, as paredes têm de cumprir uma resistência padrão mínima CF60 enquanto que nas portas 
apenas é necessário garantir uma resistência PC30. Em relação à zona afecta às restantes caixas de 
escadas, este é um local de risco B devido ao seu efectivo estimado de 329 pessoas, sendo assim 
necessário impor os limites já referidos às envolventes. A reacção mínima ao fogo para os 
revestimentos de toda a zona com este grau de risco tem de ser, para os revestimentos de paredes e 
tectos, de nível M0. Do mesmo modo, para os revestimentos dos pavimentos também se exige uma 
reacção mínima ao fogo M0. Em relação à resistência padrão mínima ao fogo, as paredes têm de ser 
no mínimo CF 30 e as portas PC 15. 

 

 

11.4.1. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência referente aos sentidos de evacuação encontra-se representada nas plantas 
em anexo. À semelhança do sucedido no piso anterior a sinalização de emergência será simples (para 
evitar conflitos) e apenas a estritamente necessária. Serão colocadas placas de saída por cima das 
portas de saída das diferentes divisões de escritórios assim como das casas de banho. Serão colocadas 
placas indicativas da saída de emergência em outros locais das divisões apenas quando a geometria 
das mesmas ou a colocação de mobiliário obstrua a visão da placa colocada na porta de saída. 

No interior da divisão de maior dimensão vão ser colocadas várias placas sinalizadoras da localização 
das saídas de emergência pois como existem 3 saídas distintas é necessário sinalizar as mais próximas 
de cada local. Também é necessário ter em atenção que a existência de uma organização de tipo open 
space pode originar corredores distintos de movimentação e também locais de visão nula para as 
saídas de emergência sendo deste modo necessário garantir que as sinalizações de saídas cobrem toda 
a área. 

A porta de acesso às escadas tem de abrir no sentido de evacuação e estar equipada com uma barra 
antipânico, sendo assim necessário a devida sinalética na porta a indicar o modo de uso e o sentido de 
evacuação. No interior das caixas de escadas é necessária a existência de uma placa com a indicação 
do número do piso e do sentido de evacuação. 

Na proximidade dos elevadores é necessário colocar sinalização de emergência interditando o uso de 
elevadores em caso de incêndio. 

 

11.5. PISO 1 

O primeiro piso é, ao contrário dos restantes, um piso complexo pois tem zonas de escritórios e 
serviços, zonas de lojas, zonas de restauração e também zonas comuns ao centro comercial. 
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Este piso tem na zona comercial, acesso directo à rua devido ao desnível que se verifica no terreno. 

A zona destinada a escritórios e serviços é constituída por 8 divisões servidas por duas caixas de 
escadas independentes à semelhança dos pisos anteriores, oscilando as suas áreas entre os 67,7 m2 com 
um efectivo de 14 pessoas e os 137,3 m2 aos quais corresponde um efectivo de 28 pessoas. Toda a 
zona é, à luz do regulamento, uma zona de risco A. Mais uma vez verifica-se que os corredores de 
acesso às caixas de escadas não cumprem as distâncias máximas do regulamento, sendo assim 
necessário estabelecer estas zonas como vias de evacuação horizontais protegidas. 

Analisando agora a parte comercial, é possível verificar pela tabela em anexo que esta é composta por 
11 lojas destinadas à actividade comercial, 6 espaços destinados à restauração, uma zona de lugares 
sentados reservados à restauração composta por 128 lugares e também uma zona de espaço comum no 
centro comercial que tem aproximadamente 155,78 m2. 

É necessário garantir mais uma vez que as instalações sanitárias cumprem a nível do número de saídas 
e também da sua largura mínima. 

Analisemos em seguida os quadros resumo das características do piso. 

Os quadros seguintes apresentam um resumo das características “áreas, índices e efectivos” e “risco, 
número de saídas e largura mínima”. 

Quadro 25 - Áreas, Índices e efectivos do piso 1 

  
Áreas Índices (pess/m2) Produto Efectivo 

Efectivo por 
zona 

ESC.H.2 Escritórios e Serviços 107,6 0,2 21,52 22 
 

  
125,45 0,2 25,09 26 

 

  
107,35 0,2 21,47 22 

 

  
118,85 0,2 23,77 24 

 

      
94 

 
Instalações Sanitárias 23,85 0,3 7,155 8 

 
ESC.H.3 Escritórios e Serviços 97,75 0,2 19,55 20 

 

  
137,3 0,2 27,46 28 

 

  
67,7 0,2 13,54 14 

 

  
118,45 0,2 23,69 24 

 

      
86 

 
Escritórios e Serviços 25,16 0,3 7,548 8 

 
Área 

Comercial 
Comércio 668,3 0,35 187,124 188 

 

  
533,2 0,35 149,296 150 

 

  
437,05 0,35 122,374 123 

 

  
190,25 0,35 53,27 54 
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179,85 0,35 50,358 51 

 

  
131,5 0,35 36,82 37 

 

  
55,2 0,35 15,456 16 

 

  
46,8 0,35 13,104 14 

 

      
633 

 
Comércio (traseiras) 141,9 0,35 39,732 40 

 

  
119,3 0,35 33,404 34 

 

  
79,8 0,35 22,344 23 

 

      
97 

 
Restauração 117,85 1 94,28 95 

 

  
167,10 1 133,68 134 

 

  
96,35 1 77,08 78 

 

  
83,35 1 66,68 67 

 

  
74,9 1 59,92 60 

 

  
60,45 1 48,36 49 

 

      
483 

 

Lugares sentados 
restauração 

- - - - - -  nominal 128 128 
 

      
128 

 
Espaços Comuns 155,78 0,2 31,156 32 

 

      
32 

 
Instalações Sanitárias 

Públicas 

4,95 1 4,95 5 
 

 
11,38 1 11,38 12 

 

  
4,98 1 4,98 5 

 
  13,84 1 13,84 14  

 Balneários Funcionários 32 0,3 9,6 10  
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Quadro 26 - Risco, número de saídas e largura mínima do piso 1 

  
Efectivo Efectivo Total Risco Nº saídas VERIFICA UP' s VERIFICA 

ESC.H.2 Escritórios e Serviços 22 
  

1 S 1 S 

  
26 

  
1 S 1 S 

  
22 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
94 A 2 N 2 N 

 
Instalações Sanitárias 8 

  
1 S 1 S 

ESC.H.3 Escritórios e Serviços 20 
  

1 S 1 S 

  
28 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

  
24 

  
1 S 1 S 

   
86 A 2 N 2 N 

 
Escritórios e Serviços 8 

  
1 S 1 S 

Área 
Comercial 

Comércio 188 
  

2 S 3 S 

  
150 

  
2 S 3 S 

  
123 

  
2 S 3 S 

  
54 

  
2 S 2 S 

  
51 

  
2 S 2 S 

  
37 

  
1 S 1 S 

  
16 

  
1 S 1 S 

  
14 

  
1 S 1 S 

   633 B 3 S 8 S 

 Comércio (traseiras) 40       

  24       

  22       

   97 B 1 S 2 S 

 Restauração 134   2 S 3 S 

  
95 

  
2 S 2 S 

  78   2 S 2 S 

  67   2 S 2 S 

  60   2 S 2 S 
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  49   2 S 1 S 

   349 B     

 
Lugares Sentados 

restauração 
- - - - - -  128 B     

 Espaços comuns 22 22 B     

 Instalações Sanitárias 
Públicas 

5   1 S 1 S 

 12   1 S 1 S 

  5   1 S 1 S 

  14   1 S 1 S 

 Balneários Funcionários 22   1 S 1 S 

 

Este piso tem duas zonas de estudo, sendo a primeira a respeitante aos locais destinados a escritórios e 
serviços que vão ter os revestimentos e as condicionantes do piso anterior e a segunda, a zona de 
centro comercial.  

Na primeira zona, os materiais aplicados nas paredes e tectos das vias de evacuação horizontal têm de 
ter uma classe mínima de reacção ao fogo M2 assim como os materiais de revestimento de piso têm de 
ter uma classe M3. No que concerne a resistência padrão mínima dos elementos das envolventes, as 
paredes têm de ter uma resistência padrão mínima CF60 e nos pavimentos esta resistência tem de ser 
PC30. As zonas de escritórios, ao serem zonas de risco A têm de ter um revestimento nas paredes e 
tectos com uma classe de reacção mínima M1 enquanto que no caso dos revestimentos de pavimentos 
a exigência baixa para uma classe de reacção mínima M4. Em relação à resistência padrão mínima dos 
elementos das envolventes, é necessário garantir que as paredes e os pavimentos cumpram o limite da 
resistência CF30 enquanto que nas portas é necessário garantir uma resistência padrão mínima PC15. 

Na área de centro comercial, por ser um local de risco B, tem que se exigir, tanto nas paredes e tectos 
como no revestimento de piso uma reacção ao fogo de classe M0, garantindo-se também que as 
paredes e os pavimentos têm uma resistência mínima ao fogo CF30 enquanto que as portas têm de ter 
uma resistência mínima PC15. 

Em relação aos caminhos de evacuação apresenta-se a saída com ligação ao exterior como uma das 
saídas possíveis sendo assim necessário proteger os caminhos que conduzem à mesma. Pode ainda 
considerar-se as escadas 9, 8 e 7 como caminhos de evacuação sendo deste modo necessário proteger 
os mesmos assim como o corredor que contorna os restaurantes e as lojas. Estes caminhos de 
evacuação juntamente com a possível saída a partir das escadas mecânicas servem como caminhos de 
evacuação para todo o primeiro andar de galeria comercial. Mais uma vez é necessário proceder 
alterações na arquitectura do projecto pois o número de saídas e a largura das escadas não cumprem as 
larguras mínimas necessárias. 

Como já foi referido anteriormente, para proteger estas vias horizontais de evacuação tem que se 
garantir uma classe de reacção ao fogo mínima de M2 nas paredes e tectos e uma classe M3 no 
revestimento de piso. Os elementos da envolvente têm de ser equipados com paredes e pavimentos 
resistentes com uma resistência ao fogo mínima CF30 assim como portas PC15. As vias verticais de 
evacuação têm de ser constituídas pelos elementos da envolvente referidos atrás, tendo ainda de 
apresentar uma classe mínima de reacção ao fogo M0 para as paredes e tectos e M2 para o 
revestimento de piso.  
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11.5.1. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência referente aos sentidos de evacuação encontra-se representada nas plantas 
em anexo. À semelhança do efectuado nos outros pisos, é necessária a instalação de sinalização de 
saída de emergência em todas as portas de saída das lojas, restaurantes e casas de banho assim como 
dos escritórios.  

A via de evacuação horizontal do piso que contorna os restaurantes devido ao seu longo 
desenvolvimento e à existência de inúmeras portas de saída vai ser sinalizada na sua totalidade com 
sinalização fotoluminescente (assinalado na planta em anexo) indicando o sentido de saída, a distância 
até à saída e os possíveis obstáculos que possam haver. As portas de acesso às escadas de emergência 
presentes neste corredor também terão de ser sinalizadas na sua totalidade. 

As porta de acesso às escadas têm de abrir no sentido de evacuação e estar equipada com uma barra 
antipânico, sendo assim necessário a devida sinalética na porta a indicar o modo de uso e o sentido de 
evacuação. No interior das caixas de escadas é necessária a existência de uma placa com a indicação 
do número do piso e do sentido de evacuação. 

Na proximidade dos elevadores é necessário colocar sinalização de emergência interditando o uso de 
elevadores em caso de incêndio. 

 

11.6. PISO 0 

 

Este piso é na sua totalidade preenchido por zona comercial, apresentando 17 lojas cujas áreas oscilam 
entre os 20 m2 e os 1200 m2. Como se pode observar no quadro seguinte, a todo o primeiro piso é 
possível atribuir um efectivo ponderado de 2127 pessoas. 

É fundamental uma boa sinalização com as várias saídas bem assinaladas pois este piso é a principal 
zona de saída tanto das pessoas que vêm das garagens como das que vêm dos andares superiores 
embora os acessos às caixas de escadas provenientes dos andares cimeiros sejam praticamente 
independentes da galeria comercial. 

Salienta-se ainda a necessidade de todas as portas de entrada para o centro comercial e para as zonas 
de escritórios serem também portas de saída, deste modo para se poder considerar estas vias como vias 
de evacuação, têm que se garantir sem outra alternativa que as portas abrem todas no sentido de 
evacuação, sendo assim a melhor opção, a instalação de portas de duas folhas com abertura nos dois 
sentidos, tanto pela largura das mesmas como na facilidade de uso. 

É necessário garantir mais uma vez que as instalações sanitárias cumprem a nível do número de saídas 
e também da sua largura mínima. 

Analisemos em seguida os quadros resumo das características do piso. 

Os quadros seguintes apresentam um resumo das características “áreas, índices e efectivos” e “risco, 
número de saídas e largura mínima”. 
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Quadro 27 - Áreas, Índices e efectivos do piso 0 

 
Áreas Índices (pess/m2) Efectivo Efectivo inteiro 

Área Comercial 1222,45 0,65 635,674 636 

 
1110,6 0,65 577,512 578 

 
643,6 0,65 334,672 335 

 
242,9 0,5 97,16 98 

 
225,6 0,5 90,24 91 

 
179,75 0,5 72,9 73 

 
165,4 0,5 66,16 67 

 
82,8 0,5 33,12 34 

 
73,9 0,5 29,56 30 

 
51,75 0,5 20,7 21 

 
46,8 0,5 18,72 19 

 
39,8 0,5 15,92 16 

 
32,4 0,5 12,96 13 

 
32,1 0,5 12,84 13 

 
31,65 0,5 12,66 13 

 
21,15 0,5 8,46 9 

 
19,9 0,5 7,96 8 

     
Espaços comuns 459,1 0,2 73,456 74 

     
Instalações Sanitárias 

Públicas 

4,95 1 4,95 5 

11,38 1 11,38 12 

 
4,98 1 4,98 5 

 
13,84 1 13,84 14 

     
Balneários funcionários 32 0,3 9,6 10 
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Quadro 28 - Risco, número de saídas e largura mínima do piso 0 

  
Efectivo Efectivo Total Risco Nº Saídas VERIFICA UP' s VERIFICA 

Área 
Comercial 

Comércio 636 
 

B 3 S 8 S 

  
578 

 
B 3 S 7 S 

  
335 

 
B 2 S 5 S 

  
98 

 
B 2 S 2 S 

  
91 

 
B 2 S 2 S 

  
72 

 
B 2 S 2 S 

  
67 

 
B 2 S 2 S 

  
21 

 
B 1 S 1 S 

   
1898 

     

  
34 

 
B 1 S 1 S 

  
30 

 
B 1 S 1 S 

  
19 

 
B 1 S 1 S 

  
16 

 
B 1 S 1 S 

  
13 

 
B 1 S 1 S 

  
13 

 
B 1 S 1 S 

  
13 

 
B 1 S 1 S 

  
9 

 
B 1 S 1 S 

  
8 

 
B 1 S 1 S 

   
155 

     

 
Espaços comuns 74 74 B 2 S 2 S 

         

 Instalações Sanitárias 
Públicas 

5   1 S 1 S 

 12   1 S 1 S 

  5   1 S 1 S 

  14   1 S 1 S 

         

 Balneários Funcionários 10   1 S 1 S 

         

 

 



Condições de evacuação de um edifício recebendo público______________________________________________________                                                                                                                            

70 
 

Uma vez que todo o piso em estudo é uma zona de risco B é necessário garantir que tanto as paredes e 
os tectos como os revestimentos de piso têm de ser de classe de reacção mínima ao fogo M0. Os 
elementos da envolvente nomeadamente as paredes e os pavimentos têm de apresentar uma resistência 
mínima padrão ao fogo CF30 enquanto que as portas têm de ser de característica PC15. 

As vias de evacuação horizontais, uma vez que estão a uma altura inferior a 9 m têm obrigatoriamente 
de apresentar uma reacção mínima ao fogo M2 nos revestimentos das paredes e dos tectos e uma 
reacção mínima ao fogo M3 nos revestimentos de piso.  

Em relação à resistência mínima padrão, as paredes e os tectos têm de apresentar uma resistência de 
classe CF60 e no mesmo contexto, as portas têm de ser PC30. 

Existem algumas lojas que abrangem ambos o primeiro e segundo piso, estas lojas têm escadas 
internas para ligar ambos os andares porém e apesar de serem estas escadas usadas como via de 
evacuação não existe necessidade de requisitos extras para além dos já considerados uma vez que as 
escadas apresentam pequena dimensão, não são enclausuradas e não serão uma via de evacuação 
preferencial. 

 

11.6.1. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência referente aos sentidos de evacuação encontra-se representada nas plantas 
em anexo. À semelhança do efectuado nos outros pisos, é necessária a instalação de sinalização de 
saída de emergência em todas as portas de saída das lojas, assim como nas vias de evacuação e nas 
saídas do edifício que sirvam como saídas de emergência. 

À semelhança do que é utilizado no primeiro piso, o corredor que contorna a parte de trás das lojas 
centrais irá actuar como via de evacuação horizontal sendo assim necessário a sua boa sinalização não 
só a nível de saídas como sinalizando o seu sentido, os possíveis obstáculos que possam haver e outras 
situações conforme referido anteriormente, recorrendo ao uso de sinalização fotoluminescente. 

As portas de saída dos caminhos de evacuação para o exterior têm de ser devidamente sinalizadas com 
informação quanto ao modo de uso assim como devem estar equipadas com uma barra antipânico e 
permitirem a abertura nos dois sentidos caso a saída sirva também de entrada para o centro comercial. 

Na proximidade dos elevadores é necessário colocar sinalização de emergência interditando o uso de 
elevadores em caso de incêndio. 

As caixas de escadas que fazem a ligação entre os pisos de garagem e o piso térreo e que tenham 
continuação para os pisos superiores, têm de ter entradas e saídas independentes neste piso. Isto 
verifica-se para evitar que durante a evacuação em caso de emergência, o fluxo ascendente nas escadas 
proveniente dos andares inferiores seja obrigado a sair da caixa de escadas no piso de saída para o 
exterior evitando assim complicações na saída.  

Todas as caixas de escadas têm de ter a sinalização do andar em que se situam e do sentido de 
evacuação. 
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11.7. PISOS -1, -2, -3, -4 

 

Nestes pisos a análise é feita agrupada por terem a mesma finalidade sem haver alterações 
praticamente nenhumas entre eles. O piso -1 é constituído por 4 lojas com áreas compreendidas entre 
os 240 m2 e os 63 m2 sendo a entrada e saída é feita pela porta principal. Este piso apresenta também 
entrada/saída directa para o exterior em parte do edifício sendo o acesso à caixa de escadas H.2 
independente do resto do edifício. O resto do piso é inteiramente dedicado a estacionamento sobre a 
forma de lugares individuais.  

Os restantes pisos nomeadamente o -2, -3 e -4 são pisos inteiramente dedicados a estacionamentos. 

Analisemos em seguida os quadros resumo das características do piso. 

Os quadros seguintes apresentam um resumo das características “áreas, índices e efectivos” e “risco, 
número de saídas e largura mínima”. 

Quadro 29 - Áreas, Índices e efectivos do piso -1, -2, -3 e -4 

  
Áreas Índices (pess/m2) Produto Efectivo Efectivo por zona 

Área 
comercial 

Lojas 240,49 0,65 125,05 126 
 

  
230,64 0,65 119,93 120 

 

  
141,1 0,65 73,37 74 

 

  
63,45 0,65 32,99 33 

 

      
353 

       
 

Quadro 30 - Risco, número de saídas e largura mínima dos pisos -1, -2, -3 e -4 

  
Efectivo Risco Nº Saídas VERIFICA UP' s VERIFICA 

Área Comercial Lojas 126 B 2 S 3 S 

  
120 B 2 S 2 S 

  
74 B 2 S 2 S 

  
33 B 1 S 2 S 

        

        
 

A reacção mínima ao fogo das paredes e tectos e dos revestimentos de piso nas lojas tem de ser de 
classe mínima M0 por ser uma zona de risco B. A envolvente tem de apresentar uma resistência 
mínima padrão CF30 para as paredes e pavimentos e PC15 para as portas. Na zona de acesso às caixas 
de escadas sem ligação à área comercial, é necessário garantir uma reacção mínima ao fogo M2 nas 
paredes e tectos e M3 no revestimento de piso por ser uma via de evacuação horizontal. A resistência 
ao fogo tem de ser CF60 para as paredes e tectos e PC30 no caso das portas. 
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11.7.1. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

A sinalização de emergência a dispor no piso é a representada na planta em anexo. É necessária a 
instalação de sinalização de saída de emergência em todas as portas de saída das lojas, assim como nas 
vias de evacuação e nas saídas do edifício que sirvam como saídas de emergência. 

As portas de saída das lojas têm obrigatoriamente de abrir nos dois sentidos de modo a poderem ser 
utilizadas como vias de evacuação assim como serem dotadas de barras antipânico. É assim necessário 
colocar indicação nas portas com o modo de uso e sentido de evacuação. 

Na garagem prevê-se a representação no local dos possíveis caminhos de evacuação recorrendo a 
sinais contínuos fotoluminescentes indicando o sentido distância e possíveis alternativas. Esta 
sinalização tem de ser complementada com a habitual sinalização de saída de emergência. 
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12 
ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

Na realização deste projecto deparou-se com várias situações que podem ser consideradas simples 
erros, omissões, má interpretação do projecto ou simplesmente inexistência de condições para 
aplicação do regulamento. A elevada antiguidade do projecto é também uma das causas do não 
cumprimento das medidas necessárias para um bom projecto. Entende-se porém que a alteração 
regulamentar que serviu de base à análise deste projecto prejudica as condições nele estipuladas, uma 
vez que dada a antiguidade do projecto, e tendo em consideração as evoluções regulamentares que 
houve, os requisitos tornaram-se mais exigentes originando o não cumprimento por parte do mesmo. 

Um dos pontos fundamentais que não é respeitado no projecto, prende-se com o número de saídas de 
emergência necessárias por piso. Como o regulamento nos informa, a partir do momento em que o 
efectivo de um dado local é igual ou superior a 51 pessoas, torna-se deste modo obrigatório, a 
presença de, no mínimo, duas saídas de emergência distintas. Pode observar-se recorrendo às plantas, 
que nos pisos destinados a escritórios e serviços o efectivo dos locais é sempre superior a 51 sendo 
deste modo necessária a presença de duas saídas. Esta situação implica alterações profundas ao nível 
do projecto que passariam pela união entre várias zonas de piso de modo a criar saídas alternativas. 
Consideramos deste modo uma boa solução a criação de 2 corredores no piso (devidamente protegidos 
devido às distâncias). O primeiro seria colocado de modo a unir a zona da caixa de escadas H.3 à caixa 
de escadas H.2 possibilitando assim a existência de suas saídas de emergência distintas para toda esta 
zona. A outra zona comum terá que resultar da união entre as caixas de escadas 1, 2 e 3 fornecendo 
assim 3 saídas de emergência distintas aquela zona de piso. Esta situação verifica-se devido à 
impossibilidade de criar zonas de saída alternativas pois os pisos apresentam uma compartimentação 
demasiado compacta sendo assim necessário retirar zona útil às divisões para poder colocar um 
corredor de ligação. À instalação destes corredores e ao facto de com estes, a área útil das divisões 
reduzir, vai também verificar-se uma diminuição do efectivo estimado para as zonas em questão.  

Associado ao problema anterior, aparecem também os problemas relativos às larguras mínimas que as 
portas de acesso às caixas de escadas e que as caixas de escadas em si não respeitam. Como já foi 
referido anteriormente, nestas zonas a largura mínima necessária é de 2 UP ou seja aproximadamente 
1,40 m. É possível verificar que a largura das portas é 0,90 m e das escadas 1,20 m. Enquanto que a 
resolução do problemas das portas é simples pois, da mesma maneira que foi efectuado nas lojas dos 
pisos inferiores, também nos pisos de escritórios é possível alterar as portas de modo a cumprirem as 
larguras mínimas sem comprometer a estrutura do prédio, já a alteração das caixas de escadas se torna 
complicada pois acoplado às caixas de escadas encontram-se, variando de situação para situação, as 
casas de banho ou então as caixas de elevadores. É deste modo necessária uma alteração profunda à 
disposição das caixas de escadas no projecto para que seja possível cumprir os limites estabelecidos 
pelo regulamento de uma largura de 1,4 m. Encontra-se representada em anexo uma planta do 5º piso 
com uma modelo de alteração proposto para os corredores e dimensões da caixa de escadas. Uma vez 
que esta função é reservada à especialidade de arquitectura e sendo necessário alterar, numa grande 
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dimensão, a estrutura dos pisos, apresenta-se um rascunho sem precisão de projecto das principais 
alterações a fazer nomeadamente a nível de ligação entre corredores e dimensões da caixa de escadas. 
Estas alterações irão provocar uma sobreposição entre as caixas de escadas e corredores com pilares, 
courettes, casas de banho e outros elementos do piso. Torna-se deste modo necessário fazer uma 
reconstituição total dos pisos para que estes cumpram as exigências regulamentares estipuladas. 

Em anexo encontra-se apresentada uma planta com as alterações estruturais recomendadas a nível dos 
corredores de piso para a verificação do número de saídas e um exemplo das alterações necessárias à 
caixa de escadas a aplicar em todos os casos. 
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ANEXOS 
 

 

13.1. CONCEITOS RELACIONADOS COM A EVACUAÇÃO DE EDIFÍCIOS  

A seguir apresentam-se os conceitos relacionados com a evacuação de edifícios e segurança contra 
incêndios em edifícios. É de salientar que nem sempre existe concordância entre os conceitos 
presentes nas normas e na regulamentação porém inserem-se todos no mesmo tipo de abordagem. 

 

13.1.1. CONCEITOS CONTIDOS NA NORMALIZAÇÃO: 

Acesso para bombeiros – Entrada facilitada do pessoal e material do serviço contra incêndio. 

Ascensor prioritário para bombeiros – Elevador situado no interior de um edifício, dispondo de caixa 
própria protegida ou na fachada de um edifício, equipado com maquinaria, fontes de energia 
permanente e comandos especialmente protegidos, com dispositivo de comando para utilização 
exclusiva pelos bombeiros, em caso de emergência. 

Armadilha de incêndio, beco sem saída ou impasse – Zona na qual a evacuação apenas se torna 
possível num único sentido. 

Dispositivo de chamada e de comando do ascensor prioritário para bombeiros – Botão com protecção 
de segurança, localizado ao nível do acesso dos bombeiros, permitindo colocar o ascensor 
imediatamente sob o seu controlo. 

Cabo de evacuação – Cabo ou espia utilizados para o percurso de salvamento. 

Caminho de evacuação – Percurso que faz parte dos meios de evacuação, de qualquer ponto de um 
edifício até uma saída final. 

Caminho de evacuação exterior – Percurso de evacuação situado no exterior de um edifício, por 
exemplo sobre uma cobertura, uma escada, uma galeria, uma ponte, um terraço, um corredor, um 
passeio ou um pátio, que termina numa saída final ou noutro caminho de evacuação. 

Caminho de evacuação pressurizado – Percurso de evacuação com ambiente sobrepessurizado, 
permanentemente ou em caso de incêndio, relativamente às partes adjacentes do edifício de modo a 
protegê-lo do fogo (fumo, gases ou chamas). 

Caminho de evacuação protegido – Percurso de evacuação, garantindo um adequado nível de 
protecção contra incêndio. 
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Caminhos de evacuação alternativos ou independentes – Percursos de evacuação suficientemente 
separados, quer em afastamento quer pelo nível de resistência ao fogo da sua construção, garantindo a 
segurança de um no caso do outro ser afectado pelo fogo. 

Capacidade de evacuação – Número máximo de pessoas que podem passar através de um dado 
número de unidades de passagem (saída), durante um determinado período de tempo, tendo em conta, 
num edifício de vários andares, a capacidade de escoamento das escadas. 

Compartimento interior – Local a partir do qual a evacuação só se torna possível pela zona de acesso. 

Débito ou caudal de evacuação - Número de pessoas que podem passar por uma unidade de passagem 
(saída) e por unidade de tempo 

Densidade de ocupação teórica – Número de pessoas por metro quadrado de área útil de um 
compartimento para uma dada actividade. Este valor é utilizado para calcular o número e a largura das 
saídas de um local determinado. 

Dispositivo de evacuação vertical automático – Equipamento destinado a descer pessoas de uma certa 
altura, equipado com um freio automático que regula a velocidade de descida. 

Distância de evacuação – Comprimento a percorrer desde qualquer ponto ou local de um edifício até 
um caminho de evacuação protegido, um caminho de evacuação exterior ou uma saída final. 

Escada aberta – Escada no interior de um edifício não enclausurada. 

Escada ao ar livre – Escada exterior, separada do edifício por uma estrutura resistente ao fogo. 

Escada com antecâmara – Escada separada do espaço útil de um edifício por antecâmaras protegidas. 
(Estas antecâmaras são designadas na diversa regulamentação de segurança contra incêndios por 
câmaras corta-fogo) 

Escada de incêndio – Escada protegida concebida para ser utilizada exclusivamente pelos bombeiros 
no combate ao incêndio, eventualmente equipada com antecâmaras. 

Escada enclausurada – Escada no interior de um edifício, isolada fisicamente dos locais ou níveis que 
serve por elementos de construção (paredes, portas, painéis, barreiras, etc.) que se opõem à passagem 
de fumos e/ou gases quentes. 

Escada protegida – Escada que apresenta uma protecção adequada contra incêndio, situada no interior 
ou no exterior de um edifício e constituindo a componente vertical de um caminho de evacuação 
protegido. 

Escada suplementar – Escada adicional às exigidas para a evacuação, instalada para satisfazer 
necessidades funcionais. 

Escada de emergência – Escada reservada exclusivamente à evacuação. 

Escada de salvamento – Escada manual fixa, de encosto ou suspensa, utilizada na evacuação. 

Evacuação – Movimento disciplinado, atempado e seguro de pessoas para uma zona de segurança em 
caso de incêndio ou de outros sinistros. 

Exercício de evacuação – Simulacro de evacuação, envolvendo a participação dos ocupantes do 
edifício. 
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Iluminação de emergência – Iluminação eléctrica que, em caso de falha na iluminação normal, permite 
a evacuação das pessoas. 

Janela de incêndio – Janela essencialmente concebida para permitir o acesso dos bombeiros. 

Manga de salvação – Aparelho de evacuação por escorregamento em material flexível. 

Plano de evacuação (procedimento) – Documento no qual estão indicados os caminhos de evacuação, 
zonas de segurança, regras de conduta das pessoas e a sucessão de acções a terem lugar durante a 
evacuação de um local ou um edifício, em caso de incêndio. 

Rampa de evacuação – Escorrega utilizado para a evacuação de emergência de um edifício por 
deslizamento. 

Saída de emergência – Saída para um caminho de evacuação. 

Saída final – Local de saída de um caminho de evacuação para uma zona de segurança. 

Sinal de direcção de uma saída – Sinal indicando a direcção a seguir para uma saída, em geral uma 
seta (o sinal pode estar ilustrado). 

Sinal de evacuação – Sinal sonoro e/ou visual indicando aos ocupantes que devem abandonar os locais 
onde se encontram. 

Sinal de saída – Sinal que indica, claramente, a saída. 

Tempo de evacuação – Tempo necessário para que todos os ocupantes de um edifício ou parte dele, 
atinjam uma saída final a partir da recepção do sinal de evacuação. 

Unidade de passagem (saída) – A largura mínima exigida (geralmente 500 ou 600 mm) necessária à 
passagem de uma única fila de pessoas para uma saída (Na regulamentação portuguesa de segurança 
contra incêndio que recorre ao conceito de unidade de passagem (UP) considera-se que 1 UP 
corresponde a 0,90 m, 2 UP a 1,40 m e n UP, com n maior do que 2, corresponde a n x 0,60 m. 

Valor global de evacuação – Número máximo de pessoas que podem abandonar um edifício através de 
todas as saídas disponíveis, num dado período de tempo. 

Zona de acesso – Local através do qual passa o único caminho de evacuação de um compartimento 
interior. 

Zona protegida – Zona isolada de outras por paredes resistentes ao fogo e munida de meios de 
evacuação independentes. 

Zonas de segurança – Lugar onde as pessoas não correm o risco de fogo. 

 

13.1.2 CONCEITOS CONTIDOS NA REGULAMENTAÇÃO 

 

Caminho de evacuação – Percurso total de qualquer ponto do edifício susceptível de ocupação até ao 
exterior, compreendendo, em geral, um percurso inicial num local de permanência e outro nas vias de 
evacuação. 

Saída – Qualquer vão disposto ao longo dos caminhos de evacuação que os ocupantes devam transpor 
para atingir o exterior do edifício.  
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Saídas distintas em relação a um ponto – Duas saídas para as quais, a partir desse ponto, se pode 
estabelecer linhas de percursos para ambas, tendo em conta o mobiliário principal fixo e o 
equipamento, divergindo de um ângulo superior a 45º. 

Impasse – Zona do edifício sem acesso a saídas distintas, designadamente de vias de evacuação onde a 
fuga só seja possível num sentido. 

Unidade de passagem – Largura tipo necessária à passagem de pessoas caminhando em fila, no 
decurso da evacuação com as unidades métricas correspondentes às já referidas acima. 

Capacidade de evacuação de um conjunto de saídas – Somatório das larguras úteis das saídas que 
formam o conjunto, medidas em unidades de passagem. 
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13.3. PLANTAS  

� Alçado Principal 
� Planta piso 5 
� Planta piso 4 
� Planta piso 3 
� Planta piso 2 
� Planta piso 1 
� Planta piso 0 
� Planta piso -1 
� Planta piso -2 
� Planta piso -3 
� Planta piso -4 
� Planta alterações arquitectura 
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