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RESUMO 

Ao falar da segurança contra incêndio num edifício será preocupação fundamental a de garantir 

condições consideradas de risco mínimo para os seus utilizadores. 

Nesta perspectiva, este trabalho aborda mais particularmente a verificação das condições de evacuação 

de um edifício. Apesar deste ser um domínio já bastante estudado e analisado, não deixa de ser 

importante e merecedor de um cariz especial devido não só à imprevisibilidade de um incêndio, mas 

também às especificidades de cada edifício.   

Com ele, pretende-se sobretudo analisar a problemática da evacuação ao abrigo da recente 

regulamentação portuguesa de segurança contra incêndio em edifícios, bem como. Proceder à 

avaliação dos tempos de evacuação.  

Sendo o objecto de estudo um edifício de fins múltiplos, dá-se especial atenção à evacuação de 

edifícios recebendo público e aos factores que procuram conduzir a uma evacuação eficaz, tais como 

as saídas bem dimensionadas, adequada sinalização e boa iluminação.  

Realizou-se então o estudo do projecto do empreendimento Burgo, sendo este constituído por dois 

edifícios que acumulam diferentes tipos de utilização. São aplicados o critério das unidades de 

passagem, critério presente no RT-SCIE, para o dimensionamento das saídas de evacuação, e ainda o 

método de Nelson e Maclennam, para previsão dos tempos de evacuação.  

Para além da aplicação dos critérios/métodos de dimensionamento das saídas, são também analisados 

certos aspectos com vista a uma evacuação eficaz, tais como a verificação das distâncias a percorrer 

nos locais e as características das escadas.  

Neste trabalho a crítica não foi posta de parte, na medida em que são feitas sugestões e propostas de 

melhoria sempre que algum aspecto não tiver de acordo com a recente legislação ou com o ponto de 

vista do próprio autor.      

 

PALAVRAS-CHAVE: incêndio, segurança, evacuação, sinalização, iluminação, dimensionamento, 

tempo de evacuação. 
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ABSTRACT  

When talking about fire safety in a building it will be a key concern of the conditions considered to 

ensure minimum risk to users. 

Accordingly, this work addresses in particular the verification of the evacuation conditions of a 

building. Although this is an area already well studied and analyzed, it is important and worthy of a 

special attention not only due to the unpredictability of fire, but also to the specificities of each 

building.  

It is our aim to examine particularly the question of evacuation under the recent Portuguese legislation 

of security against fire in buildings, and assessing the time of evacuation. 

As the object of study is a multi-purpose building, it is given particular attention to the evacuation of 

buildings receiving public and the factors that lead to seeking an effective evacuation, such as leaving 

well designed exits, appropriate signage and good lighting. 

Then a draft of the study Venture Burgo project, which is composed of two buildings that add different 

types of use. It is applied the criterion of the units of passage from the RT-SCIE norms to the 

dimensioning of evacuation exits,  and the method of Nelson and Maclennam to predict the time of 

evacuation.  

In addition to the criteria/methods that are discussed, the exit dimensioning, there are also certain 

aspects to an effective evacuation, such as the verification of the distances to go and the characteristics 

of the stairs. 

In this work the criticism was not put apart, as they are made suggestions and proposals for 

improvement where any aspect is not in accordance with recent legislation or with the views of the 

author. 

 

KEYWORDS: fire, safety, evacuation, signaling, lighting, dimensioning, time of evacuation. 
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1 
INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. OBJECTIVOS DO TRABALHO 

Este trabalho surge no domínio da Segurança contra Incêndios. Os incêndios são uma das maiores 

ameaças que podem afectar os edifícios, sendo por isso mesmo um dos riscos mais temidos pelas 

pessoas e pelas autoridades responsáveis pela segurança dos mesmos. Os seus efeitos, como é 

amplamente conhecido, podem ter consequências bastante graves, quer a nível material, quer acima de 

tudo a nível pessoal. Assim, neste contexto, o estudo sobre a evacuação dos ocupantes em segurança é 

de vital importância.  

Deste modo, este trabalho teve o propósito de demonstrar a actual situação no que concerne à 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios e, mais propriamente, abordar a problemática da evacuação 

de edifícios. Tendo como caso de estudo o Empreendimento Burgo, prentende-se sobretudo atentar 

não só na importância da sinalização e iluminação numa evacuação, mas também, verificar se a 

aplicação das condições gerais de evacuação exigidas pelo actual Regime Jurídico de Segurança é 

cumprida, tendo em conta que o projecto desta especialidade assentou na antiga legislação sobre a 

matéria existente em Portugal.  

Achou-se também pertinente a previsão do tempo de evacuação, sendo que, para tal se utilizou o 

método de Nelson e Maclennam, como termo comparativo ao critério de dimensionamento enunciado 

no regulamento actualmente em vigor, por forma a verificar a suficiência deste a uma evacuação dita 

eficaz, tendo em conta a imprevisibilidade da mesma. 

 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este documento encontra-se dividido em sete capítulos. Enumera-se e resume-se de seguida cada um 

destes capítulos. 

No primeiro capítulo são definidos as razões pelas quais se achou relevante a realização de um 

trabalho sobre este tema. Com esse propósito tentou-se, com recurso a casos e estatísticas quer a nível 

nacional, quer internacional, demonstrar a importância da segurança contra incêndios e, sobretudo 

sensibilizar as pessoas para esta problemática. No presente capítulo são também postos os 

fundamentos do fogo, por forma a dar uma noção sobre este fenómeno. Por fim é feita referência à 

entrada em vigor da nova legislação de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, descrevendo a sua 

estrutura geral e destacando as principais alterações desta face à antiga. 
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O segundo capítulo fala do comportamento humano face a um incêndio num edifício e recorre a 

estudos feitos. São dadas noções gerais sobre o movimento de pessoas e refere-se alguns dos cuidados 

a ter em projecto por forma a obter uma evacuação não só segura mas também eficaz.  

O terceiro capítulo diz respeito às temáticas da sinalização e da iluminação como factores 

preponderantes na eficácia de uma evacuação. Focam-se os principais aspectos e características a que 

as mesmas deverão obdecer, por forma a cumprir o Regulamento Técnico.  

No quarto capítulo apresenta-se o critério das unidades de passagem e o método de Nelson e 

Maclennam, ambos critérios de dimensionamento, sendo que o primeiro é o referido no Regulamento 

Técnico de SCIE. 

O quinto capítulo é dedicado à apresentação do edifício que serve de caso de estudo ao longo do 

trabalho. São mostradas algumas fotos, cortes e alçados, com o objectivo de informar o leitor acerca 

da arquitectura e da engenharia presentes no empreendimento. 

A análise da eficácia da evacuação é feita no sexto capítulo, recorrendo para tal, quer à nova legislação 

de SCIE, fazendo evidência dos artigos necessários para uma análise das condições de evacuação, quer 

ao método de Nelson e Macleannam com vista à obtenção dos tempos de evacuação. 

No capítulo 7 são retiradas as principais ilações resultantes do trabalho efectuado e tecidos alguns 

comentários a seu propósito. 

 

1.3. SINISTRALIDADE DOS INCÊNDIOS 

1.3.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

O conhecimento pelo homem do efeito devastador do fogo quando se torna incontrolável e degenera 

em incêndio existe praticamente desde a sua descoberta. 

Com o decorrer dos tempos, o aparecimento de novas tecnologias no domínio da construção veio 

tornar possível a existência de edifícios cada vez mais complexos e com dimensões cada vez maiores. 

Nestes edifícios podem albergar-se muitas centenas de pessoas e, não raras vezes, mesmo milhares, 

colocando complicados problemas de segurança contra incêndio.  

Consequentemente, o aparecimento de novos materiais trouxe consigo um aumento da carga de 

incêndio bem como, nalguns casos, o inconveniente de a sua combustão se dar com libertação de gases 

altamente tóxicos e elevadas quantidades de fumos que podem ocasionar efeitos extremamente 

nefastos para os ocupantes que eventualmente possam estar expostos a esses produtos.  

São inúmeros os exemplos de incêndios com efeitos trágicos ao nível de perdas humanas e 

extremamente gravosos sob o ponto de vista económico. 

Através do quadro 1.1 podem-se constatar alguns exemplos de grandes incêndios urbanos ocorridos 

em toda a história. 

Quadro 1.1 – Incêndios gravosos [1],[2],[3],[4]. 

Ano Localização Consequências 

64 D.C. Grande incêndio de Roma (reinado de Nero) [1] - 

1212 
Reino Unido, Londres: Incêndio na área da London 

Bridge [2] 
Cerca de 3000 mortos 
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Quadro 1.1 – Incêndios gravosos (continuação). 

Ano Localização Consequências 

1571 Rússia, Moscovo Cerca de 200.000 mortos 

1788 Estados Unidos da América, Nova Orleães 
Mais de 200 habitações 

destruídas  

1835 Estados Unidos da América, Nova Iorque  530 habitações destruídas 

1871 Estados Unidos da América, Chicago:  
17450 habitações 

destruídas e 250 mortos 

1871 Estados Unidos da América, Wisconsin 1200 mortos 

1872 Estados Unidos da América, Boston 800 edifícios destruídos  

1938 França, Marselha 73 

1977 Beverly Hills Super Club, Southgate, E.U.A 161 

1988   Portugal, Lisboa: Grande incêndio do Chiado - 

 

1.3.2. GRANDES INCÊNDIOS URBANOS NOS E.U.A. 

Antes que ocorressem incêndios com grande perda de vidas nos Estados Unidos da América (EUA), a 

segurança contra incêndio, ou suas técnicas, eram difundidas com ênfase na protecção ao património 

[5].  

O primeiro Handbook, publicado por Everet U. Crosby, em 1896, antecessor do actual Fire Protecion 

Handbook, e ainda não editado pela NFPA, teve como objectivo facilitar o trabalho dos inspectores 

das companhias de seguros em sua prática diária. Das 183 páginas do primeiro Handbook, 37 

dedicavam-se a chuveiros automáticos e 49 a provimento de água. O foco nesses assuntos devia-se ao 

facto de os membros e originais organizadores da NFPA serem oriundos de companhias de seguro [5]. 

O marco divisório na Segurança Contra Incêndio acontece após ocorrerem quatro grandes incêndios 

com vítimas, que são: 

 Teatro Iroquois, em Chicago - Ocorrido em 30 de Dezembro de 1903, aproximadamente 

um mês após a abertura do Teatro, e 32 anos após o incêndio que devastou a cidade. O 

Teatro Iroquois era tido como supostamente seguro contra incêndios. Com 

aproximadamente 1600 pessoas na plateia, o fogo vitimou 600 delas [5]. 

 Casa de Ópera Rhoads - Situada em Boyertown, Pensilvânia, essa Casa de Ópera 

incendiou-se em 13 de Janeiro de 1908, com a queda de uma lâmpada de querosene. 

Situava-se num segundo pavimento e as saídas estavam fora de padrão ou obstruídas. A 

estreita saída existente não foi suficiente e 170 pessoas perderam a vida [5].  

 Escola elementar Collinwood em Lake View - A maior tragédia ocorrida em ambiente 

escolar nos EUA se desenrolou em 4 de Março de 1908, vitimando 172 crianças, 2 

professores e uma pessoa que tentou socorrer as vítimas. Devastador, esse incêndio 

reforçou a consciência americana sobre a necessidade de melhoria dos códigos, normas e 

dos exercícios de evacuação e de combate ao fogo [5]. 
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Fig.1.1 – Escola Collinwood em Lake View. 

 

 Triangle Shirtwaist Factory - Em 25 de Março de 1911, em Nova York, ocorreu o 

incêndio que fechou a sequência trágica, dando início ao processo de mudança: 

incendiou-se a Triangle Shirtwaist Factory. Essa indústria de vestuário, situada num 

prédio elevado, o edifício Asch, ao incendiar-se causou a morte de 146 pessoas, em 

sua maioria jovens mulheres imigrantes, com menos de 18 anos de idade. Muitas 

delas projectaram-se pelas janelas, outras morreram nas escadas e corredores. Vinte 

e cinco minutos após o início do incêndio, os bombeiros de Nova York 

consideraram-no fora de controlo e depois de dez minutos ele atingia toda a 

edificação. Os bombeiros somente atingiram o topo da edificação uma hora e 

cinquenta minutos após o início do incêndio[5].  

 

Fig.1.2 – Edifício Triangle Shirtwaist Factory. 

 

Quatro edições do ―Manual de Protecção Contra Incêndios‖ (Handbook Fire Protecion) tinham sido 

publicadas, com evoluções técnicas, até que surge aquele considerado marco divisório: a quinta 

edição, de 1914. A importância dessa edição decorre dos incêndios anteriormente citados, em especial 

do então recente incêndio com vítimas da Triangle Shirtwaist Company, que ampliou a missão da 

NFPA para a protecção de ―vidas‖ e não somente de propriedades [5]. 

Interessante será também analisar a próxima figura, que evidencia as principais causas que deram 

origem a incêndios em habitações nos E.U.A. entre 1987 e 1996, segundo dados da NFPA. 
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Fig.1.3 – Causas dos Incêndios e explosões em habitações EUA, 1987 – 1996 [6]. 

 

1.3.3. ESTATÍSTICAS DE INCÊNDIOS NO CONTINENTE EUROPEU 

Pode-se observar na tabela em baixo o número de mortes registadas no ano de 2001 nalguns países 

europeus segundo dados retirados do CTIF - Comité Technique International de prevention et 

d’exctition du Feu. Importa realçar que estes dados, por terem sido fornecidos por cada país, podem 

ter sido recolhidos de forma diferente. 

Quadro 1.2 – Número de mortes por milhão de habitantes [7]. 

Percentagem de Mortalidade em Incêndios 

Urbanos e Industriais no ano de 2001 em alguns países Europeus 

Pais Nº de mortes por milhão de habitantes 

Portugal 6.2 

Sweden 15.4 

Netherlands 3.8 

UK 10.8 

Norway 14.4 

Italy 1.9 

Finland 14.8 

Greece 6.1 

Germany 7.3 

Denmark 13.7 

Áustria  6.5 

 

1.3.3.1. Estatísticas Referentes a Portugal Continental 

As estatísticas que seguidamente se apresentam foram fornecidas pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil. Pelo Quadro 1.3 é possível a análise do número de vítimas face ao número de 

28%

15%

12%
7%

6%

6%

5%

5%

16%

Equipamentos de cozinha

Provocado ou suspeito

Relacionado com fumadores

Relacionado com outros equipamentos

Equipamentos de aquecimento

Brincadeira de crianças

Ferramentas diversas e ar condicionado

Instalações eléctricas

Causas Desconhecidas
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acidentes de diversos tipos de acidentes ocorridos entre os anos de 2002 a 2005, excluindo o ano de 

2004 do qual não foram disponibilizados dados.  

Quadro 1.3 – Número de acidentes e vítimas por eles causados [8]. 

Efeito Ano 
Acidente 

Rodoviário Trabalho Incêndio 

Quantidade 

2002 54478 21900 55678 

2003 52161 21520 49011 

2004 (*) (*) (*) 

2005 54107 21566 64560 

Feridos 

2002 61469 20344 1174 

2003 58781 19639 1151 

2004 (*) (*) (*) 

2005 50474 19774 1885 

Mortos 

2002 851 166 31 

2003 859 124 49 

2004 (*) (*) (*) 

2005 786 157 60 

 

Importa realçar que a parcela mais importante dos incêndios em Portugal diz respeito a incêndios 

rurais, nos quais estão incluídos os florestais, agrícolas e matas.  

De notar que o número de feridos e as vítimas mortais resultantes dos incêndios rurais, 

comparativamente com os mesmos mas resultantes de incêndios urbanos/industriais, é muito menor. 

Quadro 1.4 – Número de incêndios e vítimas consoante o tipo de incêndio. 

Efeito Ano 
Tipo de Incêndio 

Florestal Agrícola Mata Urbano Industrial Transportes Outros ∑ 

Quant. 

2002 8680 7749 21817 7653 1514 3010 5255 55678 

2003 7016 7083 15591 7798 1445 3.162 6916 49011 

2004 6691 7072 16992 8332 1387 2968 7294 50736 

2005 11982 6954 24533 8635 1405 2973 8078 64560 

Feridos 

2002 210 55 208 537 81 67 16 1174 

2003 250 55 112 548 97 69 20 1151 

2004 170 41 179 678 88 70 21 1247 

2005 168 36 196 734 76 65 15 11290 
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Quadro 1.4 – Numero de incêndios e vítimas consoante o tipo de incêndio (continuação). 

Efeitos Ano 
Tipo de Incêndio 

Florestal Agrícola Mata Urbano Industrial Transportes Outros ∑ 

Mortos 

2003 4 1 9 30 4 1 0 49 

2004 2 2 0 46 2 1 0 53 

2005 4 1 15 54 1 1 0 76 

 

1.3.4. CONSEQUÊNCIAS DOS INCÊNDIOS 

Lei de Murphy - ―Se algum procedimento errado ou ocorrência negativa puder acontecer, acontece e 

será da pior maneira, no momento menos oportuno e de modo a causar o maior número de danos!‖. 

Um Incêndio é uma ocorrência de fogo não controlado, que pode ser extremamente perigosa para os 

seres vivos e as estruturas. A exposição a um incêndio pode produzir a morte, geralmente pela 

inalação dos gases ou pelas queimaduras. 

 Vítimas (mortos e feridos); 

 Prejuízos materiais; 

 Danos ambientais; 

 Danos de natureza social. 

Constata-se, de exemplos anteriores, que as consequências de um incêndio podem ser dramáticas. 

A dimensão que os incêndios tomam pode estar associada às medidas de segurança contra incêndio 

consideradas e/ou a uma deficiente manutenção dos sistemas existentes no edifício. É assim de vital 

importância aplicar correctamente medidas de segurança, quer de prevenção, quer de intervenção. 

A segurança contra incêndio tem como objectivo prioritário a garantia da protecção de pessoas e, 

acessoriamente, bens materiais e o ambiente.  

Quando se fala da segurança contra incêndio nos edifícios, a preocupação fundamental será sempre a 

de garantir condições consideradas de risco mínimo aceitável para os utilizadores desses edifícios e, 

posteriormente, condições de segurança do próprio edifícios e dos bens que ele encerra.  

 

1.4 FUNDAMENTOS DE FOGO E INCÊNDIO 

Um incêndio mais não é do que uma combustão não controlada no tempo e no espaço, pelo que 

importa conhecer alguns aspectos fundamentais relacionados com este fenómeno. 

Começa-se por referir diversos conceitos existentes em alguma normalização portuguesa relacionada 

com esta matéria, fazendo-se de seguida a apresentação dos principais aspectos ligados à combustão. 

 

1.4.1. O FOGO 

Apesar de não existir uma definição única como se pode comprovar pelas normas dos vários países 

[5]: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimadura
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 Brasil – nbr 1360:o fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e 

luz; 

 Estados Unidos da América – (NFPA): fogo é a oxidação rápida auto-sustentada 

acompanhada de evolução rápida da intensidade de calor e de luz; 

 Internacional – ISO 8421-1 - fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão 

de calor acompanhado de fumo, chama ou ambos. 

É correcto dizer que o fogo é uma reacção química exotérmica, ou seja, que liberta calor, entre uma 

substância combustível e um comburente.  

Inicialmente foi criada a teoria conhecida como Triângulo do Fogo, que explicava os meios de 

extinção do fogo pela retirada do combustível, do comburente ou do calor. Assim, a interpretação da 

figura geométrica plana em baixo ilustrada é: os três elementos que compõem cada lado do triângulo - 

combustível, comburente calor - devem coexistir ligados para que o fogo se mantenha.[5] 

 

Fig.1.4- Triângulo do fogo. 

 

Com a descoberta do agente extintor ―halon‖, foi necessário mudar a teoria, a qual actualmente é 

conhecida como Tetraedro do Fogo. A interpretação desta figura geométrica espacial é: cada uma das 

quatro faces representa um elemento do fogo - combustível, comburente, calor e reacção em cadeia - e 

devem coexistir ligados para que o fogo se mantenha.[5] 

 

Fig.1.5- Tetraedro do fogo. 

 

Um dos factores indispensáveis do fogo é a energia de activação do mesmo, ou seja, calor. 
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À medida que se fornece calor a qualquer material combustível a sua temperatura vai aumentando, 

podendo atingir vários níveis distintos, níveis estes que, como é lógico, são variáveis de substância 

para substância [8]:  

 Temperatura de inflamação, temperatura mínima à qual uma substância é capaz de 

desprender vapores combustíveis, em quantidade suficiente para formar com o ar uma 

mistura que, em contacto com uma fonte de calor se incendeie. A esta temperatura, as 

chamas apagam-se quando se retira a fonte de calor. (Exemplos: madeira 245º C; gasóleo 

91º C; gasolina -40º C);  

 Temperatura de combustão, temperatura mínima à qual dada substância é capaz de 

emanar vapores em quantidade suficiente para formar com o ar uma mistura que arda em 

contacto com a fonte de calor. A esta temperatura a substância continua a arder mesmo 

após se retirar a fonte de calor. (Exemplos: madeira 270º C; gasóleo 104º C; gasolina -20º 

C); 

 Temperatura de (auto) ignição, temperatura mínima à qual os vapores desprendidos por 

uma substância entram em combustão espontânea, independentemente de qualquer fonte 

directa de calor. (Exemplos: madeira 290º C; gasóleo 330º C; gasolina 227º C) . 

Uma reacção de combustão só pode ser mantida se a mistura de oxidante e combustível obedecer a 

determinadas condições.  

A existência de uma relação entre a temperatura atingida numa dada mistura de oxidante e 

combustível e a capacidade de a combustão se auto-sustentar está ligada à diluição do 

oxidante/combustível na mistura. 

Para uma dada mistura de combustível gasoso com um comburente, define-se o limite de 

inflamabilidade como sendo o valor da concentração do combustível na mistura que tem capacidade 

de a tornar auto-sustentável após a retirada da fonte de ignição. 

Existe um limite inferior e um limite superior de inflamabilidade pelo que, para uma dada mistura, a 

combustão só será possível se a concentração do combustível na mistura em causa se situar entre os 

limites anteriormente referidos. 

 

Fig.1.6 – Intervalo de inflamabilidade. 
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De acordo com o esquema acima, para que haja combustão é necessário não só que existam em 

presença combustível e comburente, mas também que as proporções da sua mistura sejam adequadas 

ou seja, estejam compreendidas entre LII e LSI. 

No quadro 1.5 são apresentados valores dos limites de inflamabilidade, em percentagem de volume, 

para algumas substâncias. 

Quadro 1.5 – Limites superior e inferior de inflamabilidade de algumas substâncias [8]. 

Substância 
Limites de Inflamabilidade (% relativamente ao volume da mistura) 

Inferior Superior 

Metano 5,3 15,0 

Etano 3,0 12,5 

Propano 2,2 9,5 

Butano 1,9 8,5 

Etileno 3,1 32 

Propileno 2,4 10,3 

Acetileno 2,5 80,0 

Benzeno 1,4 7,1 

Hidrogénio 4,0 75,0 

 

Os mecanismos de desenvolvimento e propagação de um incêndio estão intimamente ligados aos 

processos de transferência de calor que se produzem de três formas distintas [8]: 

 Condução – É o principal modo de transmissão de calor nos sólidos e nos fluidos em 

repouso, caracterizando-se por uma transferência de energia através de um meio material, 

processando-se a propagação do calor por contacto ou por aquecimento, das partes 

quentes para as partes frias, sem que haja um transporte de matéria, sendo o processo 

regido pela lei de Fourier; 

 Convecção – Este processo de transmissão de calor, extremamente importante na 

propagação de incêndios, ocorre quando partes de um sistema estão em movimento e 

transportam com elas o calor que receberam, seja por contacto com partes fixas mais 

quentes, seja ainda no seu próprio seio, devido a uma dissipação interna (reacção 

química); 

 Radiação – Neste processo, o calor à superfície de um corpo é transformado em radiação, 

segundo as leis da termodinâmica, que se propaga no vazio. Esta radiação, análoga à da 

luz visível mas de comprimento de onda superior, no domínio dos infravermelhos, 

quando atinge a superfície de um outro meio é em parte reflectida, em parte transmitida e, 

finalmente, em parte absorvida, degradando-se em calor. O resultado equivale a uma 

transferência de calor de um corpo para outro, mas que se propaga através de uma 

radiação electromagnética. A radiação tem um papel muito significativo na propagação 

do incêndio, com a troca de energia entre as superfícies envolvidas e a emissão e 

absorção por gases e fuligem, podendo em determinadas situações ser o principal 
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responsável por essa propagação, como acontece na propagação de calor devido a chamas 

com dimensão característica superior a 0,20m. 

 

Fig.1.7 – Processos de transferência de calor. 

 

O Fogo pode propagar-se, para além das 3 formas atrás expostas, através de uma quarta que 

corresponde a partículas inflamadas que se desprendem do corpo em combustão e são projectadas à 

distância, atingindo outros corpos. Este processo é conhecido por Projecção. 

 

1.4.2. PRODUTOS RESULTANTES DA COMBUSTÃO 

Durante a combustão de uma substância verificam-se diversas manifestações, das quais se destacam as 

seguintes: 

 Libertação de calor; 

 Aparecimento de chama; 

 Libertação de gases; 

 Produção de óxidos; 

 Produção de fumos; 

 Produção de cinzas. 

A libertação de gases merece especial destaque devido à toxicidade dos mesmos. Entre eles, os 

principais são [8]: 

 Monóxido de carbono (CO) – é um gás praticamente inodoro, o que o torna ainda mais 

perigoso, e ligeiramente menos denso que o ar; 

 Dióxido de carbono (CO2) – é um gás inodoro e incolor, tornando-se tóxico para 

concentrações relativamente elevadas e até mortal, devido a provocar a paralisia do 

sistema respiratório; 

 Ácido clorídrico (HCL) – resulta essencialmente da combustão dos diversos PVC, que 

libertam HCL devido à presença do cloro que entra na sua composição; 

 Ácido cianídrico (HCN) – ocorre quando se dá a combustão de materiais que tenham na 

sua composição azoto, tais como poliuretanos e espumas com base neste cuja utilização 

na indústria da construção é frequente; 

 Dióxido de enxofre (SO2) – A presença deste gás pode representar perigo para as 

pessoas, quando atinge concentrações da ordem dos 400 a 500 ppm, para exposições da 

ordem dos 30 minutos a uma hora; 

 Amoníaco (NH3) – é um gás tóxico que pode ser detectado pelo odor e que resulta da 

combustão de materiais em que o azoto entra na sua composição como, por exemplo, a lã. 

A exposição durante uma hora a uma concentração da ordem dos 1700 ppm representa 

um perigo mortal. 
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Seguidamente é apresentado um quadro resumo dos efeitos fisiológicos de alguns destes gases no ser 

humano: 

Quadro 1.6 – Efeitos fisiológicos de alguns gases tóxicos. 

Gás 
Perigoso dentro de 

meia a uma hora 
Mortal em meia hora Imediatamente mortal 

Dióxido de enxofre 

(SO2) 
150 400 500 / 600 

Amoníaco (NH3) 500 2 200 2 500 / 5 00 

Dióxido de carbono 

(CO2)  
3 500 / 4 000 --- 6 000 / 7 000 

Monóxido de carbono 

(CO) 
1 500 / 2 000 4 000 10 000 

 

1.4.3. MÉTODOS DE EXTINÇÃO 

A extinção da combustão corresponde sempre à eliminação (ou minimização) de, pelo menos, um dos 

elementos do tetraedro do fogo. Contudo, na extinção de um incêndio, muitas vezes tenta-se eliminar 

mais de que um dos elementos do tetraedro, com o objectivo de extinguir a combustão o mais 

rapidamente possível.  

Basicamente, existem três formas distintas de extinguir um incêndio:  

 Carência ou dispersão do combustível (remoção do combustível), sendo que em 

combustíveis sólidos é possível tentar diminuir a quantidade do mesmo, reduzindo, desta 

forma, as dimensões do incêndio. Numa conduta de líquidos ou gases, um incêndio pode 

ser facilmente dominado se for possível cortar o acesso do combustível ao local da 

combustão através, por exemplo, da manobra de válvulas colocadas em locais estudados;  

 Limitação do comburente: a limitação do comburente é um método que impede o acesso 

do comburente à superfície do combustível, a qual pode assumir dois aspectos: asfixia, 

que ocorre quando a limitação do comburente resulta do consumo, na combustão, em 

condições que não garantem a renovação do ar; e abafamento, que ocorre quando a 

limitação do comburente resulta de uma acção, exterior à própria combustão, impedindo a 

renovação do ar;  

 Arrefecimento, método este que consiste em eliminar a energia libertada na forma de 

calor, provocando-se desta forma um abaixamento da temperatura no sistema, diminuindo 

a energia de activação. Normalmente é utilizada água, mas devemos sempre ter em 

atenção o tipo de matéria que esta arder;  

 Inibição ou quebra da reacção em cadeia, sendo que certos agentes extintores, quando 

lançados sobre o fogo, sofrem ação do calor, reagindo sobre a área das chamas, 

interrompendo assim a ―reação em cadeia‖ (extinção química). Isso ocorre porque o 

oxigênio comburente deixa de reagir com os gases combustíveis. Essa reação só ocorre 

quando há chamas visíveis. 
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1.4.4. CLASSES DE FOGOS 

Os materiais combustíveis, quando ardem, não dão origem a fogos com  as mesmas características. 

Dependendo da natureza do material combustível a NP EN 2-1993 considera quatro classes distintas 

de fogos, designados pelas letras A, B, C e D. 

Os fogos da classe A são os que resultam da combustão de materiais sólidos, geralmente de natureza 

orgânica, como, por exemplo, madeira, carvão, papel, matéria têxtil, etc., a qual se dá normalmente 

com a formação de brasas, enquanto que os fogos da classe B resultam da combustão de líquidos ou de 

sólidos liquidificáveis como, por exemplo, éteres, álcoois, vernizes, gasolinas, gasóleos, ceras, 

pomadas, pez, etc. 

Os fogos da classe C são os que resultam da combustão de gases, como, por exemplo, metano, 

propano, etano, butano, acetileno, etc. 

Finalmente os fogos da classe D resultam da combustão de metais, como, por exemplo, sódio, 

potássio, magnésio, urânio, zircónio e alguns tipos de plásticos. 

 

Fig 1.8 – Classes de fogos. 

 

1.4.5. REACÇÃO AO FOGO DOS MATERIAIS  

O comportamento face ao fogo dos materiais de construção, considerado em termos do seu contributo 

para a origem e desenvolvimento de um incêndio, caracteriza-se por um indicador, denominado 

reacção ao fogo, através de ensaios normalizados. 

Até agora esta classificação era feita segundo a especificação LNEC, E 365 – 1990, em que a 

qualificação dos materiais, do ponto de vista da sua reacção ao fogo, compreendia 5 classes [9,10]: 

 M0 - Materiais não combustíveis 

 M1 - Materiais não inflamáveis 

 M2 - Materiais dificilmente inflamáveis 

 M3 - Materiais moderadamente inflamáveis 

 M4 - Materiais facilmente inflamáveis 

É de notar que nesta classificação não entram os materiais muito inflamáveis. 
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Fig.1.9- Reacção ao fogo dos materiais. 

 

Recentemente, foi aproveitado este amplo movimento reformador, traduzido no novo regime jurídico, 

para adoptar o conteúdo das Decisões da Comissão das Comunidades Europeias n.os 2000/147/CE e 

2003/632/CE, relativas à classificação da reacção ao fogo de produtos de construção. 

A classificação de desempenho de reacção ao fogo para produtos de construção é a constante dos 

quadros 1.6, 1.7 e 1.8 e atende aos seguintes factores, dependendo do produto em questão[11]: 

 ΔT — aumento de temperatura [°C]; 

 Δm — perda de massa [%]; 

 tf — tempo de presença da chama «duração das chamas persistentes» [s]; 

 PCS — poder calorífico superior [MJ kg-1, MJ kg-2 ou MJ m-2, consoante os casos]; 

 FIGRA — taxa de propagação do fogo [W s-1]; 

 THR600s — calor total libertado em 600 s [MJ]; 

 LFS — propagação lateral das chamas «comparado com o bordo da amostra» [m]; 

 SMOGRA — taxa de propagação do fumo [m2 s-2]; 

 TSP600s — produção total de fumo em 600 s [m2]; 

 Fs — propagação das chamas [mm]; 

 Libertação de gotículas ou partículas incandescentes; 

 Fluxo crítico — fluxo radiante correspondente à extensão máxima da chama «só para 

pavimentos». 

Quadro 1.7 – Classes de reacção ao fogo para produtos de construção,excluindo pavimentos[11]. 

Classe Factores de classificação Classificação complementar 

A1 ∆T,  ∆m, tf e PCS - 

A2 
∆T,  ∆m, tf, PCS, 

FIGRA,LFS e THR600s 

Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas 

incandescentes «d0, d1 ou d2» 
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Quadro 1.7 – Classes de reacção ao fogo para produtos de construção,excluindo pavimentos (continuação) [11]. 

Classe 
Factores de 

classificação 
Classificação complementar 

B 
FIGRA, LFS, THR600s e 

Fs 

Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas 

incandescentes «d0, d1 ou d2» 

C 
FIGRA, LFS, THR600s e 

Fs 

Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas 

incandescentes «d0, d1 ou d2» 

D FIGRA e Fs 
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas 

incandescentes «d0, d1 ou d2»  

E Fs 
Gotículas ou partículas incandescentes «aprovação ou 

reprovação» 

F 
Desempenho não 

determinado 
- 

 

Quadro 1.8 – Classes de reacção ao fogo para produtos de construção de pavimentos, incluindo os seus 

revestimentos [11]. 

Classe Factores de classificação Classificação complementar 

A1FL ∆T,  ∆m, tf e PCS - 

A2FL ∆T,  ∆m, tf, PCS e fluxo crítico. Produção de fumo «s1 ou s2» 

BFL Fluxo crítico e Fs Produção de fumo «s1 ou s2». 

CFL Fluxo crítico e Fs Produção de fumo «s1 ou s2». 

DFL Fluxo crítico e Fs Produção de fumo «s1 ou s2». 

EFL Fs - 

FFL Desempenho não determinado - 

 

Quadro 1.9 – Classes de reacção ao fogo de produtos lineares para isolamento térmico de condutas [11]. 

Classe Factores de classificação Classificação complementar 

A1L ∆T,  ∆m, tf e PCS - 

A2L 
∆T,  ∆m, tf, PCS, 

FIGRA,LFS e THR600s 

Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas 

incandescentes «d0, d1 ou d2». 

BL FIGRA, LFS, THR600s e Fs 
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas 

incandescentes «d0, d1 ou d2». 

CL FIGRA, LFS, THR600s e Fs 
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas 

incandescentes «d0, d1 ou d2». 

DL FIGRA, THR600 s e Fs 
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas 

incandescentes «d0, d1 ou d2». 
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Quadro 1.9 – Classes de reacção ao fogo de produtos lineares para isolamento térmico de condutas 

(continuação) [11] 

Classe Factores de classificação Classificação complementar 

EL Fs 
Gotículas ou partículas incandescentes «aprovação ou 

reprovação» 

FL  
Desempenho não 

determinado 
- 

 

As equivalências entre as especificações do LNEC e as do sistema europeu são as constantes dos 

quadros seguintes: 

Quadro 1.10 – Reacção ao fogo de produtos de construção, com excepção de revestimentos de piso [11].  

Classificação de acordo com as 

especificações LNEC 

Classificação segundo o sistema europeu 

Classes 

Classificação complementar 

Produção de 

fumo 

Queda de 

gotas/partículasinflamadas 

M0 
A1 

A2 

— 

S1  

— 

d0 

M1 
A2 

B 

Não exigível 

Não exigível 

d0 

d0 

M2 

A2 

B 
Não exigível d1 

C Não exigível 
d0 

d1 

M3 D Não exigível 
d0 

d1 

M4 

A2 

B 

C 

D 

Não exigível d2 

E — 
Ausência de classificação 

d2 

Sem classificação F — — 
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Quadro 1.11 – Reacção ao fogo de produtos de construção destinados a revestimentos de piso [11] 

Classificação de acordo com as 

especificações LNEC 

Classificação segundo o sistema europeu 

Classes 
Classificação complementar 

Produção de fumo 

M0 
A1FL 

A2FL 

— 

s1 

M1 
A2FL 

BFL 

Não exigível 

Não exigível 

M2 C FL Não exigível 

M3 D FL Não exigível 

M4 EFL — 

Sem classificação FFL — 

 

1.4.6. RESISTÊNCIA AO FOGO 

O comportamento dos elementos de construção é caracterizado por um indicador denominado 

resistência ao fogo, que não é mais do que o intervalo de tempo, expresso em minutos, durante o qual 

os provetes dos elementos em causa, sujeitas a um fogo padrão em condições normalizadas, 

desempenham funções semelhantes, do ponto de vista da segurança contra incêndio. 

Até há bem pouco tempo, os produtos de construção eram sujeitos a ensaios realizados nas condições 

indicadas na Especificação LNEC (E 364 – 1990 – Segurança contra Incêndio. Resistência ao Fogo de 

Elementos da Construção. Métodos de Ensaio e Critérios de Classificação [12]), e classificados, em 

termos de resistência ao fogo, da seguinte forma: 

 Elementos que desempenhavam funções de suporte; 

 Elementos que desempenhavam funções de compartimentação; 

 Elementos que desempenhavam funções de suporte e compartimentação. 

As classes de resistência ao fogo atribuídas aos elementos de construção dependiam das funções que 

estes desempenhavam e das exigências a que tinham de satisfazer. No quadro 1.11 é feita uma síntese 

das classes de resistência ao fogo. 

Quadro 1.12- Classes de resistência ao fogo [8]. 

Funções do Elemento 
Exigências 

Estabilidade Estanquidade Isolamento Térmico 

Suporte EF  
 

Compartimentação  
PC 

CF 
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Quadro 1.12- Classes de resistência ao fogo (continuação) [8]. 

Funções do Elemento 
Exigências 

Estabilidade Estanquidade Isolamento Térmico 

Suporte + 

Compartimentação 

PC  

CF 

 

Em função da duração do desempenho dos diversos elementos da construção, será atribuído um dos 

seguintes escalões de tempo indicados no Quadro 1.13. 

Quadro 1.13 – Escalões de tempo [8]. 

Escalões de Tempos (em minutos) Intervalo de Tempo 

0 <15 

15 15 a 29 

30 30 a 44 

45 45 a 59 

60 60 a 89 

90 90 a 119 

120 120 a 179 

180 180 a 239 

240 240 a 359 

360 ≥359 

 

Actualmente, de acordo com o novo regime jurídico em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 2009, 

aproveitou-se para implementar o conteúdo das Decisões da Comissão das Comunidades Europeias 

n.os 2000/367/CE e 2003/629/CE, respeitantes ao sistema de classificação da resistência ao fogo. 

A classificação de desempenho de resistência ao fogo padrão para produtos de construção é a 

constante dos quadros I ao VI do anexo II do decreto-lei 220/2008 de 12 de Novembro, e atende aos 

seguintes parâmetros, dependendo do elemento de construção em questão [11]: 

 R — capacidade de suporte de carga; 

 E — estanquidade a chamas e gases quentes; 

 I — isolamento térmico; 

 W — radiação; 

 M — acção mecânica; 

 C — fecho automático; 

 S — passagem de fumo; 

 P ou PH — continuidade de fornecimento de energia  

 e ou de sinal; 

 G — resistência ao fogo; 
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 K — capacidade de protecção contra o fogo.  

As equivalências entre as especificações do LNEC e as do sistema europeu são as constantes do 

quadro seguinte: 

Quadro 1.14 – Equivalências entre as especificações do LNEC e as do sistema europeu [11]. 

Função do elemento 
Classificação de acordo com 

as especificações LNEC 

Classificação segundo o 

sistema europeu 

Suporte de cargas EF R 

Suporte de cargas e estanquidade a 

chamas e gases quentes 
PC RE 

Suporte de cargas, estanquidade a 

chamas e gases quentes e isolamento 

térmico 

CF REI 

Estanquidade a chamas e gases quentes PC E 

Estanquidade a chamas e gases quentese 

isolamento térmico 
CF EI 

 

1.5. A NOVA LEGISLAÇÃO DE SCIE 

―A legislação sobre segurança contra incêndio em edifícios encontrava-se, até agora, dispersa por um 

número excessivo de diplomas avulsos, dificilmente harmonizáveis entre si e geradores de 

dificuldades na compreensão integrada que reclamam. Esta situação colocava em sério risco não 

apenas a eficácia jurídica das normas contidas em tal legislação, mas também o seu valor 

pedagógico.‖[11] 

―Perante uma pluralidade de textos não raras vezes divergentes, senão mesmo contraditórios nas 

soluções preconizadas para o mesmo tipo de problemas, era particularmente difícil obter, por parte das 

várias entidades responsáveis pela aplicação da lei, uma visão sistematizada e uma interpretação 

uniforme das normas, com evidente prejuízo da autoridade técnica que a estas deve assistir.‖[11] 

 

1.5.1 DECRETO-LEI N.º 220/2008 DE 12 DE NOVEMBRO 

O presente decreto-lei estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, 

abreviadamente designado por SCIE.  

Este decreto-lei, que agora é publicado, engloba as disposições regulamentares de segurança contra 

incêndio aplicáveis a todos os edifícios e recintos, distribuídos por 12 utilizações-tipo, sendo cada uma 

delas, por seu turno, estratificada por quatro categorias de risco de incêndio. 

São considerados não apenas os edifícios de utilização exclusiva, mas também os edifícios de 

ocupação mista. 
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1.5.1.1. Âmbito de aplicação  

De acordo com o artigo nº 3 do decreto-lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro, estão sujeitos ao regime 

de segurança contra incêndios [11]: 

 Os edifícios ou suas fracções autónomas, qualquer que seja a utilização e respectiva 

envolvente; 

 Os edifícios de apoio a postos de abastecimento de combustíveis, tais como 

estabelecimentos de restauração, comerciais e oficinas, regulados pelos Decretos-Leis nº 

267/2002 e 302/2001, de 26 de Novembro e de 23 de Novembro, respectivamente; 

 Os recintos. 

Exceptuam-se: 

 Os estabelecimentos prisionais e os espaços classificados de acesso restrito das 

instalações de forças armadas ou de segurança; 

 Os paióis de munições ou de explosivos e as carreiras de tiro. 

Estão apenas sujeitos ao regime de segurança em matéria de acessibilidade dos meios de socorro e de 

disponibilidade de água para combate a incêndios, aplicando-se nos demais aspectos os respectivos 

regimes específicos: 

 Os estabelecimentos industriais e de armazenamento de substâncias perigosas, abrangidos 

pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho; 

 Os espaços afectos à indústria de pirotecnia e à indústria extractiva; 

 Os estabelecimentos que transformem ou armazenem substâncias e produtos explosivos 

ou radioactivos. 

―Nos edifícios com habitação, exceptuam-se, os espaços interiores de cada habitação, onde apenas se 

aplicam as condições de segurança das instalações técnicas.‖[11] 

―Quando o cumprimento das normas de segurança contra incêndios nos imóveis classificados se revele 

lesivo dos mesmos ou sejam de concretização manifestamente desproporcionada são adoptadas as 

medidas de autoprotecção adequadas, após parecer da Autoridade Nacional de Protecção Civil, 

abreviadamente designada por ANPC.‖[11] 

 

1.5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E RECINTOS 

1.5.2.1. Utilizações-tipo de edifícios e recintos 

No que se refere ao seu uso, os espaços dos edifícios e recintos são agrupados em 12 UT. Portanto, 

cada edifício e cada recinto poderão possuir apenas uma ou várias UT. 

As disposições do RJ-SCIE são estabelecidas para cada utilização-tipo, sendo definidas as condições e 

coexistência entre UT num mesmo edifício (ou recinto). 

Aos edifícios e recintos correspondem as utilizações tipo presentes no quadro1.15. 
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Quadro 1.15 – Caracterização dos edifícios e recintos consoante a sua utilização-tipo [11] 

Caracterização dos edifícios e recintos – Utilizações-tipo 

I.  Habitação 

II.  Parques de estacionamento em edifícios (A>200 m2)  ou em recintos ao ar livre (A>1000 m2) 

III.  Estabelecimentos administrativos, de atendimento ao público e de serviços (excluindo oficinas) 

IV.  
Estabelecimentos escolares (onde se ministrem acções de educação, ensino e formação ou 

exerçam actividades lúdicas ou educativas para crianças e jovens) 

V.  
Estabelecimentos hospitalares, centros de saúde, clínicas, consultórios, lares de idosos e 

similares 

VI.  
Estabelecimentos destinados a espectáculos, reunião pública, culto religioso, exposições 

(excepto UT X), conferências, em edifícios, recintos itinerantes ou ao ar livre 

VII.  Estabelecimentos hoteleiros e de restauração e bebidas (excepto parques de campismo) 

VIII.  Estabelecimentos comerciais e gares de transportes 

IX.  
Recintos destinados a actividades desportivas e de lazer, em edifícios e ao ar livre (ginásios, 

healthclubs, pavilhões desportivos, estádios, campos de jogos, parques de campismo, etc.) 

X.  Museus e galerias de arte 

XI.  Bibliotecas e arquivos 

XII.  Estabelecimentos industriais, oficinas e armazéns 

 

1.5.2.2. Classificação dos Locais de Risco 

Todos os locais dos edifícios e dos recintos, com excepção dos espaços interiores de cada fogo e das 

vias horizontais e verticais de evacuação, são classificados de acordo com a natureza do risco do modo 

que no quadro abaixo se apresenta e em conformidade com o artigo 10º do decreto-lei 220/2008 de 12 

de Novembro: 

Quadro 1.16 – Classificação dos locais de risco [11] 

Local de risco A B C D E F 

Efectivo total ≤100 >100 

ou 

>50 

    

Efectivo - público ≤50     

Efectivo - incapacitados ≤10% ≤10% ≤10% >10% ≤10% ≤10% 

Efectivo – locais de dormida 0 0 0 - >0 0 

Risco agravado de incêndio - - Sim - - - 

Continuidade de actividades socialmente relevantes - - - - - Sim 

 

1.5.2.3. Categorias e Factores de Risco 

De acordo com o artigo 12º do decreto-lei ―As utilizações-tipo dos edifícios e recintos em matéria de 
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risco de incêndio podem ser da 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias, nos termos dos quadros I a X do anexo III; 

e são consideradas respectivamente de risco reduzido, risco moderado, risco elevado e risco muito 

elevado. 

O quadro 1.17  apresenta quais poderão ser os factores de risco a ter em conta para cada utilização-

tipo. 

Quadro 1.17 – Factores de risco das utilizações-tipo [11]. 

Utilização - tipo 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hab Est Adm Escol Hosp Espe Hotel Com Desp Mus Bibl Indu 

Altura x x x x x x x x x x x  

Área bruta  x           

Saída directa ao 

exterior – locais 

D,E 

   x x  x      

Coberto/ar livre  x    x   x   x 

Efectivo total   x x x x x x x x x  

Efectivos locais 

D,E 
   x x  x      

Nº pisos abaixo 

do plano 

referência 

x x    x  x x  x x 

Carga de 

incêndio 
          x  

Densidade de 

carga de 

incêndio 

           x 

 

De acordo com o número 1 do artigo 13º do presente decreto-lei, a categoria de risco de cada uma das 

utilizações-tipo é a mais baixa que satisfaça integralmente os critérios indicados nos quadros 

constantes do anexo III do mesmo decreto e que seguidamente serão apresentados. 

Quadro 1.18 – Classificação da utilização-tipo I quanto à categoria de risco [11]. 

Categoria 
Critérios referentes à utilização-tipo I 

Altura da UT I Número de pisos ocupados pela UT I abaixo do plano de referência 

1.ª ≤ 9 m ≤ 1 

2.ª ≤ 28 m ≤ 3 

3.ª  ≤ 50 m ≤ 5 

4.ª Restantes situações 
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Quadro 1.19 – Classificação da utilização-tipo II quanto à categoria de risco [11]. 

Categoria 

Critérios referentes à utilização-tipo II, quando integrada em edifício 
Ao ar 

livre Altura da 

UT II 

Área bruta ocupada 

pela UT II 

Número de pisos ocupados pela UT II 

abaixo do plano de referência 

1ª 
- Sim 

≤ 9m ≤ 3200m
2
 ≤1 Não 

2ª ≤ 28m ≤ 9600m
2
 ≤3 Não 

3ª ≤ 50m ≤ 32000m
2
 ≤5 Não 

4ª Restantes situações Não 

 

Quadro 1.20 – Classificação da utilização-tipo III quanto à categoria de risco [11]. 

Categoria 
Critérios referentes à utilização-tipo III 

Altura da UT III Efectivo da UT III 

1.ª ≤ 9 m ≤ 100 

2.ª ≤ 28 m ≤ 1 000 

3.ª ≤ 50 m ≤ 5 000 

4.ª Restantes situações 

 

Quadro 1.21 – Classificação da utilização-tipo IV e V quanto à categoria de risco [11]. 

Categoria 

Critérios referentes às utilizações-tipo IV e 

V 

Locais de risco D ou E com saídas 

independentes directas ao exterior no plano 

de referência Altura da 

UT IV ou V 

Efectivo da UT IV ou V 

Efectivo 

Efectivo em 

locais de risco D 

ou E 

1ª ≤ 9m ≤ 100 ≤ 25 Aplicável a todos 

2ª ≤ 9m ≤ 500* ≤ 100 Não aplicável 

3ª ≤ 28m ≤ 1500* ≤ 400 Não aplicável 

4ª Restantes situações Não aplicável 
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Quadro 1.22 – Classificação da utilizações-tipo VI e IX quanto à categoria de risco [11] 

Categoria 

Critérios referentes às utilizações-tipo VI e IX, 

quando integradas em edifício 
Ao ar livre 

Altura da UT 

VI ou IX 

Número de pisos ocupados pela UT VI 

ou IX abaixo do plano de referência 

Efectivo da UT 

VI ou IX 

Efectivo da UT 

VI ou IX 

1ª 
- ≤ 1000 

≤ 9 0 ≤ 100 - 

2ª 
- ≤ 15000 

≤ 28m ≤ 1 ≤ 1000 - 

3ª 
- ≤ 40000 

≤ 28m ≤ 2 ≤ 5000 - 

4ª 
- > 40000 

> 28m >2 > 5000 - 

 

Quadro 1.23 – Classificação da utilização-tipo VII quanto à categoria de risco[11]. 

Categoria 

Critérios referentes à utilização-tipo VII 

Locais de risco E com saídas independentes 

directas ao exterior no plano de referência Altura da 

UT VII 

Efectivo da UT VII 

Efectivo 
Efectivo em 

locais de risco E 

1.ª . ≤ 9 m ≤ 100 ≤ 50 Aplicável a todos 

2.ª ≤ 9 m ≤ 500 ≤ 200 Não aplicável. 

3.ª ≤ 28 m ≤ 1 500 ≤ 800 Não aplicável. 

4.ª Restantes situações Não aplicável 

 

Quadro 1.24 – Classificação da utilização-tipo VIII quanto à categoria de risco [11]. 

Categoria 

Critérios referentes à utilização-tipo VIII 

Altura da UT 

VIII 

Número de pisos ocupados pela UT VIII abaixo do 

plano de referência 

Efectivo da UT 

VIII 

1ª ≤ 9m 0 ≤ 100 

2ª ≤ 9m ≤ 1 ≤ 1000 

3ª ≤ 28m ≤ 2 ≤ 5000 

4ª Restantes situações 
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Quadro 1.25 – Classificação da utilização-tipo X quanto à categoria de risco [11]. 

Categoria 
Critérios referentes à utilização-tipo X 

Altura da UT X Efectivo da UT X 

1.ª ≤ 9 m ≤ 100 

2.ª ≤ 28 m ≤ 500 

3.ª ≤ 28 m ≤ 1 500 

4.ª Restantes situações 

 

Quadro 1.26 – Classificação da utilização-tipo XI quanto à categoria de risco [11]. 

Categoria 

Critérios referentes à utilização-tipo XI 

Altura da 

UT XI 

Número de pisos ocupados pela UT 

XI abaixo do plano de referência 

Efectivo da 

UT XI 

Carga de incêndio 

modificada da UT XI 

1ª ≤ 9 m 0 ≤ 100 ≤ 5 000 MJ/m2 

2ª ≤ 28 m ≤ 1 ≤ 500 ≤ 50 000 MJ/m2 

3ª ≤ 28 m ≤ 2 ≤ 1 500 ≤ 150 000 MJ/m2 

4ª Restantes situações 

 

Quadro 1.27 – Classificação da utilização-tipo XII quanto à categoria de risco [11]. 

Categoria 

Critérios referentes à utilização-tipo XII  

Integrada em edifício Ao ar livre 

Carga de incêndio 

modificada da UT XII 

Número de pisos ocupados pela UT 

XII abaixo do plano de referência 

Carga de incêndio 

modificada da UT XII 

1.ª (*) ≤ 500 MJ/m2 0 (*) ≤ 1 000 MJ/m2 

2.ª (*) ≤ 5 000 MJ/m2 ≤ 1 (*) ≤ 10 000 MJ/m2 

3.ª (*) ≤ 15 000 MJ/m2 ≤ 1 (*) ≤ 30 000 MJ/m2 

4.ª Restantes situações 

 

1.5.3. PORTARIA N.º 1532/2008, DE 29 DE DEZEMBRO  

―O Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, que aprovou o regime jurídico de segurança contra 

incêndio em edifícios (SCIE), determina, no seu artigo 15.º, que sejam regulamentadas por portaria do 

membro do Governo responsável pela área da protecção civil as disposições técnicas gerais e 

específicas de SCIE referentes às condições exteriores comuns, às condições de comportamento ao 

fogo, isolamento e protecção, às condições de evacuação, às condições das instalações técnicas, às 

condições dos equipamentos e sistemas de segurança e às condições de autoprotecção.‖[13] 
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―Estas disposições técnicas são graduadas em função do risco de incêndio dos edifícios e recintos, para 

o efeito classificados em 12 utilizações tipo e 4 categorias de risco, considerando não apenas os 

edifícios e recintos de utilização exclusiva mas também os de ocupação mista.‖[13] 

 

1.5.3.1. Regulamento Técnico de SCIE 

Em conformidade com o artigo 1º da Portaria nº 1532/2008 de 29 de Dezembro ―é aprovado o 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE), anexo à presente portaria e 

que dela faz parte integrante.‖[13] 

O presente RT-SCIE aplica-se em todo o território nacional e a todos os edifícios e recintos, 

conformidade com o regime jurídico de SCIE constante do decreto-lei 220/2008 de 12 de Novembro. 

Este Regulamento Técnico de SCIE é constituído por 8 títulos: 

I. Objecto e definições 

II. Condições exteriores comuns 

III. Condições gerais de comportamento ao fogo, isolamento e protecção 

IV. Condições gerais de evacuação 

V. Condições gerais das instalações técnicas 

VI. Condições gerais dos equipamentos e sistemas de segurança 

VII. Condições gerais de autoprotecção 

VIII. Condições específicas das utilizações-tipo  

e um anexo: 

I. Definições a que se refere o artigo 2.º do Regulamento Técnico de Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios 
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2 
O MOVIMENTO DE PESSOAS E A 

EVACUAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

 

 

2.1. CONCEITO DE EVACUAÇÃO 

A segurança contra incêndio 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. 

Entende-se por evacuação como sendo um movimento disciplinado, atempado e seguro de pessoas 

para uma zona de segurança em caso de incêndio ou outros sinistros. 

 

2.2. COMPORTAMENTO HUMANO 

Não sendo objecto de um estudo sistemático de investigação, o conhecimento existente acerca do 

comportamento das pessoas numa situação de emergência só nas últimas décadas conheceu um 

desenvolvimento apreciável.  

Perante uma situação de emergência o comportamento das pessoas enquadra-se num dos seguintes 

tipos: 

 Comportamento adaptado; 

 Comportamento desadaptado. 

 

2.2.1. COMPORTAMENTOS DESADAPTADOS 

Um comportamento desadaptado pode ser caracterizado pela prática de uma ou várias acções que 

contribuem para dificultar a evacuação do edifício e o próprio combate ao incêndio [8]. 

A probabilidade deste tipo de comportamento ocorrer aumenta se não forem consideradas 

determinadas medidas de segurança contra incêndio, das quais se destacam as seguintes [8]: 

 Concepção correcta dos caminhos de evacuação (visibilidade das saídas, larguras 

suficientes, adequada relação entre largura e altura dos degraus das escadas, existência de 

corrimão nas escadas, etc.); 

 Ausência de passagens estreitas ou estrangulamentos nos caminhos de evacuação; 
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 Existência de sinalização de segurança; 

 Existência de iluminação de emergência; 

 Detecção atempada do incêndio e adequados sistemas de alarme; 

 Existência de lugares de refúgio e sistema de intercomunicação com os ocupantes 

(edifícios muito altos); 

 Sistemas adequados de controlo de fumos.  

 

2.2.2. ESTUDOS SOBRE O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

2.2.2.1 Estudos de Bickman, Edelman e McDaniels [14] 

Os autores destes estudos consideram que as condições do ambiente físico têm uma grande influência 

nas decisões tomadas pelos ocupantes, sendo a escolha das acções prioritárias uma consequência da 

situação, dependendo de factores tais como a gravidade do incêndio, as aptidões das pessoas em 

situação de perigo imediato, a distância a percorrer para accionar um alarme ou atingir uma saída, etc. 

 

2.2.2.2 Estudo de Bryan [14] 

O estudo desenvolvido com base em inquéritos a 584 pessoas envolvidas em incêndios ocorridos em 

335 edifícios, entre Janeiro de 1975 e Abril de 1976, abrange diversos tipos de edifícios conforme se 

pode constatar no quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – Número de incidentes quanto ao tipo de edifícios [14] 

Tipo de edifícios Número de incidentes 
Percentagem 

(%) 

Unifamiliares 199 59,4 

Bifamiliares 14 4,2 

Multifamiliares < 20 fogos 62 18,6 

Multifamiliares > 20 fogos 8 2,4 

Restaurantes 7 2,0 

Hotéis 5 1,5 

Escolas 5 1,5 

Escola/dormitório de colégios 3 0,9 

Escritórios 3 0,9 

Hospitais 2 0,6 

Clubes 2 0,6 

Ordens 2 0,6 

Armazém de alimentos 2 0,6 

Armazém de roupas 2 0,6 

Não específicados 19 5,6 
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No que concerne às acções desenvolvidas pela globalidade dos ocupantes verificou-se que as mais 

frequentes foram as seguintes: 

 Avisar terceiros; 

 Procurar o incêndio; 

 Chamar os bombeiros; 

 Vestirem-se. 

Conforme se pode constatar pelo quadro 2.2, verifica-se que são diferentes as acções mais frequentes 

desenvolvidas pelos homens e pelas mulheres. 

Quadro 2.2 – Acções mais frequentes [14]. 

Homens Mulheres 

Chamar os bombeiros Procurar a origem do fogo 

Deixar o edifício Procurar extintores 

Procurar familiares - 

 

Procurando evidenciar a influência da familiarização com exercício de evacuação e de anteriores 

contactos com alarme de incêndio o autor chegou às seguintes conclusões: 

 Muitos dos ocupantes familiarizados com exercícios de evacuação tiveram como primeira 

acção procurar um extintor; 

 Muitos dos ocupantes com experiência de exercícios de evacuação tiveram como primeira 

acção procurar a família ou deixar a área de incêndio; 

 Muitos dos ocupantes com contacto prévio com alarmes de incêndio tiveram como 

primeira acção a fuga do edifício. 

Neste estudo a comparação das acções dos ocupantes em função da distância ao incêndio mostrou que 

a primeira acção dos que estão situados a menos de 6m do foco de incêndio é a fuga para o exterior, 

enquanto que a primeira acção mais frequente dos que se situam a mais de 6m é não ter qualquer 

reacção. 

As quatro principais razões que motivaram a reentrada de 27,9% dos ocupantes inquiridos no edifício 

prendem-se com os seguintes motivos: 

 Combater o incêndio; 

 Tentar salvar bens pessoais; 

 Observar o incêndio; 

 Avisar terceiros. 

O estudo mostrou ainda que 22,9% dos ocupantes envolvidos no combate ao incêndio, 62,7% eram 

homens e 37,3% mulheres. 

Este inquérito procurou ainda avaliar algumas das consequências do fumo no comportamento das 

pessoas. Assim, nos casos em que o fumo se limitava à área onde o incêndio teve origem e, 

eventualmente, a outras zonas adjacentes a esse local, as acções mais frequentes consistiam em sair 

dessa área de incêndio e tentar posteriormente a sua extinção. Nas situações em que os fumos se 

propagavam a vários pisos a acção mais frequente era a de procurar vestuário. 
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Das pessoas envolvidas neste estudo, 62,7% tiveram de atravessar, durante o percurso que efectuaram, 

espaços envolvidos pelos fumos, verificando-se que 29,2% interromperam em determinado momento 

o seu movimento e voltaram para trás, sendo cerca de 53,3% homens e 46,7% mulheres. A visibilidade 

média quando os ocupantes decidiram inverter a marcha era ligeiramente superior a 3m. 

 

2.2.2.3. Estudo de Zeltzer [14] 

O estudo de Zeltzer teve por base a análise de diversos incêndios, realizando entrevistas com os 

ocupantes que nele estiveram envolvidos e com os bombeiros que participaram nas operações de 

combate e salvamento. 

A partir destas entrevistas, Zeltzer e a sua equipa procuraram explicar a relação entre os ocupantes e o 

espaço, entre esses ocupantes e o tempo, e ainda, entre os ocupantes e a informação. 

A conclusão desta análise aponta para que, seja quais forem as formas de reacção das pessoas e as 

diferenças de comportamento devido às circunstâncias, existem as seguintes fases: 

 Alerta; 

 Procura de informação; 

 Acção. 

Para cada uma destas fases, a informação desempenha um papel fundamental. 

O conhecimento da existência do incêndio pelos ocupantes é devido a diversas manifestações como o 

fumo, o calor, a chama, os estalidos, os gritos, as explosões, a chegada dos bombeiros, etc., que têm 

um significado distinto para os vários intervenientes. 

O estudo refere que, na sequência do alerta, os ocupantes procuram nova informação de modo a 

inteirar-se mais detalhadamente do que se passa. 

A mobilização de um ocupante após a fase de alerta pode ter origem na percepção recebida por 

qualquer um dos sentidos, excepto o gosto, pois os sinais são extremamente diversos, tais como o 

fumo, calor, chama e explosões. 

O significado dos diversos sinais manifestações derivadas do incêndio é diferente para o indivíduo 

consoante são provenientes, ou não, do próprio incêndio. 

Do ponto de vista qualitativo existe uma diferença nítida entre sinais de alerta com origem no exterior 

do edifício e os devido ao incêndio. Enquanto os primeiros têm duplo carácter positivo de marcar uma 

presença humana e um espaço exterior de segurança, já os segundos são considerados inquietantes. 

A primeira resposta ao alerta consiste numa procura de informação para confirmar e situar o perigo, 

avaliar a posição relativamente a esse perigo e, finalmente, orientar a acção, o que pode explicar os 

movimentos na direcção da janela de onde o ocupante pode ter uma visão mais global do sinistro e, 

também, ser visto. 

A exploração do espaço exterior, aquele onde estava, tem por primeiro objectivo permitir uma 

apreciação global da situação. Se na sequência desta acção descobre uma saída livre ou que aparenta 

estar, o ocupante transforma a acção de procura de informação numa acção de fuga, desde que as 

circunstâncias pareçam favoráveis à sua concretização. Se pelo contrário encontra uma zona com 

fumo, a acção de fuga pode transformar-se rapidamente numa acção de recuo. 
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Isto significa que, face à evolução do conhecimento que o ocupante vai tendo ao longo do tempo, a 

estratégia definida inicialmente pode ser rapidamente alterada face à avaliação permanente do cenário 

com que é confrontado. 

É na sequência da segunda fase (procura de informação), que surgem por vezes as acções, ou 

tentativas, de luta contra o incêndio. 

A partir do momento em que a acção de fuga é decidida pelo ocupante, toda a sua actividade passa a 

concentrar-se nesse objectivo e na procura de informação fundamental sobre a segurança relativa dos 

locais que vai ter de percorrer. 

Pode também verificar-se, segundo o autor, que o ocupante face às condições ambientais decide que a 

atitude mais correcta para a sua estratégia ter êxito consiste em permanecer no seu local se este, 

segundo a sua avaliação, é um local seguro. Nesta fase de espera o ocupante tenta preservar o seu 

espaço de vida, isolando-o dos fumos e do calor. Contudo, ao executar estas acções, ele acentua o seu 

isolamento relativamente ao exterior e, consequentemente, aumenta o seu estado de angústia, 

necessitando em determinado momento de conhecer nova informação. Este isolamento, que em parte o 

ocupante também ajudou a criar, conduz a uma impaciência crescente que pode levar a acções que 

agravem as suas condições de segurança. 

Relativamente à existência ou não de pânico, os ocupantes que mais próximo estiverem dele apontam 

a falta de informação e a consequente incapacidade de exercer uma análise objectiva das condições 

existentes como potenciadora desse comportamento. Contudo, para além do factor anteriormente 

referido, também outros como a agressão física exercida pelo meio e as percepções sensoriais são 

aspectos que podem contribuir para o estabelecimento do pânico. 

A passagem de uma acção de fuga para uma situação de pânico pode ser retardada pelas relações 

sociais existentes ou que se estabelecem entre as pessoas envolvidas. A presença de outra pessoa é de 

tal modo importante para esta socialização que a procura de terceiros surge, por vezes, como um 

objectivo concreto. 

Como conclusão refere-se que o comportamento dos ocupantes depende, em larga medida, da sua 

faculdade de percepção e da capacidade de, a partir daí, gerar informação. 

Por outro lado, a existência de condições ambientais desfavoráveis interferem negativamente nas suas 

capacidades normais provocando, nomeadamente: 

 Alterações fisiológicas devido à presença de fumos e calor; 

 Alterações físicas; 

 Alterações mentais. 

O estudo apresenta aspectos de natureza qualitativa bastante interessantes, nomeadamente os que se 

referem aos conceitos de espaço e de informação. Como principal crítica refere-se a ausência de 

tratamento estatístico, facto que talvez se deva à reduzida dimensão da amostra. 

 

2.2.3. A INFLUÊNCIA DO FUMO NO MOVIMENTO DAS PESSOAS [8] 

A decisão de os ocupantes de um edifício sob a acção de um incêndio se movimentarem, ou não, está 

fortemente ligada à capacidade de os mesmos conseguirem desvendar a saída e à possibilidade de 

avaliarem a distância a percorrer. 
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A existência de fumos leva por si só à diminuição da visibilidade que, por sua vez, irá traduzir-se 

numa diminuição da velocidade de deslocação, no aumento da instabilidade emocional, paragem do 

movimento e nalguns casos o pânico. 

É também importante avaliar a severidade do fumo, podendo a mesma ser traduzida, por exemplo, 

através da sua densidade óptica. 

Conclusivamente, constata-se que o movimento das pessoas é mais ou menos perturbado em função da 

redução da visibilidade existente. 

 

2.2.4. A INFLUÊNCIA DE IDOSOS E INCAPACITADOS [8] 

Importa salientar que a existência de idosos e incapacitados vai acarretar consigo implicações na 

forma de como se vai dar a evacuação do edifício. É então necessário ter em conta o tipo de utilização 

a que o edifício se destina.  

São alvo de especial importância, no que toca a este assunto, hospitais, estabelecimentos similares e 

lares de idosos, sendo que nestes casos é necessário ter em conta a limitação das distâncias a percorrer 

pelos ocupantes até às saídas para o exterior e a dimensão dos caminhos de evacuação que deverão ser 

maiores. 

No que concerne aos edifícios de habitação, este aspecto ainda não é muito preocupante. Contudo, 

tendo presente o facto de a esperança média de vida estar a aumentar, prevê-se que esta realidade 

sofrerá alterações que se irão reflectir no projecto dos edifícios de habitação, visto que a existência de 

incapacitados e idosos num número mais significativo poderá complicar, mais ou menos, o 

desenvolvimento da evacuação do edifício (dependendo da altura do mesmo). 

 

2.3. PRINCÍPIOS GERAIS SOBRE O MOVIMENTO DE PESSOAS 

O movimento de um conjunto de pessoas pode ser caótico, quando se movem em várias direcções, ou 

livre, em que as condições são tais que o indivíduo pode variar a sua velocidade e a direcção de 

deslocação, em qualquer altura, sem que provoque perturbação no movimento dos outros [8]. 

A caracterização do movimento de um conjunto de pessoas é feita com base nas seguintes grandezas: 

 Densidade; 

 Velocidade; 

 Fluxos (específico e total). 

―A densidade -d (pessoas/m
2
) - traduz o número de pessoas por unidade de área; é influenciada pelo 

desejo psicológico de espaço e separação entre elas. Por vezes, em alguma literatura, é referida não a 

densidade mas o seu inverso, isto é, a área por pessoa. 

Uma outra grandeza fundamental é a velocidade - v (m/s) - que representa o espaço percorrido por 

unidade de tempo. 

O fluxo específico - Fe (pessoas/s.m) - representa o número de pessoas que passam numa determinada 

secção por unidade de tempo e por unidade de largura. 

Finalmente o fluxo total - Ft (pessoas/s) - traduz o número de pessoas que passam numa determinada 

secção por unidade de tempo. 
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Considerando l a largura do caminho de evacuação, as diferentes grandezas podem ser relacionadas 

entre si através das seguintes expressões: 

 

 (2.1) 

 

 (2.2) 

 

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, 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 

conforto com diversos factores como cultura, ambiente social e grau de relacionamento entre as 

pessoas, podem ocorrer para o surgimento de pânico.‖ 

 

2.3.1. CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 

Os espaços interiores dos edifícios e dos recintos devem ser organizados de forma a permitir que, em 

caso de incêndio, os ocupantes possam alcançar um local seguro no exterior pelos seu próprios meios, 

se modo fácil, rápido e seguro. 

 

2.3.2. CUIDADOS A TER EM PROJECTO 

Como anteriormente referido, é de extrema 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. 

Haverá, portanto, a necessidade de modelar, para um determinado edifício, 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. 

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, e na consideração de dimensões, quer sob o ponto de vista de largura quer 

relativamente ao comprimento, que permitam um adequado fluxo do movimento e tempos de percurso 

aceitáveis. 

Quanto às vias verticais de evacuação, para além de provocarem uma redução do fluxo do movimento, 

são também, segundo a National Fire Protection Association [6], o elemento causador de maiores 

acidentes. De um modo geral podem apontar-se algumas regras primordiais que se devem procurar no 

projecto das escadas destacando-se os seguintes: 

 As escadas devem ser facilmente vistas; 

 O tamanho do degrau deve proporcionar um passo adequado (ter largura b dimensionada 

pela fórmula de Blondel: 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm); 

 A geometria do degrau deve ser uniforme; 
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 Deve existir corrimão contínuo; 

 A largura da escada deve ser suficiente para evitar situações de bloqueamentos. 

Devido à menor velocidade de deslocação das pessoas nas escadas e de aí se concentrar 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. 

O projecto dos caminhos de evacuação deve ser também complementado por outras disposições, das 

quais se destacam não só adequadas sinalizações e iluminações de emergência mas também um 

adequado controlo de fumo desses caminhos. 
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3 

SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO  

 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A SINALIZAÇÃO  

Um sistema de sinalização de segurança contra incêndio (e outros acidentes) deve assegurar, de uma 

maneira coerente, contínua e suficiente, a indicação aos ocupantes, sejam público ou não, e às equipas 

de intervenção, sejam internas ou externas, de como evacuar em segurança um edifício ou recinto, ou 

nele intervirem, em complementaridade aos outros meios passivos e activos de protecção contra 

incêndio. 

A sinalização deve obedecer à legislação nacional, designadamente ao Decreto-lei n.º 141/95, de 14 de 

Junho, alterado pela Lei n.º 113/99, de 3 de Agosto, e à Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro 

[15],[16]. 

As placas de sinalização devem indicar:  

 Caminhos de evacuação, na perpendicular do sentido de fuga e nos locais de mudança de 

direcção, de maneira inconfundível, a distâncias de 6 e 30 m;  

 O nº do piso ou a saída, consoante o caso, nas portas ou acima das vergas pelo interior 

das vias verticais de evacuação; 

 Meios de 1ª e 2ª intervenção (extintores, BI, BIA), na perpendicular ao eixo de visão, 

sempre que necessário, por não estarem bem visíveis e identificados;  

 Meios de alarme e alerta (botões de alarme, telefones de alerta, etc.), sempre que 

necessário, por não estarem bem visíveis e identificados;  

 Meios passivos e activos, de comando ou operação manual a serem utilizados não só 

pelos técnicos do edifício, como pelos serviços de segurança internos e pelas forças de 

socorro externas, sempre que necessário, por não estarem bem visíveis e identificados; 

Estas são obrigatórias em todos os edifícios e recintos com excepção nos da 1ª categoria de risco da 

UT I (Habitacionais) e nos fogos de habitação em qualquer categoria de risco.  

 

3.2. CARACTERÍSTICAS  

As placas de sinalização são caracterizadas pela sua forma, cores de segurança, de fundo e do 

pictograma, conforme se apresenta resumidamente no quadro a seguir:  

Nota: As cores de contraste ou dos pictogramas são a branca ou a preta.  
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Quadro 3.1 – Caracterização das placas [17] 

Cor   Significado ou finalidade Formato 

Vermelho 
Sinal de proibição  Circular 

Material e equipamento de combate a incêndios Rectangular ou quadrado 

Amarelo  Sinal de aviso Triangular 

Azul 
Sinal de informações várias Rectangular ou quadrado 

Sinal de obrigação Circular 

Verde Sinal de emergência Rectangular ou quadrado 

 

As placas de sinalização devem possuir as seguintes características [18]:  

 Ser construídas em material rígido com uma espessura mínima de 2 mm, fotoluminescente e 

sem produtos radioactivos;  

 Possuir propriedades luminescentes que garantam a luminância e o tempo de atenuação após 

se extinguir a fonte luminosa incidente que constam no quadro 3.2.  

Quadro 3.2 – Luminâcia a garantir em função do tempo de atenuação [18]. 

Luminância 

(Intensidade luminosa) 

Tempo de atenuação após a extinção da 

radiação incidente 

210 mcd/m2 10 min. 

29 mcd/m2 60 min. 

0,3 mcd/m2 3 000 min. 

 

Obs.:   1) Valores conforme UNE 23025/2003 

2) mcd/m2 – a unidade de luminância (intensidade luminosa) utilizada é a milicandela por m2, 

considerando uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540 x 10¹² Hz.  

Para além da marca ou do nome do fabricante, as placas devem ter impressa a referência aos valores 

luminescentes (X / Y / Z), com os seguintes significados [18]:  

 

 X e Y – a luminância (mcd/m2) ao fim de, respectivamente, 10 min e 60 min após a 

extinção da radiação incidente;  

 Z – o tempo, medido em minuto, de manutenção da luminosidade do sinal após a 

extinção da fonte luminosa incidente e com uma intensidade mínima 100 vezes superior 

ao valor do nível de percepção da vista humana (0,3 mcd/m2). 
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Fig. 3.1 – Referência aos valores luminescentes 

 

3.3. VISIBILIDADE E DIMENSÕES 

As placas de sinalização devem ser visíveis a partir de qualquer ponto onde a informação que contém 

deva ser conhecida, sendo possíveis os seguintes tipos de aplicação ou montagem [19]:  

Quadro 3.3 – Tipos de aplicação das placas [19] 

Tipo Descrição Zona de visibilidade Pormenor 

I 
Paralela à parede, com 

informação numa só face. 

 

 

II 

Perpendicular à parede, 

fixada nesta com 

informação nas duas 

faces. 

 

 

III 
Suspensa do tecto com 

informação nas duas faces. 
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Quadro 3.3 – Tipos de aplicação das placas (continuação) [19]. 

Tipo Descrição Zona de visibilidade Pormenor 

IV 

A 45º com a parede, 

com informação nas 

duas faces externas 

(panorâmica). 

 

 

 

As placas devem ter áreas (A) não inferiores às determinadas em função da distância (d) a que devem 

ser vistas, com um mínimo de 6 m e um máximo de 50 m, conforme a expressão [13]: 

 

d²/2000  A   (3.1.) 

 

 

Fig. 3.2 – Visibilidade das placas [19] 

 

3.4. ALTURAS DE APLICAÇÃO/FIXAÇÃO 

Quanto à altura de fixação dos sinais, esta varia em conformidade com as características dos edifícios, 

bem como com o seu tipo de utilização. Deverá sempre considerar-se o objectivo de que toda a 

sinalização tem que estar suficientemente visível, de qualquer ponto da área envolvente. 

Regra geral, a altura de montagem das placas deve situar-se entre 2,1 e 3,0 m. No caso de espaços 

amplos, o limite superior de 3,0 m pode ser excedido, mediante justificação fundamentada [19]. 

No que concerne à sinalização de emergência é usual adoptar-se as seguintes alturas de fixação [19]: 

 Sobre as portas de 2,0m a 2,5m do chão à base do sinal.  
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Fig. 3.3 – Altura de fixação sobre as portas [19] 

 

 Vias de evacuação de 1,70m a 2,0m do chão à base do sinal.  

 

Quanto à sinalização de equipamento de incêndios o pictograma de extintor deverá ser colocado a uma 

altura de 2,0m a 2,2m do chão à base do sinal de modo a ser visível em toda a área envolvente. O sinal 

com as instruções de segurança sobre agentes extintores, colocar-se-á imediatamente acima da parte 

superior do extintor, a aproximadamente 1,5m do chão, de modo a permitir a leitura dos textos do 

sinal, pois é um sinal de instruções de manuseamento do extintor e não de localização [19].  

 

Fig. 3.4 – Altura de fixação do equipamento de incêndios [19] 

 

Não se aplica a altura de montagem indicada em casos de colocação de sinais informativos nas portas 

ou nos casos de identificação das tomadas siamesas, das bocas-de-incêndio, de parede ou pavimento e 

da prumada dos vãos de penetração numa fachada [19].  
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3.5. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência utilizada para informar e guiar os ocupantes do edifício, relativamente a 

questões associadas aos incêndios, assume dois objectivos: 

1º) Reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndio; 

2º) Indicar as acções apropriadas em caso de incêndio. 

O primeiro objectivo tem carácter preventivo e assume as funções de: 

1) Alertar para os riscos potenciais; 

2) Requerer acções que contribuam para a segurança contra incêndio; 

3) Proibir acções capazes de afectar a segurança contra incêndio. 

O segundo objectivo tem carácter de protecção, e assume as funções de: 

1) Indicar a localização dos equipamentos de combate; 

2) Orientar as acções de combate; 

3) Indicar as rotas de fuga e os caminhos a serem seguidos. 

Seguidamente irão ser ilustrados alguns dos sinais de salvamento/socorro: 

 

 

Fig. 3.5 – Exemplos de sinais de salvamento ou socorro 
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3.6. SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 

Os sinais inseridos nesta categoria visam indicar, em caso de incêndio, a localização dos 
equipamentos de combate a incêndio à disposição do utilizador. 

 

 
Fig. 3.6 – Localização da sinalização de incêndio 

 

3.7. ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA 

―Os espaços de edifícios e recintos, com excepção dos afectos à utilização-tipo I da 1.ª categoria de 

risco e das habitações situados em edifícios de qualquer categoria de risco, para além de possuírem 

iluminação normal devem também ser dotados de um sistema de iluminação de emergência de 

segurança e, em alguns casos, de um sistema de iluminação de substituição‖[13]. 

Trata-se de uma iluminação de recurso à normal, fornecida por equipamento que deve apresentar um 

elevado grau de fiabilidade e que tem, tal como a sinalização, um papel fundamental na segurança, ao 

permitir a existência de níveis luminosos mínimos nos caminhos de evacuação vitais para que se possa 

efectuar uma evacuação dos edifícios sinistrados, contribuindo decisivamente para reduzir potenciais 

situações de perigo.  

Esta pode ser dividida em 2 tipos distintos: 

 A iluminação de balizagem ou circulação (evacuação); 

 A iluminação de ambiente (anti-pânico). 

 

3.7.1. ILUMINAÇÃO DE BALIZAGEM OU CIRCULAÇÃO 

A iluminação de balizagem ou circulação tem como objectivo facilitar a visibilidade no 

encaminhamento seguro das pessoas até uma zona de segurança e, ainda, possibilitar a execução das 

manobras respeitantes à segurança e à intervenção dos meios de socorro. 

A iluminação de circulação ou de evacuação é obrigatória [13]: 

 nos locais onde possam permanecer mais do que 50 pessoas; 

 nos corredores e nos caminhos de evacuação; 
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Na iluminação de balizagem ou de circulação os dispositivos devem garantir 5 lux, medidos a 1 m do 

pavimento ou obstáculo a identificar, e, ser colocados a menos de 2 m em projecção horizontal de: 

 Locais junto das saídas com ou sem portas; 

 
Fig. 3.7 – Iluminação junto das saídas 

 

 Locais onde seja necessário realçar a presença de um risco potencial: 

 

Fig. 3.8 – Iluminação junto de escadas 

 

 

Fig. 3.9 – Iluminação junto de rampas ou degraus 
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Fig. 3.10 – Iluminação em mudanças de direcção 

 

 

Fig. 3.11 – Iluminação em intersecções de corredores 

 

 Locais onde seja necessário realçar a presença de equipamentos de segurança 

(equipamentos de alerta e combate a incêndios): 

 - botoneiras (< 2 metros); 

 - extintores (< 2 metros); 

 - mangueiras (< 2 metros); 

 Câmaras corta-fogo; 

 Meios de primeira intervenção;  

 Equipamentos de primeiros socorros (< 2 metros). 

De seguida, apresentam-se as características da iluminação de circulação: 

 As lâmpadas de descarga, quando existam, devem possuir tempos de arranque não 

superiores a cinco segundos para atingir 50% da intensidade de iluminação e sessenta 

segundos para atingir 100 % da intensidadede iluminação; 

 A autonomia deve ser a adequada ao tempo de evacuação dos espaços que serve, com um 

mínimo de 15 minutos. 

 A iluminação de circulação ou de evacuação deve ser prevista para que qualquer pessoa 

que se dirija para o exterior veja pelo menos uma parede iluminada; 

 No exterior de cada saída final deve ser colocado um bloco autónomo, se necessário 

estanque; 
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 Os sinais devem ser idênticos em todos os países e compreensíveis para todas as pessoas; 

 As cores a utilizar devem ser o verde e o branco; 

 O valor mínimo de luminância na área de cor do sinal deve ser de 2 cd/m
2
; 

 A distância máxima de visualização depende da altura do pictograma e de uma constante 

que depende da iluminação ser interior ou exterior. Se for p a altura do pictograma e s a 

constante, tem-se: 

 s = 100 para iluminação exterior; 

 s = 200 para iluminação interior; 

A distância máxima de visualização é dada então por: 

  (3.2) 

 
Fig. 3.12 – Distância máxima de visualização. 

 

3.7.2 ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE (ANTI-PÂNICO) 

A iluminação de ambiente tem como objectivo reduzir o risco de pânico e permitir que as pessoas se 

dirijam, em segurança, para os caminhos de evacuação. Esta iluminação deve estar acesa durante a 

presença do público.  

A iluminação de ambiente ou anti-pânico é obrigatória onde possam permanecer mais do que: 

 - 100 pessoas acima do solo (rés do chão e pisos superiores); 

 - 50 pessoas, no subsolo. 

Nas instalações de iluminação de ambiente, as lâmpadas de descarga, quando existam, devem possuir 

tempos de arranque não superiores a cinco segundos para atingir 50% da intensidade de iluminação e 

sessenta segundos para atingir 100 % da intensidade de iluminação. 

A autonomia de funcionamento da iluminação de ambiente deve ser a adequada ao tempo de 

evacuação dos espaços que serve, com um mínimo de 15 minutos. 

A A iluminação de ambiente deve garantir:  

 níveis de iluminância tão uniformes quanto possível, com um valor mínimo de 1 lux, 

medido no pavimento; 

 um fluxo luminoso >= 5 lumen / m2; 

 o espaçamento entre 2 blocos consecutivos deve ter um espaçamento mínimo e <= 4m. 
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Nos locais de risco B, C, D e F, bem como nos de  risco E, com excepção de quartos, e nas zonas de 

vestuários ou sanitários públicos com área superior a 10 m2 e os destinados a utentes com mobilidade 

condicionada, devem ser instalados aparelhos de iluminação de ambiente [13]. 

As regras para o estabelecimento da iluminação ambiente estão indicadas na norma europeia EN 1838. 

A iluminância média a assegurar é de cerca de 10 lux, valor este indicado no Regulamento de 

Segurança de Instalações de Utilização de Energia. 

A relação entre os valores máximos e mínimos de iluminância nunca devem ser superiores a 40:1. 

 

3.7.3. BLOCOS AUTÓNOMOS DE EMERGÊNCIA 

Os blocos autónomos de iluminação de emergência de segurança dispõem internamente de uma fonte 

de energia autónoma (acumuladores recarregáveis) que lhes permite o funcionamento em caso de falha 

de tensão da rede. Os blocos devem ter autonomia mínima de 1 hora e o seu tempo de recarga não 

deve ultrapassar 24 horas, sendo dotados de sistemas de telecomando que permitam colocá-los em 

estado de repouso fora dos períodos de ocupação dos espaços. Os blocos autónomos destinados à 

sinalização possuem os pictogramas adequados de acordo com o referido no ponto anterior. 

As etiquetas de sinalização a colocar nos blocos autónomos devem estar de acordo com a norma ISO 

3864 e com a directiva europeia CEE 92-58; 
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4 
CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO  

 

 

4.1.GENERALIDADES 

De um modo geral os regulamentos estabelecem exigências mínimas que resultam da experiência dos 

legisladores, do resultado de exercícios de evacuação e da análise de incêndios reais. 

Na regulamentação em geral e na portuguesa em particular, o problema da evacuação de pessoas é 

basicamente resolvido pela consideração de determinadas dimensões para os caminhos de evacuação, 

da limitação das distâncias máximas a percorrer até às saídas para o exterior e pela disposição de 

saídas, em número e largura suficientes, convenientemente distribuídas e devidamente sinalizadas [8]. 

Será então opurtuno citar o artigo 52.º do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em 

Edifícios e que diz o seguinte: ―O dimensionamento dos caminhos de evacuação e das saídas deve ser 

feito de forma a obter, sempre que possível, uma densidade de fluxo constante de pessoas em qualquer 

secção das vias de evacuação no seu movimento em direcção às saídas, tendo em conta as distâncias a 

percorrer e as velocidades das pessoas de acordo com a sua condição física, de modo a conseguir 

tempos de evacuação convenientes‖[13].  

Com vista a alcançar estes objectivos, o dimensionamento pode ser feito de uma forma expedita, 

utilizando o critério das Unidades de Passagem (UP), critério este que obdece a um conjunto de artigos 

constantes do presente regulamento, ou então com recurso a método ou modelos de cálculo, desde que 

os mesmos estejam aprovados pela ANPC.[13] 

A avaliação dos tempos de evacuação irá ser feita através do método de Nelson e Maclennam sendo 

este bastante útil, visto que da sua aplicação poder-se-á ter uma ordem do tempo que demora a evacuar 

o edifício e avaliar se as dimensões consideradas para as vias de evacuação serão ou não aceitáveis. 

 

4.2. CRITÉRIO DAS UNIDADES DE PASSAGEM 

4.2.1. CONCEITOS 

Antes de falar mais propriamente no critério das unidades de passagem, que vem referido no 

Regulamento Técnico de SCIE aprovado pela Portaria nº 1532/2008 de 29 de Dezembro, convém ter 

uma noção de alguns conceitos/definições contidos no mesmo, dos quais se destacam os seguintes: 

 Vias de evacuação - Vias de circulação especialmente concebidas e dimensionadas para 

encaminhar, de maneira rápida e segura, os utentes para o exterior ou para zona isenta de 

perigo. As vias de evacuação que são basicamente constituídas pelas circulações 
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horizontais e verticais, incluem nomeadamente, corredores, portas, escadas, rampas, 

saídas, etc;  

 Caminho de evacuação - Percurso previamente definido, através do qual são evacuadas as 

pessoas, desde um determinado ponto até uma saída. É constituído por várias vias de 

evacuação; 

 Efectivo - Considera-se o efectivo de um edifício, sala, sector, piso, etc., o número de 

utentes acrescido do número de funcionários que esse local suporta. A legislação sobre 

medidas de segurança contra incêndios, para os diversos tipos de 

edifícios/estabelecimentos, define o nº de ocupantes a considerar por m2, metro linear, 

cadeira etc., em função da utilização prevista. O critério indicado na legislação referida 

deve ser usado não apenas na fase de projecto, mas também quando da definição das vias 

e caminhos de evacuação em edifícios já existentes; 

 Saída - qualquer vão disposto ao longo dos caminhos de evacuação de um edifício que os 

ocupantes devam transpor para se dirigirem do local onde se encontram até uma zona de 

segurança. 

 

4.2.2. DIMENSIONAMENTO 

4.2.2.1. Número de Saídas 

De acordo com o artigo 54.º do Regulamento Técnico de SCIE, o critério geral para cálculo do número 

mínimo de saídas que servem um local de um edifício ou recinto coberto, com excepção da utilização-

tipo I, em função do seu efectivo, é o referido no quadro 4.1 [13]. 

Quadro 4.1 – Número mínimo de saídas de um edifício ou recinto coberto em função do efectivo [13]. 

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 

seis 

 

É importante referir que não são contabilizadas como saídas utilizáveis em caso de incêndio as que 

forem dotadas de [13]: 

 Portas giratórias ou de deslizamento lateral não motorizadas; 

 Portas motorizadas e obstáculos de controlo de acesso excepto 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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4.2.2.2. Largura das Saídas e dos Caminhos de Evacuação  

A determinação da largura dos caminhos de evacuação e das saídas tem por base as seguintes 

considerações: 

 Quer as saídas, quer os caminhos 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  é medida em unidades de passagem (UP), cujo valor é 0,90m, 

0,70m ou 0,60m, consoante se trate de vias de evacuação com 1, 2 ou mais unidades de 

passagem, e deve ser assegurada desde o pavimento, ou dos degraus das escadas, até à 

altura de 2 m;  

 Quando uma via de evacuação possui uma largura intermédia entre duas larguras padrão, 

esta largura conta como sendo do padrão inferior. Por exemplo uma via de evacuação 

com 1,3 m de largura conta como uma unidade de passagem. 

A figura 4.1 ilustra as considerações anteriormente expostas.  

 

Fig. 4.1 – Largura das vias em função das unidades de passagem 

 

Segundo o quadro 4.2 do Regulamento Técnico de SCIE, que em baixo se apresenta, o número 

mínimo das unidades de passagem em edifícios cobertos é dado em função do efectivo do edifício 

[13]. 

Quadro 4.2 – Número mínimo de unidades de passagem em função do efectivo [13]. 

Efectivo Número mínimo de UP 

1 a 50 Uma 

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

Mais de 500 Uma por 100 pessoas ou fracção 

 

Constituem excepções ao critério indicado no quadro [13]: 

 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 ou acima do plano de referência em edifícios com altura superior a 28 m em que 

a largura mínima é de 2 UP; 
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 Os locais de risco D onde seja previsível a evacuação de pessoas em camas, em que a 

largura mínima é de 2 UP, com excepção daqueles em que o número dessas pessoas seja 

inferior a três, em que essa largura mínima pode ser reduzida para 1,1 m. 

4.2.3. DISTÂNCIAS MÁXIMAS A PERCORRER NOS LOCAIS 

Em conformidade com o artigo 57.º do Regulamento, ―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.‖[13] 

Assim, a distância 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, é limitada e deve ter um valor 

máximo de acordo com o apresentado no quadro: 

Quadro 4.3 – Distâncias máximas a percorrer nos locais de permanência [13]. 

Situações 
Locais 

Em edifícios Ao ar livre 

Em impasse 
(1)

 15 m 30 m 

Com acesso a saídas distintas 
(2)

 30 m 
(3)

 60 m 

 

(1) Com excepção dos edifícios da utilização-tipo I, unifamiliares da 1.ª categoria de risco, e 

outras excepções constantes do título VIII, referentes às condições específicas das 

utilizações-tipo II e XII; 

(2) Com excepção das utilizações-tipo II, VIII, X e XII, relativamente aos quais se deve 

atender ao disposto nas condições específicas do título VIII; 

(3) 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 b) do n.º 2 seja aumentada em 50 %. 

 

4.3. DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PERCURSO - MÉTODO DE NELSON E MACLENNAM 

A determinação do tempo de evacuação dos ocupantes de um edifício numa situação de emergência 

apresenta aspectos de extrema complexidade. Duma forma simples pode considerar-se que o tempo 

necessário para efectuar essa evacuação, a partir do momento em que os ocupantes são alertados, está 

dependente de dois factores distintos. O primeiro está ligado com as características físicas dos 

edifícios e dos ocupantes, enquanto que o segundo factor, este já revestido de uma maior 

complexidade, está relacionado com o comportamento das pessoas [8].  

4.3.1. HIPÓTESES DO MÉTODO 

O método considera que o movimento das pessoas num edifício pode ser descrito por um modelo do 

tipo hidráulico, considerando as seguintes hipóteses [8]: 

 Todas as pessoas iniciam o movimento ao mesmo tempo; 

 Não se verifica qualquer interrupção no fluxo, motivada por qualquer decisão individual das 

pessoas envolvidas nesse movimento de saída; 
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Camada limite Camada limite 

Corrimão 

Largura nominal 

Largura efectiva 

 Não existem pessoas incapacitadas, pelo que todas elas se integram perfeitamente no 

movimento colectivo. 

De modo a tornar possível o cálculo do tempo de evacuação, é estabelecida uma relação entre a 

velocidade de deslocação e a densidade. 

O método considera ainda o impacto que os vãos têm no movimento das pessoas, apresentando uma 

expressão que relaciona o fluxo antes e depois dos vãos, que não pode ser superior a valores pré-

definidos [8]. 

Os autores consideram ainda que nem toda a largura do caminho de evacuação é utilizada pelas 

pessoas, existindo sempre um espaço entre os ocupantes e os elementos que delimitam esses 

caminhos, espaço esse designado de camada limite. Esta camada é necessária para que se torne 

possível acomodar o movimento ondulatório do corpo e evitar que as pessoas se encostem ou batam 

contra os limites dos espaços onde se movimentam, estando o seu valor dependente do local onde 

decorre o movimento [8]. 

4.3.2. LARGURA NOMINAL E LARGURA EFECTIVA 

O método faz uma distinção entre largura nominal e a largura efectiva de um caminho de evacuação, 

conforme se esquematiza na figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 – Larguras nominal e efectiva [8]. 

No quadro 4.4.,indicam-se os valores da camada limite para diferentes tipos de caminho de evacuação. 

Quadro 4.4 – Camada limite em função do caminho de evacuação [8]. 

Caminho de Evacuação Camada Limite (cm) 

Escada limitada por parede  15 

Escada limitada por corrimão 9 

Cadeira de teatro ou cinema 0 

Bancada de estádio 0 

Corredor 20 

Obstáculo 10 

Porta 15 

Arcada 15 
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4.3.3. RELAÇÕES FUNDAMENTAIS 

4.3.3.1 Velocidade 

A velocidade de evacuação de um conjunto de pessoas é função da densidade. A relação que permite 

relacionar estes dois parâmetros foi obtida a partir de estudos de Fruin, Pauls e Predtechenskii- 

Milinskii e é a seguinte [8].: 

 

d)αK(1V   (4.1.) 

 

em que: 

V = velocidade de evacuação (m/s) 

K = constante dependente do tipo de caminho de evacuação 

d = densidade (pessoas/m
2
) 

α = constante igual a 0,266 

 

No quadro 4.5 apresentam-se os diferentes valores do factor K para os diferentes tipos de caminho de 

evacuação. 

Quadro 4.5 – Valores da constante K  para diferentes tipos de circulações [8]. 

Caminhos de evacuação K  

Corredores 1,40 

Galerias 1,40 

Rampas 1,40 

Portas 1,40 

Escadas 

Espelho Cobertor  

19,05 25,04 1,00 

17,78 27,94 1,08 

16,51 30,48 1,16 

16,51 33,02 1,23 

 

Consideram-se casos excepcionais aqueles em que a densidade é menor que 0,54 pessoas/m
2
, já que se 

considera que até este valor as pessoas se irão mover com um passo normal e independentemente das 

outras, e também os casos em que a densidade populacional excede o valor de 3,8 pessoas/m
2
 tendo 

em conta que para valores tão elevados não haverá qualquer tipo de movimento até que o número 

suficiente de pessoas tenha saído já da área lotada de forma a descongestionar a mesma e 

consequentemente diminuir a densidade [8].  

Na figura 4.3 apresenta-se a representação da expressão )1( dKV  onde se pode observar a 

relação linear entre a velocidade de circulação e a densidade. 



Verificação das Condições de Evacuação num Edifício de Fins Múltiplos 

 

53 

 

1.50

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Densidade (pessoas/m  )
2

V
e
lo

c
id

a
d
e
 (

m
/
s)

Corredor, Rampas, Portas

Escadas

 

Fig.4.3- Representação gráfica da velocidade de circulação em função da densidade e condições geométricas [6] 

 

Substituindo os valores anteriores na expressão 4.1, para a circulação horizontal, vem que: 

 

80,354,03724,040,1)(

54,020,1)(

dddV

ddV

 

 

4.3.3.2. Fluxo específico 

Será também de interesse relevante calcular o fluxo específico Fe, ou seja, o número de pessoas que 

passam numa determinada secção de um caminho de evacuação por unidade de tempo e por unidade 

de largura efectiva Le, do elemento de evacuação envolvido. A equação que permite o cálculo deste 

parâmetro é a seguinte [8]: 

 

dVFe   (4.2.) 

 

A relação entre o fluxo específico Fe,  e a densidade é mostrada na figura 4.4. Em qualquer caso o fluxo 

específico máximo ocorre quando a densidade iguala o valor de 1,88 pessoas/m
2
. 
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Fig. 4.4 – Fluxo específico em função da densidade 

 

O fluxo específico máximo não pode exceder os valores indicados no quadro 4.6, pelo que, se no 

decurso do cálculo os valores obtidos forem superiores, devem utilizar-se os que são dados no referido 

quadro [8]. 

Quadro 4.6 – Fluxo específico máximo permitido [8]. 

Caminhos de Evacuação Fluxo 

Corredores 1,3 

Galerias 1,3 

Rampas 1,3 

Vãos 1,3 

Escadas 

Espelho Cobertor  

19,05 25,4 0,94 

17,78 27,94 1,01 

16,51 30,48 1,09 

16,51 33,02 1,16 

 

4.3.3.3. Fluxo total 

Se se considerar que a largura efectiva de um caminho de evacuação é igual a Le, o fluxo total Ft é [8]: 

 

LeFeFt   (4.3.) 

 

,conjugando esta equação com a equação 4.2 conclui-se que: 
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)1( dLedKFt   (4.4.) 

 

4.3.3.4. Factor de conversão para as escadas 

O método apresenta diversos factores de conversão em função da altura e largura dos degraus, que 

permitem determinar de forma expedita o percurso feito ao longo das escadas, afectando a altura útil 

de cada piso pelo factor correspondente [8]. 

Quadro 4.7 – Factor de conversão para as escadas [8]. 

Características das escadas 
Factor de conversão 

Espelho (cm) Cobertor (cm) 

19,05 25,4 0,94 

17,78 27,94 1,01 

16,51 30,48 1,09 

16,51 33,02 1,16 

 

4.3.3.5. Cálculo do tempo (T) 

O tempo T (segundos) necessário para que um grupo de pessoas P passe através de um determinado 

vão é obtido a partir da seguinte relação [8]: 

 

FtPT /   (4.5.) 

 

substituindo o valor de Ft, dado pela expressão 4.4, na expressão anterior resulta[8]: 

 

))1(/( dLedKPT   (4.6.)
 

 

4.3.3.6. Cálculo do fluxo específico depois de uma secção de transição  

Os caminhos de evacuação não mantêm as suas características geométricas constantes ao longo de 

todo o percurso, encontrando-se secções onde se verificam alterações dessas características que foram 

designadas de secções de transição [6,8]. 

Este método considera que a relação entre os fluxos antes e depois de uma secção de transição é, 

dentro de determinados limites impostos pelos valores máximos permitidos para o caminho em 

questão, dado pela seguinte expressão [6,8]: 

 

)(

)()(
)(

dLe

aLeaFe
dFe   (4.7.) 
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em que:  

Fe (d) = Fluxo específico depois da transição 

Fe (a) = Fluxo específico antes da transição  

Le (d) = Largura efectiva depois da transição 

Le (a) = Largura efectiva antes da transição 

 

No caso de numa secção confluírem N caminhos que, a jusante da secção, dão origem a um só, então a 

relação entre os fluxos e depois da secção é dada pela seguinte expressão [6, 8]: 

 

)(

)()(
)(

dLe

aLeaFe
dFe   (14) 

 

Somando os diversos tempos de percurso obtidos pelo método, quando aplicado aos diferentes 

caminhos de evacuação do edifício, obtém-se o tempo total de percurso. 
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5 
DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO  

 

 

5.1. ASPECTOS GERAIS 

O empreendimento BURGO, cujo projecto de arquitectura é da autoria do Arqt.º Eduardo Souto 

Moura, situa-se em pleno coração da Avenida da Boavista e assume-se como um dos mais 

significativos projectos da cidade. 

O edifício é composto por três espaços distintos, nomeadamente o estacionamento, o Centro Burgo e a 

Torre.  

O estacionamento é composto por 2 pisos subterrâneos para uso público e privado, perfazendo um 

total de 261 lugares.  

O Centro Burgo é rectangular, em planta, com 54m por 23,4m e é composto por 3 pisos, mais 1 

recuado, sendo o piso térreo destinado ao comércio, com áreas que variam entre os 46 e os 135 m2, e 

os restantes destinados a escritórios com 32 fracções, que podem variar entre os 29 e os 100 m2.  

A Torre quadrada em planta com 27m de lado, possui 18 pisos. O piso térreo é composto pela 

recepção e uma zona de restauração com cerca de 300 m2. Os restantes 17 pisos contêm 10.600 m2 de 

área locável. O locatário terá a possibilidade de optar por 1,2,3 ou 4 módulos, criando escritório em 

―open space‖, que poderão variar entre os 157 e os 628 m2. 

   

   

Fig. 5.1 – Fotografias do empreendimento Burgo 
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5.1. CORTES, ALÇADOS E PLANTAS  

Com o propósito de entender a arquitectura dos edifícios em questão fez-se uma compilação dos cortes 

e alçados e plantas que se acharam pertinentes. 

Nas figuras 5.2, 5.3 e 5.4 são apresentados o alçado norte, o alçado sul e o alçado nascente  

 

 

Fig. 5.2 – Alçado Norte 

 

 

Fig. 5.3 – Alçado Sul 
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Fig. 5.4 – Alçado Nascente 

 

Destacam-se as figuras 5.5, 5.6 e 5.7 como sendo os cortes mais representativos do edifício e que 

melhor o caracterizam. 

 

Fig. 5.5 – Corte esquemático de ambos edifícios ―visto de sul‖ 
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Fig. 5.6 – Corte esquemático do Centro Burgo 

 

 

Fig. 5.7 – Corte esquemático de ambos edifícios ―visto de norte‖ 
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6 

VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
GERAIS DE EVACUAÇÃO  

 

 

6.1. ÂMBITO 

A verificação das condições gerais de evacuação vai incidir quer na torre burgo, quer no centro burgo. 

A ambos os edifícios serão aplicados os critérios de dimensionamento referidos no capítulo 4, sendo 

que o critério das unidades de passagem faz parte integrante da actual legislação em vigor, que 

também refere que o dimensionamento pode também ser efectuado com recurso a métodos ou modelos 

de cálculo, desde que os mesmos estejam aprovados pela entidade fiscalizadora competente, neste 

caso a ANPC. Posto isto, utlizou-se adicionalmente o método de Nelson e Maclennam, método este, 

que estima os tempos necessários para uma evacuação. 

 

6.2. TORRE BURGO 

6.2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS UTILIZAÇÕES-TIPO – UT’S 

A identificação das UT’s será feita de acordo com o Decreto-Lei nº220/2008 de 12 de Novembro, 

artigo 8.º 1). 

Consequentemente, tem-se para o edifício em estudo as UT’s constantes do quadro 6.1. 

Quadro 6.1 – Identificação das utilizações-tipo 

IDENTIFICAÇÃO DAS UTILIZAÇÕES-TIPO – UT’S 

Piso 
Utilização-tipo 

R/C 
Utilização-tipo III («administrativos») + Utilização tipo VII («hoteleiros e restauração») 

1º ao 17º 
Utilização-tipo III («administrativos») 

18º 
Piso técnico («Sem classificação») 

 

Atendendo ao seu uso, a Torre Burgo é classificada como um edifício de utilização mista. Apesar do 

restaurante estar integrado num edifício do tipo administrativo, de acordo com o artigo 8.º 3b), aquele 

não vai ser regido pelas disposições gerais e específicas da utilização-tipo III, visto que as entidades 

exploradoras da utilização-tipo III nada têm a ver com a gerência deste espaço destinado à restauração.  
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6.2.2. CATEGORIAS DE RISCO 

6.2.2.1. Factores de Classificação das Categorias de Risco  

Visto este edifício ter duas utilizações-tipo, cada uma delas irá ser classificada quanto ao risco de 

incêndio como sendo da 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª categorias. Atente-se no quadro 6.2 que evidencia os factores 

de risco a considerar para cada uma das utilizações-tipo, de acordo com as alíneas c)e d) do número 2 

do artigo do decreto-lei em vigor. 

Quadro 6.2 – Factores de classificação das categorias de risco em função da utilização-tipo 

Utilização - tipo 
III VII 

Adm Rest 

Altura x x 

Saída directa ao exterior – locais D,E  x 

Efectivo total x x 

Efectivos locais D,E  x 

 

Não estão em causa os factores ―Saída directa ao exterior – locais D,E‖ e ―Efectivos locais D,E‖, visto 

no edifício em questão não existirem locais desse tipo (locais de dormida ou locais em que é comum a 

existência de pessoas com mobilidade reduzida e até mesmo acamadas). 

 

6.2.2.2. Altura das Utilizações Tipo 

Por altura de uma utilização-tipo entende-se, a diferença de cotas entre o plano de referência e o 

pavimento do último piso acima do solo susceptível de ocupação por essa utilização-tipo. De acordo 

com a figura 6.1 é possivel obter essa informação  

 

 

Fig. 6.1 – Altura das utilizações-tipo 
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 R/C: 0,55m 

 1º ao 17º piso: 60,34m 

6.2.2.3. Efectivo total 

Para efeitos de aplicação do Regulamento Técnico de SCIE, por efectivo total de um edifício entende-

se o somatório dos efectivo de todos os seus espaços susceptiveis de ocupação. 

Com base nos índices de ocupação dos diferentes espaços, vindo estes indicados no quadro XXVI do 

actual Regulamento, que é anexo à portaria 1532/2008, de 29 de Dezembro, e nas plantas do edifício 

com as respectivas áreas, figuras 6.2, 6.3 e 6.4, facilmente se chega ao efectivo total do edifício e que 

é apresentado no quadro abaixo: 

Quadro 6.3 – Efectivo dos locais susceptíveis de ocupação 

UT Espaço 
Áreas úteis 

(m2) 

Índices 

(pessoas/m2) 

Produto 

 

Efectivo 

(pessoas) 

III 

R/C – Entrada/Recepção 332,70 0,20 67,44 68 

1º ao 17º piso – Cada escritorio 105,28 0,20 21,06 22  

1º ao 17º piso – Total dos escritorios - 0,20 - 22*4*17 = 1496 

Efectivo total - - - ∑ = 1564 

VII R/C - Restaurante 165,50 1,00 165,50 166 

 

Para a entrada do edifício, foi aplicado o índice de 0,20 pessoas/m2, índice este que é justificado pela 

não permanência das pessoas naquele local à excepção do vigilante de segurança. Este espaço é 

destinado apenas ao acesso aos pisos superiores e também para eventual ponto de encontro dos seus 

utlizadores.  

 

Fig. 6.2 – Entrada/Recepção 

 

Quanto ao restaurante o índice de pessoas utilizado foi o constante no quadro XXVI do Regulamento 

sendo o seu valor de 1,00 pessoas/m2. Visto o mesmo estar localizado numa zona priveligiada da 

Entrada 332,70m
2
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cidade e num edifício deste género, consegue-se antever que irá ser um local de restauração em que 

este índice será de facto um exagero, pelo que a consideração de um corredor interior será tomada em 

conta por forma a diminuir a área útil do espaço em questão e consequentemente o efectivo. 

 

Fig. 6.3 – Restaurante 

 

Nos escritórios o número de ocupantes por unidade de área em função do uso seu uso é de 0,20 

pessoas/m2, ou seja, o correspondente a ―salas de escritório e secretarias‖ do quadro XXVI do RT-

SCIE, visto tratar-se de um ―open-space‖. Apesar da área total de cada um dos escritórios ser de 

157,40m2, a sua área útil é de 105,28m2 pois foi considerado um corredor de 1,20m de largura 

conforme ilustra a figura 6.4. 

 

Fig. 6.4 – Andar de escritórios 
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6.2.2.4. Classificação das Categorias de risco 

A classificação das categorias de risco é feita em conformidade com o artigo 13.º do decreto-lei 

220/2008 de 12 de Novembro. 

Satisfazendo o mesmo, a atribuição da categoria de risco de cada uma das utilizações-tipo será a mais 

baixa que satisfaça integralmente os critérios indicados nos quadros 6.4 e 6.5. 

Quadro 6.4 – Categorias de risco em função dos factores de risco da UT III [14] 

 

Quadro 6.5 – Categorias de risco em função dos factores de risco da UT VII [14] 

Categoria 

 

Critérios referentes à utilização-tipo 

VII 

Locais de risco E com saídas independentes 

directas ao exterior no plano de referência 
Altura 

da UT 

VII 

Efectivo da UT VII 

Efectivo 
Efectivo em 

locais de risco E 

1.ª . ≤ 9 m ≤ 100 ≤ 50 Aplicável a todos 

2.ª ≤ 9 m ≤ 500 ≤ 200 Não aplicável. 

3.ª ≤ 28 m ≤ 1 500 ≤ 800 Não aplicável 

4.ª Restantes situações Não aplicável 

 

Diz também o mesmo artigo que ―é  atribuída a categoria de risco superior a uma dada utilização-tipo, 

sempre que for excedido um dos valores da classificação na categoria de risco‖.  

Desta forma, apesar do efectivo da utilização-tipo III não exceder as 5000 pessoas, pelo facto de ser 

um edifício com uma altura superior a 50 m, é por si só suficiente para que seja da 4ª categoria de 

risco. 

Quanto à utilização-tipo VII, o restaurante, o facto do seu efectivo exceder as 100 pessoas faz com que 

seja classificado como sendo da 2ª categoria de risco. 

Sendo a Torre Burgo um edifício de utilização mista, no que concerne à classificação do risco, dever-

se-á ter em conta o número 5 do artigo 13º do decreto-lei, que diz que edifícios de utilização mista são 

classificados na categoria de risco mais elevada das respectivas utilizações-tipo, independentemente da 

área ocupada por cada uma dessas utilizações. 

Categoria 
Critérios referentes à utilização-tipo III 

Altura da UT III Efectivo da UT III 

1.ª ≤ 9 m ≤ 100 

2.ª ≤ 28 m ≤ 1 000 

3.ª ≤ 50 m ≤ 5 000 

4.ª Restantes situações 
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Deste modo, a Torre é classificada como sendo um edifício da 4ª categoria de risco, isto é, de acordo 

com o artigo 12º do decreto-lei, em matéria de risco de incêndio este edifício apresenta um risco muito 

elevado. 

 

6.2.3. CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO 

Todos os locais da Torre Burgo pertencentes às utilizações-tipo III são classificados como sendo locais 

de risco A.  

O local de risco A é definido como sendo um local que não apresenta riscos especiais, no qual se 

verifiquem simultaneamente as seguintes condições: 

 O efectivo não exceda 100 pessoas; 

 O efectivo de público não exceda 50 pessoas; 

 Mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas 

capacidades de percepção e reacção a um alarme. 

O restaurante, utilização-tipo VII, é um local de risco B. Os locais risco B são locais cujo efectivo 

excede as 100 pessoas ou o efectivo de público excede as 50 pessoas. Para além disso, a percentagem 

de incapacitados não deverá exceder os 10%. 

Quanto ao 18º piso, sendo este um piso técnico destinado à maquinaria, manutenção e reparação dos 

elevadores, ar condicionado, instalações hidráulicas e aparelhos de desnfumagem, este irá ser 

classificado como sendo um local de risco C, ou seja, um local que apresenta riscos agravados de 

eclosão e de desenvolvimento de incêndio devido, quer às actividades nele desenvolvidas, quer às 

características dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes, designadamente à carga de 

incêndio. 

 

6.2.4. EVACUAÇÃO DOS LOCAIS 

6.2.4.1. Vias verticais de evacuação 

As vias verticais de evacuação deverão, neste caso de estudo, obdecer ao disposto nos artigos 64.º e 

65.º do Regulamento Técnico, que se referem respectivamente ao número e características das vias e 

às características das escadas.  

Quanto ao número, sendo um edifício de altura superior a 28m, exige o Regulamento a existência de 

pelo menos duas vias verticais evacuação, o que de facto se verifica. 

Citando o 11º ponto do artigo 64.º, ―A largura útil em qualquer ponto das vias verticais de evacuação 

não deve ser inferior à correspondente a 1 UP por cada 70 utilizadores, ou fracção, com um mínimo de 

2 UP em edifícios cuja altura seja superior a 28 m.‖ Mais uma vez, o facto de ser um edifício alto 

obriga à existência de 2 UP’S neste tipo de vias. Observe-se a figura 6.5. 
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Fig. 6.5 – Largura das vias verticais de evacuação 

 

Sendo 2 UP’s o equivalente a 1,40m, poder-se-à afirmar que é satisfeito este requisito. 

Quanto ao dimensionamento da largura útil das vias de evacuação verticais, este deverá ser realizado 

de acordo com o número de utilizadores correspondente, tomando-se para tal a maior soma dos 

efectivos em dois pisos consecutivos por ela servidos nesse nível. 

Considerando que, ao nível de cada piso, cada uma das escadas serve os dois escritórios mais 

próximos de si, conclui-se que o efectivo a tomar para cada uma será o de 88 pessoas contribuindo 

para tal a soma de 44 pessoas de 2 pisos consecutivos.  

A largura mínima de 2 UP’s é por si só suficiente visto que, para um efectivo de 88 pessoas são 

necessárias uma saída por cada 100 pessoas ou fracção, mais uma, conforme o disposto no ponto 13 

do artigo vigente. 

6.2.4.2. Número de Saídas 

Tendo por base o artigo 54º do anexo à portaria 1532/2008, de 29 de Dezembro, o cálculo do número 

mínimo de saídas que servem um edifício é feito em função do seu efectivo. 

No edifício em questão a análise ao número de saídas deverá ser feita ao nível do rés do chão para as 

duas utilizações-tipo. 

Será importante realçar que o efectivo a ter em conta para entrada do edifício será limitado pelo 

dimensionamento das vias vericais de evacuação, assunto explorado no ponto anterior, e que 

sumariamente compreende o somatório de dois pisos consecutivos de maior efectivo, prefazendo um 

total de 176 pessoas para as duas vias, e, ao qual a este valor deverá ser acrescido o efectivo da entrada 

para o edifício, as 68 pessoas, perfazendo o total de 244 pessoas.   

Como o efectivo de ambos os locais em estudo excedem as 50 pessoas e são inferiores às 1 500 

pessoas, aplicar-se-à a regra da uma saída por cada 500 pessoas ou, fracção mais uma. Atente-se ao 

quadro 6.6. 
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Quadro 6.6 – Verificação do número de saídas 

Local de 

permanência 
Efectivo 

Número 

Mínimo de 

Saídas 

Número de 

Saídas 

Existentes 

OK/KO 

Átrio de 

entrada 
244 2 1 KO 

Restaurante 166 2 2 OK 

 

A falta de mais uma saída na entrada é notória, facto que se resolveria facilmente pela adopção de, por 

exemplo, uma saida de emergência com 2UP’s  no lado oposto à já existente como demonstra a figura. 

 

Fig. 6.6 – Saída de emergência a adoptar 

 

6.2.4.3. Distribuição e Localização das Saídas 

Neste ponto será de um interesse relevante citar os 1º e 2º números do artigo 55.º do Regulamento 

Técnico de SCIE: 

1 — ―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.‖ 

2 — ―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.‖ 

Como se pode verificar nas plantas em anexo, ou figuras 6.3 e 6.6, quer as saídas do átrio de entrada, 

quer as do restaurante, foram dispostas de acordo com os dois pontos anteriormente citados.  

 

6.2.4.4. Largura das Saídas 

A largura útil das saídas e dos caminhos de evacuação deverá obedecer ao artigo 56.º do Regulamento 

Técnico de SCIE e é medida em unidades de passagem (UP) devendo ser assegurada desde o 

pavimento, ou dos degraus das escadas, até à altura de 2 m. 
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Os caminhos de evacuação e as saídas de locais em edifícios devem, sem prejuízo de disposições mais 

gravosas satisfazer os critérios do quadro 4.2 presente no capítulo 4 deste mesmo trabalho. 

Deste modo, a verificação foi feita para os diversos locais e obtiveram-se os seguintes resultados: 

Quadro 6.7 – Verificação do número de unidades de passagem 

Local de 

permanência 
Efectivo 

Número 

Mínimo de 

U.P. 

Número de 

U.P. 
OK/KO 

Átrio de 

Entrada 
234 4 4+2=6

(1)
 OK 

Restaurante 166 3 8 OK 

 

(1) 
Para a verificação das UP’s já se teve em conta a saída de emergência perconizada em 

6.2.4.2, e que deste modo acrescenta 2 UP’s às já existentes. 

Cada uma das portas que serve estes locais tem 4 UP’s, ou seja, o equivalente e 2,40m. No caso do 

restaurante, como este é servido por duas portas disponibiliza um total de 8 UP’s. 

 

Fig. 6.7 – Entrada/saída principal da torre 

 

 

Fig. 6.8 – Entrada/saída poente do restaurante 
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Fig. 6.9 – Entrada/saída nascente do restaurante 

6.2.4.5. Distâncias a Percorrer nos locais 

A distância a percorrer nos locais também é um dos factores a ter em conta na fase da execução do 

projecto.  

Este aspecto é regido pelo artigo 57.º do Regulamento Técnico o qual diz, não só, que as distâncias 

deverão ser limitadas, mas também que os caminhos horizontais deverão ser claros, o tão curtos 

quanto possível e preferencialmente rectilíneos atendendo sempre ao facto de minimizar as mudanças 

de direcção.  

A distância a percorrer de um qualquer local possível de permanência até a uma saída para o exterior 

ou via de evacuação mais próxima, sendo que existem duas saídas distintas não deve exceder os 30m. 

Este aspecto é cumprido no caso dos escritórios e do restaurante, ambos locais com duas saídas 

distintas (ver figuras).  

 

 

Fig. 6.10 – Distância máxima a percorrer nos escritórios 
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Fig. 6.11 – Distância máxima a percorrer no restaurante 

 

O mesmo não se passa na recepção do edifício visto esta ter somente uma saída, razão pela qual a 

distância é limitada a 15m de acordo com o mesmo artigo.  

O problema resolve-se da mesma forma que foi resolvida a questão do número de saídas, através da 

adopção de uma saída de emergência no lado oposto à saída principal. Assim, como se demontra na 

figura 6.12, a questão das distâncias é integralmente cumprida visto o limite aumentar para 30m no 

caso de saídas distintas.  

 

Fig. 6.12 – Distância máxima a percorrer na entrada/recepção 

 

6.2.4.6. Características das escadas 

As escadas incluídas nas vias verticais de evacuação, para além das características estabelecidas no 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, devem obdecer ao disposto no artigo 65.º 

Foram selecionados os números aplicáveis ao edifício em questão, dos quais se destacam: 
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 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 superior a 1 UPdeve ser de 1 m. 

 As escadas devem ser dotadas de, pelo menos, um corrimão contínuo. 

A figura 6.13 consegue por si só ilustrar o cumprimento das exigências requeridas pelo RT-SCIE 

 

Fig. 6.13 – Características das escadas (vista em corte e em planta) 

6.2.5. MÉTODO DE NELSON E MACLENNAM 

6.2.5.1. Escritórios 

Dados: 

 Número de pessoas = 22 

 Área útil = 105,29m
2
 

 α = 0,266 

 K = 1.40 

 Camada limite (porta) = 0,15 m 

 

2/21,0
29,105

22º
mpessoas

Área

pessoasdeN
d

 

 

Como o método assume que para densidades < 0,54 pessoas/m
2
 as pessoas irão se mover com um 

passo normal e independentemente das outras, tem-se: 

 

smV /20,1
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mspessoasdVFe /25,021,020,1  

 

mLe 7,015,0200,1  

 

spessoasleFeFt /.18,07,025,0  

 

s
Ft

xpessoas
T 2,122

18,0

22
  

 

Pela aplicação rígida do método de Nelson e Maclennam, cerca de dois minutos para evacuar um 

escritório será certamente um exagero e um resultado não realista. 

De facto, para baixas densidades o método é falacioso, ou seja, não traduz de forma alguma aquilo que 

verdadeiramente se passa na realidade. 

Sendo assim, irão ser tomadas algumas considerações com o objectivo de obter resultados mais 

representativos da realidade: 

 

, do mesmo modo que anteriormente pois as 22 pessoas poder-se-ão, na melhor das 

hipóteses, mover livremente num escritório daquela dimensão.  

 

No máximo cada ocupante terá de percorrer uma distância não superior a cerca de 15 m (ver fig. 6.10) 

para chegar à saída.  

 

sT 5,12
20,1

15
, 

 

12,5 segundos será então o tempo que o ocupante mais distante da saída demorará a alcançá-la numa 

perspectiva muito optimista, isto é, considerando que não irá haver nenhum entrave até ele chegar à 

porta, e esta estará completamente desimpedida assim que ele lá chegar. 

Fazendo então as contas de modo inverso tem-se que:  

 

 

 

 

mspessoas
Le

Ft
FeleFeFt /51,2

7,0

76,1
 

smV /20,1

spessoasFts
FtFt

xpessoas
T /76,15,12

22
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O valor obtido para o fluxo específico é um valor muito excessivo, ultrapassando o valor máximo que, 

segundo Nelson e Maclennam, poderá existir. 

O método impõe que, quando forem ultrapassados os valores do fluxo específico constantes do quadro 

4.6, estes deverão assumir os valores dados no mesmo quadro. 

Sendo assim:  

 

mspessoasFe /3,1  

 

Para este fluxo específico interessa então saber qual a velocidade obtida: 

 

67,109,2)266.01(4,13,1)1( ddddddKdVFe
 

 

Por observação da figura 4.3, facilmente se depreende que para densidades mais baixas, maiores serão 

as velocidades, o que realmente acontece no caso dos escritórios sendo que é um espaço com uma 

baixa densidade. Assim, o valor para a densidade de 1,67 pessoas/m
2
 irá ser o valor adoptado. 

Tem-se então: 

 

sm
d

Fe
VdVFe /78,0

67,1

3,1
 

 

Desta maneira, consegue-se obdecer aos limites impostos pela metodologia e obter valores aceitáveis e 

de certa forma lógicos para os parâmetros em questão. Resta então calcular o fluxo total com vista a 

determinar o tempo de evacuação. 

 

spessoasleFeFt /91,07,03,1

 
 

s
Ft

xpessoas
T 2,24

91,0

22

 

 

Com este raciocínio consegue-se chegar a um valor plausível para o tempo de evacuação de um 

escritório. Não se aproxima sequer do valor ilógico de 122,2s obtido no primeiro cálculo do mesmo 

parâmetro, nem do valor demasiado optimista que seria o de 12,5s obtido considerando que o caminho 

estaria completamente desimpedido. 
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6.2.5.2. Acesso às Vias Verticais de Evacuação 

 

Este ponto trata da transição entre os escritórios e as vias verticais de evacuação propriamente ditas. 

Visto nesta secção confluírem pessoas vindas dos dois escritórios mais próximos, será então 

necessário atender à fórmula presente em 4.3.3.5 e que é a seguinte: 

 

)(

)()(
)(

dLe

aLeaFe
dFe  

 

Sendo assim, visto que o fluxo específico de cada um dos escritórios é de 1,3 pessoas/ms e que a 

largura específica do vão em questão ser igual a 0,6m (0,9m da porta descontados de 0,3m das 

camadas limite) tem-se: 

 

mspessoasdFe /03,3
6,0

7,0)3,13,1(
)(

 

 

Como este valor é superior ao máximo admíssivel pelo método, vai-se utilizar o valor do quadro 4.6: 

 

mspessoasFe /3,1

 
 

Para este valor do fluxo específico saõ obtidas duas densidades e, consequentemente, duas 

velocidades.  

 

Visto o tempo de evacuação apenas depender do fluxo total e do número de pessoas, neste caso não 

estão em causa saber quais as densidades e velocidades obtidas para aquele fluxo, mas sim saber qual 

o fluxo total. O fluxo total será então dado por: 

 

spessoasleFeFt /78,06,03,1

 
 

Com este fluxo e sabendo o número de pessoas facilmente se chega ao tempo de evacuação: 

 

s
Ft

xpessoas
T 4,56

78,0

44

 

 

Tempo este que se revela de uma certa veracidade pois tem-se uma grande quantidade de pessoas a 

atravesar um vão de pequena dimensão. 
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6.2.5.3. Vias Verticais de Evacuação 

Nas vias verticais de evacuação irá ser assumida como hipótese a de que todos os pisos, sendo 

exactamente iguais, demoram o mesmo tempo a evacuar.  

Considera-se então que evacuando o efectivo do 1º andar com um certo tempo T, começa então a 

escoar o efectivo do 2º andar  com o mesmo tempo, e assim sucessivamente até ao 17º piso. 

 

Dados: 

 Número de pessoas = 44 

 α = 0,266 

 Cobertor = 0,25m 

 Espelho = 0,191m 

 K = 1,00 

 Camada limite (parede) = 0,15 m 

 Camada limite (corrimão) = 0,09 m 

 

Neste caso específico tem de se atender e manter o fluxo específico vindo da secção anterior que é 

igual a 1,3 pessoas m/s. Como este fluxo excede o permitido para a via em questão que, em 

conformidade com o quadro 4.6 é de 0,94 pessoas/ms, este último será então o valor a adoptar. 

O valor do fluxo total é então: 

 

spessoasleFeFt /09.116,194,0

 
 

Sendo o tempo de transição entre dois pisos consecutivos igual a: 

 

s
Ft

xpessoas
T 4,40

09.1

44

 

 

6.2.5.4. Acesso ao Exterior do Efectivo do Rés do Chão 

Para estimar o tempo de evacuação ao nível do rés-do-chão, mais propriamente da recepção do 

edifício, o efectivo tomou-se como sendo as 68 pessoas que, potencialmente poderão lá estar  

Considerando também a saída de emergência assume-se então que o efectivo se irá repartir de igual 

modo para as duas saídas sendo então igual a 34 pessoas para cada uma delas. 

 

Dados: 

 Número de pessoas = 34 

 Área útil = 332,70/2 = 166,35m
2
 

 α = 0,266 
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 K = 1.40 

 Camada limite (porta) = 0,15 m 

 

2/20,0
35,166

34º
mpessoas

Área

pessoasdeN
d

 

 

Como o método assume que para densidades < 0,54 pessoas/m2 as pessoas irão se mover com um 

passo normal e independentemente das outras, tem-se: 

 

smV /20,1  
 

 

mspessoasdVFe /25,020,020,1  

 

Para o caso da saída principal, tem-se: 

 

 

 

spessoasleFeFt /53,01,225,0  

 

s
Ft

xpessoas
T 2,64

53,0

34

 

Enquanto que para a saída de emergência: 

 

mLe 1,1215,040,1

 
 

spessoasleFeFt /28,01,125,0
 

 

s
Ft

xpessoas
T 4,121

28,0

34
 

 

Analisando os dados obtidos conclui-se que são tempos de evacuação demasiado elevados para as 

áreas e saídas em questão, podendo levar até à possibilidade de pessoas do 1ºpiso chegarem ao R/C 

sem a totalidade do efectivo deste piso ter sido evacuada.  

mLe 1,215,0240,2
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Aliás, anteriormente, aquando a determinação do tempo de evacuação dos escritórios já se tinha 

retirado tal ilação. Prova de que, mais uma vez o método tem pouca validade para baixas densidades. 

Considerando, numa perspectiva muito optimista, que os ocupantes se movem livremente a uma 

velocidade constante e igual a 1,2m/s e sabendo que um deles, na posição mais longínqua da saída, 

não percorre mais do que cerca de 21m (ver fig. 6.12), o tempo que demorará até atingir qualquer uma 

das saídas será então dado por:  

 

sT 5,17
20,1

21
 

 

Fazendo então as contas de modo inverso tem-se que:  

 

spessoasFts
FtFt

xpessoas
T /94,15,17

34

 

Para o caso da saída principal, tem-se: 

 

mspessoas
Le

Ft
FeleFeFt /92,0

1.2

94,1
 

 

Enquanto que para a saída de emergência: 

 

mspessoas
Le

Ft
FeleFeFt /76,1

1.1

94,1
 

 

Visto o valor do fluxo específico para a saída de emergência ser superior ao admissível, terá então de 

se adoptar o valor de acordo com o quadro 4.6, ou seja: 

 

mspessoasFe /3,1
 

 

Traduzindo-se, para esta saída, num valor de fluxo total de valor igual a 1,43 pessoas/s e 

consequentemente num tempo: 

 

s
Ft

xpessoas
T 8,24

43.1

34
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Os tempos de evacuação obtidos através da utilização deste critério, nomeadamente 17,5s para a saída 

principal e 24,8s para a saída de emrgência, revelam-se de uma maior aproximação da realidade.  

 

6.2.5.5. Acesso ao Exterior de um Piso Elevado 

Dados: 

 Número de pessoas = 44 de cada uma das vias verticais 

 Área útil = 332,70/2 = 166,35m
2
 

 α = 0,266 

 K = 1.40 

 Camada limite (porta) = 0,15 m 

Se, por hipótese, as pessoas vindas de um andar mais elevado optarem, ao chegar ao rés do chão, pela 

saída mais próxima da caixa de escadas utilizada tem-se então dois tempos distintos visto as saídas 

serem de larguras diferentes. 

Impõe o método que deverá ser mantido o fluxo específico da secção anterior, sendo este de valor 

igual a 0,94pessoas/ms. Consequentemente: 

 

Para a saída principal: 

 

mspessoasleFeFt /97,11,294,0
 

 

s
Ft

xpessoas
T 3,22

97,1

44
 

 

Para a saída de emergência: 

 

mspessoasleFeFt /03,11,194,0
 

 

s
Ft

xpessoas
T ,7,42

03,1

44
 

 

6.2.5.6. Restaurante 

No caso do restaurante, a par do átrio de entrada, as pessoas têm também duas saídas distintas. Sendo 

assim, visto que as portas são de igual largura, assume-se que as pessoas se irão distribuir pelas duas 

saídas de igual forma.  
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Dados: 

Para cada saída: 

 Número de pessoas = 166/2 = 88 

 Área útil = 82,75m
2
 

 α = 0,266 

 K = 1.40 

 Camada limite (porta) = 0,15 m 

 

2/06,1
75,82

88º
mpessoas

Área

pessoasdeN
d

 

 

smdKV /)1(
  

 

smV /72,0)06,1266,01(00,1
 

 

mspessoasdVFe /76,006,172,0  

 

mLe 1,2)15,0240,2(  

 

spessoasleFeFt /60,11,276,0
 

 

s
Ft

xpessoas
T 55

60,1

88

 

 

6.2.5.7. Tempos de Evacuação 

Seguidamente é apresentado no quadro 6.8, uma síntese dos resultados obtidos anteriormente.e que se 

acharam mais racionais  

Quadro 6.8 – Tempos de evacuação correspondentes a cada espaço 

Saída 

Nº de pessoas 

na área de 

influência 

Nº de portas 

Fluxo 

específico por 

vão 

[pessoas/ms] 

Fluxo total por 

vão 

[pessoas/s] 

Tempo de 

evacuação [s] 

Escritórios 22 1 1,3 0,91 24,2 
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Quadro 6.8 – Tempos de evacuação correspondentes a cada espaço (continuação) 

Saída 

Nº de pessoas 

na área de 

influência 

Nº de portas 

Fluxo 

específico por 

vão 

[pessoas/ms] 

Fluxo total por 

vão 

[pessoas/s] 

Tempo de 

evacuação [s] 

Acesso às vias 

de evacuação 

verticais 

44 1 1,3 0,78 56,4 

Vias verticais 

de evacuação 
44 - 0,94 1,09 40,4 

Átrio de 

entrada – 

saída principal 

-efectivo do r/c 

38 1 0,92 1,94 17,5 

Átrio de 

entrada – 

saída de 

emergência - 

efectivo do r/c) 

38 1 1,3 1,43 24,8 

Átrio de 

entrada – 

saída principal 

-efectivo de 

pisos elevados 

44 1 0,94 1,97 22,3 

Átrio de 

entrada – 

saída 

emergência -

efectivo de 

pisos elevados 

44 1 0,94 1,03 42,7 

Restaurante 88 1 0,76 1,6 55 

 

O cálculo do tempo de evacuação de um determinado local até ao exterior é feito somando os vários 

tempos corespondentes. 

A título de exemplo, supondo um ocupante de um dos escritórios do último piso, este demorará, caso 

desça pelas escadas mais próximas da saída principal: 

 

T = 24,2+56,4+40,4*17+22,3 = 789,7 = 13,2 minutos. 
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6.3. CENTRO BURGO 

6.3.1. IDENTIFICAÇÃO DAS UTILIZAÇÕES-TIPO – UT’S 

A identificação das UT’s será feita de acordo com o Decreto-Lei nº220/2008 de 12 de Novembro, 

artigo 8.º 1). 

Consequentemente, tem-se para o edifício em estudo as UT’s constantes do quadro 6.9. 

Quadro 6.9– Identificação das utilizações-tipo 

IDENTIFICAÇÃO DAS UTILIZAÇÕES-TIPO – UT’S 

Piso 
Utilização-tipo 

R/C 
Utilização-tipo VIII («estabelecimentos comerciais e gares de transporte»)  

1º,2º e 3º 
Utilização-tipo III («administrativos») 

 

Atendendo ao seu uso, e em conformidade com o número 2 do 8.º do decreto-lei nº 220/2008, de 12 de 

Novembro, o Centro Burgo é classificado como um edifício de utilização mista.  

 

6.3.2. CATEGORIAS DE RISCO 

6.3.2.1. Factores de Classificação das Categorias de Risco 

Visto este edifício ter duas utilizações-tipo, cada uma delas irá ser classificada quanto ao risco de 

incêndio como sendo da 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª categorias. Atente-se no quadro 6.2 que evidencia os factores 

de risco a considerar para cada uma das utilizações-tipo, de acordo com as alíneas c) e f) do número 2 

do artigo 12º do decreto-lei em vigor. 

Quadro 6.10 – Factores de classificação das categorias de risco em função da utilização-tipo 

Utilização - tipo 
III VIII 

Adm Com 

Altura x x 

Efectivo total x x 

Nº pisos abaixo do plano referência  x 

 

6.3.2.2. Altura das Utilizações Tipo 

Por altura de uma utilização-tipo entende-se, a diferença de cotas entre o plano de referência e o 

pavimento do último piso acima do solo susceptível de ocupação por essa utilização-tipo. De acordo 

com a figura 6.14 é possivel obter essa informação  
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Fig. 6.14 – Altura das utilizações-tipo 

 Altura da UT VIII = 0,35m 

 Altura da UT III = 12,00m 

6.3.2.3. Efectivo total 

Para efeitos de aplicação do Regulamento Técnico de SCIE, por efectivo total de um edifício entende-

se o somatório dos efectivo de todos os seus espaços susceptiveis de ocupação. 

Com base nos índices de ocupação dos diferentes espaços, vindo estes indicados no quadro XXVI do 

actual Regulamento, que é anexo à portaria 1532/2008, de 29 de Dezembro, e nas plantas do edifício 

com as respectivas áreas, figuras 6.15, 6.16 e 6.17, facilmente se chega ao efectivo total do edifício e 

que é apresentado no quadro abaixo: 

Quadro 6.11 – Efectivo dos locais susceptíveis de ocupação 

UT Piso Espaço 
Áreas úteis 

(m2) 

Índices 

(pessoas/m2) 

Produto 

 

Efectivo 

(pessoas) 

III 

1º Totalidade dos escritórios 963,20 0,20 192,64 193 

2º Totalidade dos escritórios 963,20 0,20 192,64 193 

3º Totalidade dos escritórios 195,20 0,20 39,04 40 

 Efectivo total dos 3 pisos - - - ∑ = 426 

VIII R/C Totalidade das lojas 1073,35 0,5 536,68 537 

 

Para o rés-do-chão do edifício, foi aplicado o índice de 0,50 pessoas/m2 constante no quadro XXVI do 

Regulamento, índice este que corresponde a ―locais de venda localizados no piso do plano de 

referência com área inferior ou igual a 300 m2‖, visto nenhuma das lojas exceder esta área.  
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Fig. 6.15 – Rés-do-chão do Centro Burgo 

 

Quanto aos pisos superiores, o índice de pessoas utilizado foi o constante no quadro XXVI do 

Regulamento sendo o seu valor de 0,20 pessoas/m2, ou seja, o correspondente a ―salas de escritório e 

secretarias‖.  

 

Fig. 6.16 – 1º e 2º pisos do Centro Burgo 
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Fig. 6.17 – 3º piso do Centro Burgo 

 

6.3.2.4. Classificação das Categorias de risco 

A classificação das categorias de risco é feita em conformidade com o artigo 13.º do decreto-lei 

220/2008 de 12 de Novembro. 

Satisfazendo o mesmo, a atribuição da categoria de risco de cada uma das utilizações-tipo será a mais 

baixa que satisfaça integralmente os critérios indicados nos quadros 6.12 e 6.13. 

Quadro 6.12 – Categorias de risco em função dos factores de risco da UT III 

 

Quadro 6.13 – Categorias de risco em função dos factores de risco da UT VIII 

Categoria 

Critérios referentes à utilização-tipo VIII 

Altura da UT 

VIII 

Número de pisos ocupados pela UT VIII abaixo do 

plano de referência 

Efectivo da UT 

VIII 

1ª ≤ 9m 0 ≤ 100 

2ª ≤ 9m ≤ 1 ≤ 1000 

3ª ≤ 28m ≤ 2 ≤ 5000 

4ª Restantes situações 

 

Categoria 
Critérios referentes à utilização-tipo III 

Altura da UT III Efectivo da UT III 

1.ª ≤ 9 m ≤ 100 

2.ª ≤ 28 m ≤ 1 000 

3.ª ≤ 50 m ≤ 5 000 

4.ª Restantes situações 
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Diz também o mesmo artigo que ―é  atribuída a categoria de risco superior a uma dada utilização-tipo, 

sempre que for excedido um dos valores da classificação na categoria de risco‖.  

Desta forma, a utilização-tipo III irá ser classificada como sendo da 2ª categoria de risco visto que 

quer a sua altura, quer o seu efectivo total não excederem os limites fixados para esta categoria. 

Quanto à utilização-tipo VIII, pelo facto do seu efectivo exceder as 100 pessoas, faz com que seja 

classificado como sendo da 2ª categoria de risco. 

Sendo o Centro Burgo um edifício de utilização mista, no que concerne à classificação do risco, dever-

se-á ter em conta o número 5 do artigo 13º do decreto-lei, que diz que edifícios de utilização mista são 

classificados na categoria de risco mais elevada das respectivas utilizações-tipo, independentemente da 

área ocupada por cada uma dessas utilizações. 

Deste modo, sendo as duas UT’s classificadas igualmente como sendo da 2ª categoria de risco, o 

edifício no seu todo é da 2ª categoria de risco, isto é, de acordo com o artigo 12º do decreto-lei, em 

matéria de risco de incêndio este edifício apresenta um risco moderado. 

 

6.3.3. CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO 

Todos os locais do Centro Burgo são classificados como sendo  locais de risco A.  

O local de risco A é definido como sendo um local que não apresenta riscos especiais, no qual se 

verifiquem simultaneamente as seguintes condições: 

 O efectivo não exceda 100 pessoas; 

 O efectivo de público não exceda 50 pessoas; 

 Mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas 

capacidades de percepção e reacção a um alarme. 

 

6.3.4. EVACUAÇÃO DOS LOCAIS 

6.3.4.1. Vias verticais de evacuação 

As vias verticais de evacuação deverão, neste caso de estudo, obdecer ao disposto nos artigos 64.º e 

65.º do Regulamento Técnico, que se referem respectivamente ao número e características das vias, e 

às características das escadas.  

Quanto ao número, sendo um edifício de altura inferior a 28m, o Regulamento não exigem mais do 

que uma via vertical de evacuação. 

Citando o 11º ponto do artigo 64.º, ―A largura útil em qualquer ponto das vias verticais de evacuação 

não deve ser inferior à correspondente a 1 UP por cada 70 utilizadores, ou fracção, com um mínimo de 

2 UP em edifícios cuja altura seja superior a 28 m.‖. Considerando que cada uma das 2 vias verticais 

de evacuação existentes no edifício serve metade do efectivo total da utilização tipo III, o equivalente 

a 213 pessoas, obriga à existência de 3 UP’s. Observe-se a figura 6.18. 
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Fig. 6.18 – Largura das vias verticais de evacuação 

 

Sendo 3 UP’s o equivalente a 1,80m, conclui-se que este requisito não é satisfeito. 

Quanto ao dimensionamento da largura útil das vias de evacuação verticais, este deverá ser realizado 

de acordo com o número de utilizadores correspondente, tomando-se para tal a maior soma dos 

efectivos em dois pisos consecutivos por ela servidos nesse nível. 

Assim, o efectivo a tomar para cada uma será o de 193 pessoas, contribuindo para tal a soma de 

pessoas que serve quer no 1º, quer no 2º pisos.  

A largura de 3 UP’s é suficiente visto que, para um efectivo de 193 pessoas são necessárias uma UP 

por cada 100 pessoas ou fracção, mais uma, conforme o disposto no ponto 13 do artigo vigente. 

 

6.3.4.2. Número de Saídas 

Tendo por base o artigo 54º do anexo à portaria 1532/2008, de 29 de Dezembro, o cálculo do número 

mínimo de saídas que servem um edifício é feito em função do seu efectivo. 

No edifício em questão a análise ao número de saídas deverá ser feita ao nível do rés do chão para as 

duas utilizações-tipo. 

Será importante realçar que o efectivo a ter em conta para utilização-tipo III (1º, 2º e 3º pisos) será 

limitado pelo dimensionamento das vias vericais de evacuação, assunto explorado no ponto anterior, e 

que sumariamente compreende o somatório de dois pisos consecutivos de maior efectivo, prefazendo 

um total de 193 pessoas para cada uma das vias. 

Como o efectivo da utilização-tipo III excede as 50 pessoas e é inferior às 1500, aplicar-se-à a regra da 

uma saída por cada 500 pessoas ou, fracção mais uma.  

Desta forma, cada um dos dois átrios de entrada com acesso aos andares elevados deverá ser provido 

de 2 saídas, o que não acontece. No entanto, como os átrios de entrada no edifício em questão apenas 

servem uma via vertical de evacuação cada um, faz todo sentido, ao invés de preconizar mais uma 

saída aumentar a largura da já existente. 
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Posto isto, irão então ser redimensionadas 2 saídas dos pisos mais elevados do Centro Burgo conforme 

é ilustrado na figura 6.19. 

No que concerne aos locais da utilização tipo VIII, destacam-se aqueles em que a área é superior a 

100m
2
, que implicará um efectivo superior a 50 pessoas. Observando a figura 6.19, verifica-se que as 

fracções 1, 4, 6, 8 e 11 têm áreas superiores a 100m
2
, logo terão de ter, além da já existente, mais uma 

saída cada. Na figura 6.19 dá-se uma sugestão da disposição das mesmas. 

 

Fig. 6.19 – Redimensionamento das saídas dos pisos elevados e representação das saídas de emergência 

adoptadas 

 

6.3.4.3. Distribuição e Localização das Saídas 

Neste ponto será de um interesse relevante citar os 1º e 2º números do artigo 55.º do Regulamento 

Técnico de SCIE: 

1 — ―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.‖ 

2 — ―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.‖ 

Como se pode verificar nas plantas em anexo, ou figuras 6.3,6.4 e 6.6, quer as saídas das lojas, da 

Utilização-tipo III, foram dispostas de acordo com os dois pontos anteriormente citados.  

 

6.3.4.4. Largura das Saídas 

A largura útil das saídas e dos caminhos de evacuação deverá obedecer ao artigo 56.º do Regulamento 

Técnico de SCIE e é medida em unidades de passagem (UP) devendo ser assegurada desde o 

pavimento, ou dos degraus das escadas, até à altura de 2 m. 
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Os caminhos de evacuação e as saídas de locais em edifícios devem, sem prejuízo de disposições mais 

gravosas satisfazer os critérios do quadro 4.2 presente no capítulo 4 deste mesmo trabalho. Deste 

modo, a verificação foi feita para os diversos locais e obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

Quadro 6.14 – Verificação do número de unidades de passagem 

Piso Saídas Efectivo 
Número 

Mínimo de U.P. 
Número de U.P. OK/KO 

R/C 

Fracção 1 68 2 1+1=2
(1)

 OK 

Fracção 4 51 2 1+1=2
(1)

 OK 

Fracção 6 51 2 1+1=2
(1)

 OK 

Fracção 8 51 2 1+1=2
(1)

 OK 

Fracção 11 68 2 1+1=2
(1)

 OK 

1º,2º e 3º Escritórios 193 3 3
(1)

 OK 

 

(1) 
Para a verificação das UP’s já se tiveram em conta as saídas de emergência preconizadas 

em 6.3.4.2 e o redimensionamento das saídas dos pisos mais elevados, e que deste modo 

acrescentam no caso das lojas 1 UP e no caso das saídas dos escritórios 2 UP’s às já 

existentes por forma a cumprir o RT-SCIE. 

Cada uma das portas que serve estes locais têm 1m de largura, ou seja, somente uma UP. Sendo assim, 

as saídas adoptadas terão de ter, no mínimo, 1,8 m de largura no caso das que servem a UT III e 0,9m 

nas adoptadas para as lojas. 

 

Fig. 6.20 – Vista da fachada nascente do Centro Burgo 
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6.3.4.5. Distâncias a Percorrer nos locais 

A distância a percorrer nos locais também é um dos factores a ter em conta na fase da execução do 

projecto.  

Este aspecto é regido pelo artigo 57.º do Regulamento Técnico o qual diz, não só, que as distâncias 

deverão ser limitadas, mas também que os caminhos horizontais deverão ser claros, o tão curtos 

quanto possível e preferencialmente rectilíneos atendendo sempre ao facto de minimizar as mudanças 

de direcção.  

A distância a percorrer de um qualquer local possível de permanência até a uma saída para o exterior 

ou via de evacuação mais próxima, sendo que existem duas saídas distintas não deverão exceder os 

30m. Caso haja uma saída apenas, essa distância será reduzida para 15m.  

No caso dos escritórios, no 1º e no 2º pisos, a distância máxima é ultrapassada pela maioria das 

fracções. Somente as fracções 4, 6, 10 e 12 é que cumprem este requisito.  

 

Fig. 6.21 – Distância máxima a percorrer da fracção 7 até ao acesso à via vertical de evacuação. 

 

Quanto às fracções destinadas ao comércio, todas elas cumprem a distância exigida. De notar que as 

fracções 1, 4, 6, 8 e 11, pelo facto de terem duas saídas distintas (a contar com a de emergência), vêm 

os limites serem aumentados para os 30m 

 

6.3.4.6. Características das escadas 

As escadas incluídas nas vias verticais de evacuação, para além das características estabelecidas no 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, devem obdecer ao disposto no artigo 65.º 

Foram selecionados os números aplicáveis ao edifício em questão, dos quais se destacam: 
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 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 igual a 1 UP deve ser de 1 m. 

 As escadas devem ser dotadas de, pelo menos, um corrimão contínuo. 

A figura 6.22 consegue por si só ilustrar o cumprimento das exigências requeridas pelo RT-SCIE 

 

Fig. 6.22 – Características das escadas (vista em corte e em planta) 

 

6.3.5. MÉTODO DE NELSON E MACLENNAM 

Dada a simetria do edifício segundo um eixo vertical que passa no seu centro como demonstram as 

figuras 6.23, 6.24 e 6.25, irão obter-se tempos de evacuação iguais nalgumas das fracções 

 

Fig. 6.23 – Simetria ao nível do rés-do-chão 
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Neste piso é possível constatar que bastará calcular os tempo de evacuação para, por exemplo, as 

fracções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e que deste modo se obtêm os tempos de evacuação de todas as fracções do 

rés-de-chão. 

 

Fig. 6.24 – Simetria ao nível do 1º e 2º pisos 

 

O mesmo se passa nos andares mais elevados, em que o cálculo dos tempos para apenas ―metade‖ dos 

pisos em questão, é por si só suficiente para a obtenção dos tempos de evacuação dos pisos no se todo. 

 

Fig. 6.25 – Simetria ao nível do 3º piso ( recuado) 

 

Desta forma, e após uma aplicação do método de Nelson e Maclennam, foram obtidos os seguintes 

resultados, conforme se apresentam no quadro 6.15. 
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Piso Fracção Nº Pessoas Área útil α K 
Camada 

limite 
d V Fe Le Ft T 

R/C 

1 = 11 68 135 0,266 1,4 0,15 0,50 1,20 0,6 0,7 0,42 161,9 

2 = 12 35 69,5 0,266 1,4 0,15 0,50 1,20 0,6 0,7 0,42 83,3 

3 = 10 50 99,7 0,266 1,4 0,15 0,50 1,20 0,6 0,7 0,42 119,0 

4 = 8 51 100,35 0,266 1,4 0,15 0,50 1,20 0,6 0,7 0,42 121,4 

5 = 9 24 46,60 0,266 1,4 0,15 0,50 1,20 0,6 0,7 0,42 57,1 

6 51 100,15 0,266 1,4 0,15 0,50 1,20 0,6 0,7 0,42 121,4 

7 35 70 0,266 1,4 0,15 0,50 1,20 0,6 0,7 0,42 83,3 

1º e 2º  

1=2=13=14 20 97,8 0,266 1,4 0,15 0,20 1,20 0,24 0,7 0,17 117,6 

3=5=9=11 12 56,7 0,266 1,4 0,15 0,21 1,20 0,25 0,7 0,18 66,7 

4=12 6 29,4 0,266 1,4 0,15 0,21 1,20 0,25 0,7 0,18 33,3 

6=10 10 46,3 0,266 1,4 0,15 0,22 1,20 0,26 0,7 0,18 55,6 

7=8 20 96,9 0,266 1,4 0,15 0,21 1,20 0,25 0,7 0,18 111,1 

3ªpiso 
1=4 12 56,9 0,266 1,4 0,15 0,21 1,20 0,25 0,7 0,18 66.7 

2=3 9 40,7 0,266 1,4 0,15 0,22 1,20 0,26 0,7 0,18 50 

Quadro 6.15 – Tempos de evacuação das fracções do Centro Burgo – Nelson e Maclennam 
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Os tempos constantes do quadro 6.15 apenas são referentes à evacuação das fracções. 

Pela aplicação rígida do método de Nelson e Maclennam, os tempos obtido para evacuar qualquer uma 

das fracções será indubitavelmente um exagero e um resultado não real. 

De facto, e como comprovado em 6.2.5, para baixas densidades o método não espelha de forma 

alguma aquilo que verdadeiramente acontece. 

Sendo assim, irão ser tomadas algumas considerações com o objectivo de obter resultados mais 

representativos da realidade: a velocidade será constante e igual a 1,2m/s; a distância a percorrer por 

cada um dos ocupantes foi a medida em projecto desde o ponto mais longínquo da porta até à mesma; 

o Fe adoptado resulta do Ft obtido, sendo que sempre que exceder o máximo permitido é adoptado o 

valor constante do quadro 4.6; a largura efectiva adoptada foi de 0,7m sendo que cada uma das portas 

tem 1m de largura; não foram tidas em conta as saídas de emrgência perconizadas anteriormente, 

sendo que nesses casos apenas se considerou a evacuação pelas já existentes. 

Atente-se no quadro 6.16 onde se demonstram os resultados obtidos com base nestas considerações. 

Quadro 6.16 – Tempos de evacuação corrigidos das fracções do Centro Burgo 

Piso Fracção 

Distân

cia 

aprox. 

até à 

porta 

[m] 

Velocid

ade 

[m/s] 

Tem

po     

[s] 

Nº 

pesso

as 

Ft 

[pessoa

s/s] 

Fe a 

adoptar 

[pessoas/

ms] 

Ft a 

adoptar[pess

oas/s] 

Tempo 

de 

evacua

ção [s] 

R/C 

1 = 11 17 1,2 14,2 68 4,79 1,3 0,91 74,7S 

2 = 12 10 1,2 8,3 35 4,22 1,3 0,91 38,5 

3 = 10 14 1,2 11,7 50 4,27 1,3 0,91 54,9 

4 = 8 14 1,2 11,7 51 4,36 1,3 0,91 56,0 

5 = 9 10 1,2 8,3 24 2,89 1,3 0,91 26,4 

6 14 1,2 11,7 51 4,36 1,3 0,91 56,0 

7 10 1,2 8,3 35 4,22 1,3 0,91 38,5 

1º e 

2º 

1=2=13

=14 
16 1,2 13,3 20 1,50 1,3 0,91 21,0 

3=5=9=

11 
11 1,2 9,2 12 1,30 1,3 0,91 13,2 

4=12 9 1,2 7,5 6 0,80 1,14 0,80 7,5 

6=10 12 1,2 10 10 1,00 1,3 0,91 11,0 

7=8 17 1,2 14,2 20 1,41 1,3 0,91 22,0 

3ªpi

so 

1=4 14 1,2 11,7 12 1,03 1,3 0,91 13,2 

2=3 13 1,2 10,8 9 0,83 1,19 0,83 10,8 
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Quanto à determinação do tempo de evacuação no que diz respeito às vias de evacuação verticais 

achou se completamente despropositado e ,de certa forma, dasajustado ao método de Nelson e 

Maclennam. Em primeiro lugar convém frisar o amontoado de gente acumulada nestas vias 

proveniente de cada uma das fracções, que seriam cerca de 100 pessoas de cada piso e para cada uma 

destas vias, certamente iriam provocar um congestionamento na secção em questão devido à densidade 

de pessoas nela existente; em segundo lugar haveria outra questão que se prenderia com o facto de 

calcular quanto tempo demoraria por forma a haver um descongestionamento e um fluir destas 

pessoas, factor este que se revela de uma certa dificuldade em determinar pois joga com muitos 

factores. 

É evidente que o que está aqui em causa não é apenas o desajuste do método nestes casos, mas sim um 

facto que se prende com a arquitectura do edifício e que poderá acarretar consigo consequências mais 

graves.  

Rapidamente se constata que numa situação de emergência qualquer um dos ocupantes do 1º e 2º pisos 

não teria opurtunidade de escolha no que concerne ao caminho de evacuação.  

Sugere-se então uma alternativa ao projecto do 1º e 2º pisos conforme ilustra a figura 6.26 e que 

aparentemente seria de fácil execução e não muito prejudicial às área úteis das fracções em questão.  

 

Fig. 6.26 – Alternativa do projecto do 1º e 2º pisos 

 

A alternativa sugerida passa por retirar apenas uma pequena área às fracções 7 e 8, conseguindo assim 

criar aquele corredor central e desta forma permitir o acesso por parte do ocupante à via vertical que 

achar mais opurtuna. 
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7 
CONCLUSÕES 

 

 

No seguimento da realização deste trabalho é possível verificar que foram vários os incêndios que 

originaram elevadas vítimas mortais e prejuízos materiais, sendo que a maior parte das vezes é 

causado pelo Homem. As estatísticas europeias e nacionais espelham bem a dimensão desta tragédia, 

sendo que em Portugal o número de mortes em 2001 por milhão de habitantes, rondou as 6 pessoas. 

Constata-se também que a parcela mais importante dos incêndios em Portugal diz respeito a incêndios 

rurais, sendo de notar que o número de vítimas mortais e feridos é muito menor nestes do que nos 

incêndios urbanos/industriais, facto este facilmente justificável pela densidade populacional sendo 

neste último muito mais elevada.  

A tomada de medidas de segurança contra incêndio, quer de prevenção, quer de intervenção é de vital 

importância com vista à protecção de pessoas, bens materiais e ambiente. 

Constata-se também que a nova legislação sobre segurança contra incêndio em edifícios é uma mais 

valia na medida em que concentra toda a regulamentação sobre a matéria num decreto-lei ,que engloba 

as disposições regulamentares de SCIE, e numa portaria à qual é anexada o RT-SCIE.  

Verifica-se que o estudo do movimento de pessoas e o seu comportamento numa situação de 

emergência é de fundamental importância no que concerne ao dimensionamento dos caminhos de 

evacuação. 

Conclui-se ser também ser de extrema importância uma adequada sinalização complementada com 

uma boa iluminação, com vista a proporcionar aos ocupantes e equipas de intervenção uma evacuação 

contínua, coerente e, portanto, eficaz. 

O aumento do número de saídas e das respectivas larguras são de vital importância na diminuição dos 

tempos de evacuação. Este aspecto tem, naturalmente, que ter em consideração tanto os custos como 

os aspectos arquitectónicos.  

O critério das unidades de passagem, utilizado na legislação portuguesa para o dimensionamento das 

saídas de evacuação apresenta-se como sendo um meio rápido e de fácil aplicação com vista a alcançar 

o objectivo pretendido. Os resultados por si obtidos são na realidade bastante satisfatórios 

apresentando-se de certa forma revestidos de uma certa margem de segurança contribuindo para tal o 

efectivo por ele tomado que geralmente é sempre superior ao provável de existir. 

Relativamente ao método de Nelson e Maclennam, para além de dar falsos resultados em situações de 

baixa densidade populacional, aspecto este falado no decorrer da aplicação do método, verificam-se 

algumas simplificações que eventualmente poderão não ocorrer numa situação de emergência. O facto 

de considerar que não existe qualquer interrupção do fluxo é uma hipótese que, no mínimo, será 
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considerada de optimista. Outro aspecto tem a ver com o facto de o resultado final não ter em conta 

um conjunto de factores que influenciam decisivamente o tempo final de evacuação. 

Não se nega, contudo, a utilidade deste método, pois da sua aplicação poder-se-á ter uma ordem do 

tempo que demora a evacuar o edifício e avaliar se as dimensões consideradas para as vias de 

evacuação são aceitáveis. 

Quanto aos resultados obtidos na análise das condições de evacuação do empreendimento poder-se-ão 

tecer algumas conclusões. A torre, à excepção de ter uma saída a menos que a exigida pela recente 

legislação cumpre todas as outras condições de uma forma geral. Quanto ao seu tempo de evacuação 

julga-se ser satisfatório tendo em conta o efectivo do mesmo e o seu grande desenvolvimento em 

altura, facto este que contribui e muito para um maior tempo de evacuação visto ser nas escadas que as 

pessoas perdem mais tempo. 

No que concerne ao Centro Burgo pode-se afirmar que as exigências do recente regulamento não são 

cumpridas à risca. Tendo o efectivo calculado pela nova regulamentação tem-se uma quantidade 

enorme de pessoas com vista à evacuação, sendo que esta irá sair fortemente prejudicada quer no 

número de saídas, quer na largura das vias de evacuação sendo ambas insuficientes nalguns casos. 

Convém frisar que o projecto é anterior à tão recente legislação, podendo-se encontrar aqui uma 

justificação para tal. Contudo é feita uma proposta muito plausível e que acarretará consigo bastantes 

benefícios. 

Pode afirmar-se que as soluções vertidas no novo regulamento vão de encontro às mais avançadas 

técnicas de segurança contra incêndio em edifícios. Todavia, não é de prever que venham a ter um 

impacte significativo no custo final da construção, pois muitas dessas soluções são já adoptadas na 

execução dos projectos e na construção dos edifícios. 
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ANEXO 1 

CORTES 
  



  

 

 







 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PLANTAS DA TORRE BURGO 
  



  

 

 









 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

PLANTAS DO CENTRO BURGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








