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Introdução 
A mitigação do risco à escala urbana é assumida atualmente como uma 
prioridade fundamental na gestão das áreas urbanas. Ao longo dos últimos 
anos tem vindo a ser desenvolvido um conjunto alargado de esforços no 
sentido de incrementar o nível de prevenção através da definição de ações 
pré-evento, especialmente em áreas urbanas de elevada vulnerabilidade. 
Neste contexto, os centros históricos representam um desafio acrescido, não 
apenas, mas em larga medida, devido à combinação de duas das suas 
características intrínsecas. São elas: o seu elevado valor patrimonial, 
associado à sua importância histórica, económica e social; e a sua elevada 
vulnerabilidade, resultante das suas características arquitectónicas, 
construtivas e urbanísticas. 

 
Objetivos e Metodologia de Avaliação 

Tendo por base o exposto, pretendeu-se com este trabalho caracterizar o 
risco de incêndio urbano no Centro Histórico da cidade de Guimarães, local 
inscrito na lista de Património Mundial da UNESCO desde 2001. A partir da 
análise detalhada das características urbanas, arquitectónicas e construtivas 
deste centro histórico (Fig. 1), esta investigação centrou-se na análise de um 
amplo conjunto de informação recolhida in situ e na posterior aplicação de 
uma metodologia simplificada para a avaliação do risco de incêndio em meio 
urbano. Os dados obtidos foram processados e analisados com recurso a um 
Sistema de Informação Geográfica (SIG), por meio do qual foram avaliadas e 
mapeadas as principais vulnerabilidades ao incêndio do Centro Histórico de 
Guimarães. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Em termos metodológicos, essa avaliação foi realizada através da aplicação 
de uma metodologia baseado no método A.R.I.C.A (Análise do Risco de 
Incêndio em Centros Urbanos Antigos) [2]. De forma genérica, esta 
metodologia baseia-se na análise de quatro sub-fatores globais de risco 
associados, respetivamente, ao início (SFI), propagação (SFP), evacuação (SFE) 
e combate (SFC) ao incêndio. Quando combinados estes quatro fatores globais 
de risco permitem obter um Índice de Risco de Incêndio (FRI) resultante do 
quociente entre a sua média ponderada e um factor de referência (FRR) que 
tem em conta o tipo de utilização do edifício. Tal como no método original, 
também aqui o índice FRI pode variar entre 0.6 e 2.0, sendo o valor de 1.0 
assumido como indicador de segurança (detalhes adicionais sobre a 
formulação utilização podem ser consultados em [1,2]). 

 Área de Estudo 
A amostra utilizada neste trabalho é composta por 436 edifícios espalhados 
ao longo dos cerca de 16 km2 da zona classificada do Centro Histórico de 
Guimarães (CHG). Tal como referido nos objetivos, de forma a melhor 
organizar a trabalho de campo, a área de estudo foi subdividida em sete 
zonas, definidas de acordo com o desenvolvimento urbano do CHG.  
 

Apresentação e Discussão dos Resultados 
Da análise realizada foi possível constatar que cerca de 67% dos 436 edifícios 
que compõem o CHG apresentam um risco de incêndio moderado a elevado, 
Fig. 1 (a). Com base numa análise e segunda ordem, na qual foram 
combinandos o FRI e o número de ocupantes dos edifícios, Fig. 2 (b), 
observou-se que aproximadamente 30% dos ocupantes considerados neste 
estudo se encontram associados a edifícios cujo FRI varia entre elevado e 
extremo (1.3-2.0). Importa ainda acrescentar que a distribuição de edifícios 
com risco de incêndio elevado a extremo é praticamente homogénea ao 
longo da área de estudo. Este facto enfatiza a necessidade da adopção de 
estratégias de mitigação de risco de incêndio, não apenas em localização 
específicas, mas em toda a área do CHG. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões  
Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que apenas 6% dos 
edifícios que compõem a zona classificada do CHG apresentam um risco de 
incêndio baixo, Fig.1 (a). Da análise individualizada do sub-fatores que 
compõem o FRI foi ainda possível constatar que os principais fatores que 
estão na origem desta situação encontram-se associados a factores 
intrínsecos ao edificado e à própria área urbana. Aspetos como as 
características das vias de evacuação ou das comunicações verticais nos 
edifícios revelaram-se particularmente problemáticos. Adicionalmente, a 
existência de um elevando número de edifícios com utilizações mistas, 
situação comum nas áreas urbanas antigas, é também um fator 
potencialmente agravador do risco de incêndio.  
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Fig. 1: Metodologia utilizada na recolha e organização da informação: contexto local,  
desenvolvimento urbano e caracterização do edificado, adaptado de [1]. 

Fig. 2: Mapeamento dos resultados: (a) FRI; (b) análise combinada FRI + ocupação 
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