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RESUMO 

 
As causas de incêndio são aleatórias e estudá-las coloca-nos na situação de 
antecipação dos acontecimentos. Incêndios em patrimônios culturais devem ser 
estudados, já que as perdas, em sua maioria, são irreversíveis e prejudiciais à 
cultura e à história de um povo. O eixo norteador desta pesquisa está embasado na 
proposição de novas formas de se fazer análise de risco de incêndio em patrimônio 
cultural, utilizando-se de tecnologias computacionais atualizadas. O foco é dar 
suporte ao planejamento e gestão de riscos de incêndio por meio de instrumentos 
visuais e metodologias que possibilitem ao usuário perceber o espaço vivido e 
auxiliá-lo nas tomadas de decisões. Foram definidas como prioritárias as atividades 
seguintes, proporcionadoras de   orientações capazes de auxiliar a gestão eficaz de 
combate aos riscos de incêndio: a) preparação para melhor conhecimento do 
ambiente a ser estudado; b) mitigação ou redução do risco, com o uso de 
tecnologias computacionais atualizadas e metodologias; c) prevenção como sendo a 
necessidade de educar e orientar a sociedade com suas instituições, para responder 
apropriadamente tanto para evitar as ocorrências de incêndio quanto para sair de 
tais situações. A estrutura desta pesquisa está dividida em cinco partes: 1ª. refere-se 
à conformação urbana da cidade de Ouro Preto, destacando o tipo construtivo da 
época de sua origem e a formação da cidade; 2ª. trata do incêndio como área da 
ciência, Engenharia de Incêndio, a ser estudada e ampliada em seu significado em 
relação às vulnerabilidades ao risco de incêndio em sítios protegidos; 3ª. sobre a 
Análise e Gestão de Riscos, tem o objetivo de detectar as vulnerabilidades antes da 
ocorrência de um incêndio e determinar medidas mitigadoras que poderão ser 
adotadas; 4ª. introduz as tecnologias BIM, SIG e MCA, somadas a metodologias de 
avaliação de risco, como os Métodos de Gretener, Chichorro e EBRAFire; 5ª. a 
experiência do uso do SIG, BIM e dos softwares de simulação. O resultado desta 
pesquisa mostrou uma nova forma de fazer análise de gestão de risco de incêndio e 
de projeto de prevenção e combate a incêndios em edificações e sítios acautelados, 
utilizando as simulações computacionais que anteveem os riscos da situação real. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: BIM; SIG; patrimônio edificado; análise de risco; engenharia de 
incêndio; simulação computacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
 
 
Causes of fire are random and studying them puts us in a situation of anticipation of 
the events. Fire in cultural heritage must be studied, since the losses, for the most 
part, are irreversible and harmful to the culture and history of a society. The guiding 
axis of this research is based on the proposition of new ways of doing fire risk 
analysis in cultural heritage, using updated computational technologies. The focus is 
to support the planning and management of fire risks through visual instruments and 
methodologies that enable the user to perceive the space experienced and in making 
decisions. The following activities were defined as priorities, providing guidelines 
capable of assisting the effective management of fire risks: a) preparation for better 
knowledge of the environment to be studied; b) mitigation or risk reduction, with the 
use of updated computer technologies and methodologies; c) prevention as the need 
to educate and guide society with its institutions, to respond appropriately both to 
prevent fire occurrences and to be out of such situations. The structure of this 
research is divided into five parts: 1st. it refers to the urban conformation of Ouro 
Preto city, highlighting the constructive type of its origin and the formation of the city; 
2nd. deals with fire as an area of science, Fire Engineering, to be studied and 
expanded in its meaning in relation to the vulnerabilities of fire risk in heritage sites; 
3rd. on Risk Analysis and Management, it aims to detect vulnerabilities before a fire 
occurs and determine mitigation measures that can be adopted; 4th. introduces BIM, 
GIS and MCA technologies, added to risk assessment methodologies, such as the 
Gretener, Chichorro and EBRAFire Methods; 5th. the experience of using GIS, BIM 
and simulation software. The result of this research showed a new way of analyzing 
fire risk management and fire prevention and fighting projects in heritage buildings 
and sites, using computer simulations that anticipate the risks of the real situation. 
 
 
KEYWORDS  
BIM; GIS; heritage building; risk analysis; fire engineering; computational simulation.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Importância e Justificativa do Tema 

 

Os avanços tecnológicos, as normas e códigos sobre controle de incêndio, 

desenvolvidos tanto no Brasil quanto no mundo, segundo Krüger (2019) têm se 

mostrados insuficientes frente as incidências frequentes deste tipo de 

acontecimento. Manifesta-se, dessa forma, a importância de estudos cada vez 

mais aprofundados de prevenção e proteção contra incêndio.  

Na visão de Krüger e Lasmar (2019), a tentativa de definir o termo incêndio 

leva a uma tendência de combinar os três elementos fundamentais do fogo, 

que são: combustível x calor x oxigênio. Entretanto essa definição básica trás 

uma certa pretensão de que essa associação de ocorrências levará a um 

processo controlável de incêndio. A sua aleatoriedade torna-se um desafio bem 

maior. 

Afim de preservar a vida humana, tanto sob o aspecto da integridade física, 

quanto da cultura que integra a sua personalidade, há duas questões que se 

interrelacionam: a Engenharia de Segurança contra o Incêndio e o Patrimônio 

Cultural Edificado. (KRÜGER, 2019) 

Claret de Gouveia (2017), define a Engenharia de Segurança contra Incêndio 

como uma ciência e, portanto, uma área de pesquisa, desenvolvimento e 

ensino. Trata do incêndio utilizando princípios científicos e de engenharia na 

investigação de incêndio, tendo como objetivo a redução das perdas de vidas 

humanas e os danos materiais consequentes a estes eventos. (CLARET DE 

GOUVEIA, 2017) 

Ainda de acordo com o citado professor, a expressão ‘Engenharia de 

Segurança contra Incêndio’, ou ‘Engenharia de Incêndio’, foi introduzida no 

Brasil, na década de 1990, por influência de um estreito intercâmbio entre um 

grupo de trabalho brasileiro e de pesquisadores europeus, que denominavam 

este tipo de especialidade como fire engineering researches. É importante 

ressaltar que não há, entretanto, uma definição única aceita de Engenharia de 

Incêndio. 
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Outra questão, inserida na preservação do patrimônio cultural de uma 

sociedade, “pressupõe a valoração e escolha de bens materiais e imateriais 

que devem ser objeto de proteção através de formas de acautelamento tais 

como tombamentos, registros, inventários, valorização, vigilância, etc” 

(TOFANI, 2008, p. 30).  

Foi na década de 1920 que no Brasil, a preservação do patrimônio como 

proteção dos valores artísticos e históricos, começou a ser considerada 

relevante. O movimento liderado pelos intelectuais modernistas culminou com a 

institucionalização da política de conservação do patrimônio nacional. 

A Semana da Arte Moderna de 1922, trouxe um novo olhar que já vinha sendo 

construído pelos modernistas. Preconizavam um ideal nacionalista de 

identidade e cidadania do povo brasileiro. Os membros do Movimento 

Modernista Brasileiro, na época, eram as pintoras Tarsila do Amaral e Anita 

Malfatti e os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del 

Picchia, mas o movimento contou com arquitetos, escultores, músicos e outros. 

Nesse processo de valorização foi criado, em 1937, o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artísitico Nacional – SPHAN, órgão gestor do patrimônio brasileiro, 

e em 1938 ocorreu o tombamento do Centro Histórico de Ouro Preto. A cidade 

representava, para os modernistas, a tradução exata da cultura e identidade 

nacional. 

A preservação do patrimônio é um processo de caráter transdisciplinar e, 

geralmente, conduzido pelo Estado. Demanda o estabelecimento de políticas, 

legislações e institutos, exige, segundo Tofani, “critérios, metodologias e 

técnicas específicas, tem considerável impacto na produção do espaço e 

reprodução social e institui um direito de usufruto e um dever de preservação 

comuns a todos os cidadãos” (TOFANI, 2008, p. 31). 

Garantir a segurança contra incêndio em sítios históricos extrapola a questão 

da salvaguarda do bem, atingindo o auxílio na preservação da memória 

cultural: o bem imaterial, sendo essa parte indissociável da vida humana, que é 

o principal objeto da proteção contra incêndio. (KRUGER et al, 2020). 

Segundo Andreza Carla Procoro Silva (2008), a UNESCO adverte que atuar na 

prevenção de incêndio nas cidades coloniais brasileiras, tem extrema 
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importância devido às suas características desfavoráveis no combate a este 

tipo de sinistro. 

A cidade de Ouro Preto é um importante ponto turístico no Brasil e para 

acompanhar o dinamismo das novas atividades, os casarões foram 

ressignificados como museus, hotéis e restaurantes, tendo que absorver as 

novas tecnologias de forma a responder ao progresso.  

Essas mudanças nas edificações podem ser consideradas pontos críticos em 

relação aos incêndios. 

Por se tratarem de especiais, as edificações acauteladas e os sítios urbanos 

tornam–se campo de atuação ideal para a Engenharia de Segurança contra 

Incêndio. Aliada às ferramentas proporcionadas pela Modelagem da 

Informação da Construção - BIM, e pelo Sistema de Informação Geográfica - 

SIG, somadas as metodologias de avaliação de risco, como os Métodos de 

Gretener, Chichorro e EBRAFire1, permitem a gestão de risco de incêndio e, 

em consequência, aumentam a resiliência aos desastres causados pelos 

incêndios. (KRUGER et al, 2020). 

As potencialidades individuais do SIG e do BIM são de fácil observação, 

entretanto trabalhar as duas tecnologias em uma mesma plataforma ainda é 

um desafio a ser superado devido à dificuldade da interoperabilidade entre 

elas.  

Com o uso do SIG, deve-se obter uma análise espacial da condição de risco de 

incêndio do quarteirão Q39, do centro histórico de Ouro Preto. O SIG trabalha 

na dualidade de “(...) armazenar a geometria dos objetos geográficos e de seus 

atributos (...)”, conforme Câmara e Monteiro (2002, p.1-20).  

Para auxiliar no processo decisório e a um melhor entendimento dos resultados 

do SIG, este será combinado com o método de análise de multicritérios – MCA, 

que é o meio matemático no qual comparam-se critérios de avaliação 

conflitantes com o intuito de auxiliar na tomada de decisões. 

 

1 Método Chichorro: Cálculo Holístico do Risco de Incêndio da Construção e Habilitada Otimização da sua 
Redução com Obras, que será detalhado no item 4.3.1. 

Método EBRAFire: Existing Bulding´s Risk Assessment for Fire, que será detalhado no item 4.3.2. 
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Além disso, o SIG fornece resultados sob a forma de mapas com 

representação visual, capazes de auxiliar no entendimento sobre os dados 

locacionais e tudo o que se relaciona a eles. 

Por sua vez, as contribuições do BIM são claras, pois é um processo de 

produção automatizada de projetos e de elevação da qualidade técnica, 

aplicável tanto para as novas edificações quanto para as existentes. O 

processo BIM permite, entre outras possibilidades, o resgate de documentação 

técnica, visto que, é uma importante atividade para as edificações acauteladas, 

uma vez que nem sempre os projetos estão disponíveis. Portanto, integrar-se 

com as novas tendências tecnológicas como o escaneamento a laser, colabora 

para o planejamento do trabalho como um todo.  

Para Succar (2009), os níveis de maturidade do BIM devem ser implementados 

nas organizações em estágios gradativos e constantes. São três estágios: 1 – 

modelagem de objeto; 2 – modelo elaborado em um ambiente colaborativo; 3 – 

integração com base em rede para compartilhar modelos. 

Nesta dissertação será realizada a modelagem BIM da Pousada Tiradentes 

com o objetivo de trabalhar simulações de incêndio e evacuação de pessoas.  

As simulações permitem ao usuário uma interação com o espaço criado. 

Concede uma vivência mais simples de ser compreendida e visualizada. No 

campo do patrimônio, torna-se um auxílio para a coleta de dados e para os 

experimentos. O “e-se” pode ser repetido diversas vezes.  

A importância deste trabalho centra-se na utilização dos métodos tradicionais 

de análise de risco de incêndio, bem como nas tecnologias computacionais 

para a preservação do patrimônio cultural. 

O uso das tecnologias computacionais para a manipulação de dados, com a 

probabilidade de obter resultados mais simples de serem visualizados, 

possibilita uma melhor compreensão dos sistemas nas análises de gestão de 

risco. 

Nas simulações computacionais, as informações técnicas poderão ser testadas 

em tempo real e utilizadas na réplica digital, permitindo que o modelo seja 

continuamente ajustado e otimizado com a finalidade de se obter o melhor 
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desempenho nas intervenções, sobretudo quando o assunto são as edificações 

acauteladas.  

Este trabalho faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento realizada pelo 

Grupo de Pesquisa IGNIS, da UFMG. Alguns levantamentos já foram 

realizados e compõem parte da metodologia aqui proposta. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver novas formas de fazer análise de risco de incêndio em patrimônio 

cultural, utilizando métodos de análise e tecnologias computacionais 

atualizadas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Estudar a história da criação e tipos de habitação de Vila Rica, origem da atual 

cidade de Ouro Preto, para verificar quais elementos construtivos daquela 

época estão presentes em edificações acauteladas na atualidade, exigindo 

atualização e aperfeiçoamento das medidas de prevenção contra incêndios. 

Melhorar o entendimento dos espaços geográficos e construídos de forma a 

preservá-los. 

Proporcionar uma orientação capaz de auxiliar uma gestão eficaz de combate 

aos riscos de incêndio, no sentido de preparação, mitigação e prevenção.  

Avaliar as simulações de incêndio e de evacuação de pessoas no modelo BIM. 

Colaborar com o estado da arte na interoperabilidade do BIM e do SIG nas 

avalições de risco de incêndio e nas simulações para a preservação do 

patrimônio cultural. 

Contribuir para o entendimento do uso de tecnologias computacionais 

aplicadas na obtenção de novas formas de análise de risco de incêndio. 
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1.3 Materiais e Métodos  
 

Tomando Silva e Menezes (2001) como orientação, esta pesquisa apresenta 

um desenvolvimento baseado em uma natureza aplicada, uma vez que buscou 

gerar conhecimento voltado para uma aplicação prática. Tem uma abordagem 

quantitativa, na qual fez- se uso do Método de Análise Multicritérios e sistemas 

computacionais para buscar causas e consequências. Quanto aos objetivos é 

explicativa, pois visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para 

a ocorrência dos incêndios em patrimônio acautelado. Aprofunda o 

conhecimento da realidade porque explica a razão das coisas. Em relação aos 

procedimentos, baseou-se em: pesquisa bibliográfica, pois foi elaborada a 

partir de material já publicado, constituído sobretudo de livros, normas técnicas, 

instruções técnicas do corpo de bombeiros e material disponibilizado na 

Internet; estudo de caso, pois envolve o estudo de objetos de maneira que se 

permita o seu detalhado conhecimento.  

Para o desenvolvimento, foram selecionados a Pousada Tiradentes e o 

quarteirão Q39 da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, como interesse de 

estudo. 

Definiu-se como prioritárias as atividades de preparação, mitigação e 

prevenção capazes de orientar uma gestão eficaz de combate aos riscos de 

incêndio. Com essa visão partiu-se, à princípio, de uma revisão bibliográfica 

sobre o assunto, levantamento de dados junto ao Corpo de Bombeiros, 

Prefeitura, normas técnicas e avaliações do espaço urbano e edificação. 

Foram elaboradas análises e levantadas possibilidades que melhorassem a 

segurança individual e coletiva referentes aos riscos de incêndio.  Para tal, 

foram aplicados pressupostos teóricos, buscando soluções dentro da realidade 

do estudo de caso. Utilizou-se variáveis das metodologias de análise de risco 

EBRAFire, Chichorro e Gretener avaliadoras das condições atuais do risco 

existente nas edificações de interesse de estudo. 

Tomou-se o SIG como base para o mapeamento das características 

construtivas e a conformação urbana do quarteirão entre a Praça Tiradentes, 

rua Senador Rocha Lagoa, Travessa Cônego Camilo Veloso e Rua Conde de 
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Bobadela, localizado no centro histórico de Ouro Preto. Nesta etapa de análise 

dos dados, utilizou-se o método de análise de multicritérios no quarteirão 

selecionado para criar a tabela de atributos. 

Após desenvolvidos os trabalhos com o SIG no espaço do quarteirão, foram 

consideradas as possibilidades que o BIM permite. Realizou-se a modelagem 

BIM da Pousada Tiradentes, localizada no quarteirão escolhido. 

De posse da modelagem, utilizando softwares específicos, foram realizadas 

simulações de incêndio e evacuação de pessoas. 

E por fim, enfatizou-se a importância da Engenharia de Incêndio como um 

instrumento para educar e orientar a sociedade com suas instituições, de forma 

a responder tanto para evitar as ocorrências de incêndio quanto para sair de 

tais situações. 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

A estrutura deste trabalho está dividida em cinco partes e procurou-se discorrer 

um pouco mais sobre os assuntos para demonstrar o que se pretende. A 

primeira parte refere-se à formação urbana da cidade de Ouro Preto, 

enfatizando o tipo construtivo da época de sua origem e a formação da cidade 

com características particulares de ocupação em vales, serras e ao longo de 

rios, dos quais germinaram-se as toneladas do ouro encaminhados para o 

Reino, no período do Brasil colônia.  

A segunda parte trata do incêndio como área da ciência, Engenharia de 

Incêndio, a ser estudada e ampliada em seu significado em relação às 

vulnerabilidades ao risco de incêndio em sítios protegidos.  

A terceira parte sobre a Análise e Gestão de Riscos, tem o objetivo de detectar 

as vulnerabilidades antes da ocorrência de um incêndio e determinar medidas 

mitigadoras que poderão ser adotadas. 

A quarta parte introduz as tecnologias BIM e SIG. Somadas as metodologias 

de avaliação de risco, como os Métodos de Gretener, Chichorro e EBRAFire, 

estas metodologias permitem a gestão de risco de incêndio de maneira a 

aumentar a resiliência do local avaliado. 
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A quinta parte é a experiência do uso do SIG, BIM e dos softwares de 

simulação de incêndio e de evacuação de pessoas no estudo de caso 

analisado. 

 
QUADRO 1 - Fluxograma da dissertação 

 

 

Fonte: Autora, 2020 
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2. OURO PRETO 

2.1 A exploração do Território Mineiro 

 

Segundo Augusto de Lima Junior (1978), o ouro, a prata e as pedras preciosas 

incorporaram-se às necessidades humanas como expressões de riqueza, 

universalmente reconhecidas e símbolos de coisas nobres, fatores de 

felicidade. A fascinação sobre homens e mulheres já existia desde os tempos 

bíblicos, seguidos por gerações que povoaram o Oriente durante a Antiguidade 

Clássica. O sonho de mais riquezas os levava a fantasiar sobre regiões 

misteriosas onde jaziam imensos tesouros. (LIMA JUNIOR,1978) 

Desde os tempos mais remotos, do descobrimento do Brasil, até sua ocupação 

inicial, falava-se de uma serra resplandecente, do eldorado e das esmeraldas. 

Essas histórias, permeavam o imaginário popular, incentivando os 

exploradores a ingressar no interior do Brasil. (LIMA JUNIOR, 1978) 

Enquanto no norte do Brasil, o português pouco se afastou para o interior, 

limitando-se ao litoral, mais ao sul, na Serra do Cubatão, tinha-se formado um 

povoado, cuja população estava bem adaptada ao território, desbravando-o em 

várias direções. Partiu deste local o impulso para as Bandeiras paulistas que 

devassaram parte do território hoje conhecido como Minas Gerais.  

Nos séculos XVII e XVIII, foram descobertos vários depósitos de ouro, 

chamados de faisqueiras. Eram assim conhecidas porque viam-se grãos e 

folhetos de ouro tão grandes que brilhavam ao sol. (LIMA JÚNIOR, 1978) 

Após a descoberta do ouro preto, no ribeirão Tripuí, o território começou a ser 

ocupado. Os bandeirantes fixavam-se ao longo dos córregos explorando-o nas 

margens, córregos e barrancos. (LIMA JÚNIOR, 1978) 

A descoberta de ouro na região de Minas Gerais atraiu milhares de pessoas, 

sendo grande parte vinda da atual região Nordeste do Brasil e de algumas 

províncias de Portugal (LIMA JÚNIOR, 1978). Contudo, a região fazia parte da 

Capitania de São Vicente, dominada pelos bandeirantes paulistas, os quais não 

desejavam dividir o ouro encontrado, gerando assim vários conflitos. 
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De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo; torna-se pó, 
folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro! - e turva tudo: 
honra, amor e pensamento. Borda flores nos vestidos, sobe a 
opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes, 
e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Pelos córregos, 
definham negros, a rodar bateias. Morre-se de febre e de fome sobre 
a riqueza da terra; uns querem metais luzentes, outros, as redradas 
pedras(...). (MEIRELES, 1977, p.23) 

 

Os forasteiros, com maior aptidão ao comércio, elevaram-se na sociedade 

impondo novos costumes e, ao mesmo tempo, algumas desordens o que 

desagradava aos paulistas. Após o mais famoso conflito entre forasteiros e 

paulistas, denominado Guerra dos Emboabas, os paulistas foram impedidos 

pela Coroa de explorar o território e partiram para outras regiões.  

2.2 Vila  Rica 
 

A região de Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto, começou a se formar 

por volta do século XVIII, segundo Vasconcellos (1951). Apesar da riqueza que 

ostentava a região, a princípio, as habitações foram erguidas de forma 

provisória e simplificadas. A situação de inconstância em que viviam os 

exploradores, cuja permanência no local variava de acordo com os resultados 

da extração do ouro, tornava inviável a construção de grandes obras.  

Ainda assim, como comenta Vasconcellos (1951), as habitações variavam 

conforme o poder econômico do proprietário e não se pode dizer que havia um 

estilo de construção no Brasil colonial. Predominavam, entretanto, os materiais 

disponíveis na região e a mão de obra com suas próprias técnicas, associadas 

a influências do barroco em vigor na metrópole no século XVII.  

As construções eram improvisadas de pau-a-pique, cobertas de palhas, 

palmeiras ou sapé, sendo a madeira e as pedras materiais mais comuns 

utilizados nas construções da época colonial em Minas. Pode-se dizer que a 

arquitetura vernacular, que representa aquela construída com técnicas e 

materiais da região, tornou-se característica, inclusive pela simplicidade de sua 

forma.  

Sylvio de Vasconcellos (1951) registra em seu livro o uso dos materiais locais e 

as formas simples das construções:  
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As primeiras moradias dos morros, excluídos os ranchos provisórios, 
ainda de vergas retas, de poucos vãos, simples e rústicos, fazem-se 
de canga, como atestam suas ruínas, ainda hoje existentes. 
(VASCONCELLOS, 1951. p 117) 

O uso da madeira foi muito empregado não apenas as de lei, mas também os 

esteios e madres para construções de relativo peso. 

As vedações aproveitam-se de paus roliços e varas de qualquer 
espécie. Convém frisar ainda que a maioria destas estruturas em Vila 
Rica firma-se sobre alicerces de alvenaria de pedra, não mergulhando 
seus apoios – os esteios – no solo, em virtude, talvez, de não 
resistirem bem à umidade do terreno.” (VASCONCELLOS, 1951, 
p.112). 

O barro também era considerado como material de fechamento para as 

construções, sendo que o uso da pedra foi mais utilizado na fundação. 

Deve ser ainda compreendido que as alvenarias de pedra favorecem 
muito mais a proteção contra a frialdade do clima do que seus 
congêneres, menos espessas de barro. (VASCONCELLOS, 1951, 
p.114). 

Augusto Lima Júnior (1978) explica que os povoados mineiros foram 

constituídos em curto tempo, transformando-se em centros de vida civil, 

religiosa, social e econômica da capitania. Os ranchos de tropas, local onde se 

estabeleceu o comércio de produtos que vinham da Bahia, Rio ou São Paulo e 

ao redor desses, a vida religiosa tornava-se também intensa, com missas, 

batizados e casamentos, à princípio em capelas singelas e depois dando 

espaço a suntuosas igrejas. Assim formavam-se os arraiais, “que quer dizer 

ajuntamento para festa religiosa.” (LIMA JÚNIOR, 1978, p.38). 

João Boltshauser (1969) classificou os edifícios erigidos no Brasil colonial em 

grupos, da seguinte forma: edifícios com finalidade religiosa; edifícios públicos; 

edifícios residenciais; e, por fim, os edifícios para fins militares. 

Pela tradição católica, a primeira construção a ser erguida no povoado eram as 

capelas. “(...) ao instalarem-se os colonos, em qualquer local, sua preocupação 

primeira era construir uma capela, quase sempre modestíssima, substituída, 

logo que possível, por uma igreja de maior porte e de maior riqueza.” 

(BOLTSHAUSER, 1969, p.2887). 

Ainda segundo o autor, a preocupação seguinte seriam os prédios públicos de 

administração local. Eram os órgãos de controle financeiro e da ordem social: 

Palácios de Governo e as Casas de Misericórdia. A conformação urbana 
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original foi estabelecida com a priorização dos espaços públicos como largos e 

praças juntos às igrejas.  

Outro elemento urbano de destaque e símbolo da lei era o pelourinho, coluna 

de pedra ou madeira, colocada num lugar público de uma vila, onde eram 

punidos os delituosos e impostores, sobretudo no tocante às contribuições 

cobradas pela coroa. 

Em relação ao traçado urbano, as casas eram construídas lado a lado por 

fatores, tais como: a economia dos espaços e a prevenção dos problemas 

climáticos, como o forte vento da região. Afinal, trata-se de vales e serras.  

A região da atual Ouro Preto, a princípio, poderia ser considerada não propícia 

ao estabelecimento de arraiais, com uma paisagem dominada por montanhas e 

vales2, além do solo bastante rochoso e raso, dificultando o plantio e a criação 

de gado para consumo humano. (LIMA JUNIOR, 1978) 

Marcado pela transitoriedade e pela insegurança, o território foi ocupando-se 

justificado pela potencialidade das minas de ouro descobertas. O crescimento 

dos pequenos arraiais obedecia, em geral, a direção dominante das paralelas 

as curvas de nível, as encostas de morros e margens de riachos, locais de 

onde se extraia o ouro. (LIMA JUNIOR, 1978) 

As habitações eram construídas lado a lado em tipos básicos de construção, 

com córregos ao fundo. Tanto o comércio quanto a posição estratégica central 

dos edifícios religiosos contribuíram como pontos referenciais de incentivo a 

urbanização para o traçado do arraial, realizando o assentamento de seus 

habitantes ao redor dos espaços abertos, no caso das capelas, e propiciava 

caminhos de acesso as áreas de mineração. (VASCONCELLOS, 2011) 

Vasconcellos (2011) defendia o fator religioso como central na origem dos 

arraiais, além de exercer o papel de entrepostos, locais de suprimentos e de 

trocas comerciais.  

Em seu estudo Fundamentos de Morfologia Urbana, Costa e Netto (2015) 

citam que a administração das terras da Colônia era feita por representantes da 

Coroa Portuguesa no local. Entre as normas urbanísticas, as autoras destacam 

 
2Topografia do Terreno: Plano: 5%, Ondulado: 40%, Montanhoso: 55%. Fonte: Disponível em: 
Dados Gerais. http://www.ouropreto.com.br/dados-gerais> Acesso em 11 mai.2019. 
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a concessão de datas, ou seja, concessões oficiais das minas estabelecidas 

pela carta régia de 1603. Estas definiam alguns critérios para as regiões: a 

existência de uma data de poder público e a proibição de remembrar ou 

desmembrar lotes.  

Essas normas configuravam um arranjo espacial aos lotes, alinhados ao eixo 

longitudinal de acesso as principais minas. Além disso, de forma a atuar no 

controle das minas, os portugueses montaram estratégias de exploração, como 

a administração centralizada em um assentamento urbano, isto é, toda a 

diversidade populacional deveria viver em um povoado próximo das minas de 

ouro. A consequência disso foi a criação de vilas, sendo uma delas a Vila Rica. 

(COSTA; NETTO, 2015) 

A estrutura que determinou a forma urbana do arraial, ou seja, o caminho 

principal, chamado de Caminho Tronco 3  e o tipo dos lotes burgueses, 

permaneceram até o período de elevação do arraial a sede de município em 

1711. (COSTA; NETTO, 2015) 

Recebeu o título de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, 

conforme a política de preservação de poder da Coroa relacionada à 

manutenção das atividades comerciais da colônia e da necessidade de impor 

as leis da justiça. (LIMA JUNIOR, 1978) 

À época, Vila Rica já contava com uma população diversificada de 

mineradores, comerciantes, artesãos e funcionários públicos, o que dava um 

caráter de urbanidade ao local. (LIMA JUNIOR, 1978) 

A forma urbana do período se caracteriza pela ocupação em ambos 
os lados do Caminho Tronco e por pequenos núcleos que cresceram 
ao redor das duas capelas. Nesse período se estabelece a tipologia 
vernacular que será amplamente reproduzida, principalmente ao 
longo do Caminho Tronco, evidenciando o traçado longitudinal na 
medida em que ocorre o crescimento populacional. Essa tipologia é 
implantada nos lotes sem afastamento frontal ou lateral, de modo a 
criar uma espécie de “moldura” na rua e torna-se uma importante 
característica da paisagem construída. (COSTA; NETTO, 2015, p.78) 

 

Em 1714, a Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto foi atingida por 

um incêndio nas casas ao redor da Matriz do Pilar, o que se tornou uma nova 

 
3 Forma urbana que se desenvolveu ao longo do eixo no qual ocorreu a estruturação dos protonúcleos. 
(COSTA; NETTO, 2015, p.78) 
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oportunidade para a regularização dos arruamentos e o recuo das casas na 

expansão do Largo do Pilar.  

Já em 1714, poucos anos depois da criação da vila, um incêndio no 
“bairro” (freguesia) de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto 
constituiu uma boa oportunidade para a câmara intervir no traçado de 
algumas ruas, “medindo e arruando-as de sorte que as recuassem 
para os fundos, e ficasse uma praça para melhor arruamento desta 
nova vila e por ficar defronte da Matriz daquele bairro”. (FONSECA, 
2011, p.514). 

 

Em virtude do esgotamento do ouro de aluvião nos cursos d´água, no final do 

século XVIII para século XIX, a época marcou-se pela dispersão da população 

e pelo declínio econômico da região.  

Na sua decadência econômica, que remonta às últimas décadas do 
século XVIII, não houve dinheiro para abrir ruas, alargar becos, 
restaurar monumentos. Nas reparações dos prédios envelhecidos a 
economia levou sempre a alterar o menos possível. Em casas novas 
ninguém pensava. Elas são raríssimas na cidade, que enfeiam pelo 
contraste chocante com o resto da edificação. (BANDEIRA, 1957, p. 
43) 

 

Os tipos de moradias que foram implantadas na região permaneceram como 

marca dos períodos de ocupação. Segundo detalham Costa e Netto:  

O tipo básico identificado como o representante da cidade de Ouro 
Preto é o sobrado. Este é uma evolução do tipo original da “tipuaba” 
que foi modificando pela adição de novos cômodos. A fachada do tipo 
original possui 3,00 metros de largura e a do tipo básico de Ouro 
Preto, possui 5 metros, ou seja, ela ampliou a largura da fachada 
original. Da mesma forma, a altura foi duplicada, com a adição de um 
novo pavimento, configurando um sobrado. As aberturas originais 
constituídas por dois vãos, uma porta e uma janela, são, agora, no 
tipo básico, compostas por três vãos em cada pavimento. No 
pavimento superior há três portas com vedações em vidros, sacadas 
e cimalhas sob os vãos. O tipo básico surge no período de 1800 a 
1850. (COSTA; NETTO, 2015, p.158) 

 

 Em Minas prevaleceu a tipologia vernácula, sendo a madeira muito utilizada 

pela sua abundância devido a proximidade com a densa Mata Atlântica. 

Utilizada nos tipos básicos de habitação, como estruturas, portas, janelas, 

assoalhos e telhados. O preenchimento das paredes com terra e pau-a-pique 

contribuíram para o controle térmico das moradias. (COSTA; NETTO, 2015) 

No quadro 2 pode-se observar o registro histórico-cronológico de Minas e do 

Brasil nos séculos XVIII e XIX. 
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QUADRO 2 - Registro histórico – cronológico de Minas e Brasil 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

A partir destes fatos da história, passa-se a um debate epistemológico da 

Engenharia de Incêndio, onde a iniciativa é a de analisar os desafios da 

formação urbana da Vila Rica versus a prevenção e combate aos incêndios.  

A proteção do valor cultural propõe o estudo de sua situação e das 

possibilidades que advém de um acidente ou incidente. O fato é que desastres 

ou, neste caso, incêndios em patrimônios culturais, tem sempre uma 

condicionante que é a correta manutenção e a prevenção que anteveem a 
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estes episódios. No caso de Ouro Preto, os fatores vão além. Encontram-se 

também na morfologia urbana da cidade. 
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 3. CIDADES VULNERÁVEIS 
 

Antônio Maria Claret de Gouveia (2017), utilizou duas expressões que 

demonstram a vulnerabilidade e a inclemência do fenômeno fogo.  

A expressão “cidades inflamáveis” pretende designar cidades 
outrora existentes, que em face da grande vulnerabilidade e da 
reduzida segurança, tiveram grandes áreas destruídas sob a ação 
de incêndios generalizados. (CLARET DE GOUVEIA, 2017, p.15) 

Na expressão “cidades inflamáveis” está implícita a noção de 
propagação de incêndio. De fato, os incêndios “viajam” pela 
edificação de origem e de uma edificação para outra, quando não 
há barreiras adequadas, e, enquanto houver ao alcance materiais 
capazes de sustentar o processo de combustão. (CLARET DE 
GOUVEIA, 2017, p.17) 

3.1 Cidade Inflamáveis 
 

As ruas estreitas e íngremes, a contiguidade das construções e os materiais ali 

empregados na construção de Ouro Preto, e que assim permaneceram até os 

dias atuais, são os “combustíveis”, metaforicamente falando, que incentivam o 

início e a propagação do fogo.  

A contiguidade das construções, o intenso uso da madeira para estruturar e 

revestir pisos e coberturas das edificações coloniais brasileiras do ciclo do 

ouro, demarcam seus tipos construtivos, que em sua maioria, são ambientes 

vulneráveis ao fogo. 

Claret de Gouveia (2006) explica que a noção de perigo de incêndio versus 

risco de incêndio é muito confundida. Perigo de incêndio sempre haverá de 

existir seja onde for, pois as fontes de calor e oxigênio são abundantes em 

qualquer lugar. O risco envolve a probabilidade de que um incêndio se 

desenvolva e esse fator pode ser reduzido. O autor explica que, 

 

Do mesmo modo que a presença dos parâmetros de risco em uma 
edificação não indica maior risco de incêndio (como vimos, indica 
maior exposição ao risco de incêndio ou, nocionalmente, maior perigo 
de incêndio), a presença das medidas de segurança não indica 
também menor risco de incêndio. Elas indicam, sim, maior segurança 
contra incêndio no sentido de que a noção de segurança aqui se 
opõe à ideia de perigo de incêndio.  (CLARET DE GOUVEIA, 2006, 
p.27). 
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Deste modo, a condição de uma edificação, antes de qualquer intervenção de 

segurança contra incêndio, denominada por Claret de Gouveia (2006) como 

“patamar natural”, passa ao proprietário a ilusão de segurança. A proteção ao 

incêndio realizada nas edificações é uma escolha a ser feita, entretanto as 

consequências não. Estas são impostas diante das situações de negligência e 

resultam em responsabilidades civis e criminais. 

As normas de incêndio no Brasil são realizadas de forma a atender diretrizes 

pré-definidas e muito além do que isso, elas não possuem a flexibilidade 

necessária para avaliar cada tipo de uso e de ocupação dos edifícios.  

Na reabilitação de edifícios acautelados existe uma dificuldade em satisfazer 

algumas das exigências da Instrução Técnica - IT atual, que é, sobretudo, 

voltada para as construções novas. Torna-se mais difícil a implementação de 

medidas prescritivas em edifícios acautelados cuja arquitetura não deve ou não 

pode ser alterada sem que comprometa o seu valor histórico e cultural. 

A Portaria 108, de 2019 - Modelo Nacional de Regulamento de Segurança 

Contra Incêndio e Emergências - subsidia os Estados e o Distrito Federal na 

atualização de leis estaduais de segurança contra incêndio e emergências. 

Entretanto, apesar de ser um modelo nacional, ainda é sentida a ausência de 

uma legislação única de nível nacional do Corpo de Bombeiros, que poderia 

atuar como orientação para as ITs estaduais. 

A segurança contra incêndio no Brasil está dentro desse modelo de 
crescimento no qual parece que temos tudo por fazer:  
• Melhorar a regulamentação.  
• Aumentar os contingentes.  
• Atender todos os municípios.  
• Melhorar os equipamentos.  
• Melhorar a formação dos:  

o Arquitetos.  
o Engenheiros.  
o Bombeiros.  
o Técnicos.  
o População, etc.  

Talvez a SCI4 tenha sido colocada em segundo plano dentro desse 
desenvolvimento desenfreado, por ser uma área complexa do 
conhecimento humano, envolvendo todas as atividades do homem, 
todos os fenômenos naturais, toda a produção industrial, ou seja, 
deve estar presente sempre e em todos os lugares. (DEL CARLO, 
2008, p.10) 
 

 
4Segurança Contra Incêndio. 
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As palavras de Del Carlo (2008) auxiliam na compreensão de que as 

dificuldades também são encontradas na execução de projetos 

complementares5 de prevenção e combate a incêndios, pois as instalações 

sofrem com carência de mão de obra especializada em patrimônio ou da 

corporação dos bombeiros. 

Em Minas Gerais, a Instrução Técnica-35, Segurança contra Incêndio em 

Edificações que compõem o Patrimônio Cultural, chamada de IT-35, dispõe 

sobre as medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas nas 

edificações que compõem o patrimônio histórico mineiro e procura motivar a 

interação entre os órgãos no item 5.3: 

Devem necessariamente ter projetos especiais às edificações 
nomeadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais, ouvidos os órgãos federais, estaduais e municipais de 
preservação do patrimônio histórico e o Ministério Público. (MINAS 
GERAIS. IT-35, 2017) 

 

O item 4.4 da IT-35 define que o risco máximo admissível de uma edificação 

em situação de incêndio deve ser a que: 

corresponde à exigência de implantação na edificação de medidas de 
segurança ativas e passivas em certo número, admitida como 
suficientemente seguras e economicamente viáveis, as quais se 
sobrepõem aos parâmetros que favorecem a ocorrência de um 
incêndio de severidade máxima provável admissível. (MINAS 
GERAIS. IT-35, 2017) 

 

Para Claret de Gouveia (2017), a visão atual dos profissionais ligados aos 

projetos de prevenção e combate a incêndios é a de que a edificação é que 

deve resistir ao fogo e a de que incêndio é fogo descontrolado.  

A normalização técnica costuma basear-se nas estatísticas do pós-incêndio, 

buscando as causas e consequências. Quando o recurso de pesquisa científica 

não é utilizado, a condição de expectador dos fatos é a que corrobora a visão 

tradicional de um conceito de incêndio no qual o fogo age por si só sobre a 

edificação e essa deve “sofrer” sua ação e por fim, resta combatê-la. 

A evolução do conceito de incêndio, baseado na visão da Engenharia de 

Incêndio, segundo Claret de Gouveia (2017), cita que a edificação pode ser 

projetada de forma que a ação do fogo seja minimizada e controlada. O estudo 
 

5Projetos técnicos que integram e complementam o projeto arquitetônico. 
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adota o conceito de que a interação das ações do fogo-edificação-usuários, 

feu, quando avaliados em conjunto, devem responder melhor à situação de 

incêndio, ou seja, ao contrário da ideia de que:  

(...) quando se diz que “incêndio é o fogo descontrolado”, está-se 
restringindo o incêndio àquela quantidade de energia térmica que é 
liberada em um ambiente e age sobre os “usuários” e a “edificação” 
que a suportam passivamente.” (CLARET DE GOUVEIA, 2017, p.53). 

 

Conforme o autor, a Engenharia de Incêndio propõe objetivos específicos de 

segurança, demonstrados por meio de projetos melhor elaborados, nos quais 

as edificações deixam de participar negativamente do processo de ignição e 

manutenção do fogo. A forma construtiva da edificação, bem como os materiais 

utilizados, pode tornar os edifícios mais seguros em relação aos incêndios.  

Para Gill, Oliveira e Negrisolo (2008), alternativas de meios de escape podem 

facilitar a evasão de um edifício de forma mais rápida. Do mesmo modo, 

afirmam que poderiam ser adotadas providencias como: materiais utilizados 

nas instalações, sobretudo elétricas, devem ser não propagantes de fogo e 

auto extinguíveis; os revestimentos, internos ou externos, sejam de preferência 

os que retardam a combustão e a propagação das chamas. A prevenção, 

sendo passiva ou ativa, que seja a mais adequada para o edifício em questão. 

Segundo Del Carlo (2008) é necessário observar a questão de materiais mais 

adequados à prevenção e combate a incêndios por parte das construtoras ou 

órgãos fiscalizadores.  

Em 2017, o incêndio na torre Grenfell, que servia de alojamento social em 

Londres, provocou a morte de mais de 70 pessoas. Ficou entendido que o 

revestimento externo da edificação, colocado em 2015, continha polietileno, 

termoplástico cuja temperatura de deformação e fusão é entre 110º e 115°C, o 

que facilitou o avanço das chamas em pouco tempo. 

Cabe à Engenharia de Incêndio implantar programas de educação de como 

proceder diante de situação de riscos e serem informados sobre as possíveis 

atitudes e providências a serem tomadas, tanto para evitar as ocorrências de 

incêndio quanto para sair de tais situações. 

Existem diversos exemplos de ausência de programa de educação e 

informação sobre a prevenção e combate a incêndios para a sociedade. Um 
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deles foi a situação vivida pelos usuários da boate Kiss, em Santa Maria, Rio 

Grande do Sul. 

Tal incêndio matou 242 pessoas e feriu mais de 500 outras. Foi tragicamente 

marcado pela imprudência, más condições do local e falta de informação sobre 

os riscos de incêndio e como proceder em tais situações. Esse acontecimento 

abriu espaço para discussões sobre segurança e uso de efeitos pirotécnicos 

em ambientes fechados. 

O desastre trouxe uma nova legislação que estabelece diretrizes gerais para 

medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em 

estabelecimentos, edificações e área de reunião de público. Em 30 de março 

de 2017, foi sancionada a Lei nº.13.245, a “Lei Kiss”.  

Em 2017, a Escola de Samba Pérola Negra, de São Paulo, perdeu todo o 

material de desfile quando o galpão foi incendiado. 

No dia 14 de outubro de 2019, um incêndio de grandes proporções aconteceu 

no galpão da Escola de Samba Independente Tricolor, na zona norte de São 

Paulo. Devido à alta carga de materiais combustíveis das fantasias, incêndios 

em galpões de escolas de samba são mais comuns do que se imagina.  

A existência de educação que promova o conhecimento do cidadão em relação 

aos riscos inerentes a determinadas situações e o leve a aderir aos alertas de 

perigo, é fundamental para a criação de uma cultura voltada para maiores 

cuidados. 

 

3.2 Incêndios Viajantes 

 

Desde os tempos coloniais, a conformação urbana de cidades de Minas Gerais 

é considerada propensa aos incêndios viajantes. 

A cidade de Ouro Preto vem mantendo a conformação urbana da arquitetura 

barroca, o que permite a propagação dos incêndios viajantes, devido a 

presença de circunstâncias favoráveis como: a ocupação dos então lotes 

burgueses (estreitos e compridos) definidores de construção de casas 
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geminadas e o uso de materiais de alta capacidade de propagação, como a 

madeira. 

Fonseca (2011) descreve que em 1714, foi registrado um incêndio de grande 

proporção perto da igreja de Nossa Senhora do Pilar em Vila Rica, atual Ouro 

Preto, tendo o fogo consumido inúmeras casas. Segundo a autora, não foram 

reconstruídas ficando apenas o Largo. (FONSECA, 2011, p.514) 

Escrevendo sobre o referido incêndio, Sylvio de Vasconcellos (1951) ressalta a 

reorganização do local pela governança da Vila, ao solicitar que nas novas ruas 

as casas ficassem recuadas para o fundo do lote e que fosse criada uma praça 

em frente a matriz daquele bairro.  

No século XX, Ouro Preto passou por outras situações de incêndios. Em 1913, 

um casarão de três andares, da esquina da Rua Conde de Bobadela com a 

praça Reynaldo de Brito, foi totalmente destruído. A figura 1 apresenta o local 

do incêndio, ocupado por edificação construída após o sinistro.  

 

FIGURA 1 – Local do incêndio e interseção das ruas 

 

Fonte: Google Maps. Adaptação da interseção entre as ruas São José, Conde de Bobadela e 
Praça Reynaldo de Brito, Ouro Preto, MG, 2020. 

 

Em 1949, foi a vez do prédio do Fórum e, em 1968, a destruição de um prédio 

na Rua São José, a cem metros de outro incêndio, na mesma rua, que destruiu 

vários casarões, em 1977 (JORNAL DO BRASIL, 12 dez.1977). 
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Em 14 de abril de 2003, ocorreu o incêndio no Hotel Pilão, que impactou a 

população ouropretana por deixar uma lacuna nas referências históricas que ali 

continham. A reconstrução da edificação passou a representar a preservação 

da memória. 

 

3.2.1 Incêndios viajantes e história mundial 

 

Neste trabalho serão apresentados alguns incêndios registrados na história da 

humanidade. São incêndios de vários níveis de devastação e de causas 

variadas, como: uso de materiais inflamáveis na construção, despreparo no 

combate às chamas, como subprodutos de causas naturais, poderosas 

explosões acidentais, entre outras. 

Em 1666, o grande incêndio de Londres, destruiu por volta de 13 mil casas, 

mais de 80 igrejas, vários prédios públicos e a famosa Catedral de Saint Paul. 

Destruiu o distrito de Westminster e alguns subúrbios. O fator de maior impulso 

a essa propagação gigantesca foi o fato de que, na época, as ruas eram 

estreitas e as casas de madeira, muito próximas umas das outras. 

O incêndio de Nova York, na madrugada de setembro de 1776, teria começado 

em uma taverna e teria sido alimentado pelas estruturas de madeira e as 

chamas intensificadas pelos ventos fortes e secos do período. O incêndio 

espalhou-se pelo extremo sul de Manhattan. Destruiu cerca de um terço da 

cidade. 

Também de grandes proporções, o incêndio de Chicago, ocorrido no verão de 

1871, causou a morte de centenas de pessoas e quase cem mil desabrigados. 

Na época, as casas da cidade eram todas de madeira e o local, por ser 

entreposto comercial deste material, tornava a cidade um ambiente cuja carga 

térmica era alta. As altas temperaturas do verão naquele ano, criaram um 

cenário propício para o início de um incêndio, acompanhadas pelos ventos 

fortes da região que os espalharam com grande facilidade pela cidade. 

Em Lisboa, o famoso incêndio no bairro Chiado, ocorrido em 25 de agosto de 

1988, deixou 2 mortos e mais de 50 feridos, desalojou cinco famílias e deixou 

aproximadamente duas mil pessoas desempregadas, já que a deflagração foi 
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nos armazéns Grandella. As chamas consumiram o quarteirão na parte 

histórica da cidade, equivalente a oito campos de futebol. Após o incêndio, por 

dois meses, os bombeiros ainda desenvolveram um trabalho intenso na 

remoção dos escombros. 

As dificuldades do combate ao incêndio dos bairros históricos repetem-se por 

vários países. No caso do bairro Chiado, os bombeiros tiveram dificuldades 

para chegar mais próximo dos armazéns por causa das floreiras nos passeios.  

Assim foram alguns incêndios cujas características mostraram-se bastante 

semelhantes entre si e que marcaram as mudanças necessárias nas leis e 

regulamentações a favor de maior segurança em seu país. 

O incêndio do bairro Chiado correspondeu a um marco na regulamentação da 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios – SCIE - através do Decreto-Lei n.º 

426/89, tendo este levantado questões da proteção de edifícios antigos. 

Portugal tornou-se referência nos projetos e pesquisas de prevenção e 

combate aos incêndios no Patrimônio Cultural na Europa. 

 A Engenharia de Incêndio traz uma nova perspectiva, pois utiliza princípios e 

métodos para o conhecimento do fenômeno denominado fogo. Assim, 

corrobora a segurança no que tange a situações em que as normas prescritivas 

se mostram limitadas - circunstâncias estas que contém a intervenção em 

patrimônio cultural.  

A revalorização da edificação visa a sua permanência e proteção. Atitudes 

adversas, sem um sistema de ideias ou um pensamento científico, podem 

tentar atuar na prevenção, porém, tornam-se pequenos diante da vastidão que 

o problema demanda. O estudo de riscos pode antever as questões de 

acidentes e desastres na área do patrimônio. 

Segundo Seito et al (2008), tem-se assumido riscos acima do aceitável em 

nossas edificações. Eles escrevem sobre a importância de utilizar métodos de 

avaliação de desempenho e análise de risco de maneira a maximizar os 

resultados dos sistemas de combate a incêndios. 
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Para os autores acima, a análise de risco envolve: 

• Modelagem matemática pelo uso de possibilidade de 
ocorrência de fatores em série ou paralelo para a ocorrência de 
incêndio. 

• Análise de locais de risco específicos. 

• Cálculo de carga de incêndio, velocidade de propagação. 

• Cálculo de perdas: 

o Humanas. 

o Materiais. 

o Operacionais. 

o Institucionais, etc. 

• Probabilidade de deflagração generalizada, ou seja, o incêndio 
passar de um edifício para outro alcançando a escala urbana. (SEITO 
et al, 2008, p.15) 

 

Assim, ao analisar a cidade de Ouro Preto e de estabelecer planos de 

prevenção e combate aos incêndios, há de se levar em conta: o potencial de 

riscos de um incêndio pela dificuldade a ser enfrentada quanto ao relevo, a 

formação geológica da cidade e aos processo antrópicos que moldaram as 

suas formas com o passar do tempo; as dificuldades de combater incêndio em 

uma cidade de ruas estreitas e íngremes que, de um modo generalizado, 

retardam a passagem das viaturas do Corpo de Bombeiros, quando não as 

impedem totalmente; a ausência de uma rede de hidrantes de maior escala; o 

estado de conservação das edificações e a quantificação da carga de incêndio 

nelas contidas; as ampliações ou ocupações irregulares; os riscos, tanto na 

unicidade quanto na coletividade, pois a proximidade das edificações podem 

levar à generalização do fogo. 

Nos sítios históricos, há numerosos edifícios geminados, mas 
frequentemente são precárias as condições físicas dos elementos de 
compartimentação entre eles. Por outro lado, é comum a agregação 
de novos usos a antigas edificações residenciais, sem que seja 
possível a construção de novos elementos de compartimentação. 

Um requisito importante dos elementos de compartimentação refere-
se às juntas: dois ou mais elementos de compartimentação que se 
encontram devem ter a mesma resistência ao fogo. Também esse 
requisito raramente é cumprido nas edificações antigas, dada a 
rusticidade e o estado de conservação dos acabamentos. (CLARET 
DE GOUVEIA, 2006, p.36). 

 

Essa pesquisa trata de três ferramentas de avaliação e gestão de risco de 

incêndio, sendo duas que surgiram em Portugal (o Método Chichorro, da 
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Universidade do Porto e o EBRAFire, da Universidade da Beira Interior) e o 

tradicional Método de Gretener, na versão que deu base para a IT-35. 
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4. GESTÃO DE RISCO  

4.1 O terremoto de Lisboa e a gestão de desastres 

 

E assim se encontra o homem nas trevas, quando pretende adivinhar 
os objetivos que Deus terá em vista no governo do mundo. Mas já 
não há que ter incertezas quando se trata da forma como nos 
deveríamos adaptar aos caminhos da Providência, em conformidade 
com os fins por ela visados. O homem não nasceu para construir 
cabanas eternas neste palco de vaidades. A sua vida tem uma 
finalidade bem mais nobre, como tão bem nos é demonstrado por 
toda a destruição que a instabilidade do mundo nos dá a ver, até 
mesmo naquelas coisas que nos parecem as maiores e as mais 
importantes, como que para nos recordar que os bens terrenos jamais 
poderão satisfazer a nossa ânsia de felicidade.”(KANT, 2005, p.97) 

 

O terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755, foi um tremor crescente 

em intensidade que acabou por destruir toda a cidade. Além dos abalos 

sísmicos, a catástrofe suscitou incêndios causados pelas velas dos fiéis que 

estavam nas igrejas pelo feriado do Dia de Todos os Santos. A estimativa de 

mortes foi de grandes números, entre 20 e 50 mil. O cenário era de devastação 

e toda a cidade ficou na maior desordem.  

Portugal, nessa época, vivia forte religiosidade, o que dominava tanto a 

sociedade quanto a realeza. Entretanto, o movimento das Luzes já se 

encontrava em expansão no século XVIII na Europa. Neste sentido, a 

explicação sobre o acontecimento em Lisboa dividiu o pensamento das 

pessoas entre uma ação deísta6 ou um castigo divino. 

O discurso de Kant sobre a tragédia de Lisboa leva a outro nível que não o 

transcendental e as explicações ocultistas dos fatos. Kant não considera a 

catástrofe um castigo divino e nem tão pouco acusa os homens por merecê-la, 

preocupa-se sim, com o fato de que “é o homem que tem de aprender a 

adaptar-se à Natureza mas, no entanto, pretende que seja ela a adaptar-se a 

ele” (KANT, 2005, p. 97). Kant desejou conduzir os pensamentos de forma a 

compreender, à luz das ciências naturais, o terremoto de 1755. 

 

 6 Fonte: “doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da 
existência de Deus, rejeitando, para tal fim, o ensinamento ou a prática de qualquer religião 
organizada.” (DICIONÁRIO GOOGLE). 
. 
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Até o primeiro trimestre de 1756, Immanuel Kant lançou três artigos sobre o 

ocorrido em Portugal, sob a intenção de discutir a calamidade, que para ele foi 

repleta de ensinamentos. (ALVES, 2016)  

O conhecimento foi a maior fonte de pesquisa de Kant. Até onde ir com a 

capacidade de conhecer, era a sua intenção de saber. 

Se pois, se fizer a pergunta – Vivemos nós agora numa época 
esclarecida? – a resposta é: não. Mas vivemos numa época do 
Iluminismo. Falta ainda muito para que os homens tomados em 
conjunto, da maneira como as coisas agora estão, se encontrem já 
numa situação ou nela se possam apenas de, em matéria de religião, 
se servirem bem e com segurança do seu próprio entendimento, sem 
a orientação de outrem. Temos apenas claros indícios de que se lhes 
abre agora o campo em que podem actuar livremente, e diminuem 
pouco a pouco os obstáculos à ilustração geral ou à saída dos 
homens da menoridade de que são culpados. (KANT, 1784) 

 

Kant critica o estágio que denominou “menoridade dos homens” pelo fato 

destes mesmos permitirem que outros exerçam orientações sobre o seu 

próprio entendimento das coisas. 

O Iluminismo seria a saída do homem desse estágio de incapacidade de seu 

próprio pensar. 

O Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele 
próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do 
entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por 
culpa própria, se a sua causa não residir na carência de 
entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de 
si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude! Tem a coragem de te 
servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem do 
Iluminismo. (KANT, 1784) 

 

A racionalização dos desastres naturais, iniciada em 1755, permitiu a inserção 

de diversos fatores de prevenção e medidas de mitigação na gestão de riscos 

de desastres. (ALVES, 2016, p.42) 

A prevenção sob a perspectiva teológica era absolutamente 
desnecessária, porque qualquer atuação humana seria insuficiente 
diante do poder de Deus. Já sob a lógica científica, ações de 
prevenção poderiam minimizar a vulnerabilidade dos territórios ao 
impacto dos diversos eventos naturais adversos. Inúmeras medidas 
de prevenção foram adotadas inclusive no projeto de reconstrução do 
bairro da Baixa, de autoria do engenheiro militar Eugênio dos Santos. 
(ALVES, 2016, p.42) 
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4.2 A Gestão de desastres e os incêndios 

 

Lançada em 2018, a NBR/ABNT ISO 31000 - Gestão de riscos – Diretrizes - 

define expressões básicas, necessárias para o seu entendimento e 

interpretação. Assim, tem-se: risco como sendo o “efeito da incerteza nos 

objetivos”; gestão de risco, “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma 

organização no que se refere a riscos”; fonte de risco é o “elemento que, 

individualmente ou combinado, tem o potencial para dar origem ao risco”.  

A NBR/ABNT ISO 31000 (2018, p.13) destaca o propósito da análise de riscos 

como sendo:  

(...) compreender a natureza do risco e suas características, incluindo 
o nível de risco, onde apropriado. A análise de riscos envolve a 
consideração detalhada de incertezas, fontes de risco, 
consequências, probabilidade, eventos, cenários, controles e sua 
eficácia. Um evento pode ter múltiplas causas e consequências e 
pode afetar múltiplos objetivos. 

A referida Norma divide o gerenciamento de risco em princípios, estrutura e 

processos. A gestão de risco é parte integrante de todas as organizações e sua 

estrutura e os processos são personalizados. Como gestão, deve ser 

continuamente melhorada por meio de aprendizados e experiências. 

Sugere que a organização avalie sempre suas práticas e processos e que a 

alta administração deve garantir que todos as atividades da organização 

estejam alinhadas em seus objetivos, estratégias e culturas em relação a 

gestão de riscos. 

A Gestão de Risco de Incêndio auxilia no aumento da resiliência de um dado 

grupo social, onde possíveis vulnerabilidades podem ser detectadas antes da 

ocorrência de um desastre e medidas mitigadoras poderão ser adotadas.  

(KRUGER et al, 2020) 

O processo de formação de cidades resilientes passa pela Gestão do Risco de 

Desastres (GRD) e entende-se como resiliente neste contexto: 

(...) A Resiliência é a capacidade de um sistema e seus componentes 
em antecipar, absorver, adaptar-se ou recuperar-se dos efeitos de um 
evento perigoso de uma maneira rápida e eficiente, incluindo a 
garantia de prevenção, restauração ou melhoria de estruturas e 
funções essenciais básicas. (IPCC, 2012) 
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A Gestão de Risco de Desastres trabalha com cinco fases, sendo que como 

pré-desastre, considera a preparação, mitigação, prevenção; e como pós-

desastre, a resposta e recuperação. (ALVES, 2016) 

Considera-se como preparação as medidas que otimizam as atuações nas 

respostas e minimizam os danos e as perdas decorrentes do desastre; a 

mitigação é a atenuação das decorrências do risco de desastre; constituem 

prevenções as ações tomadas no sentido de evitar riscos de desastres; as 

respostas vêm após o desastre e visam socorrer e assistir a população; e a 

recuperação reabilita o meio atingido.   

A Terceira Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas – ONU, 

para a Redução de Riscos de Desastres, realizada em Sendai (Japão), em 

março de 2015, adotou o Marco para a Redução de Riscos de Desastres 2015-

2030. O Marco de Sendai recomenda a gestão de risco baseado em quatro 

prioridades de ação:  

• Prioridade 1: Compreensão do risco de desastres;  

• Prioridade 2: Fortalecimento da governança para gerenciar o 
risco de desastres;     

• Prioridade 3: Investir na redução de risco de desastres para 
resiliência;  

• Prioridade 4: Melhorar a preparação para desastres para dar 
resposta eficaz e promover a recuperação, reabilitação e 
reconstrução da melhor  forma. (SENDAI, 2015.p.14,17,18,21) 

 

O Marco de Sendai propaga que: 

É urgente e fundamental prever, planejar e reduzir o risco de 
desastres, a fim de proteger de forma mais eficaz pessoas, 
comunidades e países, seus meios de vida, saúde, patrimônio 
cultural, patrimônio socioeconômico e ecossistemas, fortalecendo, 
assim, sua resiliência. (SENDAI, 2015 p.10) 

 

O Risco de Desastres é proporcional à exposição das potenciais ameaças e 

condições vulneráveis, conforme apresentado no quadro 3, equação do risco. 

O trabalho de prevenção deve ser realizado na capacidade de enfrentamento 

de uma população. 
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QUADRO 3 – Equação do Risco

 

Fonte: UNISDR, 2019 

 

Antônio Maria Claret de Gouveia esclarece que: 

(...)segurança e risco são conceitos relativos, fortemente dependentes 
do conhecimento que se tem do perigo e de suas consequências. 
São, portanto, conceitos vazios em si mesmos, que só ganham 
sentido como percepções humanas à medida em que a necessidade 
de evitar danos a si mesmo e a outros se impõe, seja pelo instinto de 
autopreservação, seja pela sociedade.” (CLARET DE GOUVEIA, 
2017, P.62) 

 

Portanto, conhecer as vulnerabilidades e os riscos, das edificações que formam 

os núcleos urbanos dos centros tombados, recorrendo as metodologias de 

avaliação de risco, é uma forma de mitigar e controlar os danos que poderão 

ser causados e de proporcionar maior segurança à população e edifícios. 

Uma das formas de mensurar o real grau de risco de um determinado ambiente 

(seja uma edificação ou núcleo urbano) é a avaliação de risco de incêndio por 

meio de metodologias específicas da área.  

Os métodos de análise de risco admitem três diferentes formas de abordagem: 

qualitativa, quantitativa e semiquantitativa e diferenciam-se pelo propósito da 

análise realizada. Estas abordagens dos métodos estão representadas no 

quadro 4. 
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QUADRO 4 - Abordagem dos métodos de análise de risco 

 

Fonte: Adaptação de GUILHERME, Isabel Maria Amaro, 2015. 

 

4.3 Metodologia de análise de riscos de incêndios 

 

Os métodos qualitativos baseiam-se em eventos históricos e nas normas. São 

chamados de simples pelo fato de avaliarem situações cujo perigo é 

identificável. Baseiam-se em listas de verificação pré-existentes e embora 

consigam identificar o perigo de incêndio, não conseguem avaliar o perigo 

iminente. (GUILHERME, 2015) 

Ainda segundo a autora, os métodos quantitativos possuem resultados 

mensuráveis dos elementos do risco de incêndio e identificam a gravidade de 

suas consequências. Já os semiquantitativos qualificam o risco dentro de uma 

escala pré-definida com a vantagem de poder priorizá-los em relação às 

probabilidades e consequências. O avaliador deve lançar os dados em uma 

tabela pronta e o resultado é um parâmetro numérico de fácil entendimento. 

Em Portugal, métodos de análise de risco em incêndio semiquantitativos estão 

sendo desenvolvidos, sobretudo após o incêndio de grande magnitude ocorrido 

em 1988, no bairro Chiado em Lisboa.  

Pode-se citar três métodos de avaliação de risco de incêndio, sendo os dois 

primeiros desenvolvidos em Portugal: 
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• Método Chichorro - Cálculo Holístico do Risco de Incêndio da 

Construção e Habilitada Otimização da sua Redução com Obra: é um 

modelo de avaliação de risco de incêndio, desenvolvido na Universidade do 

Porto, surgido da preocupação de análise dos edifícios construídos em sítios 

históricos devido a ocorrência crescente de incêndios urbanos, alguns de 

elevada gravidade e da quantificação do impacto que um incêndio deflagrado 

num edifício possa ter.  

• Método EBRAFire - Existing Bulding´s Risk Assessment for Fire 

(Avaliação do Risco de Incêndio para Edifícios Existentes): é um método ainda 

em desenvolvimento que localiza, em detalhe, onde se poderá intervir num 

determinado edifício, de forma a subir a classificação de segurança contra 

incêndio. A metodologia leva em conta que se pode agir de forma a contribuir 

para a segurança contra incêndio, corrigindo os parâmetros em pormenores, 

após análise detalhada. O método também avalia os riscos de incêndios em 

espaços dedicados a eventos, tais como, festas, shows, entre outros. 

• Método de Gretener: Serviu de base para a IT-35, em Minas Gerais. 

Foi criado pelo engenheiro Max Gretener, em 1960. Na época, o engenheiro 

era diretor da Associação de Proteção Contra Incêndio, na Suíça. Iniciou os 

estudos de cálculo de risco de incêndio para a indústria e edifícios. À princípio, 

seria para atender as companhias de seguro. Em 1968, foi adotado como um 

meio de avaliação de riscos de incêndio pelo Corpo de Bombeiros da Suíça. 

 

4.3.1 Método Chichorro  

 

O método de avaliação de risco para edifícios existentes baseia-se em um 

checklist das características do edifício e do seu entorno para o cálculo do 

Risco de Incêndio (RI) e procura ampliar a segurança no momento de 

recuperação do edifício. 

Independente da utilização e do tipo da edificação, o método tem uma 

aplicação genérica. 

Baseia-se em quatro fatores globais do Risco de Incêndio: 

• POI – Probabilidade de Ocorrência de Incêndio; 
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• CTI – Consequências Totais de Incêndio; 

• DPI – Desenvolvimento e propagação do Incêndio; 

• ESCI – Eficácia de Socorro e combate ao Incêndio. 

(CHICHORRO, FERREIRA, CORREIA, 2016) 

 

A figura 2, apresenta o fluxograma dos fatores globais de risco do Método 
Chichorro. 

 

FIGURA 2 - Fluxograma do método Chichorro 

 

Fonte: FERREIRA, Ricardo Jorge Sousa. Desenvolvimento e Implementação Numérica do 
Método Chichorro de Avaliação de Risco de Incêndio de Edifícios, 2016. 

 

A análise matemática das fórmulas, embora importantes para compreender a 

essência do raciocínio do método, não será discutida aqui. Como usuários do 

método, cabe-nos observar se as respostas ao questionário são de fácil 

introdução e se o programa é um user-friendly. 

Ao abrir o programa depara-se com as quatro abas que são os fatores globais 

do Risco de Incêndio, ou seja, Probabilidade de Ocorrência de Incêndio - POI, 

Consequências Totais do Incêndio - CTI, Desenvolvimento e Propagação de 

Incêndio - DPI e Eficácia de Socorro e Combate ao Incêndio - ESCI. 
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A figura 3, representa a aba POI dentro do software “Cálculo do Risco de 

Incêndio” e seus desdobramentos. 

FIGURA 3 – Aba POI 

 

Fonte: software “Cálculo do Risco de Incêndio”, 2019. 

 

• POIcc – Características da construção; 

• POIiee – Instalações energia elétrica; 

• POIia – Instalações de aquecimento; 

• POIiconfa – Instalações de confecção de alimentos; 

• POIiconsa – Instalações de conservação de alimentos; 

• POIivca – Instalação de ventilação e condicionamento de ar; 

• POIilgc – Instalações de líquidos e gases combustíveis; 

• POIef – Edifícios Fronteiros; 

• POIea – Edifícios Adjacentes; 

• POIfa – Frações Adjacentes; 

• POIppp – Procedimentos ou planos de prevenção; 

• POIativ – Fator de Ativação. 

 

A figura 4 apresenta a aba CTI, do mesmo software e seus desdobramentos. 

FIGURA 4 – Aba CPI 

 

Fonte: software “Cálculo do Risco de Incêndio”, 2019. 

• CPIci – Consequências parciais do incêndio no CI (Cenário do Incêndio); 

• CPIvhe – Consequências parciais do incêndio nas Vias Horizontais de 

Evacuação; 

• CPIvve – Consequências parciais do incêndio nas Vias Verticais de 

Evacuação; 
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Para os autores do método, Chichorro, Ferreira e Correia (2016), a aba CTI 

trabalha dois conceitos importantes em uma avaliação de risco: o perigo 

potencial de incêndio e a exposição a ele, ou seja, a potência calorífica dos 

produtos que se formam durante um incêndio e a exposição, que seria o tempo 

necessário de evacuação do local. 

A figura 5 apresenta a aba DPI e seus desdobramentos.  

FIGURA 5 – Aba DPI 

 

Fonte: software “Cálculo do Risco de Incêndio”, 2019. 

• DPIreic – Proteção isolamento e proteção REI (Proteção, resistência, 

estanquidade e isolamento dos locais); 

• DPIei –Proteção isolamento e proteção EI das paredes e portas do local; 

• DPIav – Afastamento entre vãos exteriores; 

• DPIpe – Proteção das paredes exteriores e Guarda fogo; 

• CPIogs – Organização e gestão de segurança. 

 

A figura 6 apresenta a aba ESCI e seus desdobramentos. 

FIGURA 6 – Aba ESCI 
 

 
Fonte: software “Cálculo do Risco de Incêndio”, 2019. 

• ESCIgp – Grau de prontidão dos bombeiros 

• ESCIsid – Sinalização, Iluminação e detecção nas zonas comuns 

• ESCIae – Vias de Acesso ao edifício 

• ESCIhe – Hidrantes exteriores 

• ESCIext – Extintores 

• ESCIria – Redes de incêndio armadas 

• ESCIcpb – Corpo privado de bombeiros 
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Para o referido método, os principais valores medidos são a condição de 

evacuação do edifício e a confiabilidade dos dispositivos de segurança. 

O modelo, CHICHORRO 2.0, diferencia-se dos restantes modelos de 

avaliação de risco de incêndio urbano, através da proposição de 

critérios específicos que se consideram relevantes para a 

manutenção de condições ambientais desejáveis à evacuação dos 

edifícios. Este modelo distingue-se ainda dos restantes, através da 

quantificação da influência dos dispositivos de segurança ao incêndio, 

na redução do tempo de evacuação dos edifícios. Neste modelo, o 

tempo necessário para se atingirem determinadas condições 

específicas, que se consideram perniciosas para a evacuação, é 

comparado com o tempo necessário para a evacuação da totalidade 

do efetivo da fração em análise, resultando dessa comparação o valor 

do respetivo fator parcial. (CHICHORRO, FERREIRA, CORREIA, 

2016)  

O fluxograma mostra a versatilidade no input de informações do método, sendo 

que haverá resultados com informações de forma simplificada ou com maior 

nível de detalhes. 

 

FIGURA 7 – Fluxograma de input de dados na metodologia Chichorro 

 

Fonte: CHICHORRO, FERREIRA, CORREIA, 2016. 



53 

 

O Painel 1 do método é a introdução simplificada dos dados de campo. São 

informações acerca do edifício, tais como altura, estado de conservação, área 

do cenário de incêndio, acesso dos bombeiros; o Painel 2 é a introdução dos 

dados nas 4 abas do método (POI, CTI, DPI e ESCI) de forma detalhada; o 

Painel 3 mostra o resultado do RI e a classificação e o Painel 4, no botão 

Intervenções, mostram as intervenções a serem realizadas na edificação das 

formas “Ativas” e “Passivas”. 

Exemplos de intervenções Ativas são sinalização e iluminação de segurança, 

Sprinklers, Controladores de fumaça, dentre outros e os Passivos são: revisão 

das instalações elétricas, das instalações de gás e do AVAC, enclausuramento 

de escadas, entre outros. 

Portugal encontra-se em um estágio mais avançado em relação a educação 

para incêndio e na Engenharia de Incêndio. O Método Chichorro de análise de 

risco permite, além da análise de segurança a que se propõe, a possibilidade 

de elaborar uma classificação dos edifícios estudados com base nos resultados 

da pós-análise. Seja para um programa de etiquetagem nacional ou para a 

valorização mercadológica ou mesmo munir as autoridades de informações a 

respeito dos riscos de incêndio que existe na comunidade. 

 

4.3.2 Método EBRAFire 

 

É um método de avaliação de risco que permite um procedimento simplificado 

de se realizar uma avaliação segura contra incêndio em um edifício. 

Os dados utilizados no formulário são retirados do próprio edifício em análise, 

observando suas características e lançando as informações em um checklist de 

campo. 

Segundo os autores do método - Moreira, Krüger, Lanzinha (2017) - as 

características fundamentais das análises realizadas em campo para a criação 

do EBRAFire foram: 

a) Duração do Incêndio: leva em conta a carga térmica dos materiais e 

também o tipo de construção que está sendo estudado. 
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b) Velocidade de Propagação de Incêndio: a natureza de alguns materiais, 

tais como a densidade e a capacidade de reter umidade, a 

inflamabilidade do material, definem tempo de duração do incêndio. 

c) Severidade do incêndio: pode ser analisado como a correlação direta 

entre a duração e a velocidade de propagação. Um incêndio com maior 

duração significa uma alta carga térmica a ser consumida. A duração 

advém dos materiais combustíveis capazes de reter maior energia 

térmica e a velocidade de propagação significa uma combustão alta. 

d) Compartimentos Suscetíveis: Os compartimentos devem ser levantados 

para estudo considerando o pé direito e área, bem como a carga térmica 

dentro dele. 

e) Meios de combate disponíveis: foram considerados os tipos de 

bombeiros, o tempo de chegada ao local e a disponibilidade de água 

para combate. 

f) Eficiência de combate a incêndio: está relacionada, para os autores, 

com as características de compartimentos do edifício e a disponibilidade 

de meios de se fazer uma boa evacuação do local. 

g) Fator de combinação Eficiência-Severidade: para os autores, a melhor 

combinação que se poderá encontrar é a severidade baixa de incêndio e 

a eficiência alta de combate, que pressupõe a extinção e o controle 

imediato no espaço e no tempo de um incêndio. 

h) Probabilidade de Ocorrência de Ignições: os autores explicam que a 

ignição, termo utilizado para caracterizar o início de um foco, tem, na 

probabilidade de sua ocorrência o triângulo do fogo, cujos elementos 

principais são: combustível, comburente e energia de ativação. O 

comburente é o oxigênio, o combustível é tudo o que mantém o fogo e o 

fator de ativação, de alguma maneira, vai fornecer calor suficiente para a 

contínua queima do combustível. 

i) Fator condicionamento de fuga: pode ser o horário noturno que dificulta 

a fuga, a idade das vítimas ou locais desconhecidos para elas. É 

importante perceber que a massa condiciona a fuga, muitas vezes 

desordeira e perigosa.  
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j) Envolvente e Segurança: trata-se do ambiente ao redor da edificação. 

k) Risco de exceção, ou seja, as atividades de risco que tem uma 

probabilidade de ocorrer e que não foram consideradas em projeto. 

Exemplo: as restaurações, festivais, feiras. 

l) Classe de proteção característica do edifício: as medidas de proteção 

que o edifício possui são os fatos que mais influenciam e mais peso tem 

na análise global com relação a segurança contra incêndios. 

Equipamentos, capacidade de resposta dos usuários, meios de socorro, 

entre outros.  

m) Classe de proteção característica da envolvente (medir a segurança dos 

habitantes nas habitações e vilas, aldeias ou cidades). 

n) Classe de proteção característica da atividade/exceção.  

Segundo os autores citados, para os itens l, m e n foram criadas 

classificações do tipo de segurança, em função daquilo que existe na 

realidade. Os fatores deram base a cinco níveis de classes que dão suporte 

aos itens acima citados: 

o Classe Básica: Embora consiga controlar o fogo na fase inicial, os 

edifícios não possuem ferramentas de detecção ou combate 

inicial de incêndios.  

o Classe 1: Nesta Classe de edifícios existe um plano teórico e 

informativo para os usuários ou um conjunto de usuários em 

particular, de como proceder em caso de incêndio, que os habilita 

saber rotas de fuga, como realizar combates de focos iniciais e 

alerta de autoridades com passagem de informação útil e 

fidedigna. 

o Classe 2: Nesta Classe de edifícios existe um plano de segurança 

generalizado e aplicado a todo o edifício que informa aos usuários 

como agir em caso de incêndio e em necessidade de fuga, 

normalmente por intermédio de sinalização fotoluminescente. 

Existem meios de combate inicial e usuários com autorização 

para a sua utilização, bem como detectores automáticos ligados a 
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centrais de emergência. Pressupõe-se que as equipes de 

bombeiros e seus comandos tenham um plano generalizado pré-

estabelecido de intervenção no edifício. 

o Classe 3: O plano de segurança é avançado, existindo agentes de 

ação inicial que gerem evacuações de grandes grupos de 

pessoas, bem como a sinalização de rotas de fuga e meios de 

combate. Existem equipamentos de combate automático, 

acionados quando o alarme for ativado que por sua vez também é 

automático. Os bombeiros têm conhecimento de como agir no 

local por intermédio de planos pré-estabelecidos com localização 

de pontos chaves sensíveis e acessos mais eficientes. 

o Classe 4: É a classe de proteção máxima em edifícios. Nestes 

existem protocolos de segurança estabelecidos, havendo 

entidades presentes em permanência ou durante o horário de 

expediente. Estas, são capazes de gerir evacuações e combater 

incêndios em fase inicial e habilitadas para tal através de cursos 

formadores específicos de segurança. Os bombeiros têm um 

plano de combate pré-definido, estudado através de simuladores 

e vistorias ao local, em conjunto com os usuários. Os 

equipamentos de detecção e combate são automáticos e em 

constante manutenção, embora existam meios para atuar 

manualmente. 

Em relação as características descritas acima, os autores as dividiram em 4 

agrupamentos de informações: 

• Subcapítulo A: analisa a segurança contra incêndios a partir de 

características físicas do edifício, implantação, materiais e conteúdo. 

● Subcapítulo B: estuda os fatores de contribuição para a segurança para 

os usuários, como comportamentos, atividades e disponibilidade de 

meios de combate; 

● Subcapítulo C: examina a função do espaço ao redor do edifício e a sua 

contribuição para a segurança contra incêndio e ignições, como florestas 

e edifícios adjacentes, bem como os acessos.  
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● Subcapítulo D: observa a segurança aplicada a atividades que ocorrem 

por exceção, como os exemplos de feiras e festivais culturais. 

Cada subcapítulo entra na classificação final representando a sua 

importância para o cálculo, exceto o subcapítulo D que fica desativado, 

porém aparece quando há exceções na edificação estudada. 

As análises podem ser realizadas em separado de forma que o analista poderá 

perceber qual subcapítulo teve maior influência no resultado, seja a favor de 

maior necessidade de segurança ou de menor. Uma vez detectado um 

resultado desfavorável à segurança, este pode ser corrigido para uma próxima 

avaliação. Além disso, a avaliação de custos também pode ser planejada, já 

que cada subcapítulo trata de um aspecto da edificação. 

Assim como foi observado no método Chichorro, Portugal encontra-se em um 

estágio mais avançado em relação a educação para incêndio e também para a 

Engenharia de Incêndio. Para ser utilizado no Brasil, algumas respostas 

deverão ser trabalhadas e adaptadas a realidade brasileira. 

 

4.3.3 Método de Gretener 

 

Para Minervino (2020), a aplicação do Método de Gretener leva em conta três 

etapas de avaliação: o levantamento das características da edificação ou parte 

delas; a atribuição de valores para os parâmetros identificados e o cálculo do 

risco de incêndio. 

A autora explica que, no levantamento das características da edificação 

existem os perigos potenciais, que são “(…) aqueles relacionados às 

características construtivas da edificação e ao seu conteúdo, que podem 

interferir diretamente no risco de um incêndio começar ou, uma vez iniciado, se 

propagar.” (MINERVINO, 2020), e as medidas contra o desenvolvimento do 

incêndio, que são consideradas como proteções ativas e passivas de incêndio.  

Como exemplo de proteção ativa, pode-se citar os equipamentos de proteção e 

detecção de incêndio e de proteção passiva, as medidas incorporadas na 
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edificação ligadas ao projeto arquitetônico e seus complementares, que podem 

inibir a sua propagação.  

O método de Gretener utiliza algumas tabelas para determinar o nível de 

segurança de um edifício ou um compartimento de uma edificação, pois 

considera nas compartimentações do edifício a possibilidade do confinamento 

do fogo. Consegue avaliar as formas de propagação de um incêndio 

classificando as edificações conforme o seu tipo de construção.  

É ainda Minervino (2020), quem explica as compartimentações do método: 

Z – A compartimentação dificulta a propagação do fogo em ambos os sentidos, 

vertical e horizontal. A edificação deve ter suas escadas, dutos técnicos e 

demais ligações verticais devidamente enclausuradas. 

G – A compartimentação corresponde a um grande vão, um andar de mais de 

200 m², por exemplo. A propagação é dificultada no sentido vertical, por ter 

isolamento com lajes resistentes ao fogo. 

V – A compartimentação corresponde ao edifício como um todo, não 

oferecendo obstáculos, portanto a propagação é facilitada nos sentidos 

horizontal e vertical. Átrios, escadas não enclausuradas, galerias abertas, 

outros espaços internos, fachadas que facilitem a propagação entre os 

andares, bem como a falta de compartimentação horizontal já podem ser 

parâmetros para classificação V. Também são classificadas neste grupo todas 

as edificações que não se encaixem nos grupos Z e G. 

Diferente dos Métodos Chichorro e EBRAFire, que consideram o entorno da 

edificação analisada, o Método de Gretener avalia a edificação isoladamente 

ou apenas uma parte dela e determina as medidas de proteção a serem 

adotadas.  

É um dos métodos mais completos do mercado e serviu de base para diversas 

normas internacionais. Em Minas Gerais, está contemplado na IT-35. 
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5. TECNOLOGIAS 

5.1. Sistema de Informação Geográfica – SIG 

 

A Constituição Federal de 1988, no Art. 216 e o Decreto-Lei 25/37 legislam 

sobre os bens tombados e estabelecem a sua proteção: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 

/V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (CF 
Art.216, 1988) 

De forma a associar a condição necessária de proteção ao patrimônio cultural 

com métodos de prevenção de situações de risco, esse trabalho torna-se 

importante porque amplia a visão das possibilidades de assistência aos 

espaços protegidos e valoriza a qualidade de vida da população que os 

habitam.  

Entre as ferramentas de estudos mais atuais que estão sendo utilizadas para 

auxiliar nos métodos de prevenção de riscos de incêndio, pode-se citar o 

Sistema de Informação Geográfica - SIG. Ascendente com o desenvolvimento 

tecnológico, trata-se de um banco de dados geográficos de “análises 

complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados 

georreferenciados” (CÂMARA et al, 1998).  

O geoprocessamento, que é um ramo das ciências – geo (Terra) e 

processamento (ato de processar dados), coleta, estuda, manipula e simula os 

dados georreferenciados. São informações referenciadas ao sistema de 

coordenadas terrestre, latitude e longitude7, o que significa que relacionam uma 

informação a uma localização espacial. 

 
7 A latitude é a distância em graus de um lugar até o Equador. Pode ser Norte ou Sul.  
A longitude é a distância em graus de um ponto da superfície terrestre até o meridiano de 
Greenwich (zero graus). Pode ser Leste ou Oeste. 
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Portanto, SIG é uma ferramenta computacional que gerencia um conjunto de 

dados e algoritmos tornando possível o armazenamento, análise e 

manipulação de dados geográficos referenciados do geoprocessamento.  

A figura 8 mostra o processo de produção do SIG – Entrada e Saída de dados 

FIGURA 8 – Entrada e Saída de dados no SIG 

 

Fonte: Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Geologia. Laboratório de 
Geoprocessamento (LABGIS) apud Boligian e Alves (2011, p.20) 

Proporciona avanços nas pesquisas e nas tomadas de decisões sobre o 

planejamento urbano, auxiliando em novos estudos sobre o espaço geográfico. 

Permite uma melhor compreensão e possibilita uma previsão de futuras 

intervenções.  

Pode-se compreender, com base em Gilberto Câmara et al (1988), que: 

O termo sistemas de informação geográfica (SIG) é aplicado para 
sistemas que realizam o tratamento computacional de dados 
geográficos. A principal diferença de um SIG para um sistema de 
informação convencional é sua capacidade de armazenar tanto os 
atributos descritivos como as geometrias dos diferentes tipos de 
dados geográficos. (CÂMARA et al, 1998, p.1-3) 

 

Na definição de Moura (2007, p.144), o SIG tem como objetivo “fornecer 

instrumento que realize interface entre armazenamento de dados, (com 

consultas a banco de dados e espacialização das informações em mapas 
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georreferenciados) e verificação visual dos espaços de intervenção pela 

Navegação”.  

Já a definição de SIG dos autores Burrough, McDonnell e Lloyd (1988, p.3) 

vem ao encontro do que se deseja neste trabalho: “a powerful set of tools for 

collecting, storing, retrieving at will, transforming, and displaying spatial data 

from the real world for a particular set of purposes.”8 

De forma a mapear as informações de acordo com as posições local e global, 

cada país define seu referencial geodésico, que são marcos que possuem 

valores de posições como a latitude, longitude e altitude. Em função disso, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, órgão responsável pela 

definição do sistema geodésico brasileiro, por meio da Resolução da 

Presidência n°1 de 2005, definiu o SIRGAS 9  2000 como o sistema de 

coordenadas para o Brasil. 

A definição do sistema geodésico de referência acompanha, em cada 
fase da história, o estado da arte dos métodos e técnicas então 
disponíveis. Com o advento dos sistemas globais de navegação (i.e. 
posicionamento) por satélites (GNSS – Global Navigation Satellite 
Systems), tornou-se mandatória a adoção de um novo sistema de 
referência, geocêntrico, compatível com a precisão dos métodos de 
posicionamento correspondentes e também com os sistemas 
adotados no restante do globo terrestre. (IBGE, 2005, p.1) 

 

O SIRGAS 2000, o novo Datum geocêntrico (sistema geodésico de referência 

cujo ponto de origem coincide com o centro da Terra), está alinhado com as 

novas tecnologias e por ser mais preciso, oferece melhor suporte para as 

atividades relacionadas à navegação e investigações em geociências. Contribui 

para diminuir as discrepâncias encontradas nos mapas do continente Latino 

Americano, favorecendo os projetos internacionais, tais como estradas, 

distribuidoras de combustíveis, dentre outros. Para a administração pública 

realizar um adequado planejamento, neste contexto, estando caracterizados os 

seus espaços, trabalhados pelo SIG, existe a real possibilidade de conhecê-los 

melhor e proporcionar aos gestores uma visão completa sobre os municípios e 

 
8  “um poderoso conjunto de ferramentas para coleta, armazenamento, recuperação, 
transformação e visualização de dados espaciais do mundo real para um conjunto de 
propósitos específicos.” (Tradução do autor) 
9 Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. 
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auxiliar nas tomadas de decisões. Informações são necessárias para que se 

possa explorar um ambiente com simulações de ocorrências. 

Para corroborar a ideia de auxílio para a gestão pública, em dezembro de 

2009, o Ministério das Cidades lançou a Portaria n° 511 sobre o Cadastro 

Territorial Multifinalitário – CTM, e o define como sendo “Inventário territorial 

oficial e sistemático de um município, baseado no levantamento dos limites de 

cada parcela”.  

A portaria delibera sobre as diretrizes para a criação, instituição e atualização 

do CTM nos municípios brasileiros; expõe sobre as responsabilidades e 

competências dos municípios e recomenda que o Plano Diretor e a avaliação 

dos imóveis sejam baseadas em informações cadastrais atualizadas. 

A Prefeitura de Belo Horizonte – PBH - capital de Minas Gerais, iniciou o CTM 

há mais de 30 anos, sendo que o geoprocessamento foi realizado em 1992, por 

meio dos levantamentos aerofotogramétricos de 1989. 

A figura 9 mostra o resultado do CTM no software APIC, em 1989. 

Corresponde ao primeiro banco de dados da PBH. A figura 10, mostra o 

resultado do CTM no software QGIS, em 2017, representando a avenida 

Amazonas passando pela Praça Raul Soares.  
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FIGURA 9 – CTM no API

 

Fonte: PRODABEL. Prefeitura de Belo Horizonte, 1989 

 

FIGURA 10 – CTM no QGIS

 

Fonte: PRODABEL. Prefeitura de Belo Horizonte, 2017 

 

De acordo com a Gerência de Geoinformação – GIGS, da Superintendência de 

Geoprocessamento Corporativo – SGS, ligada à Diretoria de Sistema de 
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Informação – DSI, da PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do 

Município de Belo Horizonte (2018), a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

possui um banco de dados geo espacial corporativo como o mapa urbano 

básico da cidade e camadas de informações de diversos temas, como Meio 

ambiente, Sistema viário, Infraestrutura urbana pública, Saneamento básico, 

Habitação, dentre outros temas. Os mapas também são informativos de lotes, 

endereços, limites administrativos, quarteirões e cada camada possui seu 

posicionamento geográfico. 

Vários órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte utilizam os dados em diversas 

aplicações setoriais, o que significa usuários SIG em diversas áreas. 

A PRODABEL teve uma reestruturação de organograma em 2015 e criou a 

SGS, ligada à DSI, na qual cada gerência é responsável por uma parte da 

manipulação e manutenção dos dados de forma a manter o CTM da cidade 

ativo e atualizado. Ver a figura 11. 

 

FIGURA 11 – Organograma PRODABEL em 2015 

 

Fonte: PRODABEL Prefeitura de Belo Horizonte Organograma da PRODABEL, 2017. 

 

Assim, como exemplo de responsabilidades das Gerências, tem-se: 

1. GCGS é responsável pela base cartográfica cadastral, ou seja, atualiza 

dados como endereços, lotes, quadras. Trabalha o georreferenciamento 

de terrenos para fins tributários; 

2. GBGS é responsável pela modelagem das camadas que serão 

armazenadas no banco de dados e faz a administração deles; 



65 

 

3. GIGS é responsável pela captação dos dados e informações 

geoespaciais de interesse comum, trata os dados e produz informações, 

controla a qualidade da base geográfica da Prefeitura de Belo Horizonte; 

4. GTGS é responsável por elaborar a Arquitetura dos Sistemas e 

Aplicações Geográficas, fornece acesso computacional e elabora 

padrões e processos de desenvolvimento de soluções para o sistema de 

informações geográfica, SIG. 

O que determina a construção de um SIG é a existência de uma demanda 

relacionada a compreensão de um espaço geográfico. 

Na sequência, serão apresentados três exemplos de mapas da região da 

Pampulha de Belo Horizonte, mostrando as possibilidades de informações 

que foram extraídas do portal BHGEO da Prefeitura de Belo Horizonte: 

figura 12: Mapa de risco de inundação; figura 13: Mapa de Vilas; figura 14: 

Mapa de Unidades de Saúde. 

O portal da BHGEO é um modelo de aplicação via WEB – world wide web – 

do SIG. O Web SIG tem a característica de utilizar o SIG e seus bancos de 

dados de forma a obter uma interação com o usuário e melhorar a 

comunicação, via web. 

Moura et al (2009) explicam que:  

A cartografia convencional está baseada na representação dos 
fenômenos espaciais de forma estática. Todas as informações são 
representadas por símbolos. O usuário, ao olhar para o mapa, precisa 
decodificar a mensagem e fazer as análises necessárias para 
entender o que está sendo representado. Com o advento da 
tecnologia computacional na produção e disseminação cartográfica, o 
usuário deixou de ser um ator passivo no processo de interpretação 
das informações e começou a interagir com a representação. Isso foi 
possível com os mapas interativos, SIGs (GIS) e WebGis. (MOURA et 
al, 2009). 

 

Ainda os autores citados mostram que “A informática democratizou a 

cartografia. Todas as pessoas com acesso à internet são capazes de 

fazerem consultas sobre melhores rotas, localização de lugares e acesso a 

mapas de todos os tipos.” 
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FIGURA 12 – Risco de inundação PBH 

 

Fonte: PRODABEL. Prefeitura de Belo Horizonte, 2017 

 

 

FIGURA 13 – Mapa de Vilas PBH 

 

Fonte PRODABEL. Prefeitura de Belo Horizonte, 2017 
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FIGURA 14 – Unidade de Saúde PBH 

 

Fonte: PRODABEL. Prefeitura de Belo Horizonte, 2017 

 

Outro caso da utilização do Web SIG, e sobretudo para a gestão do acervo de 

valor cultural e histórico, é o da cidade italiana de Cagliari, capital da ilha da 

Sardenha, que guarda uma relíquia arquitetônica advinda da cultura de seus 

colonizadores, a começar pelos Fenícios há mais de 2000 anos, na sua 

fundação.  

Cagliari foi invadida por bárbaros, romanos, austríacos e espanhóis até ser 

definitivamente incorporada à Itália durante a sua unificação. Muitos povos 

influenciaram a sua cultura e costumes e o centro histórico da cidade é muito 

bem preservado.  

A Prefeitura da Comune di Cagliari conta com o Cagliari SIT – Cagliari Sistema 

Informativo Territoriale, Sistema de Informações Territoriais, ou seja, um banco 

de dados de mapas digitais constantemente atualizados. Sua função é associar 

uma dada posição geográfica com informações alfanuméricas relacionadas a 

situações que existem ou ocorrem na área georreferenciada. 
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Com o SIG, o SIT pode analisar os objetos geográficos e apoiar as atividades 

dos órgãos governamentais, de profissionais diversos e cidadãos que operam o 

território. 

O novo protótipo do Sistema de Informação Territorial Cagliari SIT foi 
publicado com design gráfico completamente renovado. 
Esta é a nova versão do geoportal do município de Cagliari, na qual 
estão presentes vários tipos de informações, com o objetivo de 
promover o conhecimento do nosso território. 

Além das informações já presentes no atual SIT, a seção dedicada ao 
patrimônio artístico e arquitetônico da cidade foi tratada com especial 
atenção, dividida em temas: arquitetura religiosa, edifícios históricos, 
arquitetura híbrida, arquitetura militar, edifícios públicos. Há também 
um estudo sobre o Museu de Sant'Eulália. 

O repertório fotográfico da seção Sites de interesse histórico da 
cidade de Cagliari foi ampliado, contendo também todos os temas já 
mencionados. 

Os demais também foram atualizados, como: Planejamento urbano, 
com todas as informações das ferramentas de planejamento urbano 
que regulam a atividade predial na cidade, Eficiência energética, que 
lista as possibilidades de mobilidade sustentável e economia de 
energia, Zona franca urbana com perímetro do mesmo e informações 
sobre possíveis atividades, Áreas de tráfego limitado, com 
representação cartográfica das várias zonas e horários das mesmas e 
redes telemáticas, onde são indicados os pontos Wi-Fi gratuitos e 
cobertura de rádio. (CAGLIARI POST, 2019) 

 

Para exemplificar o funcionamento do SIT, foi selecionada uma sequência de 

figuras do centro histórico de Cagliari que representam os atributos necessários 

aos trabalhos de seus organizadores. A figura 15, apresenta a delimitação da 

área de circulação de pedestres. 

A figura 16, mostra a inserção de camadas de informações do tipo: horários 

permitidos para caminhadas no centro histórico. 

Na figura 17, as informações armazenadas e disponibilizadas são acessadas 

na área em destaque. Informações do tipo: nome da rua, número da residência, 

toponímia, latitude e longitude, dentre outras informações, podem ser 

consultadas. 
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FIGURA 15 – Delimitação da área de circulação de pedestres 

 
Fonte: Cagliari Post, 2019. 

 

 

FIGURA 16 – Inserção de camadas de informações 

 

Fonte: Cagliari Post, 2019. 
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FIGURA 17 – Exemplo de consulta de informações 

 
Fonte: Cagliari Post, 2019. 

 

A figura 18, mostra a galeria de mapas base a qual foi carregada com o mapa 

Light Gray Canvas e a figura 19 com o mapa Open Street Map, para ilustrar a 

variedade de informações que podem ser utilizadas e colocadas nos modelos 

SIG.   

 

FIGURA 18 – Mapa na versão Light Gray Canvas 

 

Fonte: Cagliari Post, 2019. 
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FIGURA 19 – Mapa na versão Open Street Map 

 

Fonte: Cagliari Post, 2019. 

 

Para Moura (2007, p.2899), “em lugar de descrever elementos, os modelos de 

análise espaciais em SIG podem traçar cenários e simular fenômenos com 

base em observações e julgamentos de condições estabelecidas”. A autora 

(2007, p.2899), defende que o trabalho com o uso do SIG baseia-se em “(...) 

tentativas de representação simplificada da realidade, através da seleção dos 

aspectos mais relevantes, na busca de respostas sobre correlações e 

comportamentos de variáveis ambientais.” 

Para auxiliar no processo decisório e a um melhor entendimento dos resultados 

do SIG, este pode ser combinado com o método de análise de multicritérios – 

MCA. A Análise de Multicritério desenvolve estudos que registram a realidade e 

traçam situações futuras através de simulações das variáveis para caracterizar 

um determinado fenômeno espacial. Consegue-se antecipar acontecimentos 

quando utiliza-se de computadores capazes de processar simulações sobre os 

comportamentos padrões. 

Na definição de Moura (2007, p. 2901), o procedimento de análise de 

multicritérios “baseia-se no mapeamento de variáveis por plano de informações 

e na definição do grau de pertinência de cada plano de informação e de cada 

um de seus componentes de legenda para a construção do resultado final.”  

Chackar e Mousseau possuem a seguinte explicação sobre o MCA: 
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A análise multicritério é um conjunto de ferramentas e métodos 
matemáticos que permitem a comparação de diferentes alternativas 
de acordo com muitos critérios, muitas vezes contraditórios, a fim de 
guiar o tomador de decisão a uma escolha criteriosa. Os métodos 
multicritério são usados no contexto espacial para avaliar e comparar 
alternativas de decisão espacial, geralmente modeladas por meio de 
análise de adequação baseada em restrições e representadas por 
recursos de ponto, linha e polígono ou sua combinação e avaliadas 
em vários critérios relacionados ao espaço, a fim de selecionar um 
subconjunto restrito para implementação. (CHAKHAR; MOUSSEAU, 
2008, p.1159). 

 

Percebe-se, então, que o MCA é reconhecido no auxílio de análise para um 

conjunto de alternativas viáveis, vários critérios de avaliação conflitantes e 

compara elementos de decisões qualitativos e quantitativos, sendo estes de 

mensuração mais fácil.  

O estudo de uma região é dividido em 3 etapas, sob o ponto de vista de Tiago 

Badre Marino (2005). A primeira etapa é a entrada de dados, ou seja, criar a 

base de dados que representem a região a ser estudada, chamada de “criação 

de um modelo digital do ambiente”. “Trata-se da primeira fase, denominada 

“Fase de Entrada de Dados”, onde o pesquisador levantará os dados 

relevantes para a criação da base de dados, ou seja, os mapas básicos da 

região de estudo(...)” (MARINO, 2005, p.6). Marino cita como exemplo de 

“mapas básicos” os de declividades, de geomorfologia, das proximidades dos 

rios, dentre outros. Para o autor, é a etapa de maior elaboração e a que 

despende maiores recursos financeiros e de tempo. 

A segunda etapa é a da análise dos dados. 

Na fase de análise de dados o pesquisador combinará os mapas 
iniciais para realizar as análises criando, então, os mapas derivados. 
Como exemplo de mapas derivados temos: mapas de risco de 
inundação, potencial de urbanização, potencial turístico, risco de 
propagação epidemiológica, áreas de insegurança, potencial agrícola, 
etc. (MARINO, 2005, p.8) 

 

A terceira etapa, são as saídas dos dados, ou seja, quando os dados serão 

exportados para um formato de acabamento e para a impressão. 
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5.2. Modelagem da Informação da Construção – BIM 

 

O conceito da Modelagem da Informação da Construção - BIM (Building 

Information Modeling), como é conhecido na atualidade, vem sendo 

aperfeiçoado desde a década de 70. Na medida em que evoluía o conceito, o 

acrônimo tomava a essência da ideia e se renovava: Building Product Models 

(Modelos de Produtos da Construção), Product Information Models (Modelos 

de Informações do produto), e após alguns ajustes, resultou no termo BIM, 

mais consistente e define melhor o conceito que abraça. 

Portanto, BIM é uma metodologia de trabalho que propõem uma mudança de 

cultura e desafia as formas tradicionais de elaboração de projetos, de 

edificação e bem como de contratação dos serviços nos setores AECO - 

Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações. 

O modelo facilita a troca de informações e permite o compartilhamento em 

tempo real, integra as equipes de trabalho compostas por engenheiros, 

arquitetos, construtores em uma só linguagem de software. Trabalha com 

informações parametrizadas de materiais e equipamentos das obras, permite 

simulações de soluções em projeto, contribui para o planejamento das obras, 

das compras e para a manutenção do sistema. Muito mais do que largura x 

comprimento, possui a capacidade de armazenar os atributos dos materiais 

utilizados na obra, quantificá-los por disciplinas e ainda realizar a visualização 

em 3D. Birx (2006) resume o projeto em BIM como o processo de compartilhar 

informações de construção por meio de um banco de dados reconhecido como 

modelo. 

Para o professor Charles M. Eastman, da Georgia Tech School of Architecture, 

o BIM abrange: 
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Com a tecnologia BIM, um modelo virtual preciso de uma edificação é 
construído de forma digital. Quando completo, o modelo gerado 
computacionalmente contém geometria exata e os dados relevantes, 
necessários para dar suporte à construção, à fabricação e ao 
fornecimento de insumos necessários para a realização da 
construção. 

O BIM também incorpora muitas funções necessárias para modelar o 
ciclo de vida de uma edificação, proporcionando a base para novas 
capacidades da construção e modificações nos papéis e 
relacionamentos da equipe envolvida no empreendimento. 
(EASTMAN et al, 2014, p.1) 

 

Sob o ponto de vista de Bilal Succar (2009), consultor estratégico de BIM, “é 

um conjunto de tecnologias, processos e políticas, que permitem que várias 

partes interessadas possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e 

operar uma edificação ou instalação.” 

A metodologia BIM não cabe em apenas uma definição, nem tão pouco pode 

ser compreendida de forma resumida. Ela agrega informações e processos de 

projetos que são aplicáveis a todo o ciclo de vida do empreendimento.  

Muito há para se dizer sobre a metodologia BIM hoje no Brasil, afinal, por aqui 

ela vem ganhando forças. Seria o BIM uma evolução do CAD10? 

De fato, ele agrega mais valores nos desenhos em BIM do que no CAD 2D11. 

Ao se fazer um paralelo entre as duas tecnologias, pode-se observar que as 

diferenças entre CAD e BIM são marcantes. Ver a figura 20. 

Acrescenta-se ainda que no BIM, ao transformar os passos de projetos em 

rotinas automatizadas, permite aos profissionais de engenharia e arquitetura 

maior disponibilidade de tempo para realizar as tarefas de maior raciocínio, 

aliviando-os das práticas sequenciais de projetos. O software não é capaz de 

atender 100% das necessidades dos projetistas, mas o importante é a 

capacidade do profissional poder utilizar os recursos de maneira mais 

otimizada. A automação de rotinas nos projetos, que o BIM permite, leva à 

melhoria dos processos e portanto, ao aumento do ganho em produtividade.  

 
 

10  CAD – Desenho Assistido por Computador. É um software da Autodesk utilizado por 
engenheiros, geólogos, arquitetos, entre outros, para realizarem os desenhos técnicos. 
11 O desenho em 2D é plano e sem profundidade, indicado por (x,y), onde x é chamada de 
abscissa e y recebe o nome de ordenada. O desenho em 3D é tridimensional e possui 
profundidade. É o conjunto dos ternos ordenados (x,y,z), onde x é chamada de abscissa, y de 
afastamento e z é chamada de cota.    
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FIGURA 20 – Paralelo entre CAD e BIM 

 

Fonte: Adaptação ARANTES, 2019. 

 

 

5.2.1 BIM no Brasil 

 

Em 2009, a pedido do Ministério do Desenvolvimento Industrial e do Comércio, 

MDIC, foi criada uma comissão de estudos, ABNT/CEE 134, com o objetivo de 

contribuir para a normalização referente à modelagem da informação da 

construção, BIM, incluindo os sistemas de classificação de elementos e 

componentes da construção, definições e terminologias.  

O grupo de estudos lançou a NBR/ABNT 15.965:2011 – Sistema de 

Classificação e Parâmetros de Componentes BIM, a primeira norma técnica 

brasileira de BIM, de forma a padronizar nomenclaturas e processos referentes. 

A norma conta com 7 partes, sendo 4 já publicadas, NBR/ABNT ISO 15.965-1: 

2011, 15.965-2: 2012,15.965-3: 2014 e 15.965-7: 2015 e 3 com previsão de 

futura publicação. 
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A NBR/ABNT divide-se em: 

• Parte 1: Terminologia e estrutura; 

• Parte 2: Características dos objetos da construção; 

• Parte 3: Processos da construção; 

• Parte 4: Recursos da construção; 

• Parte 5: Resultados da construção; 

• Parte 6: Unidades da construção; 

• Parte 7: Informação da construção. 

A NBR/ABNT 15.965-1:2011 - Terminologia e estrutura, objetiva “(...) nortear 

métodos de avaliação, escopos de trabalho, padrões técnicos e outros 

parâmetros que envolvam a modelagem da informação da construção.” 

A parte 1 da NBR/ABNT esclarece que o termo “modelo” refere ao processo de 

construção e que “informação” está relacionada ao banco de dados. 

No item 4 da NBR/ABNT 15.965-1, Objetivos do sistema de classificação, 

demonstra com clareza o que pretende padronizar nos processos BIM: 

 

A tecnologia de Modelagem da Informação da Construção necessita 
de um sistema normalizado de classificação que possa embasar os 
projetos de empreendimentos na indústria brasileira de Arquitetura, 
Engenharia e Construção (AEC), sob os seguintes aspectos: 

a) Terminologias e parâmetros unificados e aplicados por todos os 
envolvidos na indústria da construção civil; 

b)  Ampliação da cooperação e comunicação entre os agentes da 
cadeia produtiva da construção civil, sob aspectos padronizados; 

c) Facilitação da interoperabilidade entre os diversos sistemas de 
dados utilizados pela indústria da construção civil; 

d) Aumento da produtividade e qualidade e serviços listados pelo 
novo sistema; 

e) Maior facilidade na gestão e operação da logística da 
construção. (NBR/ABNT 15965-1, 2011). 

 

A NBR/ABNT 15.965-2:2012, Características dos objetos da construção, define 

e padroniza as terminologias, o sistema de classificação e os grupos de 

classificação relativos às características dos objetos da construção. 
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A NBR/ABNT 15.965-3:2014, Processos da construção, define os processos da 

construção em 3 partes: Fases, Serviços e Disciplinas.  

A NBR/ABNT 15.965-7:2015, Sistema de classificação da informação da 

construção, apresenta e padroniza a estrutura de classificação que define as 

características dos objetos da construção para aplicação no BIM.  

Para apoiar e acelerar a implantação do BIM no Brasil, em 17 de maio de 2018, 

o Governo Federal instituiu a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM e foi 

assinado o Decreto nº 9.377/18.  

Art. 1º Fica instituída a Estratégia Nacional de Disseminação do 
Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR, com a 
finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento em 
Building Information Modelling - BIM e sua difusão no País. (DOU, 
2018, p.3). 

 

O Governo Federal espera que os empreendimentos governamentais sejam 

projetados na plataforma BIM, pois pretende obter maior controle do tempo de 

duração das obras e da redução do desperdício de materiais referentes às 

obras públicas, o que resultará em economia tanto para o contratante quanto 

para o País. 

O calendário de adequação estipulado pelo Governo Federal começará a partir 

de janeiro de 2021 e terminará em janeiro de 2028. Foi dividido em três etapas, 

sendo a primeira a partir de janeiro de 2021, cuja exigência se dará na 

elaboração de modelos para a engenharia e arquitetura; a segunda etapa será 

a partir de janeiro de 2024, quando os modelos deverão contemplar algumas 

etapas de obras, como planejamento da execução, orçamentos e atualização 

de modelos conforme construído; a terceira etapa será a partir de janeiro de 

2028, quando a exigência passará a abranger todo o ciclo de vida da obra e 

deverá considerar o pós-obra, incluindo o gerenciamento e a manutenção do 

empreendimento após a sua conclusão. 

Para contribuir com a melhor compreensão da metodologia BIM, a Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção – CBIC – e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI - publicaram em 2016 a Coletânea 

“Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras”, em 5 volumes, 

dedicados a difundir e explicar o BIM para o seu público.  
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No volume 1, perguntam: “O que é o BIM?” 

 

• Building Information Modeling – BIM é um conjunto de políticas, 
processos e tecnologias que, combinados, geram uma metodologia 
para gerenciar o processo de projetar uma edificação ou instalação e 
ensaiar seu desempenho, gerenciar as suas informações e dados, 
utilizando plataformas digitais (baseadas em objetos virtuais), através 
de todo o seu ciclo de vida.   

• BIM é um processo progressivo que possibilita a modelagem, o 
armazenamento, a troca, a consolidação e o fácil acesso aos vários 
grupos de informações sobre uma edificação ou instalação que se 
deseja construir, usar e manter. Uma única plataforma de 
informações que pode atender todo o ciclo de vida e um objeto 
construído. 

• BIM é uma nova plataforma da tecnologia da informação 
aplicada à construção civil e materializada em novas ferramentas 
(softwares), que oferecem novas funcionalidades e que, a partir da 
modelagem dos dados do projeto e da especificação de uma 
edificação ou instalação, possibilitam que os processos atuais, 
baseados apenas em documentos, sejam realizados de outras 
maneiras (baseados em modelos) muitos mais eficazes. (CBIC, 2016, 
v.1, p.22) 

 

5.3 Simulação Computacional 

 

A simulação computacional pode ser considerada uma ferramenta de auxílio à 

pesquisa e a gestão da documentação, fundamentais para a preservação do 

acervo patrimonial.  

A simulação consiste da emulação de uma situação real, a partir de 
um modelo, que por sua vez corresponde a uma representação 
simplificada da realidade. Simulação é um processo de 
experimentação com um modelo detalhado de um sistema real, para 
determinar como o sistema responderá a mudanças em sua estrutura, 
ambiente ou condições de contorno. Um modelo bem construído 
auxilia a encontrar as respostas às questões importantes e, portanto, 
torna a simulação uma técnica útil e poderosa para a solução de 
problemas. (BELHOT; FIGUEIREDO; MALAVÉ; 2001) 

 

No avanço dos recursos computacionais é que se encontram as tecnologias 

capazes de representar a realidade. Pode-se compreender, com base em 

Hayne e Wyse (2018), que a tecnologia vem atravessando várias fases de 

evolução, havendo avanços em alguns setores da sociedade e, em outros, 

retrocessos, chegando ao estágio atual da Tecnologia Limpa ou de 

Sustentabilidade, e esclarecem: 
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Portanto, na fase da tecnologia de sustentabilidade, aparece uma 
nova relação entre o progresso tecnológico e o econômico e destes 
com o meio ambiente e o social, onde a geração de novas 
tecnologias deve considerar em seu processo o desenvolvimento 
sustentável. (HAYNE, WYSE, 2018, p.59) 

A cultura é um dos veículos da sustentabilidade. O patrimônio cultural, material 

e imaterial, que identifica um determinado povo e o seu relacionamento com o 

meio ambiente, fundamenta-se na importância da preservação da identidade 

de povos através de seus registros históricos. 

A Declaração de Budapeste de 2002, visa garantir o desenvolvimento 

sustentável e reconhece que os Estados Parte devem: 

We will seek to ensure an appropriate and equitable balance between 
conservation, sustainability and development, so that World Heritage 
properties can be protected while the quality of life of our communities 
is improved, through appropriate activities such as sustainable 
tourism12;  (UNESCO, 2002, p.4) 

As Cartas Patrimoniais são documentos que objetivam orientar e uniformizar as 

práticas em torno da proteção aos bens culturais, como os inventários, por 

exemplo. 

Segundo Miranda, o inventário consiste na identificação e registro, por meio de 

pesquisa e levantamento, das características e particularidades de determinado 

bem. Deve-se adotar critérios técnicos, fundamentados na natureza histórica, 

artística, arquitetônica, entre outros. 

Ainda para o referido autor, os inventários são considerados uma das antigas 

formas de proteção do patrimônio cultural. Na França, a política formal do 

inventário teve início em 1837 e registra milhares de monumentos inscritos no 

Inventário Complementar dos Monumentos Históricos. 

A Carta de Atenas de 1931, no parágrafo VII, item c, define que o Estado deva 

se comprometer na formação do acervo relativo aos seus monumentos 

históricos, conforme descrito a seguir: 

1° Cada Estado, ou as instituições criadas ou reconhecidamente 
competentes para esse trabalho, publique um inventário dos 
monumentos históricos nacionais, acompanhado de fotografia e de 
informações; 

 
12  Tradução da Autora: Buscaremos garantir um equilíbrio adequado e equitativo entre a 
conservação, sustentabilidade e desenvolvimento de modo que os bens do Patrimônio Mundial 
possam ser protegidos enquanto a qualidade de vida de nossas comunidades é melhorada, por 
meio de atividades adequadas, como o turismo sustentável; 
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2° Cada Estado constitua arquivos onde serão reunidos todos os 
documentos relativos a seus monumentos históricos; 

3° Cada Estado deposite no Escritório Nacional de Museus suas 
publicações; 

4° O escritório consagre em suas publicações artigos relativos aos 
procedimentos e aos métodos gerais de conservação dos 
monumentos históricos; 

5° O escritório estude a melhor utilização das informações assim 
centralizadas. (ICOMOS, 1931, p.35) 

 

A Carta de Veneza (ICOMOS, 1964) também aborda a necessidade da guarda 

da documentação: 

Art.16 Os trabalhos de conservação, restauro ou escavação devem 
ser sempre acompanhados por um registro preciso, sob a forma de 
relatórios analíticos ou críticos, ilustrados com desenhos e fotografias. 
Todas as fases dos trabalhos de reparação, consolidação, 
recomposição e reintegração, assim como os elementos técnicos e 
formais identificados ao longo dos trabalhos devem ser incluídos. 
Este registro deverá ser guardado nos arquivos de um organismo 
público e posto à disposição dos investigadores. Recomenda-se 
também, que seja publicado. (ICOMOS, 1964, p.41). 

 

Dentre outras atividades, a gestão de documentação do patrimônio cultural 

brasileiro é realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– IPHAN, pois a autarquia tem como missão “promover e coordenar o processo 

de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer identidades, 

garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico do país.” (IPHAN, 2013).  

Uma forma de obter a documentação é por meio da leitura em Laser Scanner 

3D que capta os dados geométricos de uma edificação, através de emissão de 

feixes de raios laser. A reconstrução tridimensional e a captura digital, formada 

por milhares de pontos apreendidos pelo equipamento, dá origem à nuvem de 

pontos. Esta, por ser um modelo básico, precisa ser convertida, por meio de 

um software escolhido conforme aplicação destinada. Ver nas figuras 21 e 22 

as nuvens de pontos de uma edificação genérica. 
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FIGURA 21 – Nuvem de pontos de uma edificação 

 

 

Fonte: Esteves Lasmar Engenharia, CRIAR Projetos, Paragram Arquitetura, 2018. 

 

 

 

FIGURA 22 – Nuvem de pontos tratada 

 

Fonte: Esteves Lasmar Engenharia, CRIAR Projetos, Paragram Arquitetura, 2018. 
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Com o software de modelagem BIM, aliado a leitura laser, é possível realizar o 

as is de edificações fiéis à realidade, por um período de tempo mais curto do 

que o tempo gasto com o uso das trenas, e o resultado final é de qualidade 

bastante superior. 

Coadunam-se com essa reflexão os autores Groetelaars e Amorim (2013) 

quando ressaltam que as aplicações de escaneamento a laser 3D, são auxílios 

para a Arquitetura e Urbanismo no processo de documentação de objetos 

existentes. 

Os autores citam alguns exemplos de aplicações da ferramenta: 

• obtenção rápida e precisa de modelos “as built” (como construído), 
visando à documentação das edificações existentes para diversas 
finalidades, como: base para intervenções: restauração, reforma, 
reabilitação ou requalificação, para operação e manutenção, ou 
realização de diversas análises e simulações; 

• registro do patrimônio arquitetônico necessário para a sua 
preservação e divulgação, permitindo realizar o mapeamento de 
danos, a análise estrutural e o diagnóstico estado de conservação; 

• visualização de uma edificação em fase de projeto num contexto 
urbano real; 

• geração de modelos “as is” (como se encontra) para 
acompanhamento de obras em tempo real, permitindo verificar o grau 
de conformidade entre os elementos projetados e construídos; 

• possibilidade de melhorar o controle da produção de obras, 
permitindo, por exemplo, a partir do levantamento a laser em 
intervalos regulares de tempo, checar a produtividade de trabalhos de 
movimentação de terra. (GROETELAARS; AMORIM, 2013, p.102) 

 

5.4 Interação BIM e SIG 

 

Procura-se, entre o BIM e o SIG, uma perfeita combinação de atividades: o 

BIM, elabora as geometrias e as partes internas da edificação e o SIG, o 

exterior, o entorno para verificação das análises espaciais orientadas à gestão 

de riscos.  

A integração do BIM com o SIG permite a criação de um modelo completo 

dentro da realidade estudada. Ao fazer a inserção do edifício modelado dentro 

do quarteirão georreferenciado, dados como o entorno do edifício contribuírão 

para uma análise real e exata da situação de risco que envolve todo o 

quarteirão.  
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Uma das possibilidades que a modelagem em BIM oferece é a capacidade de 

comunicação com outros softwares. Assim, entende-se que: 

 

(...) A interoperabilidade identifica a necessidade de passar dados 
entre aplicações, e para múltiplas aplicações contribuírem em 
conjunto com o trabalho a fazer. A interoperabilidade elimina a 
necessidade de replicar a entrada de dados que já foram gerados e 
facilita fluxos de trabalho suaves e automação. Da mesma forma que 
arquitetura e construção são atividades colaborativas, as ferramentas 
que as apoiam também o são. (EASTMAN et al, 2014, 
p.66). 

 

Identificar e organizar o que de fato é útil, em se tratando de coleta de dados, 

concretiza-se ao transformar a informação em gestão. A integração entre as 

tecnologias utilizadas nesta pesquisa, abraça este desafio e torna-se útil se a 

comunicação entre elas for direta, já que foram criadas para cumprirem 

objetivos análogos.  

Em 1748, o Palácio dos Governadores, atual Museu de Ciência e Técnica, 

havia sido construído sob a responsabilidade do brigadeiro José Fernandes 

Pinto Alpoim. Além do Palácio, o engenheiro-arquiteto, muito atuante na 

colônia mineira no período de 1740 a 1765, também construiu o Conjunto 

Alpoim. Eram cinco edificações erguidas ao estilo colonial, marcante nas vilas 

mineradoras. Tais construções, ainda existentes, trouxeram um ordenamento 

do espaço da Praça Tiradentes, que sobrevive até os dias atuais. 

Como já foi mencionado no capítulo 2, item 2.2, as habitações foram 

construídas nos lotes sem afastamento frontal ou lateral, criando uma tipologia 

própria, de idades aproximadas e material construtivo semelhantes, ainda 

encontradas no atual quarteirão da parte histórica de Ouro Preto. 

Dentro dessa perspectiva, Claret de Gouveia (2017, p.15) cita o termo cidades 

inflamáveis: cidades vulneráveis e de reduzida segurança contra incêndio. O 

autor pontua que, 
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 As cidades históricas mineiras são outro exemplo típico de cidades 
em que há conjuntos arquitetônicos “inflamáveis”. Ouro Preto tem 
conjuntos expressivos do Barroco Mineiro, vulneráveis e inseguros, 
como os casarões das Ruas Direita, São José e do Ouvidor. O 
mesmo se pode dizer de Mariana, Sabará, Congonhas, Tiradentes e 
São João Del Rei, para citar apenas as mais notáveis. (CLARET DE 
GOUVEIA, 2017, p.16) 

Os estudos desse autor citam também as cidades resilientes. Para ele, tais 

cidades caracterizam-se pela: 

(...) habilidade de absorver, adaptar-se e responder a mudanças, 
abruptas ou não, no sistema urbano, mantendo-se funcional todo o 
tempo. Por outro lado, pode significar também a capacidade de 
aprender com os desastres que lhe são impostos no presente para 
melhor responder aos desastres futuros. (CLARET DE GOUVEIA, 
2017, p.103) 

Diante disso, pode-se considerar que as construções das cidades originárias 

das vilas mineradoras, que possuem uma alta carga inflamável, venham 

atravessando os séculos, adaptando-se ao desenvolvimento tecnológico nas 

suas expansões e reformas.   

 

FIGURA 23 - Exemplo de inserção de edificações em uma planta 
georreferenciada – Praça Tiradentes, Ouro Preto, Minas Gerais 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2020. 
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5.5 Digital Twins: a disrupção do pós-BIM 
 

Gêmeo digital, ou digital twin, é uma réplica virtual feita de um ativo ao qual se 

incorporam dados. O modelo do ativo federado13 , em todas as etapas do 

processo, sem perder a sincronia com o modelo referenciado, dá vida ao 

conceito de gêmeo digital.  

Muitos processos de gêmeos digitais começam com a modelagem da 

realidade. Cria-se uma representação digital de um edifício de forma a permitir 

avaliações em tempo real, por meio de sensores e de inteligência artificial. 

Informações passam ser processadas e gera-se uma representação viva e 

aberta às simulações para todas as vezes que mudanças forem necessárias.  

Na fase das simulações de projetos, os gêmeos digitais podem ser usados 

para modelar as instalações e observar os efeitos causados. Na medida em 

que o sistema digital sofre alterações, pode-se utilizá-las para prever falhas e 

medir o desempenho no sistema físico.  

A GARTNER Consulting, empresa norte americana de pesquisas, dados e 

ferramentas de tecnologia define gêmeos digitais "as a software design pattern 

that represents a physical object with the objective of understanding the asset’s 

state, responding to changes, improving business operations and adding 

value."14 

Dessa perspectiva, a Bentley Systems (2020) comenta que o planejamento dos 

projetos através do gêmeo digital permitirá monitorar o desempenho dos ativos. 

O “e-se” pode ser repetido diversas vezes. Além disso, permite o 

gerenciamento de riscos de incêndio com base em dados de alta qualidade, as 

melhores decisões sobre manutenção ou sua substituição. Permite observar os 

sistemas em uma ampla variedade de ambientes no formato digital, já que 

pode gerar uma grande quantidade de dados junto as suas simulações. 

 
13 O modelo federado caracteriza-se por ser um sistema que permite aos usuários trabalhar 
com os dados e formatos da forma que entendem mais produtiva, permitindo também um 
controle central para gerenciar a conectividade e as grandes transações. (MANZIONE, 2013, 
p.114) 
14Tradução da Autora: “como um padrão de design de software que representa um objeto físico 
com o objetivo de entender o estado do ativo, responder a mudanças, melhorar as operações 
de negócios e agregar valor.” 
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Após a validação do sistema virtual, as informações são instaladas no espaço 

real, criando assim, o gêmeo físico. 

Na medida em que as simulações vão sendo realizadas, tanto a modelagem 

em 3D da edificação quanto o resultado das análises do quarteirão vão ficando 

mais claras e melhores serão as conclusões do gerenciamento de risco contra 

incêndio em patrimônio cultural.  
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6. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho realizado pelo Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do 

Incêndio - IGNIS, da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, iniciou 

simulações com mapas em 2019, com o objetivo de caracterizar a realidade em 

relação aos riscos de incêndio no centro histórico da cidade de Ouro Preto e 

definir as extensões territoriais de algumas ocorrências.  

Os primeiros resultados das análises realizadas demonstraram o potencial de 

estudos que poderiam derivar a partir desses modelos básicos, como pode-se 

verificar nas figuras 25 e 26. Os estudos partiram do mapa da figura 24, da tese 

de doutorado da professora Ana Clara Mourão Moura, do Instituto de 

Geociências da UFMG.  

 

FIGURA 24 - Geoprocessamento aplicado ao Planejamento Urbano e à 
Gestão do Patrimônio Histórico de Ouro Preto (2002) 

 

Fonte: Adaptação de MOURA, Ana Clara Mourão – Departamento de Urbanismo da Escola de 
Arquitetura da UFMG, 2002. 
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FIGURA 25 - Avaliação do quarteirão segundo o método Chichorro 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Incêndio - IGNIS, 2019. 

 

 

FIGURA 26 - Avaliação do quarteirão segundo o método EBRAFire 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Incêndio - IGNIS, 2019. 

 

A diferença no grau de segurança entre os estudos dá-se por conta dos tipos 

de análises que cada método prioriza, comenta Kruger et al (2020), autor e 
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coordenador do grupo de pesquisa IGNIS. Ele resume os resultados das 

experiências como:  

o EbraFire analisa o grau de segurança a partir das características da 
edificação e do seu entorno e da segurança de seus usuários, 
enquanto o Chichorro avalia o desempenho da edificação, a 
probabilidade de ocorrência, o desenvolvimento e a gravidade de um 
incêndio. (KRUGER et al, 2020) 

 

Verificou-se, por exemplo, que algumas edificações que possuem grau de risco 

elevado em ambas as metodologias, possuem Projeto de Prevenção e 

Combate ao Incêndio. Contudo, outros itens avaliados, como estado de 

conservação e inexistência de rotas de fuga, elevaram o grau de risco de 

algumas edificações; outras sequer possuem Projeto de Prevenção e Combate 

ao Incêndio. Isto significa que tais edificações carecem de equipamentos de 

combate ao incêndio, sistemas de alarme, detecção de calor e fumaça, entre 

outros itens. (KRUGER et al, 2020) 

Independente da metodologia, é notório observar que a maioria das edificações 

possuem grau de risco de incêndio elevado. Soma-se a isso características 

como: implantação das edificações (inexistência de afastamento), alterações 

de uso e ocupação e adaptações sem acompanhamento ou conhecimento das 

autoridades competentes (Prefeitura Municipal, IPHAN e Corpo de Bombeiros), 

aumentando, sobremaneira, a probabilidade de um incêndio em larga escala. 

(KRUGER et al, 2020) 

O estudo realizado ainda está em fase inicial e os mapas derivados não foram 

concluídos, mas as imagens estudadas já demonstram a necessidade de mais 

estudos de prevenção e combate aos incêndios. 

Nesta dissertação escolheu-se o SIG e o BIM para, simultaneamente, serem 

trabalhados com as metodologias de análise de riscos de incêndio EBRAFire, 

Chichorro e Gretener. Os resultados foram de alinhamento e sincronismos das 

informações produzidas, uma vez que cada edificação em um quarteirão 

apresentou contribuição individual na geração de resíduos/consumo de 

recursos e impactos na vizinhança. Portanto, estudar a edificação em seu 

contexto é também uma forma de prevenção aos desastres e incêndios. 
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A figura 27 a seguir mostra, de acordo com o levantamento das construções da 

cidade de Ouro Preto, realizado pela Escola de Arquitetura da Universidade 

Federal de Minas Gerais, que os lotes construídos apresentados na cor cinza, 

ocupam, com poucas exceções, todo o espaço da Quadra 39, isto é, do 

quarteirão em estudo. 

 

FIGURA 27 – Lotes da Quadra 39, limites e ocupação da quadra 

 
Fonte: Adaptado do IPHAN/Escola de Arquitetura da UFMG. Inventário Nacional de Bens 

Imóveis dos Sítios Urbanos Tombados Ouro Preto e Mariana. Planta Cadastral de Ouro Preto, 
MG., 2001/2002. 

 

No Brasil, os processos de reformas e inclusões de infraestrutura em 

edificações tombadas, demandam muito tempo entre reuniões técnicas, 

compatibilização das diversas áreas de trabalho envolvidas e burocracias 

muitas vezes conflitantes. Inúmeras vezes a engenharia de instalações e os 

órgãos de proteção ao patrimônio possuem olhares diferentes sobre as 

demandas de adequação. 

Ao analisar a edificação por meio das metodologias de gestão de análise de 

risco de incêndio, os resultados finais devem ser lançados no Projeto de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP. Este dará as diretrizes 
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necessárias para os investimentos que deverão ser realizados na edificação. O 

PSCIP é importante para prevenir acidentes com fogo e garantir a segurança 

necessária para as pessoas que ocupam seus espaços. Define, também, os 

equipamentos ativos e passivos a serem instalados e possibilita simulações de 

escape e expansão da fumaça de incêndio. Quanto à ação do Corpo de 

Bombeiros, deve ser assegurada sua entrada e saída na edificação com 

segurança. 

A segurança contra incêndio é um assunto que deve ser considerado logo no 

início da elaboração do projeto arquitetônico. Entretanto, num contexto de 

edificação existente acautelada, cuja documentação para restauros, 

requalificações, manutenções e simulações nem sempre estão disponíveis, faz-

se necessária a abordagem aqui apresentada. 

A utilização do BIM para geração dos modelos as is - como se encontra – 

torna-se necessária para as atividades de arquitetura e instalações dos 

edifícios existentes, pois fornecem a documentação precisa e atualizada da 

forma como são necessárias para a sua preservação. Em se tratando do 

século XVIII, recompor a documentação torna-se parte da reconstituição da 

história.  

O BIM como modelador 3D de edificações, tem a competência de trabalhar 

com elementos parametrizados que admitem a atribuição de valores no modelo 

tridimensional. Este fato contribui para o cadastro da arquitetura e para o 

levantamento de materiais instalados, formando o dimensional e a geometria 

construtiva da edificação. Permite, também, diagnosticar o seu estado de 

conservação cujas informações possibilitam uma gama de novos estudos, 

neste caso, de simulações de incêndios.  

Para o levantamento realizado na Pousada Tiradentes, o BIM possibilita 

realizar simulações de incêndio na busca de resultados otimizados de 

engenharia, combinados ao menor nível de interferências nas instalações. 

Além das informações do BIM, o estudo em questão leva em conta a influência 

do quarteirão através da análise do SIG. Este terá papel importante na 

contextualização ambiental em que se encontra o prédio da Pousada 

Tiradentes. 
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6.1 Simulação computacional de incêndio 

 

A simulação é uma importante ferramenta na engenharia. Representa um 

sistema que permite a realização de alterações e, assim, admite o confronto 

entre a prática e a teoria, tornando possível a avaliação dos processos de 

decisões segundo os resultados encontrados.  

A representação computacional do SIG e a modelagem 3D da Pousada 

Tiradentes da quadra 39 – ver figura 27 - foram criadas com o objetivo de se 

realizar simulações de incêndio baseadas nos principais parâmetros dos 

métodos de análise de risco EBRAFire, Chichorro e Gretener.  

Os softwares escolhidos para a realização das simulações computacionais da 

edificação foram os PyroSim 2020-2-0527 e o Pathfinder 2020-2-0527, ambos 

com a licença para uso acadêmico. Os softwares foram desenvolvidos pela 

Thunderhead Engineering e são simuladores de incêndio e de evacuação de 

pessoas, respectivamente. Estes admitem a interoperabilidade com o BIM por 

meio da extensão universal Industry Foundation Classes – IFC.  

Estes dois softwares foram escolhidos pois permitem a representação do que é 

mais comum acontecer em uma situação de incêndio: a evacuação de pessoas 

e o desenvolvimento de incêndio.  

Os fatores mais significativos a respeito do incêndio, tais como tempo 
de evacuação e a razão do desenvolvimento do incêndio são 
dependentes do tempo e sujeitos a um elevado nível e variação. A 
fumaça pode deslocar a uma velocidade superior a 2m/s, sendo mais 
rápida que a velocidade de fuga de um ocupante. (CUNHA; JÚNIOR, 
2008, p.265) 

 

 

6.2 Método de Análise de Multicritérios - MCA 

 

Para a utilização da tecnologia SIG, elaborou-se uma tabela, chamada Tabela 

de Atributos. Ela é uma combinação de linhas e colunas, na qual as linhas 

correspondem às unidades espaciais, no caso, os lotes e as colunas, as 

variáveis caracterizadoras das condições dos lotes, além da identificação da 

quadra ou número de lote. A combinação entre linhas e colunas, formam uma 
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representação da realidade e permite novo processo de observação diante de 

comportamentos variáveis nestas correlações. 

Atributos são as “particularidades, qualidades e características que são 

próprias de alguém ou algo” 15 . Uma vez representadas as características 

principais na forma de atributos, eles compõem planos de informação que são 

caracterizações dos objetos de estudo. 

A base da tabela de atributos criada partiu dos principais parâmetros dos 

métodos de análise de risco EBRAFire, Chichorro e Gretener. Após uma 

seleção metódica, os parâmetros foram integrados pelo Método de Análise de 

Multicritérios – MCA – e utilizados no sistema de informação geográfica.  

Portanto, para a realização do MCA deve-se definir: os objetivos a serem 

alcançados, as variáveis deste processo, cujos valores devem ser 

normalizados para que todas tenham a mesma referência de valores mínimo e 

máximo e os seus pesos de importância. 

As variáveis analisadas foram: 

- Afastamento (AFAST) 

- Acesso da Viatura do Corpo de Bombeiros (Acesso_V_CB) 

-Tempo de resposta do deslocamento do Corpo de Bombeiros 

(T_RES_DES_CB) 

- Concentração da carga de incêndio (CONCENTRA_CI) 

- Distância do hidrante (DIST_HIDRANT) 

- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) 

- Estado de conservação (EST_CONSER) 

- Adequação das normas elétricas (IE_NORMAS) 

- Adequação das normas de gás (IG_NORMAS) 

- Ocupação da população na edificação (POP_QUANT) 

- Proximidade da ocorrência de eventos populares (EVENTOS_PROX) 

- Público nos eventos (PUB_EVENTO). 

 
15 Disponível em: https://www.significados.com.br/atributos/. Acesso em: 20 Jun 2020. 
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Por princípio, cada variável representada na coluna da tabela de atributos deve 

ser normalizada para que todas tenham o mesmo valor mínimo e o mesmo 

valor máximo. Significa que valores específicos passam a ser representados 

em uma escala segundo o seu grau de pertinência para a investigação. Além 

disso, cada variável deve ser ponderada conforme a sua importância. Ao final, 

os pesos de cada uma terão uma importância relativa e a soma deles deve ser 

igual a 100%.  

Para exemplificar o raciocínio, supõe-se uma distância variável, em metros, de 

um hidrante, entre 1 e 1000. As distâncias devem ser reclassificadas segundo 

a adequação ou não, indicando adequadas as distâncias pequenas e 

inadequadas as distâncias a partir de um determinado valor. Na normalização, 

estas receberão valor 10 para o mais positivo e valor 1 para o menos positivo. 

Além dos valores nos componentes de legenda da variável, ela em si recebe 

um peso segundo a sua importância relativa na análise. Se for considerada 

muito mais importante que as demais, receberá peso maior na soma dos 100% 

de total de pesos. 

No caso deste trabalho, no que diz respeito a pesos das variáveis, atribui-se a 

mesma importância para todas, e assim, foi realizado o mapa com pesos 

iguais, já que as variáveis avaliadas apresentaram risco de incêndio em igual 

valor. A tabela de atributos apresentou 12 colunas com 12 variáveis de 

interesse. Para fazer o MCA com pesos iguais para todas as variáveis, cada 

uma recebeu o valor de 8,33% no MCA, ou seja, 100% dividido pelas 12 

variáveis. 

No quadro 5 destaca-se a fórmula inserida no software QGIS para que o 

próprio software pudesse calcular o MCA das variáveis. 

 

QUADRO 5 - Fórmula aplicada no QGIS 

Fonte: Autora, 2020. 
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No que diz respeito aos valores normalizados das variáveis, é necessário 

definir o grau de pertinência, destacando-se os valores das situações de maior 

e menor riscos. Muitas destas informações estão no formato de textos, que 

precisam ser transformadas em números, de forma a classificar as informações 

de vulnerabilidade de cada lote do quarteirão estudado. 

O quadro 6, mostra o diagrama inicial com o grau de pertinência de cada 

variável. Em relação a vulnerabilidade quanto ao risco de incêndio no 

quarteirão 39 - Q39 – entende-se que a classificação 1 foi para uma situação 

“ruim”; a classificação 5, foi para uma situação “intermediária” e 10 para uma 

condição favorável de baixo risco, ou seja, “bom”. 
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QUADRO 6 - Diagrama com grau de pertinência das variáveis 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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6.2.1 Determinação das variáveis e o grau de pertinência 

 

Cada variável foi estudada, detalhadamente, baseada em normas, informações 

dos órgãos públicos e da Universidade Federal de Ouro Preto, de forma que os 

parâmetros comparativos fossem os menos aleatórios possível. 

Foram assim considerados: 

1) Afastamento (AFAST): Na figura 27, percebe-se que a ocupação do lote, 

área cinza das figuras, abrange-o quase que na sua totalidade, não 

ocorrendo um afastamento adequado entre os lotes. 

 

 

 

2) Acesso da Viatura do Corpo de Bombeiros (Acesso_V_CB): Na figura 

27, pode-se observar que a largura das vias propicia as condições de 

acesso para as viaturas da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar 

de Minas Gerais - CBMMG, localizada em Ouro Preto. Exceto na 

Travessa Cônego Camilo, que torna difícil a passagem. 

 

 

 

3) Tempo de resposta do deslocamento do CBMMG (T_RES_DES_CB): 

foram medidas as distâncias de cada lote com a Unidade do Corpo de 

Bombeiros mais próxima. Também foram verificadas as condições de 

acesso. Ver figura 28. 

 

 

 

 

 

Até 1 metro = 1 (ruim) Acima de 1 metro = 10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO

Não = 1 (ruim) Sim = 10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO
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FIGURA 28 – Trajeto do deslocamento do CBMMG – Ouro Preto 

 

Fonte: Google Map, mar. 2020.  

 

 

 

4) Concentração da carga de incêndio (CONCENTRA_CI):  

A IT - 02 define Carga de incêndio como sendo: “Soma das energias 

caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de 

todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o 

revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos.”  

Já a Carga de Incêndio Específica, quantidade de calor necessária para 

alterar a temperatura de uma unidade de massa por um grau Celsius, é 

assim definida: 

 

é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela 
combustão completa de todos os materiais combustíveis em um 
espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e 
tetos, dividida pela área de piso do espaço considerado, medida em 
megajoule por metro quadrado (MJ/m²). (IT–02,2017, p.8) 

 

Acima de 5 minutos  = 1 (ruim) Até 5 minutos = 10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO
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Fonte: IT-09, 2005, p.4.  

A IT- 09 auxilia na definição de valores para a carga de incêndio das 

edificações da Quadra 39 – ver figura 27 - conforme o tipo de atividade 

que acolhem. A título de exemplos, sabe-se que o lote 01 é um banco, 

os lotes 07 e 16 são restaurantes, o lote 13 é uma pousada e o lote 05 é 

residencial. Para cada um dos lotes, a IT-09 determina uma carga de 

incêndio característica da atividade. 

 

 

Adaptação da Autora. Fonte: IT-09, 2005, Anexo A.  

 

 

 

5) Distância do hidrante (DIST_HIDRANT): foram medidas as distâncias 

entre cada lote com o hidrante mais próximo da Praça Tiradentes. De 

acordo com o mapa disponibilizado pela 3ª Companhia do CBMMG, o 

hidrante mais próximo da Quadra 39 é o do Centro Acadêmico da 

Escola de Minas – CAEM. 

Alto = 1 (ruim) Médio = 5 (intermediário) Baixo = 10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO
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6) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): foi disponibilizada pela 

3ª Companhia do CBMMG, uma lista contendo informações sobre as 

edificações cujo Auto de Vistoria estão atualizados. 

 

 

 

7) Estado de conservação (EST_CONSER): foi realizada uma vistoria 

visual da fachada das edificações. 

 

 

8) Adequação das normas elétricas (IE_NORMAS): foi estimada a 

condição de adequação às normas elétricas NBR5410:2005. 

 

 

 

9) Adequação das normas de gás (IG_NORMAS): foi estimada a condição 

de adequação às normas de gás NBR15526:2016. 

 

 

 

Acima de 200 metros = 
1 (ruim)

Entre 100 e 200 metros = 
5 (intermediário)

Até 100 metros = 10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO

Não = 1 (ruim) Sim = 10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO

Não = 1 (ruim) Sim = 5 (bom)

CLASSIFICAÇÃO

Não = 1 Sim = 5

CLASSIFICAÇÃO

Não = 1 Sim = 5

CLASSIFICAÇÃO
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10)  A IT- 08 (2020, Tabela 04, p.8) determina os níveis mínimos aceitáveis 

para o cálculo da população dentro de uma edificação. A ocupação da 

população na edificação (POP_QUANT) foi estimada conforme abaixo: 

 

 

 

11) Proximidade da ocorrência de eventos populares (EVENTOS_PROX): 

foi levado em conta que a Praça Tiradentes é um local de grande acesso 

de pessoas, tanto nos dias normais de visitantes quanto em dia especial 

de eventos, como shows, carnaval, entre outros. Na figura 27, pode-se 

observar que a Travessa Cônego Camilo Veloso fica mais distante da 

Praça Tiradentes, enquanto que as outras ruas chegam até a praça. 

 

 

 

12) Público nos eventos (PUB_EVENTO): os dados analisados foram 

fornecidos pela Prefeitura de Ouro Preto, Secretaria Municipal Turismo, 

Indústria e Comércio e Setor de Estudos e Pesquisas, pelo documento 

CARNAVAL 2018. Ver figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima de 20 pessoas = 1 
(ruim)

Entre 10 e 20 pessoas = 
5 (intermediário)

Até 10 pessoas = 10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO

Acima de 70 metros = 1 (ruim) Até 70 metros = 10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO
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FIGURA 29 – Ocupação da Praça Tiradentes no Carnaval 2018 

 Ouro Preto 

 
Fonte: Prefeitura de Ouro Preto, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e Setor 

de Estudos e Pesquisas. Carnaval 2018.  

 

 

 

6.2.2 Tabela de Atributos 

 

O Anexo 4 mostra a tabela de atributos completa e que foi utilizada neste 

estudo. 

Apresenta as variáveis com seus pesos relativos e seus graus de pertinência. 

A partir da estruturação do modelo, considerando a tabela de atributos 

finalizada, o trabalho de análise do quarteirão de Ouro Preto no SIG poderá ser 

realizado utilizando-se os softwares ArcMap ou QGIS. Nesta pesquisa foi 

utilizado o QGIS 3.12. Estas possibilidades demonstram a praticidade e 

versatilidade da obtenção da informação, que é o caráter que se pretende dar a 

este estudo.  

A figura 30 apresenta o resultado do MCA em gradação de cores, de acordo 

com o grau de vulnerabilidade, que vai dos tons mais escuros (maior 

vulnerabilidade) aos mais claros (de menor vulnerabilidade). Pode-se observar 

Acima de 10.000 pessoas =
 1 (ruim)

Até 10.000 pessoas = 
10 (bom)

CLASSIFICAÇÃO
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que quase todo o quarteirão apresenta alto grau de risco em relação aos 

incêndios e em seu combate. 

 

FIGURA 30 - Representa os lotes conforme a classificação de risco 
determinada pelo MCA no QGIS 

 

Fonte: Autora, 2020. 
 

Figura 31 – Representa o lote 04 com as informações da tabela de atributos no 

QGIS. O MCA do lote 04 foi o maior, 5,831, bem como o do lote 06, marcados 

no mapa. 
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FIGURA 31 - Representa os lotes com maior MCA 

 

  
Fonte: Autora, 2020. 

 
 

A figura 32 apresenta o resultado do MCA para o lote 13, Pousada Tiradentes, 

com as informações da tabela de atributos no QGIS. O MCA do lote 13 foi de 

5,081.  

 

FIGURA 32 - Representa o resultado do MCA para o lote 13, Pousada 
Tiradentes 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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Embora existam no quarteirão selecionado edificações com maior grau de 

vulnerabilidade (de acordo com a classificação do MCA), a escolha da Pousada 

Tiradentes baseou-se em suas características construtivas de elevada carga de 

incêndio, na atual utilização e na importância histórica, já que faz parte das 5 

edificações erguidas pelo engenheiro-arquiteto José Fernandes Pinto Alpoim, 

formando o Conjunto Alpoim.  

A incorporação da técnica de análise de multicritério, para o aprimoramento 

dos resultados alcançados no SIG, traz subsídios significativos para a tomada 

de decisões na gestão de riscos de incêndio, reforçados pela facilidade visual 

que apresenta. 

É importante ressaltar que o modelo proposto é versátil e aplicável em sítios 

onde se localizam bens culturais acautelados. 

6.3 Modelagem da Informação da Construção – BIM 
 

A Pousada Tiradentes foi modelada no BIM a partir de um projeto em CAD, 

com o objetivo de se realizar simulações de incêndio e entender a dinâmica do 

fogo em edificações cuja carga de incêndio seja alta e de fácil ignição, sendo, 

portanto, difícil controlar um incêndio progressivo e generalizado.  

O projeto da pousada em CAD foi resultado de um levantamento realizado pelo 

IPHAN e pela Escola de Arquitetura da UFMG, no período de 2001 a 2002, 

para o Programa Monumenta, chamado Inventário Nacional de Bens Imóveis 

dos Sítios Urbanos Tombados de Ouro Preto e Mariana. 

Novas formas de gerenciamento de riscos de incêndio devem ser criadas na 

trilha dos avanços tecnológicos, afinal, esta evolução vem com o objetivo de 

otimizar os processos existentes e contribuir com ideias inovadoras. 

6.3.1 A modelagem em BIM da Pousada Tiradentes 
 

Por meio da planta em CAD (Programa Monumenta), a Pousada Tiradentes foi 

modelada no REVIT 2019 e transferida para a extensão universal Industry 

Foundation Classes – IFC - para ser utilizada no software simulador de 
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incêndio PyroSim 2020-2-0527 e no de evacuação de pessoas Pathfinder 

2020-2-0527, ambos com a licença para uso acadêmico. O objetivo é 

implementar simulações a partir dos resultados das análises de riscos, ainda 

na fase de modelos virtuais antes de serem implementados no local. Ver figura 

33. 

FIGURA 33 - Planta da pousada no CAD 
 

 

Fonte: Adaptado do Inventário Nacional de Bens Imóveis dos Sítios Urbanos Tombados Ouro 
Preto e Mariana. Planta Cadastral de Ouro Preto, MG. Escola de Arquitetura da UFMG, 

2001/2002. 

 

É bom ressaltar que a base da planta no CAD, na modelagem da arquitetura da 

Pousada Tiradentes no REVIT 2019, apresentou algumas discrepâncias, 

conforme demonstrado na figura 34. As plantas 2D, por mais que apresentem 

informações reais de projeto, ao serem transformadas em 3D, pode-se afirmar 

de sua não representação completa. Uma planta em 2D é uma representação 

planificada do que será construído, enquanto que a modelagem 3D traz o 

acréscimo da profundidade. Entretanto, foi atingido o nível de desenvolvimento 

do modelo – LOD 300, já que a forma, o tamanho, as quantidades, os materiais 

da pousada foram inseridos no modelo. A conferência em campo, nestas 
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situações, é necessária para certificar-se dos elementos para uma modelagem 

final e de LOD mais elevado. 

 
FIGURA 34 - Diferenças dimensionais entre a planta em CAD e o modelo 

em REVIT 2019 

 

Fonte: OLIVEIRA, Crisley Nayanne, 2020. 

 

Durante a criação do modelo, foi ponto de atenção a reprodução dos materiais 

já existentes na edificação, como a madeira nos pisos, tetos, janelas e 

escadas. O programa Pyrosim trabalha com um banco de dados de materiais já 

especificados, cujas propriedades físicas, como taxa de liberação de calor – 

HRR16, densidade, condutividade e coeficiente de absorção, são importantes 

para o comportamento do fogo e ajudam a criar simulações de forma mais 

realista. 

A troca de formatos (foram usados CAD, REVIT e os dois softwares de 

simulação) abertos e não proprietários, destinados a intercambialidade de 

arquivos como um produto neutro, permite o compartilhamento de informações 

sobre o mesmo projeto e agiliza os processos de análise. Este é o processo 

chamado interoperabilidade.  

 
16 HRR – Heat Release Rate 
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A figura 35 mostra os ajustes de plantas que foram necessárias para realizar a 

modelagem no REVIT 2019. 

  
FIGURA 35 - Ajustes entre a planta em CAD e o modelo em BIM 

 
Fonte: OLIVEIRA, Crisley Nayanne, 2020. 

 

Além das diferenças dimensionais, informações sobre o estilo colonial mineiro 

da fachada, como as sacadas da pousada que não foram identificados na 

planta 2D, algumas escadas internas também não foram. Portanto não 

puderam ser modeladas no BIM. 

Embora essas diferenças estejam visíveis, vale ressaltar que para o objetivo 

deste estudo, a modelagem foi muito bem-sucedida, pois demonstrou a 

volumetria da edificação com 3 pavimentos e telhado e a espessa estrutura de 

madeira, que foram ideais para as simulações propostas. Pode-se ter várias 

vistas e cortes do modelo e isso aumentou a sua precisão no momento das 

simulações. 

A figura 36 representa o modelo da Pousada Tiradentes dentro do Pyrosim, 

pronto para realizar as simulações. 
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FIGURA 36 - Modelo BIM, transferência na extensão IFC 
 

 

Fonte: Autora, 2020. 

 

Pode-se utilizar o modelo BIM em vários campos de atuação e a simulação é 

uma delas. Pode contribuir também para o planejamento e gerenciamento 

operacional, planos de manutenção, as is e no gerenciamento de facilities. Em 

todas as fases de um processo/projeto depara-se com o gerenciamento de 

riscos, afinal, todas as fases os apresentam. 

Como já havia sido mencionado, os métodos de análise de riscos que foram 

utilizados na Pousada Tiradentes são o EBRAFire, Chichorro, Gretener e a 

avaliação do MCA. Estes serão avaliadores de riscos, que segundo a 

NBR/ABNT ISO 31000, tem o propósito de apoiar as decisões a serem 

tomadas. 

Ver nos Anexos 01, 02 e 03, os resultados das análises realizadas no 

quarteirão, Q39, e na Pousada Tiradentes. O quarteirão foi analisado segundo 

o Método Chichorro e a Pousada Tiradentes foi, pelos Métodos EBRAFire e 

Gretener. 



110 

 

A evolução tecnológica tem proporcionado a utilização de softwares complexos 

de simulação, possibilitando a execução de vários cenários de incêndio e a 

visualização dos resultados. 

Para este trabalho, foi realizada uma simulação no modelo tridimensional, 

representando o estado atual da edificação, de forma a medir as temperaturas 

e perceber os caminhos da fumaça no seu interior. 

6.3.2 A simulação no Pyrosim 
 

O PyroSim integra os softwares Fire Dynamics Simulator – FDS 17  - e 

SmokeView – SMV – criando um modelo mais amigável de trabalho, com uma 

interface gráfica para auxiliar na simulação de incêndios, baseados em 

diversas variáveis. Obtém como resultado a visualização de campos de 

temperaturas e de fumaça e acompanha a evolução da propagação. 

Segundo o manual técnico, o software permite criar paredes diagonais, 

imagens de fundo para esboços, agrupamento de objetos, oferece opções 

flexíveis de exibição, cópia e réplica de obstruções. 

O FDS é um modelo de simulação computacional acionador de fogo. Utiliza, 

analogamente, uma relação numérica em equações baseadas nas fórmulas de 

Navier-Stokes que descrevem o movimento tridimensional do fluido viscoso. 

Estas são derivadas que apresentam o movimento de substâncias fluidas, ou 

seja, estabelecem a razão da variação da velocidade de escoamento no tempo. 

A figura 37 mostra o modelo criado no REVIT 2019 e transferido na extensão 

IFC para o PyroSim. É uma das primeiras fases da preparação do modelo para 

a simulação de incêndio. Na vista 3D, é possível obter uma imagem visual do 

modelo e realizar alguns esboços. Nessa visualização, o usuário pode navegar 

pelo modelo e filtrar para mostrar/ocultar categorias inteiras de objetos ou 

alternar entre andares. Além disso, pode-se obter ajustes requeridos nos 

desenhos como, uma abertura em uma obstrução ou anexar um dispositivo de 

medição a um sólido.  

 
17Fire Dynamics Simulator (FDS), desenvolvido nos Estados Unidos da América pelo National 
Institute of Standards and Technology (NIST). 
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Para que a simulação seja realizada é necessário criar uma malha de cálculo – 

ver a malha na cor rosa na figura 37 - para delimitar o ambiente no qual a 

superfície do fogo será inserida e de forma a conseguir observar a reação da 

combustão. Depois de criado o local do incêndio no modelo, é necessário criar 

a superfície do fogo. 

O software também disponibiliza uma ferramenta de análise chamada lâmina – 

slice – que é outro plano de corte – ver a malha quadriculada e amarela na 

figura 37. Permite observar a evolução da temperatura ao longo do tempo. 

 

FIGURA 37 - O modelo dentro do ambiente PyroSim e a caixa amarela, 
superfície do fogo 

 

Fonte: Autora, 2020. 

 

No lado esquerdo da figura 37, na barra superior, ficam os comandos do 

programa e na guia à esquerda fica a interface gráfica dos elementos de 

simulação do FDS. 
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A simulação em questão trata-se da queima de uma superfície de madeira de 

carvalho18 em um ambiente envolto de mais madeira, como pisos, janelas e 

tetos. Em uma situação real, até a temperatura de 200º C, a madeira queima 

lentamente e já se encontra na fase da pirólise. Ver no quadro 07 o 

comportamento da queima da madeira. 

QUADRO 7 - Fases da degradação da madeira 

 
Fonte: FIGUEROA; MORAES, 2009, p.161 

 

O calor na madeira provoca a pirólise, assim definida por  

(...) a incidência do calor sobre o material produz a sua decomposição 
– pirólise -, a qual gera gases combustíveis, que, por sua vez, reagem 
com o oxigênio, produzindo calor, gases e partículas sólidas que 
compõem a fumaça. O calor produzido na reação de combustão volta 
a incidir sobre os materiais combustíveis do meio ambiente, o que 
realimenta a reação química. (CLARET DE GOUVEIA, 2006, p.12) 

 

 

18 O Pyrosim é um software norte-americano que apresenta detalhes de materiais (por exemplo, 

o carvalho com características físico-químicas) permitindo uma simulação mais próxima da 

realidade. No Brasil, o software pode ser utilizado, mas os materiais nacionais e as 

propriedades físico-químicas devem ser inseridas. 
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Uma contribuição importante que o BIM trouxe foi a parametrização de 

materiais, ou seja, durante o processo de modelagem, os materiais construtivos 

utilizados devem ser especificados conforme sua geometria, tipos, custo, 

códigos de montagens, fabricante, taxa de liberação de calor variável no 

tempo, entre outros, e esses parâmetros adicionados podem ser alterados 

pelos projetistas.  

No caso de uma edificação do século XVIII, assim como a Pousada Tiradentes, 

as informações serão sobre os materiais existentes levantados em campo. 

Pode-se dizer das madeiras disponíveis em Ouro Preto na época, sobre a base 

de pedra das construções, o fechamento das paredes com pau-a-pique, os 

ornamentos com a pedra sabão. As informações devem atingir níveis de 

detalhes, como as distintas madeiras da Mata Atlântica utilizada na vila 

colonial. 

De uma aparente fragilidade, graças às dimensões e a ótima 
qualidade das madeiras empregadas (arroeiras, ipês, braúnas, 
cedros, casca-de-cobra, etc.), ergueram os colonos, casarões, igrejas 
e edifícios de toda natureza, que o silencioso mas corrosivo desfilar 
dos anos tem respeitado. (LIMA JÚNIOR, 1978). 

Lima Júnior, 1978, explica o modo construtivo, com detalhes, dos materiais 

empregados: 

Depois, então, procediam ao enchimento das paredes. Eram as ditas 
constituídas de uma série de paus roliços, cujos extremos em cunha 
se apoiavam em travessões cavados em pontos idôneos no alto e em 
baixo. 

Varas trançadas em esquadro, aos dois lados desses “pau-a-pique” e 
presas aos pontaletes e travessões, completavam a tessitura ou 
sebe. 

Enchiam-se de barro bem amassado os espaços entre as varas, cuja 
função era justamente sustentá-lo e, depois de seca, recebia a 
parede construída o reboco e a catação.  

Entre o solo e o travessão onde se firmavam as paredes era 
construída uma muralha de pedra, denominada sapata. (LIMA 
JÚNIOR, 1978) 

A figura 38 mostra a simulação do incêndio sendo realizada. A princípio o fogo 

começa na superfície definida e logo em seguida aparece uma fumaça negra 

que abrange todo o ambiente do pavimento térreo. 
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FIGURA 38 - A simulação de incêndio no PyroSim no pavimento térreo 

 

Fonte: Autora, 2020. 

6.3.3 A simulação no Pathfinder 
 

A evacuação de pessoas é uma variável significante no Projeto de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico. Este define o seu tempo total e a velocidade de 

deslocamento nas rotas de fuga. 

A simulação de evacuação de pessoas tem o objetivo de verificar se o número 

de saídas é suficiente para a completa evacuação das pessoas no edifício em 

um curto espaço de tempo. É importante saber se o tempo de evacuação 

versus número de ocupantes no seu interior foi bem dimensionado para uma 

situação de incêndio.   

O Pathfinder é um simulador de saídas de emergência que importa a extensão 

IFC. O site da ThunderheadEngineering explica que o software suporta dois 

modos de simulação:  

• modo Direção, no qual os ocupantes procedem independentes de seu 

objetivo, evitando uns aos outros e obstáculos existentes. Não especifica 

a taxa de fluxo da porta, mas mostra a interação dos ocupantes entre si 

e com os limites que encontram; 
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• módulo SFPE 19  cujo comportamento dos ocupantes seguem as 

diretrizes do SFPE, com velocidade de caminhada dependente da 

densidade e limites de fluxos para as portas.  

O software admite alterar os modos na interface do usuário. 

A figura 39 mostra o ambiente Pathfinder e a inserção no modelo. 

FIGURA 39 - O modelo dentro do ambiente Pathfinder 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

Os componentes necessários para a realização de uma simulação no software 

são: 

• determinação da “sala”, que pode ser chamada de “piso”, de onde 

partirá a evacuação de pessoas, que define o espaço da caminhada do 

ocupante; 

• criação das saídas, que são definidas pelas portas, escadas e 

elevadores; 

• inclusão dos ocupantes da “sala”. 

 
19 Nota do autor: Manual de Engenharia de Proteção contra incêndio – SPFE – fornece um 
completo compêndio das melhores práticas em engenharia de proteção e segurança contra 
incêndio baseado no desempenho. Proporciona fundamentos da dinâmica de incêndio, 
cálculos e análise de risco de incêndio e modelagens. 
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A figura 40 mostra as “salas”, pisos, criados à partir do modelo BIM na 

extensão IFC. 

 
FIGURA 40 - A criação dos pisos dentro do Pathfinder 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

A figura 41 apresenta o modelo no Pathfinder como todos os elementos 

necessários para a evacuação de pessoas: os pisos, as saídas – portas verdes 

- e os ocupantes. 

FIGURA 41 - A ocupação de todo o prédio dentro do Pathfinder 
 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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A simulação realizada neste projeto foi a evacuação de pessoas apenas entre 

os pavimentos térreo e intermediário. Por uma restrição da modelagem 

utilizada, não foram realizadas evacuações dos andares superiores, 2º. e 3º, 

por falta de informações na planta do CAD. Os ocupantes dos pavimentos 

Térreo e Intermediários foram direcionados para as 3 únicas saídas, ou as 

rotas de fuga, existentes na edificação, que são as portas da frente da 

pousada.  

O software permite identificar com cores os ocupantes de cada piso e também 

figuras representativas de pessoas. A distribuição dos ocupantes ficou 

exageradas na simulação para facilitar a visualização e o entendimento. 

A velocidade dos passos e o local de saída dos ocupantes são informações 

previamente definidas no software.  

A figura 42 apresenta a escada criada sobreposta a do modelo do REVIT, 

chamada de malha de navegação, para que possa ligar os pisos e assim criar o 

caminho orientativo para a simulação. 

 

FIGURA 42 - A distribuição dos ocupantes nos pavimentos térreo e 
intermediário e a criação da escada que liga os ambientes 

 
Fonte: Autora, 2020. 
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A figura 43 mostra a simulação. Os parâmetros de evacuação foram: o modo 

Direção, a saída de 1,19 metros por segundo de velocidade constante dos 

ocupantes, a distância de 0,08 metros entre os ocupantes e a saída por todas 

as portas. O tempo total de evacuação foi de 20 segundos. 

FIGURA 43 - A simulação da evacuação dos ocupantes nos pavimentos 
térreo e intermediário 

   

Fonte: Autora, 2020. 
 

Os softwares utilizados não permitem a formação de um banco de dados para 

o acúmulo de registros. Entretanto, o avanço tecnológico na vertente das 

simulações, vem criando formas de transformar informações dos modelos em 

banco de dados. O passo futuro para a realização de uma simulação será 

utilizando o gêmeo digital. 
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7 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa desenvolveu-se na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, 

declarada Monumento Nacional em 1933 e tombada pelo IPHAN em 1938. Foi 

declarada, em 1980, Patrimônio Mundial pela UNESCO. 

A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da 

UNESCO (1972) estabelece no artigo 4º, que a cada Estado-parte “compete 

identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir às gerações futuras o 

patrimônio cultural e natural situado em seu território.” 

Atendendo as determinações da referida Convenção, conservar o patrimônio 

cultural é de fundamental importância para a preservação da memória e 

identidade de um povo. Portanto, estudar formas de resguardá-lo, torna-se um 

assunto estratégico na análise de gestão de risco de incêndios. 

Esta pesquisa utilizou métodos de análise de gestão de risco de incêndio, 

aplicando-os com o uso de tecnologias computacionais, visando melhor 

entendimento para análise dos espaços geográficos e construídos de forma a 

preservá-los. 

As atividades de preparação, mitigação e prevenção adotados na pesquisa, 

proporcionaram uma orientação capaz de auxiliar uma gestão eficaz de 

combate aos riscos de incêndio. 

Preparar um ambiente sugere que algo seja conhecido sobre ele para depois 

ser trabalhado ou utilizado. Portanto, na fase da preparação, foi realizado 

levantamento da origem da cidade de Ouro Preto, os motivos de sua ocupação, 

a forma como se deu essa ocupação e um pouco da vida de seus primeiros 

habitantes. 

As análises sobre incêndios realizadas nesta pesquisa, tiveram como foco o 

urbanismo e arquitetura colonial portuguesa, caracterizados pelos traçados das 

ruas de Vila Rica, os largos e a construção das residências dos governadores, 

dos prédios administrativos e construções religiosas que persistem até o 

momento atual. 
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A contiguidade das construções, o intenso uso da madeira para estruturar e 

revestir pisos e coberturas das edificações, demarcam seus tipos construtivos, 

que, na maioria, são ambientes vulneráveis ao fogo. 

O traçado urbano característico da época da colonização fixou, em Ouro Preto, 

um preito para o futuro. O desafio da preservação do patrimônio cultural está 

neste intento. 

Na fase da mitigação, ou da redução do risco, foram propostas novas formas 

de fazer análise de risco de incêndio em patrimônio cultural, utilizando 

tecnologias computacionais atuais. 

Escolheu-se utilizar a análise de multicritérios para otimizar os resultados no 

SIG. Este possui grande resposta visual aos questionamentos das variáveis do 

processo. O software utilizado no projeto foi o QGIS 3.12, de livre acesso. 

Uma tabela de atributos foi elaborada com variáveis ponderadas conforme a 

sua importância. Estas, foram escolhidas nos questionários dos métodos de 

análise de risco de incêndio EBRAFire, Chichorro e Gretener. As variáveis 

normalizadas, apresentaram valores mínimos e máximos, conforme o seu grau 

de pertinência para a investigação.  

A pesquisa resultou em um mapa, cuja gradação de cores demonstrou o grau 

de vulnerabilidade do quarteirão escolhido. Os tons mais escuros 

representaram maior vulnerabilidade e os tons mais claros, menor. Pode-se 

observar que quase todo o quarteirão apresentou um alto grau de risco de 

incêndio. 

Embora existam no quarteirão selecionado edificações com maior grau de 

vulnerabilidade (de acordo com a classificação do MCA), a escolha da Pousada 

Tiradentes baseou-se em suas características construtivas de elevada carga de 

incêndio, na importância histórica e na atual utilização econômica. 

A pesquisa baseou-se na modelagem BIM da Pousada Tiradentes a partir do 

projeto arquitetônico 2D CAD, no LOD 300. O modelo foi construído com 

elementos reais e capacitado para prover uma abordagem colaborativa. 
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O objetivo da modelagem foi realizar simulações de incêndio e de evacuação 

de pessoas utilizando os softwares Pyrosim e Pathfinder, escolhidos devido a 

facilidade da versão educacional, e por ambos admitirem a extensão IFC. 

Sempre como um pano de fundo para as simulações, os métodos de análise de 

risco EBRAFire, Chichorro e Gretener, foram orientativos para direcionar a 

pesquisa, ou seja, para inserir as informações nos softwares de simulação 

Pyrosim e Pathfinder. 

As informações inseridas no Pyrosim sobre os materiais construtivos existentes 

na Pousada Tiradentes e suas cargas de incêndio, foram escolhidas de forma a 

apresentar as melhores condições de simulação. 

A superfície de fogo, chamado de obstruction no Pyrosim, foi uma pequena 

caixa de madeira no piso do pavimento Térreo. A fumaça atingiu rapidamente 

outros ambientes na direção horizontal. A densa fumaça espalhou-se por todo 

o pavimento em menos de 20 segundos. 

A simulação no Pathfinder foi elaborada de forma que os ocupantes dos 

pavimentos Térreo e Intermediários fossem direcionados para as 3 únicas 

saídas, ou rotas de fuga existentes na edificação. A velocidade de saída dos 

ocupantes foi definida por um valor já padronizado e rápida, em torno de 20 

segundos, quando já não havia mais ocupantes nos pavimentos.  

Apesar das simulações terem sido mais ilustrativas do que conclusivas, ficou 

claro o apontamento no sentido das contribuições dos modelos tridimensionais 

na interação com os softwares de simulação.  

Após as simulações acima relatadas, pode-se propor a necessidade de 

acrescentar novas variáveis de forma a tornar a experiência mais realista. A 

inserção de mais informações, como os equipamentos ativos e passivos de 

incêndio, pode tornar esse modelo um importante instrumento na realização de 

um completo estudo na Engenharia de Incêndios.  

Uma importante dedução a se fazer é a de que, o fato de os softwares de 

simulação não permitirem a formação de um banco de dados para o acúmulo 

de registros, abre campo de estudos na área de simulações, assim como o que 

vem acontecendo com os gêmeos digitais. 
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A contribuição da Engenharia de Incêndio, na fase de prevenção, pode ser 

apontada como: educar e orientar a sociedade com suas instituições, de forma 

a responder de modo apropriado tanto para evitar as ocorrências de incêndio 

quanto para sair de tais situações. 

A Engenharia de Incêndio deixará de ser coadjuvante nesta situação e passará 

a ser o ator principal no sentido de antever os riscos existentes em uma região, 

um sítio protegido ou uma edificação. Aliada as ferramentas da Modelagem da 

Informação da Construção – BIM e ao Sistema de Informação Geográfica – 

SIG, que, somadas aos Métodos de Avalição de Incêndio permitem a gestão de 

risco de incêndio e o aumento da resiliência aos desastres causadores destes 

sinistros. 

7.1 Outras considerações 
 

Uma limitação enfrentada nesta dissertação foi realizar a modelagem BIM da 

Pousada Tiradentes. Como esta pesquisa foi elaborada no período de 

isolamento social devido a covid-19, não foi possível marcar a visita para a 

equipe de trabalho de escaneamento a laser. Entretanto, houve oportunidade 

para utilização das plantas em CAD do Projeto Monumenta.  

As plantas no CAD não apresentavam alguns elementos estéticos e algumas 

escadas internas, de forma que as simulações tiveram que acontecer nos 

pavimentos térreo e intermediário, cuja escada interna estava na planta, apesar 

de incompleta. Entretanto, não deixou de ser uma boa experiência e o 

resultado continuou surpreendente. 

7.2 Desdobramentos Futuros 
 

Devem ser reconhecidas as possibilidades que se abrem com a inclusão de 

tecnologias computacionais para as análises de risco de incêndio e para 

ampliar as propostas finais nos projetos de SPCIP. 

Ao buscar soluções para uma melhor gestão de riscos em sítios acautelados, 

as análises resultantes de simulação computacional, apresentam modelos de 
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cenários nos quais é possível verificar o impacto das ações e estratégias 

aplicadas em um projeto.  

Os resultados de estudos experimentais para análise das possibilidades 

técnicas propostas, devem ser úteis na mitigação e prevenção para as 

tomadas de decisões de Prefeituras Municipais, Corporações de Bombeiros, 

Proprietários e outros grupos interessados.  

Como foi observado nesta dissertação, um modelo baseado no cálculo do MCA 

para seleção e classificação de vulnerabilidades aplicado no SIG, aumenta a 

possibilidade de observação no ambiente estudado. O SIG reúne uma ampla 

coleção de dados, favorecida pela facilidade visual das cores. Quanto maior a 

escala geográfica verificada, mais abrangente será a análise da fragilidade do 

ambiente; onde se vê uma maior concentração de cores, infere-se uma 

aglomeração de problemas envolvidos.  

Com essa visualização, torna-se possível para as Prefeituras Municipais, 

Corporações de Bombeiros, Proprietários e outros grupos interessados, 

planejarem melhor suas ações e tomadas de decisões para resolver disfunções 

urbanas. Assim, torna-se possível: negar alvarás para edificações comerciais 

localizadas em grandes concentrações de vulnerabilidade de incêndios; 

planejar recompensa de abatimento de taxas para requalificações de edifícios; 

auxiliar na revisão da lei de uso e ocupação do solo com liberação ou não de 

autorização de uso; planejar rotas de fiscalização; localizar pontos estratégicos 

para implantação de uma rede de hidrantes mais robusta; disponibilizar áreas 

de estacionamentos para carros de bombeiros e ambulâncias de forma 

estratégica; auxiliar na gestão de ações de socorro por parte do corpo de 

bombeiros, defesa civil e agentes de saúde; auxiliar na criação de um plano 

estratégico da cidade definindo prioridades de ações, e outras. 

Em relação as simulações, estas poderiam acontecer durante a elaboração dos 

projetos de SPCIP, favorecendo um novo modelo de concepção de projetos 

com dados mais reais das possibilidades sugeridas.  

As simulações abrem uma grande possibilidade de expansão deste 

conhecimento adquirido. Na prática, elas apresentam os resultados de maneira 
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mais rápida, pois não precisam do desgaste da instalação física que poderia 

dar certo ou não. Ao final, torna a experiência mais econômica, pois dá para 

antever o nível de investimentos nas alterações.  As respostas sobre as 

interferências nas edificações acauteladas são conseguidas sem sofrer 

intervenções físicas.  

Ampliando para uma visão de futuro, na linha de desenvolvimento das 

simulações, surgem os gêmeos digitais. Um passo a mais na tecnologia de 

simulação, pois é um estudo mais completo e individualizado para cada 

necessidade de um processo em análise.  

Aplicando os gêmeos digitais em edificação acautelada, uma réplica é 

modelada no BIM e ambas, física e modelo, são conectadas através de recurso 

da inteligência artificial e sensores. 

Dessa forma, é possível realizar testes de instalações de equipamentos 

elétricos, de gás, hidráulico, SPCIP ou observar a evolução de uma 

degradação, ou ainda, realizar alguma outra alteração que precise de uma 

remodelagem. Isso tudo pode acontecer em tempo real, sem qualquer 

alteração no meio físico e com resultados o mais próximo da realidade. 
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ANEXO 1 - Resultado do Método de Análise de Risco Chichorro 
 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Incêndio - IGNIS, 2020. 
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ANEXO 2 - Resultado do Método de Análise de Risco EBRAFire na 
Pousada Tiradentes 

 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Incêndio - IGNIS, 2020, 
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ANEXO 3 - Resultado do Método de Análise de Risco de Gretener na 
Pousada Tiradentes 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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ANEXO 4 - Tabela de Atributos 
 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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