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OCORRÊNCIAS RECENTES ENVOLVENDO 
EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS OU QUE 
ABRIGAM ACERVOS CULTURAIS, 
COMO O INCÊNDIO NO MUSEU DA 
LÍNGUA PORTUGUESA, ACENDERAM 
AS DISCUSSÕES SOBRE A SEGURANÇA 
NESSES ESPAÇOS. PARA APROFUNDÁ-
LAS DO PONTO DE VISTA DA LEGISLAÇÃO 
E DA ATUAÇÃO DE BOMBEIROS, 
ARQUITETOS, MUSEÓLOGOS E DEMAIS 
PROFISSIONAIS DO SETOR, A FUNDABOM, 
EM PARCERIA COM O CAU/SP, REUNIU 
CERCA DE 180 PESSOAS NOS DIAS 24 
E 25 DE OUTUBRO, EM SÃO PAULO.

Se há uma atividade que depende 
fundamentalmente da colaboração 
de todos os envolvidos, essa ativi-
dade é a segurança contra incên-

dios. Mais do que a cooperação, as medi-
das preventivas exigem integração e regras 
absolutamente claras que norteiem as ações 
empreendidas e esperadas de cada agente.

A vida humana é e sempre será o foco 
principal. Porém, quando o assunto são 
bens culturais é preciso ampliar o olhar. 
A relevância em resguardá-los transcende 
valores materiais, pois neles estão a identi-
dade e a história de uma comunidade, de 
uma civilização.

Vivenciando essa problemática em seu 
dia a dia, a Fundação de Apoio ao Corpo de 
Bombeiros, Fundabom, se uniu ao Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo do Esta-
do de São Paulo, CAU/SP, para a realização 

do Seminário Internacional de Segurança 
Contra Incêndios – Edificações de Inte-
resse Histórico. Iniciativa inédita, o even-
to colocou lado a lado membros do Cor-
po de Bombeiros do Estado de São Paulo 
e do CAU/SP e profissionais das áreas de 
arquitetura, urbanismo e construção, en-
tidades de classe, órgãos governamentais, 
organismos internacionais voltados à pro-
teção do patrimônio histórico, museólo-
gos, profissionais de segurança contra in-
cêndios e interessados no tema.

O objetivo principal foi discutir e ava-
liar novas regras para a prevenção, segu-
rança e combate a incêndios em edifícios 
de interesse histórico, artístico e cultu-
ral. Isso frente à necessidade de compa-
tibilizar os procedimentos de preserva-
ção do patrimônio, reduzindo possíveis 
conf litos entre as ações de preservação 

A história que o 
tempo nos conta

Lado a lado, membros do Corpo de Bombeiros e do CAU/SP e profissionais das áreas de arquitetura, 
urbanismo e construção, museólogos e profissionais de segurança contra incêndios

Seminário Internacional  
de Segurança contra Incêndios

EDIFICAÇÕES DE INTERESSE HISTÓRICO
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dos bens e as de proteção efetiva das vi-
das humanas, acervos e imóveis. “Que-
remos intensificar o debate sobre as nor-
mas de preservação e sobre as exigências 
de adequação dos imóveis para preven-
ção de acidentes e garantia de acessibili-
dade e mobilidade. Os painéis têm foco 
na atual legislação e nas exigências legais 
de prevenção de acidentes e sinistros, le-
vando-se em conta o respeito à integrida-
de do edifício, além de normas e regras 
para bens tombados”, explicou o coronel 
Cassio Roberto Armani, comandante do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.

AVANÇOS
O resultado prático do seminário foi a ela-
boração de um documento referência. A 
Carta de São Paulo, redigida por uma equi-
pe multidisciplinar, foi encaminhada ao 
Comando do Corpo de Bombeiros e con-
tribuirá para a revisão da Instrução Técni-
ca nº 40, que trata diretamente da proteção 

contra incêndios em edificações históri-
cas, museus e instituições culturais com 
acervos museológicos. A IT 40 é uma das 
44 instruções técnicas do Decreto Esta-
dual nº. 56.819/2011, o qual dispõe sobre 
as medidas de segurança contra incêndio 
nas edificações e áreas de risco no Estado 
de São Paulo.

O seminário foi realizado no auditório 
da Associação BSGI, Brasil Soka Gakkai In-
ternacional, em São Paulo, e contou com 
especialistas do Brasil e Exterior como 
Ron Hedger, oficial do comando opera-
cional do Corpo de Bombeiros do Reino 
Unido e especialista em gerenciamento de 
emergências, e Rosaria Ono, professora ti-
tular do Departamento de Tecnologia da 
Arquitetura da FAU/USP e um dos maio-
res nomes do País em proteção de acervos 
e segurança em museus. 

Na opinião de Altamir Fonseca, dire-
tor técnico do CAU/SP, o evento foi ao en-
contro de uma das principais funções do 
conselho, justamente difundir a cultura 

da segurança contra incêndio. “Ao apoiar 
a iniciativa da Fundabom, vemos a opor-
tunidade de estabelecer, por meio da IT 
40, a necessidade do acompanhamento 
técnico de arquitetos durante a obtenção 
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombei-
ros, o AVCB, para exposições temporárias 
em locais permanentes. Estamos anima-
dos com a chance de deixar clara essa de-
manda, hoje implícita de forma genérica 
na legislação.” 

Para o coronel Rogério Bernardes Du-
arte, presidente da Fundabom, a integração 
entre os envolvidos, tanto no projeto quan-
to na execução, fiscalização e manutenção 
da segurança contra incêndios em edifí-
cios históricos, é essencial. “O seminário 
mostrou os esforços para que a legislação 
avance, estabeleça requisitos complemen-
tares de segurança e atenda as demandas 
sociais apresentadas.”

Acompanhe nesta edição especial da 
Revista Fundabom o resumo das palestras 
e a íntegra da Carta de São Paulo. 

Cel Mauro Lopes, Miguel Shiratori, cel Rogerio Duarte, Gilberto Belleza, cel Cassio Armani, Carlos Augusto Faggin, cel Eduardo Rodrigues e cel Max Mena
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O primeiro tema do dia f icou 
a cargo do coronel da reser-
va Eduardo Nocetti Holms, 
cuja tese de mestrado serviu 

de base para a elaboração da IT 40, e do 
1º tenente Alexandre Pires de Proença. O 
painel foi mediado pelo coronel da reser-
va Rogério Bernardes Duarte, presidente 
da Fundabom.

O coronel Nocetti focou sua apresen-
tação na ocorrência no Museu da Língua 
Portuguesa, que aconteceu no dia 21 de de-
zembro de 2015. O museu estava fechado 
ao público e trabalhavam no prédio fun-
cionários da manutenção e um bombeiro 
civil, que acabou sendo vítima do incên-
dio. O fogo teria começado na exposição 
“O Tempo e Eu (e VC)”, sobre Câmara 
Cascudo, possivelmente em função do 
aquecimento provocado por luminárias 

Ocorrências 
em Imóveis de 
Relevância Histórica 
e Arquitetônica

DOIS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS  
DE SÃO PAULO, CORONEL NOCETTI E 
TENENTE PROENÇA, USARAM OS INCÊNDIOS 
NO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 
E NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA 
PARA APONTAR DUAS QUESTÕES 
CRÍTICAS: EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
EM EDIFICAÇÕES PERMANENTES 
E A IMPORTÂNCIA DO PROJETO 
ARQUITETÔNICO COM OS QUESITOS 
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. 

tipo ref letor posicionadas muito próximas 
à decoração do teto, composta de várias 
redes. Tal suspeita ainda não foi oficial-
mente confirmada e está sendo avaliada 
nos inquéritos para identificação corre-
ta das causas. Nessa exposição temporá-
ria, o museu apresentava altíssima car-
ga de incêndio (madeira, papel, tecido) e  
alterações de layout que, combinadas a 
outros fatores relacionados à estrutura 
do museu, como madeira sem tratamen-
to anti-chamas no teto, longos corredores 
e ambiente não compartimentado, facili-
taram a propagação do fogo. Em 20 mi-
nutos o incêndio já atingia toda a parte  
interna do edifício.

Para a reabertura do museu, o coronel 
Nocetti comentou as duas propostas apre-
sentadas pelo Departamento de Análise do 
Corpo de Bombeiros com referência ao mu-
seu. A primeira é a substituição do projeto 
de segurança existente, passando de museu 
para local de exposições, compatibilizando-
-o com as medidas exigidas para esse tipo 
de ocupação. Caso não sejam possíveis tais 
ajustes, ele recomenda que a administra-
ção do Museu da Língua Portuguesa con-
sidere uma mudança de gestão, a fim de ga-
rantir que as medidas de segurança não se 
tornem obsoletas, insuficientes, inadequa-
das e incapazes de fazer frente a eventuais 
princípios de incêndio.
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MEMORIAL
Outro exemplo recente, o incêndio no Me-
morial da América Latina em novembro de 
2013, foi relatado pelo 1º tenente Alexan-
dre Pires de Proença. Ocorrência emble-
mática em função do difícil acesso ao foco 
inicial e pelo fato de mais de 20 bombei-
ros terem se acidentado, quatro deles gra-
vemente (todos estão bem hoje), o evento 
é considerado um marco histórico dentro 
do Corpo de Bombeiros de São Paulo. As 
dificuldades enfrentadas motivaram a am-
pliação da área de treinamento prático na 
Escola Superior de Bombeiros, com a ins-
talação de simuladores para estudo dos fe-
nômenos do fogo e técnicas de combate, 
assim como o uso de equipamentos de pro-
teção respiratória com certificação NFPA.

O tenente Proença detalhou toda a ocor-
rência — ocasionada por um curto-circui-
to —, desde o primeiro chamado, passando 
pelo estabelecimento do SICOE (Sistema 
de Comando de Operações e Emergên-
cias), a explosão que vitimou os bombei-
ros, os detalhes da arquitetura do prédio, 
que dificultaram o rápido alcance ao foco 
das chamas e a extração da fumaça, até as 
medidas tomadas pelo CB em função das 
lições aprendidasCoronel Duarte mediou a discussão sobre as duas ocorrências

Tenente Proença

Coronel Nocetti
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Para debater a legislação em vigor, 
a Fundabom convidou Laércio 
Cândido da Rocha, engenheiro 
civil responsável pelo gerencia-

mento e fiscalização de ações do PAC em 
Cidades Históricas do Governo Federal 
pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, e o tenente-co-
ronel Rodrigo de Lima Dib, do Corpo de 
Bombeiros. O painel foi mediado pelo co-
ronel da reserva Adilson Antônio da Silva. 

Laércio da Rocha concentrou-se na exe-
quibilidade das normas de adequação para 
prevenção de sinistros. Começou lembran-
do alguns incêndios, como o ocorrido no 
Instituto Butantã, em maio de 2010, para 
enfatizar a necessidade de medidas espe-
cíficas para a proteção dos bens culturais. 
Segundo o engenheiro, é preciso discutir 
o f luxograma de licenciamento dos pro-
jetos para esse tipo de construção. “Mui-
tas vezes manda-se o projeto de preven-
ção e combate a incêndios e pânico para 
todos os órgãos com o objetivo de agilizar 
o processo. No nosso entendimento, eles 

Legislação 
Existente

LAÉRCIO DA ROCHA, DO IPHAN, MOSTROU 
QUE A LEI É ABRANGENTE E MAIS FLEXÍVEL 
DO QUE SE IMAGINA. NA MESMA 
LINHA, O CORONEL DIB, DO CORPO DE 
BOMBEIROS DE SÃO PAULO, EXAMINOU 
A IT 40 E SUAS ESPECIFICIDADES.

têm de ser apresentados primeiro ao Cor-
po de Bombeiros em função do conheci-
mento que acumula e depois para a análi-
se dos órgãos de preservação”, argumentou 
Laércio da Rocha. 

Depois de definir o que são bens artís-
ticos, o membro do IPH A N fez algumas 
considerações tendo em vista a revisão da 
IT 40 e procurando conciliar prevenção e 
exposição. Entre elas, o engenheiro reco-
mendou que os abrigos e tubulações do 
sistema de hidrantes não devam ser insta-
lados em locais que provoquem interferên-
cia em elemento artístico integrado e nem 
interferir em sua visualização. Na impos-
sibilidade técnica da construção de reser-
vatório de água para combate a incêndio, 
poderá ser utilizado o sistema de hidran-
tes de coluna seca, desde que exista um ba-
talhão equipado com viaturas de combate 

a incêndios na região. Tocando num pon-
to polêmico, o uso de chuveiros automá-
ticos, o profissional lembrou que somente 
é permitida a sua utilização em locais que 
não possuam acervo que possa ser danifi-
cado pela água. Falou também do empre-
go de sistema de proteção por gás inerte, 
desde que tecnicamente viável, confor-
me a IT 26. “A própria legislação prevê vá-
rias soluções alternativas. Poucos projetis-
tas conhecem o decreto estadual de 2011.  
O problema não é a legislação e sim a sua 
aplicação, que é de responsabilidade do 
gestor do edifício.” 

QUADRO ATUAL
Didática, a palestra do tenente-coronel 
Dib aprofundou-se na legislação, atuali-
zada e modernizada em função dos gran-
des incêndios. O primeiro regulamento de 
segurança contra incêndio em São Paulo 
data de 1983, e o atual, o Decreto 56.819, 
entrou em vigor em 2011. O documen-
to traz a classificação das edificações e as 
exigências de segurança contra incêndio 
para cada uma delas. Uma das principais 
inovações da legislação foi elencar entre os 
seus objetivos a necessidade de dar condi-
ção de acesso para as operações do Corpo 
de Bombeiros. O decreto vem acompanha-
do de 44 instruções técnicas, que regula-
mentam tais exigências, indicando como 
devem ser aplicadas.

O palestrante abordou as tabelas de clas-
sificação das edificações e tratou especifi-
camente da IT 40. O objetivo da instrução 
é estabelecer requisitos complementares 
de segurança contra incêndio, peculiares 
às edificações históricas e de interesse do 
patrimônio histórico-cultural, bem como 
àquelas que abrigam bens culturais e/ou 
artísticos. Ela determina que, além das me-
didas previstas na tabela 6F-1 (locais pú-
blicos de reunião/museus), as edificações 
históricas devem atender exigências espe-
cíficas com relação ao plano de emergên-
cia, brigada de incêndio, sistema de gases 
limpos e compartimentação.
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Coronel Adilson acompanhou o debate

Tenente-coronel Dib

Laércio da Rocha
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O terceiro debate contou com 
um time de arquitetos reno-
mados: Marta Moreira, sócia 
da MMBB Arquitetos, respon-

sável pelo projeto da unidade Sesc 24 de 
Maio, no Centro de São Paulo; Pedro Men-
des da Rocha, diretor da Pedro Mendes da 
Rocha Arquitetos Associados, profissional 

Arquitetura e 
Expografia para 
Imóveis Históricos

TRÊS ARQUITETOS MOSTRARAM COMO  
É POSSÍVEL CONCILIAR PRESERVAÇÃO, 
RECUPERAÇÃO, USO DO ESPAÇO E 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS. UMA DAS 
QUESTÕES MAIS CRÍTICAS, O CONFLITO 
ENTRE PROJETO APROVADO E A GESTÃO DO 
EDIFÍCIO, FOI DIRETAMENTE ABORDADA.

ano, como exemplo. Antiga sede da Mes-
bla, o edifício, projetado por Paulo Men-
des da Costa na década de 1940, ficou fe-
chado por muito tempo depois da falência 
da loja de departamentos. Foi comprado 
pelo Sesc em 2002 e agora finalmente re-
aberto ao público. “Tivemos uma longa 
conversa com o Corpo de Bombeiros so-
bre as medidas necessárias para adequar o 
projeto e chegamos a uma solução muito 
boa”, afirmou a arquiteta. Apesar da ine-
xistência de interesse histórico, optou-se 
por preservar parte da construção, expan-
dindo o vazio central que já integrava o 
projeto inicial. Criou-se um novo sistema 
de circulação vertical. Além de atender as 
exigências de segurança, ele proporciona, 
por meio de um conjunto de rampas, um 
circuito claro e contínuo. Adotou-se sis-
temas de detecção de fumaça, hidrantes 
e rede de chuveiros automáticos, e o tea-
tro, instalado no antigo subsolo, tem seu 
próprio sistema de controle de fumaça.  
Na cobertura foi construída uma piscina 
de 25 m x 25 m, que serve também como 
reserva de incêndio.

PROJETO X GESTÃO
Pedro Mendes da Rocha começou sua 
apresentação falando sobre a experiên-
cia dele em projetos de cunho histórico 

por trás de vários projetos de adaptação, 
restauro e ampliação de edifícios para no-
vos usos, incluindo o Museu da Língua 
Portuguesa; e Paulo Gustavo von Krüger, 
diretor da Escola de Arquitetura da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, UFMG, 
e coordenador do Grupo de Pesquisa em 
Tecnologia e Ciência do Incêndio da mes-
ma instituição. A mediadora foi Roberta 
Martins Silva, arquiteta e assistente técni-
ca da Coordenação da Unidade de Preser-
vação do Patrimônio Museológico da Se-
cretaria da Cultura de São Paulo (UPPM).

Para falar sobre adequações em edifica-
ções históricas, Marta Moreira usou o Sesc 
24 de Maio, inaugurado em agosto deste 
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Roberta Silva mediou o debate dos arquitetos

“É muito excitante podermos 
pensar juntos sobre problemas 
comuns, entendendo as 
dificuldades de cada um.”

Ron Hedger, 
 oficial do comando operacional  

do Corpo de Bombeiros do  
Reino Unido e especialista em  

gerenciamento de emergências.

6 REVISTA FUNDABOM dezembro 2017



e em exposições temporárias. “O diálo-
go com o Corpo de Bombeiros é embasa-
do em muita colaboração, sempre respei-
tando as condições desses edifícios, com o 
devido resguardo dos aspectos históricos  
unido à preservação da vida humana.” 

Abordando a ocorrência no Museu da 
Língua Portuguesa, e agora no restauro 
da área, Pedro da Rocha argumentou que 
o projeto e suas aprovações e a gestão e o 
aproveitamento do edifício são momentos 
distintos. “Nenhum de nós, nem os órgãos 
competentes, conseguem controlar o uso 
posterior do espaço. Vistoriei o edifício  
no dia seguinte ao incêndio e notei alte-
rações que fugiam ao controle, como um 
corredor de circulação com ref letores com  
ligações improvisadas.” 

Respeito à integridade do edifício foi o 
tema abordado por Paulo von Krüger, pon-
to crucial em um projeto de recuperação e 
restauro. O arquiteto começou explicando 
o que é a integridade do edifício. Ela visa a 
salvaguarda de bens de valor cultural e in-
clui não só o edifício em si, mas o seu acer-
vo, o entorno e a integridade da paisagem. 
O arquiteto pontuou algumas ações impor-
tantes num projeto de reforma ou recons-
trução, sobretudo com relação aos tipos de 
intervenção possíveis. “A demarcação de 
contemporaneidade é importante, assim 

como a reversibilidade de algumas inter-
venções.” Depois de apresentar exemplos 
de adaptações e acréscimos feitos de forma 
correta, Paulo von Krüger mostrou situa-
ções de risco de incêndio em edificações e 
sítios históricos pelo País e estudos de caso.

“Quando acontecem 
ocorrências em edifícios 
históricos ou museus é  
a história de um povo que 
desaparece. Daí a importância 
de eventos como esse. Vejo 
com bons olhos essa troca de 
experiências.”

Gérald Sellie,  
engenheiro perito em análise  

e gestão de risco de incêndio e 
explosão da Securetude Sàrl (Suíça)

“Vim interessada na discussão 
sobre o AVCB e a IT 40 porque 
minha tese de doutorado 
envolve a obtenção de alvarás 
no Estado de São Paulo. 
É muito importante essa 
oportunidade de aproximar  
os profissionais da área e  
o Corpo de Bombeiros.”

Ana Paula Momose  
Guimarães,  

arquiteta e mestre em  
Engenharia de Materiais  

sobre Concretos Especiais.

Pedro da Rocha

Paulo Krüger

Marta Moreira
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O painel teve como participantes 
Alessandra Labate Rosso, co-
ordenadora do Núcleo de Co-
leções da Expomus, com qua-

se 30 anos de experiência na área; Cláudio 
Cecílio de Oliveira, coordenador de segu-
rança da Pinacoteca do Estado de São Pau-
lo, especialista em planejamento e gestão 
estratégica de segurança empresarial e pa-
trimonial; e Regina Célia Pousa Ponte, co-
ordenadora da Unidade de Preservação do 
Patrimônio Museológico da Secretaria da 
Cultura de São Paulo (UPPM). O debate 
foi mediado por Antônio Fernando Berto, 
diretor do Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas (IPT/SP).

O foco da palestra de Alessandra La-
bate foi detalhar as medidas de segurança 
contra incêndio em exposições temporá-
rias. Após falar dos procedimentos orga-
nizacionais, estruturais e técnicos, desde 
o entorno do local expositivo e o dimen-
sionamento da parte elétrica até a integra-
ção das equipes, incluindo as recomenda-
ções do ICMS, Conselho Internacional de 

Projetos Aplicados 
em Instituições 
Nacionais

OS TRABALHOS DO PRIMEIRO DIA  
DO SEMINÁRIO FORAM ENCERRADOS  
POR PROFISSIONAIS LIGADOS A 
INSTITUIÇÕES CULTURAIS E MUSEUS.  
A ÊNFASE FOI A NECESSIDADE DE  
UM PROGRAMA CONSISTENTE  
E CONTÍNUO DE TREINAMENTO.

Segurança em Museus, Alessandra Laba-
te explicou em detalhes como elaborar um 
plano de emergência. Em seguida concen-
trou-se na exposição Impressionismo – Pa-
ris e a Modernidade, que trouxe obras-pri-
mas do Museé d’Orsay para o CCBB-RJ e 
CCBB-SP em 2012. No plano de emergên-
cia elaborado em parceria com o d’Orsay, 
chamou a atenção o mapeamento e contro-
le das obras. O museu francês classificou 
as obras com relação à prioridade de sal-
vamento em caso de incêndio ou qualquer 
outro tipo de ocorrência e legendas colori-
das foram incorporadas ao plano de emer-
gência para a rápida identificação. Tanto 
as equipes do CCBB quanto das institui-
ções de apoio à exposição foram treinadas, 
sobretudo na retirada das obras em caso 
de emergência. Até um kit de emergência 
foi montado contendo, além de um cader-
no com as informações de todas as obras 
e indicação da ordem de retirada, crachá 
de acesso, plantas dos edifícios e a lista de 
pessoas autorizadas a manipular as peças.

EVOLUÇÃO
Convidado a falar sobre treinamentos e si-
mulados de crise, Cláudio Cecílio de Oli-
veira valorizou a parceria com o Corpo 
de Bombeiros. “Além de manter um edifí-
cio com equipamentos adequados, siste-
mas integrados e procedimentos internos 
em constante treinamento, envolvendo 
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equipes de segurança e demais funcioná-
rios, realizamos ações e simulados com o 
2º GB, unidade de apoio próximo de nossos 
edifícios [Pina Estação e Pina Luz].” O ob-
jetivo, nessa integração, é dar orientações 
práticas no combate a incêndio, resgate de 
vítimas e evacuação, avaliar o tempo de res-
posta do GB e apresentar as peculiaridades 
da Pinacoteca ao Corpo de Bombeiros.

A última palestra foi ministrada por Re-
gina Ponte. Graças à criação do Cadastro 
Estadual de Museus, CEM, hoje sabe-se da 
existência de 415 museus em 190 municí-
pios paulistas. Destes, 19 estão sob a ad-
ministração da Secretaria da Cultura, sen-
do que 10 são geridos em parceria com 10 
Organizações Sociais de Cultura, OSC, por 
meio de 12 contratos de gestão. Entre os 
museus sob a batuta da Secretaria da Cul-
tura estão a Pinacoteca, o Museu da Ima-
gem e do Som e o Museu do Futebol. “Em 
2008, nenhum museu da secretaria tinha 
o AVCB. Hoje, apenas o Museu Afro Bra-
sil e o Museu da Língua Portuguesa não 
têm.”  Regina reforçou a importância do 
treinamento e da realização de simulados, 
explicando também o funcionamento do 
Sistema Estadual de Museus de São Paulo, 
Sisem, do qual o CEM faz parte.

Regina Ponte

Cláudio de Oliveira

Alessandra Labate 

Antonio Berto coordenou o painel
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“É ótimo ver o Corpo de 
Bombeiros se preocupando com 
a segurança de museus e acervos. 
Espero que o relacionamento 
entre os bombeiros e as 
instituições culturais se estreite 
cada vez mais.”

Juliana Silveira,  
arquiteta e urbanista, professora de 

Projeto Museográfico do curso técnico  
em Museologia (ETEC Parque da  

Juventude) e gestora do Núcleo de  
Comunicação Museológica  

do Museu da Imigração.

A equipe técnica se reuniu no 
segundo dia para, a partir das 
discussões, elaborar a Carta 
de São Paulo, que objetiva 
colaborar para a revisão da 
Instrução Técnica nº 40
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O tenente-coronel do CBPMESP 
Frank Itinoce mediou o painel 
com quatro participantes: Gé-
rald Sellie, engenheiro perito 

em análise e gestão de risco de incêndio e 
explosão da Securetude Sàrl; Ron Hedger, 
oficial do comando operacional do Cor-
po de Bombeiros do Reino Unido e con-
sultor em materiais perigosos e proteção 

Experiências 
Internacionais 
de Proteção e 
Prevenção

ESPECIALISTAS DA SUÍÇA, REINO UNIDO, 
FRANÇA E ESTADOS UNIDOS DISCORRERAM 
SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO ADOTADAS EM SEUS 
PAÍSES, LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES.

ambiental; o coronel José Vaz de Matos, 
chefe do comando do Corpo de Bombei-
ros de Paris; e Shawn Mahoney, engenhei-
ro associado à divisão de serviços técnicos 
da norte-americana NFPA, National Fire 
Protection Association.

Ex-comandante do Corpo de Bombei-
ros, Sellie abordou a proteção contra in-
cêndios na Suíça e suas prescrições, apre-
sentou ocorrências e sistemas de proteção, 
como os empregados nos castelos de Ai-
gle e Chillon, e um exercício prático. Na 
Suíça acontecem cerca de 12 mil incên-
dios por ano e a principal origem identifi-
cada diz respeito à parte elétrica das edi-
ficações. Desse total, 2,7% acontecem em 

edifícios com cunho educacional, 1,5% em 
edifícios públicos especiais, 0,7% em ins-
talações culturais ou de entretenimento e 
0,6% em edifícios culturais ou religiosos, 
faixas onde os museus podem ser encaixa-
dos. No país, os estados são responsáveis 
pela proteção contra incêndios, nortea-
dos por uma norma com 18 diretrizes, e o 
Corpo de Bombeiros tem atuação apenas 
operacional, não se envolvendo na fiscali-
zação. Em 2015, as diretrizes foram atuali-
zadas e f lexibilizadas para eliminar os obs-
táculos técnicos ao comércio, em função 
de acordos bilaterais assinados com a Eu-
ropa. “As prescrições de 2015 são intransi-
gentes em relação à segurança das pesso-
as, mas as medidas construtivas e técnicas 
foram aliviadas para reduzir os custos de 
construção. Por exemplo, as exigências para 
instalações de sprinklers diminuíram em 
quase 30%.” Sellie seguiu explicando tais 
determinações, principalmente as específi-
cas para edificíos como museus, examinou 
ocorrências e projetos de proteção, finali-
zando com o detalhamento da estrutura de 
proteção de bens culturais na Suíça e um 
exemplo de simulação.

RIGOR
De acordo com Ron Hedger, o Reino Unido 
conta com 500 mil estruturas que merecem 
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“O seminário está muito bom. 
O conteúdo atende às minhas 
expectativas. Não só participaria 
de outro evento como este quanto 
convidaria meus colegas.”

Elisa Yuasa,  
tecnóloga em Construção Civil  

e gestora ambiental

O tenente-coronel Itinoce acompanhou as apresentações dos especialistas
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ser preservadas, de castelos a embarca-
ções. A legislação vigente para a seguran-
ça contra incêndios é de 2005, e dá ao pro-
prietário do edifício o direito de escolher 
os sistemas ou dispositivos que serão ins-
talados. Apesar de sanções legais serem o 
último recurso, o Corpo de Bombeiros no 
Reino Unido tem o poder de intervir quan-
do necessário. O especialista deu exem-
plos da aplicação de sistemas de proteção,  
incluindo o uso de gás inerte em bibliote-
cas, também citando o incêndio no Caste-
lo de Windsor, em 1992, iniciado duran-
te uma reforma, cujo restauro consumiu 
36,5 milhões de libras.

A realidade francesa foi exposta por José 
Vaz de Matos, que se dedicou aos planos de 
evacuação de bens culturais. O país conta 
com 1.200 museus — dos quais 17 têm ca-
ráter nacional —, e um regulamento de se-
gurança contra incêndio de 1986, ajustado 
em 2004 e 2005 para lidar especificamen-
te com os bens culturais. Ele alertou para 
os riscos durante os períodos de reforma e 
usou o plano de segurança do Louvre como 
modelo. Semelhante ao empregado na ex-
posição Impressionismo (citado no 4º pai-
nel), as obras são classificadas por ordem 
de prioridade de retirada e tudo é identi-
ficado, até o material do qual é feita cada 
peça. O palestrante também enfatizou a 

importância de todos os bombeiros em 
cargos de comando conhecerem os pla-
nos de emergências dos museus e os pró-
prios edifícios. Assim como no Brasil, na 
França é o Corpo de Bombeiros que ana-
lisa os projetos e controla as vistorias em 
locais públicos.

Concluindo o painel, Shawn Maho-
ney falou sobre a atuação da NFPA, que 
desenvolveu um conjunto específico de 
normas para bens culturais e edifícios 

históricos. Trata-se de dois códigos, um 
com normas para a proteção dos bens 
culturais, o 909, e outro para a proteção 
das pessoas e do edif ício em si, o 914. 
Boa parte dos parâmetros do 909 refe-
rem-se ao plano de proteção, prevendo 
inclusive outros usos para uma edifica-
ção histórica, como shows e casamentos.  
O 914 apresenta as medidas de segurança 
com relação à estrutura das construções,  
incluindo recursos alternativos.  

Ron Hedger 

Shawn Mahoney

Gérald Sellie

José de Matos
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O último painel trouxe a dou-
tora em seg urança contra 
incêndio em edif icações, a 
arquiteta Rosária Ono, pro-

fessora do Departamento de Tecnologia 
da Arquitetura da FAU/USP; e o coronel 
da reserva do Corpo de Bombeiros Wal-
ter Negrisolo, mestre e doutor em Arqui-
tetura pela FAU/USP. O painel foi media-
do por Altamir Fonseca, diretor técnico 
do CAU/SP.

A arquiteta deteve-se à análise do exem-
plo japonês, que, pelas características de 
suas construções, basicamente de madei-
ra, tem uma tradição de combate a incên-
dios que remonta ao século XVII. A primei-
ra organização de bombeiros daquele país 
data de 1629. Rosária Ono apresentou vá-
rias construções tradicionais, entre caste-
los, edifícios religiosos e casas rurais e as 
técnicas comumente empregadas. No Ja-
pão celebra-se até o Dia Nacional de Pre-
venção Contra Incêndios em Patrimônio 
Cultural, 26 de janeiro, quando treinamen-
tos e simulações envolvem a população. 

Desafios  
da Prevenção

A PROFESSORA ROSÁRIA ONO E O CORONEL 
DA RESERVA WALTER NEGRISOLO 
DESTACARAM A DIVERSIDADE DOS 
BENS HISTÓRICOS E A VALIDADE DE 
OLHAR A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
A PARTIR DAS ESPECIFICIDADES. 

SINGULARIDADE
Naquele país, a estrutura da proteção contra 
incêndios está calcada na análise do risco em 
função das particularidades do patrimônio a 
ser protegido. “Não dá para generalizar, cada 
edifício tem especificidades próprias.” A pa-
lestrante detalhou técnicas de proteção que 
variam de acordo com o tipo de construção, 
assinalando como desafio manter o interes-
se do povo japonês pela proteção das edifi-
cações históricas. “O envelhecimento dos 
responsáveis pela proteção, assim como o en-
fraquecimento do elo da comunidade local 
com o patrimônio cultural, são fatos reais e 
concretos na sociedade japonesa.”

Fechando o ciclo de palestras, o coro-
nel Negrisolo conversou com participantes 
sobre o panorama das edificações históri-
cas na cidade de São Paulo. Na esteira do 
modelo japonês, ele destacou a diversida-
de desses bens, entre escolas, residências, 
edifícios, capelas e igrejas, que não podem 
ser tratados da mesma forma. “É mais ade-
quado trabalhar com métodos de análise 
de risco, examinando as edificações uma 
a uma.” Ele frisou que o fundamento de 
maior importância para a segurança con-
tra incêndio ainda está ausente das regula-
mentações brasileiras: o gerenciamento da 
segurança contra incêndio. Sem essa ges-
tão, alterações de uso ou exposições tem-
porárias podem pôr tudo em risco.
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Coronel Negrisolo

Rosária Ono

Altamir Fonseca encarregou-se da mediação
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Rosária Ono é uma das principais especialistas em proteção de acervos do Brasil

dezembro 2017 REVISTA FUNDABOM 13



O evento foi propiciado pelo Ter-
mo Parceria de Fomento nº 007 
de 2017-CAU/SP, através do 
qual a Fundação de Apoio ao 

Corpo de Bombeiros, Fundabom, organi-
zou o seminário, com participação de re-
presentantes do Corpo de Bombeiros da 
PMESP, do Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo do Estado de São Paulo, CAU/SP, 
da sociedade civil e de entidades públicas 
e privadas de interesse na área de preserva-
ção do patrimônio histórico.

O evento teve como objetivo principal 
discutir e avaliar novas regras para preven-
ção, segurança e combate a incêndio em edi-
ficações de interesse histórico, artístico e 
cultural, frente à necessidade de compati-
bilização de procedimentos de preservação 
do patrimônio, mitigar os possíveis conf li-
tos existentes entre as ações de preservação 
dos bens e as de proteção efetiva das vidas 
humanas, acervos e imóveis.

Como corolário do evento foram com-
pilados por uma equipe técnica multidis-
ciplinar os debates e as lições extraídas de 
cada um dos painéis, visando colaborar com 
a revisão da Instrução Técnica nº 40/11 do 
Corpo de Bombeiros da PMESP, norma le-
gal que decorre do Decreto nº 56.819, de 

NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, 
NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO BSGI 
BRASIL SOKA GAKKAI INTERNACIONAL, 
EM SÃO PAULO/SP, FOI REALIZADO 
O SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - 
EDIFICAÇÕES DE INTERESSE HISTÓRICO.

Carta de São Paulo
10 de março de 2011, que instituiu o Re-
gulamento de Segurança contra Incêndio 
das edificações e áreas de risco no Estado 
de São Paulo.

1º PAINEL - OCORRÊNCIAS EM IMÓVEIS DE 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA
Proposta 1 – A Instrução Técnica nº 40 
deve incorporar como recomendação para 
as instituições museológicas ou edifícios 
de interesse histórico, que adotem o Siste-
ma de Comando de Incidentes internacio-
nalmente consagrado. Tal sistema é apli-
cado pelo Corpo de Bombeiros há mais de 
20 anos nas ocorrências de grande enver-
gadura no Estado de São Paulo, com a de-
nominação SICOE – Sistema de Comando 
de Operações e Emergências. Seu objeti-
vo é coordenar os trabalhos de atendimen-
to das várias agências de resposta às emer-
gências, tais como: Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Defesa Civil, Concessio-
nárias de Serviços Públicos, CET, dentre 
outras. Também realiza simulados para 
possibilitar a participação das brigadas de 
incêndio das edificações de alto risco. Es-
ses simulados preveem atividades progra-
madas e planejadas realizadas pelo menos 
uma vez a cada ano com situações diver-
sificadas: ameaça de bomba, desabamen-
to de estruturas de telhados com resgate 
de vítimas, incêndio com resgate de víti-
mas, plano de evacuação, dentre outros. 

2º PAINEL - LEGISLAÇÃO EXISTENTE 
Proposta 2 – Revisão do f luxograma da 
aprovação de projetos de intervenção em 

edifícios de interesse histórico de maneira 
a dirimir falhas.
Proposta 3 - No caso de eventos e exposi-
ções de qualquer natureza e temporalidade 
diversa do AVCB já aprovado para a edifi-
cação permanente, a IT nº 40 deverá reco-
mendar, por meio de termo de referência, 
que seja apresentado, de forma independen-
te e antes de qualquer montagem, um pro-
jeto técnico temporário e detalhado da ex-
posição, devidamente aprovado pelo Corpo 
de Bombeiros e órgãos de preservação do 
patrimônio histórico e cultural, contendo 
todas as especificações técnicas de mate-
riais de acabamentos,  bem como os devidos 
projetos executivos de iluminação, instala-
ções complementares e ocupação do espa-
ço, RRT do projeto e expográfico, cabendo 
a responsabilidade sobre isso aos gestores 
da instituição.
Proposta 4 – Com relação à implantação 
dos equipamentos e medidas de segurança, 
sinalização e combate a incêndio, as edifi-
cações de interesse cultural e histórico no 
Estado de São Paulo devem seguir as Ins-
truções Técnicas do Corpo de Bombeiros 
em vigor, nos termos do parágrafo primei-
ro do Artigo 24 do Decreto nº 56.819, de 
10 de março de 2011. Caso não seja possí-
vel atender tais exigências em sua totalida-
de, o responsável técnico deverá consultar 
sequencialmente a IT nº 43, IT nº 40, ou 
propor uma solução com base em metodo-
logias e tecnologias internacionais em bus-
ca de soluções comprovadamente aceitas.
Exemplos: Iluminação e sinalização de 
emergência sem prejudicar a ambiência 
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dos bens. Brigada de incêndio com treina-
mento especifico para proteção do acervo 
existente. Sistemas de hidrantes internos 
e externos que não prejudiquem o sistema 
construtivo existente. Sistema de hidrantes 
públicos sendo instalados em uma distân-
cia suficiente dos edifícios, observando-se 
a sua profundidade. Sistema de proteção de 
extintores de incêndio que propiciem a sua 
reversibilidade ou integração com a arquite-
tura existente, observando-se a ambiência 
do bem. Em edificações com acervos sen-
síveis a utilização de água, substituir o sis-
tema de uso com sprinklers por outros sis-
temas ou similares a gases inertes que não 
prejudiquem o bem. Saídas de emergência 
dimensionadas de maneira a não interferir 
na ambiência do bem e, caso não se consi-
ga atender as exigências mínimas, deve-se 
ter uma pessoa de prontidão preservando a 
rota de fuga do local. Adaptação das tubu-
lações e conexões aparentes ou embutidos 
do sistema de combate de incêndio de ma-
neira a não atrapalhar a ambiência do bem.

3º PAINEL - ARQUITETURA E EXPOGRAFIA 
PARA IMÓVEIS HISTÓRICOS
Proposta 5 – Para novas exposições que 
alterem o projeto existente anteriormente 
aprovado à época da vistoria técnica pelo 
Corpo de Bombeiros para emissão do AVCB, 
o uso de materiais expositivos combustíveis 
como madeira, carpetes, tapetes, tecidos, 
papéis, dentre outros deverão receber solu-
ções anti-chamas e/ou retardantes ao fogo, 
para que se reduza a capacidade de propa-
gação de fogo e que se atenda as exigências 

vigentes. No RRT do responsável técnico 
deve estar inserida a carga de incêndio com 
o seu respectivo poder calorífico e análise 
de risco de incêndio. 
Proposta 6 – Criação de um glossário em 
anexo à IT nº 40 com termos específicos ao 
patrimônio histórico e as edificações que 
abrigam acervos culturais e museológicos.

4º PAINEL - PROJETOS APLICADOS  
EM INSTITUIÇÕES NACIONAIS
Proposta 7 – As edificações de interesse his-
tórico devem necessariamente ter um Pla-
no de Emergência seguindo a NBR 15219 
de 2005, a IT nº16 de 2011 e consideran-
do também a IT nº 40 de 2011.  Esse plano 
deve ser revalidado a cada exposição e/ou 
evento, visando a sua atualização de acordo 
com as características do evento. Em caso 
de instituições com acervo, deve-se consi-
derar também a elaboração de um Plano de 
Salvaguarda e Contingência. 
Proposta 8 – Recomenda-se que as edifi-
cações de interesse cultural e histórico te-
nham manutenção, conservação e segu-
rança preventiva, bem como seguro contra 
incêndio e outros danos pertinentes contra-
tados em valores compatíveis com a edifi-
cação e o uso. Manter o imóvel regulariza-
do perante a prefeitura e concessionárias 
de serviços públicos.

5º PAINEL - EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 
DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
 Proposta 9 – Manter no mínimo um bom-
beiro civil nos edifícios de interesse históri-
cos conforme a legislação vigente, devendo 

ser capacitado para atuar em edificações 
com essas especificidades.
Proposta 10 – As instituições de interes-
se histórico devem apresentar o Plano de 
Emergência e análise risco para obtenção 
do AVCB.

6º PAINEL – DESAFIOS DA PREVENÇÃO
Proposta 11 - Desenvolver um Procedi-
mento Operacional Padrão – POP – para o 
Corpo de Bombeiros atuar em Edificações 
de Interesse Histórico.

SÃO PAULO, 25 DE OUTUBRO DE 2017

Eduardo Nocetti Holms,  
coordenador geral

Cecília Machado,  
coordenadora técnica

Profª. Drª Dilene Zaparoli,  
CAU/SP 

Prof. Dr Paulo Gustavo Von Kruger,  
UFMG

Profa. Dra Cassia Regina C. de Magaldi, 
CAU/SP  

Arqª Roberta Martins Silva,  
UPPM - SEC/SP

Cap PM Valdizar Nascimento Souza,  
CB/PMESP

1º Ten PM Tiago Tavares da Silva,  
CB/PMESP 

1º Ten PM Edson dos Santos Vieira,  
CB/PMESP

Equipe técnica, membros da 
Funbabom, oficiais do Corpo de 
Bombeiros, palestrantes e participantes 
comemoram o sucesso do evento
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